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ABSTRAKT 
 
Tato studie je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část shrnuje 
vlastnosti titanu a jeho slitin a uvádí způsoby jeho výroby a oblasti použití. 
Obsahuje přehled problematiky jednotlivých způsobů obrábění titanových 
slitin. Jsou zde uvedeny materiály řezných nástrojů vhodných pro obrábění 
titanových slitin a druhy jejich opotřebení. 
Praktická část, složená ze dvou dílčích experimentů, rozebírá problematiku 
čelního frézování titanových slitin pomocí fréz s kulovým čelem. První 
experiment je zaměřen na frézování vnitřní kulové plochy pomocí monolitní 
stopkové frézy s kulovým čelem, následně hodnotí jakost obrobené plochy. 
Druhá část experimentu je zaměřena na frézování rovinné plochy pomocí 
monolitní stopkové frézy s kulovým čelem a následný rozbor silového 
zatížení nástroje při měnícím se průřezu třísky.  
 
Klíčová slova 
 
slitiny titanu, těžko-obrobitelné materiály, drsnost povrchu, frézování, silová 
analýza 
 
ABSTRACT 
 
This study consists of theoretical and practical part. Theoretical part of study 
resumes properties of titanium and it alloys and mentions application field 
and the way of production. Study includes review of machining strategies of 
titanium alloys. The materials for cutting tools and various types of tool wear 
are included. 
The experimental part of study consists of two partial experiments focused 
on the face milling by the ball – end milling cutter. First part is focused on 
facial milling of the inside part of spherical surface by the ball – end milling 
cutter and thus its surface roughness rating. The second part of experiment 
focuses on the milling of flat surface by the ball – end milling cutter and 
consequential analysis of cutting forces when the chip thickness is variable. 
 
Key words 
 
titanium alloys, hardly-machined materials, surface roughness, milling, 
cutting force analysis 
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ÚVOD  
V současné době je stále více pozornosti věnováno rozvoji pokročilých 

technologií. S nimi spojený technologický pokrok vyžaduje konstrukční materiály 
se špičkovými vlastnostmi, jako jsou vysoké pevnostní parametry, výborné 
fyzikální, chemické a mechanické vlastnostmi.  

Těmto kritériím vyhovují slitiny titanu. Slitiny titanu se staly typickým 
konstrukčním materiálem zejména v letectví a kosmonautice, při konstrukci 
proudových a vysoce výkonných motorů či v lékařské technice. Technologické 
zpracování těchto materiálů klade velké nároky spojené s požadavky 
spolehlivosti a dlouhé životnosti těchto konstrukcí.  

Titan a jeho slitiny mají poměrně vysoké pevnostní hodnoty a současně 
vysokou korozivzdornost a nízkou hmotnost. Díky těmto charakteristickým 
vlastnostem však vzniká řada obtíží, zvláště při obráběni. 

Tato studie se zabývá možnostmi získání, výskytem a rozborem vlastností 
čistého titanu a jeho vybraných slitin. Určitá pozornost je věnována nejběžnějším 
způsobům obrábění těchto materiálů s ohledem na jakost a hospodárnost výroby 
součástí. 

Experimentální část studie se věnuje frézování slitiny Ti-6Al-4V, která je 
jednou z nejpoužívanějších titanových slitin současné doby. Zvláštní pozornost je 
věnována frézování vnitřní kulové plochy součásti Forma pro pralinku. Frézování 
tvarových ploch pomocí fréz s kulovou hlavou je v praxi často využívána pro 
výrobu složitých členitých součástí, proto zde byl rozebrán průběh sil a tvorby 
třísky právě při frézování uvedeným typem nástroje. 
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1  TITAN A JEHO SLITINY 
 

Titan je šedý až stříbřitě bílý, lehký a tvrdý kov. V přírodě se vyskytuje 
poměrně hojně ve většině hornin.  Jeho získávání z nich je však poměrně složité 
a v současné době finančně nákladné.  Titan byl objeven před více než dvěma 
sty lety roku 1791 anglickým chemikem Williamem Gregorem v minerálu ilmenitu 
a poprvé pojmenován německým chemikem Martinem  H. Klaprothem roku 1795 
[7]. Izolován byl až v roce 1910 Mathew A. Hunterem zahříváním chloridu 
titaničitého TiCl4 s kovovým sodíkem v ocelové tlakové bombě. 

 

1.1 Technicky čistý titan a jeho výskyt  
 

Titan je sedmým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře, odhadovaný 
obsah je zhruba 5,7 – 6,3 g/kg [7]. Vyskytuje se v malém množství ve většině 
minerálů, přičemž mezi nejvýznamnější patří ilmenit a rutil. V ilmenitu se titan 
vyskytuje ve formě FeTiO3, což je oxid železnato-titaničitý a v případě rutilu, je 
titan přítomen jako TiO2 – oxid titaničitý. Nejvýznamnější zásoby uvedených 
minerálů se nacházejí ve Skandinávii, Austrálii, Severní Americe a Malajsii. 
Zajímavostí je, vysoký výskyt titanu v horninách z povrchu měsíce, získané misí 
Apollo 17, které obsahují přibližně 12% TiO2. 

 

 
Obr. 2.1 Čistý titan [7] 

 

I přes svoje bohaté zastoupení v zemské kůře nebyl titan dlouhou dobu 
využíván. Jedním z hlavních důvodů je, že ve srovnání s běžnými hutními 
metodami používanými k výrobě ostatních kovových materiálů, je výroba titanu 
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poměrně složitá. Běžné metody jsou v případě titanu neúčinné, hlavně z důvodu 
vysoké reaktivity titanu s běžnými prvky jako jsou kyslík, dusík, uhlík a vodík. 

 

1.2 Vlastnosti a použití titanu 
 

Titan je velmi tvrdý a lehký kov ocelového vzhledu, který je velmi dobře 
odolný vůči korozi. V závislosti na úpravě povrchu dobře snáší namáhání vlhkým 
chlórem a jeho sloučeninami, výborně odolává slané vodě. 

Vysoce čistý titan má velkou pevnost v tahu Rm (až 250MPa), tažnost A5 až 
60%. Použitím různých příměsí lze pevnost titanu zvýšit až na 550  MPa, ale 
současně s tím klesne jeho tažnost až na 20%. 

 
Tab. 2.1 Druhy, vlastnosti a použití technicky čistého titanu [5]  
 

Druh 
titanu 

Označení Rm 
[MPa] 

A 
[%] 

HB 
[-] 

Vlastnosti a použití 
UNS GOST 

Ti 99,5 R50250 
(Grade1) 

VT 1-00 290 30 120 velmi dobrá tvařitelnost a 
odolnost proti korozi; draky 
letadel, součásti plavidel a 
chem. zařízení, výměníky 
tepla, kondenzátorové 
trubky, výlisky 

Ti 99,2 R50400 
(Grade2) 

VT 1-0 390 28 200 

Ti 99,1 R50500 
(Grade3) 

VT 1-1 490 25 225 části draků a motorů letadel, 
plavidel a chem. Zařízení 
vyžadujících tvařitelnost, 
pevnost a odolnost proti 
korozi 

Ti 99,0 R50700 
(Grade4) 

VT 2-2 610 20 265 

 

Na základě porovnání hodnot, uvedených v této tabulce docházíme 
k závěru, že titan má výjimečně dobré mechanické vlastnosti. Je téměř tak lehký 
jako hliník a svojí pevností a tvrdostí převyšuje ocel.  

Z výčtu zde uvedených vlastností titanu plyne i oblast jeho použití. Jako 
konstrukční materiál je používán zejména v chemickém, potravinářském a 
textilním průmyslu. Díky zmiňované dobré odolnosti vůči vlhku a některým 
kyselinám, jej lze použít při výrobě umělých hmot, sody, hnojiv a kyseliny 
dusičné. Vzhledem k výborné odolnosti vůči mořské vodě se používá pro 
opláštění lodí a lodní kování. V chemickém průmyslu, díky jeho antikorozním 
vlastnostem, na různá zařízení chemického průmyslu, přístroje, potrubí, apod. 
K dalším jeho vynikajícím vlastnostem patří vysoká korozivzdornost a skutečnost, 
že je velmi dobře snášen tkání lidského těla, z čehož plyne využití v lékařství, 
jako náhrada lidských kostí, kloubů a zubů. Nízká měrná hmotnost spolu 
s vysokou pevností je velmi výhodná pro použití titanu v letectví, v dopravě a 
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raketové technice. Titan je také dobře tvárný zatepla i zastudena a dobře 
svařitelný, což je výhodné pro výrobu například měřících a regulačních přístrojů, 
odstředivých čerpadel, výměníků tepla nebo armatur.  

 

1.3 Výroba titanu 
 
Jak již bylo uvedeno, je titan v zemské kůře velmi bohatě zastoupen, pro je- 

ho výrobu je proto možné použít různých surovin. Sloučeniny titanu se v přírodě 
vyskytují v usazeninách a vyvřelinách, ale i v uhlí a rašelině. Bylo objeveno 
zhruba osmdesát základních titanových minerálů, kde je titan obsažen formou 
oxidu titaničitého (TiO2) [8]. V praxi se pro účely výroby titanu nejvíce používá 
minerál rutil, právě s vysokým obsahem TiO2 a ilmenit, kde je titan obsažen ve 
formě FeTiO3 (oxid železnato-titaničitý). 

 

 
Obr. 2.2 Minerály rutil (krystal v křemeni) [13] a ilmenit [14]. 

 
 

1.3.1 Krollův proces 
 

V současné době je nejběžnější metodou používanou k výrobě titanu tzv. 
Krollův proces. Při tomto postupu se nejprve pyrolýzou minerálu ilmenitu nebo 
rutilu s uhlíkem a chlorem získává chlorid titaničitý TiCL4. Jeho páry se po 
přečištění redukují hořčíkem v inertní argonové atmosféře při teplotě kolem 
800°C. Chemická rovnice uvedeného postupu vypadá následovně: 

TiCl4 + 2 Mg → Ti + 2 MgCl2     (1) 

Titan vzniklý tímto způsobem je tuhá, pórovitá látka, která se po odstranění 
chloridu hořečnatého a zbytkového, nezreagovaného hořčíku dále čistí. 

1.3.2 Výroba titanu elektrolyticky 
 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 12 

 

Výroba titanu elektrolýzou vodných roztoků není možná kvůli jeho 
chemickému složení a vlastnostem, elektrolýza samotného oxidu titaničitého je 
také nevhodná, z důvodu vzniku nedělitelné sloučeniny titanu TiO2. 

Metodou, která nabízí zlepšení a zjednodušení získávání titanu je jeho 
elektrolýza přímo z TiCl4 v lázni bezkyslíkatých chloridových solí ve 
dvoustupňovém elektrolyzéru. Katodu představuje perforovaná uzavřená nádoba 
obvykle z ocelového plechu, anoda je grafitová, jako elektrolyt se požívá právě 
roztavená lázeň chloridu sodného o vysoké teplotě (až 800°C), do které je 
přiváděn chlorid titaničitý. Požadovaný titan vyrobený při popsaném procesu je 
usazován na vnitřních stěnách nádoby v silných vrstvách [10].  

Nutnost udržení solné lázně na vysokých teplotách bodu tání v kombinaci 
s potřebou inertního prostředí v elektrolyzéru představují výrazné ekonomické 
překážky pro rozšíření metody výroby titanu elektrolýzou. 
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1.4 Druhy, vlastnosti a použití titanových slitin 
 
Nástup vývoje titanových slitin se datuje od roku 1948 do USA, kde byly 

vyrobeny první dvě tuny. Jako druhý se začal titanové slitiny používat bývalý 
Sovětský svaz od roku 1950. V české republice se titanové slitiny dosud 
nevyrábí, používají se převážně slitiny dovážené. 

 

1.4.1   Podstata a rozdělení slitin titanu 
Titanové slitiny vznikají částečným nebo úplným rozpouštěním přísadových 

prvků obou modifikací titanu (Ti α, Ti β) a tvoří roztoky homogenní intersticiální 
roztoky α a β, případně heterogenní roztoky (α +β) 

Jako surovina pro výrobu titanových slitin se používá oxid titaničitý 
z minerálů rutilu nebo již zmiňovaného ilmenitu. Tyto jsou zpracovávány 
chlorováním na chlorid titaničitý, který je dále redukován hořčíkem na kovový 
titan. 

Titan se vyskytuje ve dvou alotropických modifikacích[1]: 

• Ti α s mřížkou hcp hexagonální, která je stabilní do 882,5 °C 

• Ti β s mřížkou bcc, stabilní od 882,5 °C do teploty tání 1668 °C 
Slitiny jednotlivých modifikací vznikají rozpouštěním přísadových prvků. 

Takto mohou vznikat buďto homogenní sloučeniny α nebo β, případně 
heterogenní intermetalické sloučeniny typu α+β. Podobně jako u ocelí jsou také 
soustavy Ti-rovnovážný prvek vyjádřeny rovnovážnými digramy. Příklad těchto 
diagramů uvádí Obr. 2.2.  

 
 

Obr.  2.2 Vliv přísadových prvků na teplotu polymorfní přeměny  
ve slitinách titanu [1]. 

 
Pro popis fázových přeměn v tuhém stavu slouží obvykle spodní části 

těchto digramů, kde můžeme určit charakter jednotlivých přísadových prvků [1]:  
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• α stabilizátory (Al, O, N, C) zvyšují teplotu fázové přeměny α→β, 
stabilizují tedy tuhý roztok α. Nekovy (kyslík, dusík a uhlík) jsou 
nečistoty, jejichž obsah je třeba udržet minimální, protože i velmi malá 
množství podstatně zvyšují tvrdost a křehkost slitin. Praktický význam 
jako α stabilizátor má tedy pouze hliník, který je také použit téměř ve 
všech slitinách titanu s průmyslovým využitím, 

• β stabilizátory snižují teplotu fázové přeměny α→β, stabilizují tedy 
tuhý roztok β. Při dostatečně vysokém obsahu těchto prvků zůstává 
tuhý roztok β zachován až do normální teploty (tj. 20°C) jako fáze 
stabilní, v případě působení prvků V, Nb, Mo, Ta nebo se za snížené 
teploty rozpadá eutektoidní přeměnou prvky Cu, Mn, Si, Cr, Fe, Co, 
Ni, 

• neutrální prvky, jakými jsou Sn a Zr nemají na teplotu fázové přeměny 
α→β vliv. 

 
Podle konečné struktury, vzniklé pomalým ochlazováním při žíhání, se 

slitiny titanu dělí na [1]:  

• slitiny α, 

• slitiny pseudo α (obsahují maximálně 6% hm. fáze β), 

• slitiny α+β, 

• slitiny pseudo β (obsahují malá množství fáze α), 

• slitiny β. 
 

1.4.2   Slitiny α 
 

Tyto slitiny jsou charakteristické stabilní strukturou, mají dobrou pevnost a 
odolnost proti křehkému lomu i za velmi nízkých teplot, dobře si udržují i svoji 
houževnatost (až do -200°C), zejména, podaří-li se udržet velmi nízký obsah 
nečistot. Velmi dobře také odolávají vysokoteplotní oxidaci, a to až do teplot nad 
600°C, mají malou citlivost mechanických vlastností po tepelném zpracování. 
Nevýhodou slitin α je jejich poměrně velká vodíková křehkost. Obvyklými 
přísadami jsou Al, Zr a Sn.  

V následující tabulce Tab. 2.2 jsou uvedeny často používané slitiny α a 
podrobnější popis jejich využití a forem, ve kterých je možno se s nimi setkat. 
Jedná se o slitiny  Ti-2.5 Cu, Ti-5Al-2.5Sn a Ti-5Al-2.5Sn-ELI, přičemž zkratka 
ELI v názvu slitiny vyjadřuje právě výše zmíněný velmi nízký obsah nečistot 
(Extra Low Intersticials → velmi malé nečistoty). 
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1.4.3   Slitiny pseudo α 
 

Jsou slitiny obsahující malé množství prvků, které stabilizují fázi β a to 
zhruba 2 až 6hm.% v rovnovážném stavu [1]. Tyto slitiny mají obdobné vlastnosti, 
jako výše zmíněné slitiny α, oproti nim mají ale větší pevnost (až o 20%), větší 
plasticitu a také lepší tvařitelnost za pokojové teploty. Pevnost těchto slitin je 
různá, v závislosti na obsahu hliníku a to od 500MPa (1%Al) až do 1200MPa 
(7%Al) [1]. Dalšího zpevnění lze dosáhnout přidáním neutrálně působících přísad 
Zr a Sn do základní báze Ti-Al. 

 
1.4.4   Slitiny α+β 

 

Dvoufázové heterogenní slitiny α+β patří mezi nejvíce se vyskytující skupinu 
titanových slitin. Jejich vlastnosti jsou do značné míry ovlivněny podmínkami 
předchozího tepelného zpracování případně tváření, vyskytuje se tedy u nich 
množství struktur. Nejčastěji se tyto slitiny používají po úpravě žíháním a 
zušlechťováním.  Po tepelném zpracování je jejich struktura tvořena obvykle 
rovnoosými zrny nebo lamelami obou tuhých roztoků, vyskytuje se také směs 
obou těchto morfologií, jak uvádí Obr 2.3. Ve srovnání se slitinami α a pseudo α 
mají v žíhaném stavu lepší tvárnost, odolnost proti únavovému namáhání a 
tepelným zpracováním je lze také vytvrzovat (maximálně však do průměru 
25mm). Svařitelnost a odolnost proti tečení je však oproti předchozím slitinám 
horší a ve vytvrzeném stavu mají také horší lomovou houževnatost. 

Nejpoužívanější slitinou tohoto druhu je nepochybně Ti-6Al-4V, pro kterou 
se využívá zhruba 50% veškeré produkce titanu. Je vhodná k použití jak za 
nízkých teplot (do -200°C), tak za teplot zvýšených (do 450°C). Doporučuje se 
tepelné zpracování kalením (955 až 970°C/voda) popouštění (480 až 590°C) [6]. 
Používá se pro výrobu lopatek turbína kompresorů, draků letadel, části podvozků 
letadel, spojovací elementy, jízdní kola a jiné sportovní nářadí. Základní vlastnosti 
a použití dalších slitin této skupiny uvádí Tab. 2.2. 
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Obr. 2.3 Základní druhy binárních rovnovážných digramů Ti – X  [5] 

 
1.4.5   Slitiny pseudo β 

 

Do skupiny slitin pseudo β řadíme slitiny obsahující asi 18% β-stabilizátorů, 
z nichž asi 2% činí Fe a Cr, které tvoří intermetalické fáze. Obsah Al se u těchto 
slitin udržuje na 3%. Jsou velmi dobře tvárné, pevné a houževnaté, což lze využít 
pro výrobu součástí složitého tvaru kováním nebo izotermickým lisováním. 

Vhodné je použití v žíhaném stavu. 

 
1.4.6   Slitiny β 

 
Maximální obsah přísadových prvků pro slitiny β obvykle přesahuje 20%. 

Jedná se obvykle o slitiny vícesložkové. Hlavní předností je vysoká odolnost proti 
korozi a velmi dobrá tvárnost za normální teploty, dále vysoká tuhost a pevnost a 
to až do 1400MPa, dobrá hloubka vytvrzení, nízký modul pružnosti, snadné 
tepelné zpracování. Proti uvedeným vlastnostem nevýhodou je větší hmotnost 
než předchozí skupiny slitin titanu, neboť přísadové prvky mají obvykle velkou 
měrnou hmotnost.  Nevýhodou je také vysoká cena zapříčiněná právě vysokými 
obsahy legujících prvků s vysokou teplotou tání, jejichž výroba v požadované 
čistotě je velmi obtížná a nákladná. 
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Tab. 2.2 Typické použití jednotlivých bází titanových slitin [6] 
Obecný název nebo 
popis 

Rm 
[MPa] 

Rp0,2 
[MPa] 

A 
[%] Obecný popis Příklad použití 

Slitiny α 

Ti-5Al-2.5Sn (UNS 
R54520) 860 800 16 

Dobrá svařitelnost, 
pevnost, a odolnost 
při zvýšených 
teplotách, výkovky a 
plechy 

Součásti plynových 
turbín, konstrukční 
prvky pro letecký 
průmysl, chemicko-
zpracovatelská 
zařízení, vyžadující 
dobrou svařitelnost a 
pevnost do teplot až 
k 480°C 

Ti-5Al-2.5Sn-ELI (UNS 
R54521)    

Snížené množství 
nečistot zlepšuje 
tvárnost a svařitelnost 

Stupeň vysoké čistoty 
pro tlakové nádoby na 
zkapalněné plyny a 
ostatní aplikace 
vyžadující dobrou 
tvárnost a 
houževnatost i 
v oblastech velmi 
nízkých teplot 

Slitiny pseudo α 
Ti-8Al-1Mo-1V (UNS 
R54810) 95 890 15 

dobrá svařitelnost, 
houževnatost, 
žárupevnost do 
450°C 

součásti draků a 
kompresorů letadel do 
550°C 

Ti-Al-8Zr-11Nb-Mo-Si  1100 1050 10 

Ti-Al-6Mo-2Zr-4Sn-
2Si (Ti-6242S) 940 860 15 

Slitiny α+β 
Ti-6Al-4V (UNS 
R56400 and AECMA 
Ti-P63) 

950 880 14 
pásy, plechy, tyče, 
výtažky, dobrá 
pevnost do 400°C,  

součásti leteckých 
motorů do 450°C, 
tlakové nádoby, 
čerpadla na plyny a 
chemikálie, kryogenní 
součásti, zbraně, 
plavidla, skříně 
raketových motorů, 
součásti leteckých 
turbín do 450°C, 
součásti 
turbokompresorů do 
500°C 

Ti-6Al-4V-ELI (UNS 
R56401) 1170 1100 10 

Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si 1450 1150 7 

Ti-6Al-4Mo-2Zr-Si 1150 1050 12 

Slitiny β 
Ti-13V-11Cr-3Al 
(UNS R58010) 

tabule, pásy, plechy, 
výkovky, dráty 

velká houževnatost, 
dobrá tvařitelnost, 
pouze plechy 

součásti letadel, 
vysoce pevné 
svorníky a panely, 
součásti letadel a 
kosmických lodí Ti-11Mo-6Zr-5Sn 

(UNS R58010) 
tyče, dráty, plechy, pásy, 
výkovky 
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2  PODMÍNKY OBRÁBĚNÍ TITANOVÝCH SLITIN 

2.1 Tepelná bilance při obrábění 
 
Při obrábění titanových slitin je velmi kritickým faktorem právě distribuce 

tepla v místě kontaktu nástroje s obrobkem – tedy v místě řezu. Tento problém je 
spjat s jednou z typických vlastností titanu a jeho slitin, kterou je malá tepelná 
vodivost, která brání bezproblémovému odchodu tepla z místa řezu spolu 
s třískou. Většina energie vzniklé při obráběcím procesu a tvorbě třísky se mění 
na tepelnou energii a to dokonce více než 90%. Pouze zbylých několik procent 
energie je obsaženo ve zdeformované třísce a zbytkové napjatosti povrchu 
materiálu jako energie elastická. Uvedený způsob distribuce tepla je také velmi 
významným faktorem pro opotřebení nástroje, jak je uvedeno níže. 

Celkové množství tepla vzniklého v místě řezu je možno specifikovat 
pomocí následující rovnice pro tepelnou bilanci: 

echSh EQQQQQ ≈+++= αγ    (2) 

 

kde ShQ  je teplo způsobené plastickou deformací ve smykové rovině 

 γQ  je teplo způsobené třením mezi třískou a čelem nástroje 

 αQ  je teplo způsobené třením mezi obrobenou plochou a hřbetem
   nástroje 

chQ   je teplo způsobené utvářením a dělením třísky 

eE  mechanická energie vynaložená na tvorbu třísky 
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2.2 Materiály nástrojů pro obrábění titanových slitin 
 

Vzhledem k vysoké reaktivitě titanových slitin je volba materiálu pro 
obráběcí nastroj velmi důležitá. Titan velmi silně reaguje s kyslíkem, následkem 
čehož nelze k jeho obrábění použít například materiály s povlaky oxidů. 

Má-li být obráběcí nástroj schopen produktivně pracovat, musí jeho materiál 
projevovat především:  

• vysokou tvrdost i za zvýšené teploty, 

• odolnost proti otěru, 

• stálost rozměrů a tvaru při tepelném zatížení, 

• dostatečnou houževnatost. 
 

2.2.1   Slinuté karbidy 
 

Slinuté karbidy jsou v současné době nejpoužívanějším materiálem pro 
obrábění titanových slitin. Vyrábí se technologií práškové metalurgie, což spočívá 
v přípravě prášků karbidů a pojících kovů a jejich následném mísení a slinování 
při teplotách blízkých bodu tavení pojícího kovu. Jedná se o teploty 1350 až 
1650°C a dochází k obklopování zrn karbidu pojícím kovem.  

Značení slinutých karbidů se zabývá forma ČSN ISO 513, která je dělí do 
šesti skupin a dalších podskupin. Číslo podskupiny označuje podíl pojící fáze, 
přičemž se zvyšujícím se číslem roste nárůst houževnatosti materiálu, a pevnost 
v ohybu, avšak klesá jeho tvrdost a odolnost proti otěru. 

Vysoká tvrdost a odolnost proti otěru zvyšuje při volbě tohoto materiálu 
životnost nástroje. Nárůstek na hřbetě nástroje ovlivníme vhodnou volbou 
geometrie břitu, případně povlakem z materiálu s nízkou afinitou ke slitinám 
titanu, například TiAlN PVD povlak ve vrstvě 2-6μm, který dosahuje tvrdosti 3000 
až 3500HV [18]. 

 
2.2.2   Rychlořezná ocel 

 
Rychlořezné oceli jsou obecně nejspoužívanějším materiálem pro výrobu 

řezných nástrojů. Jedná se o oceli s vysokým podílem legujících prvků, dosahují 
vysoké tvrdosti po zakalení až 62 až 65 HRC. 

Podle obsahu legujících prvků je můžeme dělit do tří skupin [18]: 

• I – rychlořezné oceli vysoce výkonné (kobaltové), 
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• II – rychlořezné oceli výkonné (wolfram, chrom, vanad, molybden), 

• III – rychlořezné oceli pro běžné výkony. 
Titanové slitiny je možné s úspěchem obrábět i za pomoci rychlořezných 

ocelí. Využití HSS nástrojů pro obrábění titanových slitin se jeví jako velmi 
výhodné  

 

2.2.3   Kubický nitrid bóru 
Kubický nitrid bóru (PKNB) je pro svoji vysokou tvrdost schopen obrábět 

materiály s vyšší tvrdostí než 48HRC. Používá se ve formě řezných destiček 
vložených do nástroje ze základního materiálu. Při obrábění pomocí kubického 
nitridu bóru lze dosahovat vysokých řezných rychlostí a velmi dobré kvality 
povrchu. Pro běžné účely je však PKBN materiálem příliš finančně nákladným a 
proto se v praxi pro obrábění titanových slitin nepoužívá. 
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2.3 Opotřebení řezných nástrojů při obrábění Ti slitin 
 

Opotřebení podléhají v praxi důsledkem fungování všechny strojní součásti, 
které vykonávají určitý relativní pohyb, při němž jsou v kontaktu s jinými 
součástmi. V případě obráběcí ho procesu se jedná o vzájemný kotakt v rámci 
soustavy stroj – nástroj – obrobek, a to konkrétně o dílčí kontakt mezi nástrojem 
a obrobkem a následně nástrojem a třískou. Ke kontaktu dochází jak na hlavním 
a vedlejším hřbetě nástroje a na jeho špičce, tak následně na čele nástroje 
v případě odcházející třísky. Uvedené děje vedou nevyhnutelně k opotřebení 
nástroje právě v těchto oblastech. 

Vzhledem vlastnostem titanových slitin zmíněným v předchozích kapitolách, 
je třeba opotřebení řezného nástroje věnovat zvýšenou pozornost. Titan se řadí 
mezi těžkoobrobitelné materiály, řezný nástroj se proto při jeho obrábění 
vyznačuje poměrně malou trvanlivostí.  

Důvodem nižší životnosti nástrojů je sklon ke zpevňování povrchové vrstvy 
v průběhu procesu řezání, což vede ke zvýšenému namáhání řezného nástroje 
jak tepelnému tak mechanickému. Vlivem nepříznivých podmínek se následně 
mění geometrie řezného břitu nástroje a tudíž i jakost obrobeného povrchu. 

Při obrábění titanových slitin jsou v místě řezu velmi vysoké teploty a to 
kolem 1000°C, což způsobuje intenzivní difuzní opotřebení řezné části nástroje. 
Dále dochází k tvorbě nárůstku na hřbetě nástroje, což lze omezit volbou vyšší 
řezné rychlosti. Při rychlostech nad 60 m.min-1 ovšem roste tepelné i 
mechanické zatížení nástroje, což může vést až k plastické deformaci řezného 
břitu. 

 

 
 

Obr 2.1 Opotřebení řezného nástroje po frézování Ti-6Al-4V 
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2.3.1 Mechanismy opotřebení nástrojů 

 

Základní mechanismy opotřebení nástrojů lze rozdělit dle [12] následovně: 

• fyzikálně mechanické 

§ křehký lom, 
§ plastická deformace, 
§ abrazivní otěr, 
§ adhezní otěr, 
§ teplotní trhliny, 
§ delaminace vrstev, 
§ kmity soustavy stroj - nástroj – obrobek, 
§ únava materiálu, 
§ kombinace předešlých faktorů. 

• chemické 

§ difúzní otěr, 
§ tvorba chemických sloučenin, 
§ interkrystalické zeslabování, 
§ termo – elektrické opotřebení, 
§ kombinace předešlých mechanismů. 

Na vznik a podobu opotřebení nástroje mají vliv následující faktory: 

• velikost kontaktního tlakového zatížení, 

• řezná rychlost,  

• teplota na funkčním povrchu, 

• teplotní gradient na čele nástroje, 

• doba kontaktu nástroje s obrobkem, a další. 
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2.3.2 Formy a kritéria opotřebení řezných nástrojů 

Pro určení, případně měření opotřebení řezných nástrojů je nutno blíže 
specifikovat jeho formu a tu následně vyjádřit pomocí konkrétního kritéria 
opotřebení. 

Formy opotřebení břitu řezných nástrojů jsou zobrazeny na obr. 2.1. 

 

 
Obr. 2.1 Formy opotřebení břitu řezného nástroje [12]. 

 
1 – fazetka opotřebení na hřbetě, 

2 – výmol na čele, 

3 – primární hřbetní rýha, 

4 - sekundární (oxidační) hřbetní rýha, 

5 – rýha na čele. 

 

Kritéria opotřebení řezných nástrojů uvádí obr. 2.2. 
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Obr. 2.1 Kritéria opotřebení řezného nástroje [12]. 

Opotřebení lze klasifikovat pomocí těchto kritérií: 

• VB šířka fazetky opotřebení na hřbetě, 

• KT hloubka výmolu na cele, 

• KVy radiální opotřebení špičky, je významné u dokončovacích 
operací, způsobuje změnu rozměru u obráběné plochy. 
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3  PŘEHLED TECHNOLOGIÍ OBRÁBĚNÍ TITANOVÝCH SLITIN 

3.1 Soustružení 
 

Většina titanových slitin se řadí mezi těžkoobrobitelné materiály [2]. 
Důvodem špatné obrobitelnosti těchto materiálů je celá řada jejich vlastností. 
Můžeme je shrnout do několika bodů:  

• udržují si vysokou pevnost i v průběhu obrábění, kdy je v oblasti řezu 
vysoká teplota, vzhledem k jejich žárupevnosti, 

• při vysokých teplotách charakteristických pro obrábění těchto 
materiálů dochází k chemickým rekcím, použijeme-li běžné 
nástrojové materiály, dochází tedy k výraznému difúznímu 
opotřebení, 

• charakteristické je vytváření nárůstku na řezné hraně, což vede 
k tvorbě žlábku na čele nástroje,  

• na břitu nástroje dochází ke vzniku velmi vysokých teplot, a to 
z důvodu špatné tepelné vodivosti titanových slitin, 

• v místě styku břitu nástroje s třískou dochází k velkým třením. 
 
V důsledku uvedených vlastností nelze titanové slitiny obrábět za běžných 

řezných podmínek jako například oceli. Nejkritičtějším faktorem při obrábění 
těchto slitin je zejména řezná rychlost. Tuto je třeba snížit s ohledem na vysokou 
teplotu při procesu obrábění, s čímž souvisí prodloužení samotného řezného 
procesu [4]. 

Je nutné zvolit celkově vhodné podmínky s ohledem jak na geometrickou a 
rozměrovou přesnost a jakost povrchu, tak na hospodárnost procesu. 

Nutnost snížení řezné rychlosti při použití běžných rychlořezných ocelí je ve 
srovnání se slinutými karbidy natolik markantní, že se RO k soustružení 
titanových slitin v praxi v podstatě vůbec nevyplatí používat. Použití 
rychlořezných ocelí je v případě titanu a jeho slitin možné pouze pro přerušovaný 
řez, ke kterému dochází v případě vrtání, frézování či řezání závitů. Pro 
soustružení jsou z hlediska ekonomického i pro výrazně větší trvanlivost nástroje 
vhodnější nástroje ze slinutých karbidů.  

Teplota v místě řezu se při soustružení titanových slitin zvětšuje mnohem 
výrazněji než u běžných ocelí jak při zvyšování řezné rychlosti, tak při zvětšení 
posuvu. Z tohoto důvodu dochází k deformacím řezné hrany vlivem teploty i při 
použití některých slinutých karbidů. Vysoká teplota a deformace však není 
jediným důvodem snížení životnosti nástrojů, dochází k ní i vlivem difuze. 
S ohledem na životnost je vhodné použití nástrojů z karbidů WC, které mají 
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menší intenzitu difuzního opotřebení, než jiné slinuté karbidy používané pro 
běžné oceli. 

Při soustružení titanových slitin je velmi důležité i prostředí, v jakém proces 
probíhá, vzhledem k tomu, že titan prudce reaguje s okolním prostředím. Z 
hlediska opotřebení nástroje je výhodnější soustružení na vzduchu oproti 
ochranné atmosféře argonu nebo dusíku. Na vzduchu se na povrchu vytvářejí 
oxidy, které částečně eliminují přilnutí materiálu k břitu nástroje, čímž zmírňují 
proces opotřebení [4]. Jedním z nejvýznamnějších faktorů pro průběh obrábění je 
chlazení a mazání. Použitím řezné kapaliny lze eliminovat měknutí některých 
řezných materiálů za vyšších teplot. Např. fáze β v nástroji z Si3N4 měkne při 
teplotách nad 1000°C. Snížení teploty v místě řezu tedy pozitivně ovlivňuje 
trvanlivost řezných nástrojů. Přívod řezné kapaliny pod velkým tlakem však vede 
ke zmenšení délky kontaktu mezi nástrojem a třískou, a tím k nárůstu tlaku 
působícího na jednotku délky, jelikož velikost řezné síly se v podstatě nemění. 
Trvanlivost nástroje tedy ve finále klesá. 

Co se týče mechanických zatížení řezné hrany při soustružení titanových 
slitin, je velikost řezné síly menší, než při obrábění běžných ocelí nebo litin. To je 
zapříčiněno menší délkou kontaktu třísky s čelem nástroje během obrábění, než 
je tomu při obrábění ocelí. V důsledku malé plochy, je velký úhel primární 
plastické deformace a tříska je velmi tenká [4].  

 

 
 

Obr. 3.2 Srovnání rozložení teplot při 
soustružení titanové slitiny a slitiny 
niklu [28]. 

Při soustružení slitin titanu dochází ke zvýšenému chvění technologické 
soustavy, neboť přestože je statická složka řezné síly často menší než u ocelí, 
složka dynamická je větší. 
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Velikost složek řezné síly je ovlivněna převážně rozdílnou tvorbou třísky, 
která je výrazně segmentová. Dále je ovlivňuje zvolený materiál nástroje. Snížení 
řezných sil můžeme dosáhnout povlakováním povrchu nástrojů. 

Vzhledem k malé tepelné vodivosti titanových slitin, vznikají v místě řezání 
vysoké teploty zatěžující nástroj. Omezený odvod tepla třískou a teplotní poměry 
v místě řezu znázorňuje Obr. 3.1. Velikost teploty v místě řezu se měří obvykle 
pomocí termočlánků. Vlivem vysokých teplot a značného tření v místě kontaktu 
nástroje a třísky se velmi výrazně opotřebovává řezná hrana nástroje.  

Tvorba třísky při obrábění titanových slitin je ovlivněna velkou plastickou 
deformací, kterou materiál při tomto procesu prochází. V důsledku toho vzniká 
charakteristická segmentová tříska. Velikost plastické deformace v rámci objemu 
třísky je poměrně malá, segmenty jsou však odděleny oblastmi s extrémně 
vysokou skluzovou deformací. Tvoří se vysoce plasticky přetvořené pásy, 
v jejichž oblasti dochází ke strukturálním a fyzikálním změnám v materiálu. 

Kvalita povrchu součástí z titanových slitin je po soustružení odlišná, oproti 
jiným materiálům. Vlivem velkého zbytkového napětí a dalších změn 
způsobených na povrchu součástek, může dojít až k ovlivnění mechanických 
vlastností součástí, jako je deformace nebo odolnost proti korozi. Požadavky 
kladené na výrobky z těchto materiálů, jsou velmi vysoké, kvalita povrchu je tedy 
velmi důležitá. Celkovou kvalitou povrchu máme na mysli již uvedené zbytkové 
napětí v povrchu součástí, dále vznik mikrotrhlin, změny tvrdosti povrchu, drsnost 
povrchu, rozměrovou přesnost a chemické, případně strukturní změny pod 
povrchem. Pro dodržení požadované kvality výsledného povrchu je nutné 
nepoužívat nástroje, které již dosáhly kritéria opotřebení, které pro titan činí 
0,3mm [4].  

 

 
Obr. 3.3 Kvalita obrobeného povrchu po soustružení – slitina Ti-6Al-4V. 
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3.2 Frézování 
Obrábění materiálu pomocí frézování je univerzální metodou vhodnou pro 

rovinné, rotační, ale i tvarové plochy. Pro obráběni titanových slitin se frézování 
používá poměrně často. Na rozdíl od soustružení při něm totiž dochází k 
přerušovanému řezu, což je výhodnější z hlediska opotřebení nástrojů, jak již 
bylo uvedeno výše. 

Titan a jeho slitiny lze obrábět frézováním čelním nebo válcovým, 
sousledným nebo nesousledným. Ve srovnání dvou uvedených typů pohybu 
frézy vůči obrobku je bezpochyby výhodnější frézování sousledné, a to z několika 
důvodů [28]:  

• řezná síla směřuje do materiálu, což umožní snižovat upínací síly, 

• zmenšuje se náchylnost nástroje k chvění, 

• je možné zvýšení posuvu na zub (fz), při nezměněné trvanlivosti, 

• je možné zvýšit výkonnost obrábění, 

• dobrá dořezávací schopnost řezného břitu při hmin. 
 
Určitou nevýhodou sousledného frézování je rázové zatížení řezného klínu 

v počáteční fázi záběru, kdy dochází k odřezání maximální vrstvy materiálu. Při 
nesousledném frézování vzniká v okamžiku záběru nástroje do obrobku velký 
tlak, což může v kombinaci s nalepováním třísky způsobit ulomení řezného břitu. 

Stejně jako při ostatních způsobech obrábění, je nutné i v případě frézování 
titanových sliti důsledně dbát na správnou volbu materiálu nástroje, obráběcího 
stroje, řezného prostředí a řezných podmínek, ve snaze kompenzovat těžkosti 
způsobené špatnou obrobitelností těchto materiálů. Konečná volba probíhá vždy 
podle konkrétních vlastností obráběného materiálu.  

Nejpoužívanějším materiálem pro frézování titanových slitin jsou 
houževnaté slinuté karbidy s vyšším obsahem kobaltu [4]. Kromě volby materiálu 
je důležitá i geometrie řezného nástroje. Pro frézování titanu a jeho slitin jsou 
doporučená geometrie [2] [3]: 

• úhel hřbetu v ortogonální rovině α0 = 7 až 10°, 

• úhel čela v ortogonální rovině γ0 = 10 až 15°, 

• úhel sklonu fazetky hlavní řezné hrany γb = 0 až -9°, 

• šířka fazetky hlavní řezné hrany bγ = 0,2 až 0,25 mm při 
polohrubovacích operacích, bez fazetky při dokončovacích operacích, 

• úhel skonu řezné hrany λs = -10°, 

• pro frézovací hlavy je dop. úhel nastavení řezné hrany κr = 60°. 
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Pro povlakování nástrojů jsou vhodné vícevrstvé povlaky v kombinaci TiN a 
(TiAlSi)N metodou nanášení PVD [18]. Zaručuje vysokou otěruvzdornost a 
houževnatost a malý poloměr zaoblení řezné hrany. 

Pro obrábění titanových slitin je vhodné použití řezných kapalin s dobrým 
chladícím a mazacím účinkem. Doporučené je použití emulze o koncentraci 4 až 
6%, polosyntetické řezné kapaliny s koncentrací 8 až 12% a syntetické řezné 
kapaliny s koncentrací 3 až 4% [2] [3]. 

Velmi důležitá je volba správných řezných podmínek. Bez toho by nemohla 
být dodržena požadovaná geometrická přesnost, drsnost povrchu a kvalita 
obrobené plochy. Příklad vhodných řezných podmínek je uveden v Tab. 3.2. 

Velikost řezných sil při soustružení je nejvíce ovlivněna řeznými 
podmínkami, z nichž nejvýznamnější vliv má posuv na zub fz. Se zvyšující se 
hodnotou řezné rychlosti vc se zmenšují složky řezné síly, vlivem poklesu 
deformačního odporu materiálu, a vlivem vysokých teplot v oblasti řezání. Použití 
řezných kapalin významně ovlivňuje velikost statické i dynamické složky řezných 
sil. 

Teplota se v průběhu řezného procesu mění, jelikož se jedná o přerušovaný 
řez, jak již bylo zmíněno dříve. Hodnoty teplot v oblasti řezu jsou oproti frézování 
běžných materiálů vysoké. Například při frézování oceli 12 050.1 je teplota v 
místě řezu kolem 500°C, zatímco při obrábění titanové slitiny je to více než 
800°C. 

 
Tab. 3.2 Řezné podmínky pro frézování titanových materiálů [3]. 

Materiál 
nástroje 

Obráběný  
materiál 

Řezná 
rychlost 
[m.min-1] 

Posuv na zub [mm] Řezná 
kapalina Hrubování Dokončování 

RO Čistý titan 12-18 0,10-0,25 0,05-0,12 Olejová 
emulze Slitiny titanu 6-11 0,08-0,20 0,04-0,10 

SK Čistý titan 55-80 0,10-0,25 0,05-0,12 Bez  
kapaliny Slitiny titanu 30-50 0,04-0,10 0,05-0,12 

 

 
 

Obr. 3.4 Povrch součásti po frézování stopkovou frézou s kulovým čelem. 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 30 

 

 
Obr.3.5 Segmentová tříska po obrábění Ti-6Al-4V. 
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3.3 Vrtání 
 

  Při vrtání, obdobně jako u ostatních způsobů obrábění titanových slitin se 
setkáváme s celou řadou komplikací, spojených s jejich velkou houževnatostí, 
tvrdostí a dalšími specifickými vlastnostmi. U vrtání šroubovými vrtáky navíc 
nastává problém s přívodem chladicí kapaliny v případech, kdy vrtáme hlubší 
díry, čímž se zhoršuje odvod tepla a celkově proces oddělování materiálu. [3] 
Následkem toho se rapidně snižuje životnost nástroje. Dochází ke zvětšení 
složek řezné síly a tím také ke zvýšenému mechanickému a tepelnému 
namáhání nástroje. Jelikož vrátky jsou poměrně dlouhé a štíhlé nástroje, je nutné 
klást velký důraz na kvalitní provedení řezné části nástroje a zvýšení jejich 
celkové pevnosti a tuhosti. Velmi důležité jsou také vhodné dynamické vlastnosti 
a dostatečná tuhost a pevnost soustavy stroj-nástroj-obrobek. Pro získání vrtáků 
potřebné trvanlivosti pro konkrétní podmínky vrtání titanu a jeho slitin musí být 
splněny následující požadavky [4]: 

• vhodný materiál pro vrtáky jsou kvalitní kobaltové rychlořezné oceli 
19 852 až 19 861 (HSCo), případně slinuté karbidy typu K10/20, 

• při vrtání titanových slitin je vhodné zvolit vrták s malým průřezem 
jádra, lze tak dosáhnout lepšímu odchodu třísky a zlepšení přívodu 
chladicí kapaliny do oblastí intenzivního tření nástroje a obráběného 
materiálu, 

• pro nástroje z rychlořezné oceli (HSS) se doporučuje vyleštění drážek 
vrtáků, zúžení příčné řezné hrany a zúžení vodících fazetek vrtáku na 
0,3 až 0,5 mm, 

• pro vrtáky z SK se doporučuje volit negativní fazetku šířky 0,1 až 0,15 
mm. 

V následující tabulce 3.3 jsou uvedeny doporučené řezné podmínky vrtání 
nástroji z rychlořezné oceli pro titanové slitiny.  

 
Tab. 3.3. Řezné podmínky pro vrtání titanu a jeho slitin nástroji 

z rychlořezných ocelí [3] 
Průměr 
vrtáku 
[mm] 

Posuv 
f [mm] 

Čistý titan Slitiny titanu Maximální 
hloubka 
vrtání 
[mm] 

n 
[min-1] 

vc 
[m.min-1] 

n 
[min-1] 

vc 
[m.min-1] 

5 0,06 830 13,0 478 7,5 35 
8 0,07 498 12,6 278 7,2 50 

12 0,10 326 12,2 184 6,9 60 
16 0,13 236 11,8 132 6,6 70 
20 0,16 182 11,4 100 6,3 85 
30 0,22 117 11,0 64 6,0 100 
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3.4 Broušení 
 

Na kvalitu funkčních ploch součástí vyráběných titanových slitin jsou 
kladeny vysoké požadavky nejen z hlediska geometrické přesnosti, ale i 
z hlediska kvality obrobených ploch a tedy i jejich drsnosti. Broušená vrstva 
nesmí být porušena mechanickými, fyzikálními ani chemickými účinky, které 
zpravidla provázejí proces broušení těchto materiálů.  

Brusné kotouče bývají vzhledem k vysoké pevnosti těchto materiálů a s tím 
spojeným nárůstem složek řezných a vysokými teplotami v místě řezání sil velmi 
tepelně namáhané. Broušení titanových slitin je proto na volbu řezných podmínek 
náročnější ve srovnání s běžnými materiály, jako jsou oceli. Vhodná je volba 
nižších řezných rychlostí a malých hloubek řezu (asi do 0,03 mm).  

Dobrá výsledná jakost povrchu je podmíněna aplikací řezné kapaliny a 
vhodnou volbou materiálu brusného kotouče. Běžné materiály jsou pro tyto 
případy nevhodné, používají se kotouče báze KNB a diamantu, případně Al2O3. 
Na Obr. 3.4 je znázorněn povrch slitiny Ti-6Al-4V po broušení. 

 
Obr. 3.4 Povrch slitiny Ti-6Al-4V po broušení. 
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4  ROZBOR SILOVÝCH POMĚRŮ PŘI FRÉZOVÁNÍ 
 

Pro optimalizaci obráběcího procesu je nezbytné posouzení interakce mezi 
řezným nástrojem, obráběným materiálem a rovněž celou soustavou obráběcího 
stroje. V předchozích kapitolách byla nastíněna problematika tepelných procesů 
v místě řezu, nyní je třeba posoudit rovněž silové poměry mezi řezným nástrojem 
a materiálem. 

V současné době rostou nároky na zefektivnění výrobního procesu, objem 
výroby a rovněž na kvalitu obrobených povrchů. S tím je spojena nutnost 
zlepšovat znalosti silového zatěžování řezných nástrojů. 

Obráběcí proces je ovlivňován mnoha faktory, především materiálem 
obrobku, což je v případě titanových slitin faktor velmi významný, důležitý je 
rovněž materiál řezného nástroje, jak již bylo blíže popsáno v kapitole 2.3. 

O průběhu a výsledku řezného procesu rozhoduje rovněž geometrie 
řezného nástroje, vhodně zvolené řezné podmínky a s tím spojené silové zatížení 
nástroje. 

 

 
 

Obr. 4.1 Fyzikální model silového zatížení řezného nástroje a obrobku 
v průběhu obrábění [21]. 
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4.1 MĚŘENÍ SILOVÉHO ZATÍŽENÍ PŘI FRÉZOVÁNÍ 
 

Pro optimalizaci obráběcího procesu je nezbytné posouzení interakce mezi 
řezným nástrojem, obráběným materiálem a rovněž celou soustavou obráběcího 
stroje. V předchozích kapitolách byla nastíněna problematika tepelných procesů 
v místě řezu, nyní je třeba posoudit rovněž silové poměry mezi řezným nástrojem 
a materiálem. 

 

4.2 Zařízení pro měření řezných sil 
Měření silového zatížení při obrábění probíhá zpravidla experimentálně, 

pomocí zařízení pro snímání sil, pracujících na různém principu, a to: 

• mechanické, 

• elektrické. 
Mezi mechanické snímače silového zatížení patří: 

• pákové siloměry – pracující na principu vah s protizávažím, 

• pružinové siloměry – pružina se stlačuje nebo prodlužuje úměrně 
působícímu zatížení, 

• hydraulické siloměry – působící síla je stanovena z tlaku působícího 
na písty naplněné kapalinou. 

Elektrické silové snímače lze rozdělit na: 

• odporové snímače: 

• odporové snímače se stykovým odporem, 
• odporové tenzometry, 

• indukční snímače, 

• magnetické snímače: 

• magnetoelastické, 
• magnetoanizotropní, 
• magnetické snímače s inverzí Wiedemnanova jevu, 

• kapacitní snímače, 

• piezoelektrické snímače. 
Při vyhodnocování deformačního a silového zatížení při obrábění jsou 

využívány především snímače tenzometrické a piezoelektrické. Princip jejich 
činnosti je uveden níže. 
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4.2.1 Odporové tenzometry 
Jedná se o odporový senzor, jinak také tenzometrický rezistor, jehož změna 

elektrického odporu je závislá na změně jeho deformace, tedy změně jeho 
geometrických rozměrů a na teplotě prostředí. 

Tenzometry jsou používány pro měření deformace tahové, ohybové, 
případně krutu.  

Jak již bylo uvedeno výše, tenzometry dělíme dle materiálu na: 

• kovové - drátkové, foliové, 

• polovodičové - monokrystalické, polykrystalické. 
Tenzometr je zpravidla tvořen vlastním snímačem, tedy pružným členem a 

podložkou, která zajišťuje přenos deformace z povrchu měřeného objektu na 
vlastní čidlo. Podložka slouží současně jako elektrická izolace. Způsob provedení 
tenzometru je uveden na obr. 4.1. Tenzometr se na povrch měřené součásti lepí 
stranou podložky pomocí speciálních lepidel, epoxidových pryskyřic nebo 
celuloidů. 

 

 
 

Obr. 4.2 Provedení odporových tenzometrů [19]. 
 
Pružný člen tenzometru musí splňovat následující požadavky: 

• dostatečnou pevnost a odolnost proti porušení, 

• vysokou mez pružnosti, 

• minimální hysterezi a dopružování materiálu, 

• lineární průběh pružné deformace v měřeném rozsahu, 

• minimální vnitřní pnutí [19]. 
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Způsob zapojení tenzometrických snímačů závisí na druhu měřeného 
namáhání. Lepí se na vhodné místo tak, aby tvořily odporový můstek, tzv. 
Wheatstoneův můstek. 

  
 

4.2.2 Piezoelektrické snímače - dynamometry 
 

Piezoelektrické snímače patří v oblasti obrábění k hojně používaným, a to 
především z důvodu možnosti měření dynamických sil a také jejich velkému 
měřícímu rozsahu.  

Tyto snímače pracují na principu tzv. Piezoelektrického jevu, což je 
specifická vlastnost některých druhů krystalů, jako jsou křemen, titaničitan 
barnatý a olovnatý, a další. V praxi se jako piezoelektrický element nejčastěji 
používá výbrus z krystalu oxidu křemičitého SiO2. 

Při mechanickém zatížení v určitých směrech, dochází u tohoto krystalu ke 
vzniku elektrického náboje, přičemž po přiložení střídavého elektrického pole se 
krystal rozkmitá. 

Piezoelektrické snímače mohou být konstruovány pro tahové nebo tlakové 
zatížení velkého rozsahu, od 10 kN do 1GN. V Případě použití krystalu SiO2 je 
možné je použít za vysokých teplot a to až do 500°C. 

Na obrázku 4.3 je zobrazeno uspořádání krystalových výbrusů ve formě 
kroužků tak, aby zachycovaly silové působení ve směrech Fx, Fy a Fz. 

 
Obr. 4.3 Uspořádání piezoelektrických krystalů [20]. 
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Piezoelektrické krystaly v několika provedeních se umisťují do kovového 
pouzdra, složeného ze základové a měřící desky. Příklad uspořádání krystalů 
v dynamometru je znázorněn na obr. 4.4. 

 
Obr. 4.4 Schéma piezometrického dynamometru [20]. 
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5  EXPERIMENT I – FRÉZOVÁNÍ VNITŘNÍ TVAROVÉ PLOCHY 
 

Experimentální část studie se věnuje obrábění dílce z titanové slitiny Ti-6Al-
4V a následnému zhodnocení dosažené jakosti povrchu. Jelikož v poledních 
letech vzrostla poptávka po frézování složitých tvarových součástí za pomoci 
nástrojů s kulovým čelem, je experimentální část zaměřena právě na tento typ 
nástrojů. 

 

5.1 Popis experimentu 
 

Cílem experimentu bylo obrábění vnitřní kulové plochy technologií frézování 
pomocí stopkové frézy s kulovým čelem. Testovanou součástí je sestava Forma 
(Pralinka), která je zobrazena na obr. 5.1. Sestava formy se skládá ze dvou do 
sebe zapadajících částí. Tvar budoucího odlitku je dokonalá koule, každá z částí 
formy v sobě tedy zahrnuje přesnou polovinu tohoto tvaru, přičemž dosedací 
plocha je zajištěna pomocí kruhového lemu. Výkres sestavy formy, stejně jako 
rozměry jednotlivých částí jsou zahrnuty v Příloze 1 až 3. 

Součást formy slouží v této studii k posouzení kvality povrchu a s tím 
spojeným měřením drsnosti povrchu. 

Vzhledem k obráběnému materiálu volíme sousledné frézování, jelikož při 
něm dochází k výhodnějšímu způsobu interakce mezi nástrojem a obrobkem. 
Konkrétně – obrobek je zatlačován do upínače a ne z něj vytrháván jako při 
obrábění nesousledném, což je v případě zvýšených vibrací a celkové nižší 
stabilitě soustavy stroj – nástroj – obrobek u obrábění titanové slitiny velmi 
významný faktor. 

Polotovar byl předem rozdělen na dílčí části o délce 30. Následně byl upnut 
na frézce do sklíčidla, aby byla opět zaručena co nejlepší stabilita systému. 
Vlastnosti polotovaru použitého pro výrobu formy jsou uvedeny v kapitole 5.2. 

 
Obr. 5.1 Forma 1(vpravo) a 2. 
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5.2 Materiál polotovaru 
 

Polotovar pro zhotovení dílce je tyč průměru 40, v délce 500 z titanové 
slitiny Ti-6Al-4V, dodané společností Bibus s.r.o., vedený v katalogu jako 
Titanium Grade 5. Složení použitého materiálu jsou uvedené v následující 
tabulce 5.1. 

Tab. 5.1 Maximální hodnoty přísadových prvků ve slitině Ti-6Al-4V 
[11]. 

Přísadové prvky [%] 
O N C H Fe Al V Zbytek 

0,20 0,05 0,08 0,015 0,40 5,5-6,75 3,5-4,5 0,4 
 

Jedná se o slitinu dvoufázovou α+β, která je jednou z nejpoužívanějších. 
Hlavními přísadovými prvky jsou hliník a vanad (6% Al a 4% V), vyznačuje se 
velmi vysokou pevností ale nižší tažností, avšak možnou svařitelností. Slitinu je 
možno tepelně zpracovat a lze ji použít do teploty 400º C. Používá převážně pro 
komponenty v letectví, kompresorové listy, tlakové nádoby a součásti skříní 
raketových motorů, dále v automobilovém průmyslu, medicíně, průmyslu volného 
času (zejména pro výrobu rámů na kola) a všude tam, kde je požadována vysoká 
pevnost, malá specifická hmotnost a vysoká korozní odolnost. Hodnoty 
vybraných mechanických vlastností udává tabulka 5.2. 

 
Tab. 5.2 Vybrané mechanické vlastnosti slitiny Ti-6Al-4V[11]. 

Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě 
 Minimální hodnoty Typické hodnoty 

Mez pevnosti 825 MPa 910 MPa 

Mez kluzu 895 MPa 1000 MPa 

Prodloužení A5 na 50mm 10% 18% 

Tvrdost - 330 - 390 HV 

Modul pružnosti - 114 GPa 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 40 

 

 

5.3 Obráběcí stroj 
Testované součásti byly frézovány na vertikální konzolové frézce typu CNC 

FV 25 A s řídicím systémem Heidenhein TNC 530, která je součástí zámečnické 
dílny VUT v Brně.  

 

 
Obr. 3.1 Frézka FV 25 CNC [16]. 

 

5.4 Použité nástroje 
Pro operaci hrubování byla použita monolitní stopková válcová čelní fréza 

s rovným čelem, průměr 10, dodaná firmou Gühring. Jedná se o nástroj 
s proměnlivou šroubovicí (35°/38°) se čtyřmi zuby a zubem přes střed. Materiál 
nástroje je slinutý karbid s žáruvzdorným nátěrem naneseným metodou PVD 
povlakování, který dle údajů výrobce může dosáhnout dvou až třikrát lepších 
výkonů než povlaky z TiN a výrazně lepší než povlaky z TiAlN [26]. Má vynikající 
tepelnou odolností a vysokou tuhost, proto se dobře hodí pro přerušovaný řez při 
frézování. 
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Obr. 5.2 Válcová čelní fréza fy Gühring. 

Pro dokončovací operaci byla zvolena monolitní stopková fréza s kulovým 
čelem, karbidová, bez povlaku, průměr 6. Výrobcem nástroje je společnost M.A. 
Ford. 

 
Obr. 5.3 Monolitní stopková fréza s kulovou hlavou fy M.A.Ford. 

Pro chlazení nástrojů byla použita chladící emulze Ecocool 68 CF 2 o 
koncentraci 5%, při chlazení byl nastaven standartní průtok kapaliny. 

 

5.5 Řezné podmínky 
 

Řezné podmínky pro frézování byly stanoveny dle následujících vzorců: 

Řezná rychlost: 

1000
nDvc

⋅⋅
=

π
 (3) 

Posuv na zub: 

zn
v

f f
z ⋅

=
  (4) 

Posuv podélný: 

znff z ⋅⋅=  (5) 
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Tab. 5.3 Řezné podmínky vypočtené pro operaci hrubování. 
Řezné podmínky Experiment I 

Operace hrubování 
Otáčky vřetene n 2228 ot/min 

Posuv na zub fz 0,03 mm 

Posuv vf 56 mm/min 

Hloubka záběru ostří 0,2 mm 

Šířka záběru ostří 0,2 mm 

Řezná rychlost 70 m/min 

Chlazení 5% emulze 
 

Tab. 5.4 Řezné podmínky vypočtené pro operaci dokončování. 
Řezné podmínky Experiment I 

Operace dokončování 
Otáčky vřetene n 3200 

Posuv na zub fz 0,044 mm 

Posuv vf 191 mm/min 

Hloubka záběru ostří 0,2 mm 

Šířka záběru ostří 0,2 mm 

Řezná rychlost 60 m/min 

Chlazení 5% emulze 
 

5.6 Návrh CNC programu pro obrábění formy 
 

Samotná strategie a následně CNC program pro obrábění testovací 
součásti byl navržen pomocí programu Delcam PowerMill verze 2010 a je 
součástí přílohy č. 4. 

Obě části formy byly nejdříve hrubovány čelní frézou o průměru 10, jak již 
bylo uvedeno výše. Pro hrubování byla zvolena strategie hrubování modelu 
rastrem, která zaručuje důkladné a pozvolné obrobení i pro vnitřní kulovou 
plochu. Z důvodu nižšího zatěžování frézy z rychlořezné oceli byl zvolen krok 
pouze 0,3mm. 

Dokončovací operace pro kulovou plochu formy užívá strategii hrubování 
3D offsetem, kde byla zvolena dráha po spirále, která je pro daný tvar vhodná. 
Pro dosažení vysoké kvality povrchu bylo nutno použít velmi malý krok a to 
pouze 0,2mm. 
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Dokončení lemu, pomocí něhož do sebe obě části formy zapadají, proběhlo 
stejně jako hrubování čelní frézou průměru 10. Průběh jednotlivých operací 
v simulaci je zobrazen níže. 

 
Obr. 5.4 Náhled hrubovacích operací pro obě formy z programu PowerMill 

 

 
Obr. 5.5 Náhled dokončovacích operací pro obě formy z programu PowerMill 

 

 
Obr. 5.6 Náhled dokončení lemu pro obě formy z programu PowerMill 
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5.7 Stanovení množství odebraného materiálu 
 

K výpočtu množství odřezaného materiálu bylo využito faktu, že obráběnou 
součást lze vyrobit symetrickým frézováním a rovněž zjednodušujícího 
předpokladu, že poloměr břitu nástroje je zanedbatelný oproti hloubce řezu. 

 

5.7.1 Geometrie třísky při operaci hrubování 
 

Schématické znázornění odřezávané tloušťky vrstvy pro obecnou polohu 
zubu při čelním frézování znázorňuje Obr. 4.X  

Pro hrubovací operaci byla použita výše uvedená válcová čelní fréza, 
z čehož vyplývá následující výpočet pro velikosti a průřezu třísky odebrané 
jedním zubem nástroje. 

Jmenovitá tloušťka třísky vyplývá ze vztahu dle [12]: 

ϕχ sinsin ⋅⋅= rzD fh   (6) 
 

031,090sin45sin044,0 =°⋅°⋅=Dh  (7) 
 
Jmenovitá šířka třísky pro úhel χr je stanovena s použitím vztahu [12]: 

r

p
Di

a
b

χsin
=  (8) 

414,1
45sin
1

=
°

=Dib
 (9)

 

 
Z uvedeného následně vypočítáme jmenovitý průřez třísky pro i-tý zub dle 

[12]: 
ipzDiDiDi afbhA ϕsin⋅⋅=⋅=   (10) 

044,090sin1044,0 =°⋅⋅=DiA  (11) 

Pro určení celkového průřezu třísky na jeden záběr, je nutné vypočítat počet 
zubů v záběru. 

2
90

180max ===
t

zn
ϕ

ϕ  (12) 

Přičemž maximální úhel záběru φmax byl určen následovně: 

°=





⋅=






⋅=⇒= −− 180

12
12sin2sin2

2
sin 11

max
max

D
B

D
B ϕ

ϕ  (13) 

Maximální počet zubů v záběru pro válcovou čelní frézu při frézování vnitřní 
kruhové plochy je tedy 2. 
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Obr. 5.7 Průřez třísky při čelním frézování dle [12]. 

 
 

5.7.2 Geometrie třísky při operaci dokončování 
 

Pro dokončování formy byla požita stopková fréza s kulovou hlavou, což je 
nástroj vytvářející velmi specifické poměry, co se týče průřezu třísky ve srovnání 
s nástroji s čelem plochým.  

Při výpočtu množství odebraného materiálu a průřezů třísky lze vycházet 
z výše uvedených vztahů platných pro čelní frézování, je ale nutné vzít v úvahu 
specifický tvar obráběné plochy a čela nástroje. 

Jmenovitá tloušťka třísky vyplývá ze vztahu dle [12]: 

ϕχ sinsin ⋅⋅= rzD fh  (14) 
 

022,045sin90sin031,0 =°⋅°⋅=Dh  (15) 
 

Jmenovitá šířka třísky pro úhel χr je stanovena s použitím vztahu [12]: 

r

p
Di

a
b

χsin
=  (16) 

25,0
90sin
25,0

=
°

=Dib
 (17)
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Z uvedeného následně vypočítáme jmenovitý průřez třísky pro i-tý zub frézy 

dle [12]: 
ipzDiDiDi afbhA ϕsin⋅⋅=⋅=   (18) 

3105,590sin25,0022,0 −⋅=°⋅⋅=DiA  (19) 
 
 

5.7.3 Analýza silových poměrů  
 

Řešíme-li silové působení při frézování, je nutno brát v úvahu, že silové 
zatížení ani průřez třísky nejsou konstantní. Průřez třísky se mění v závislosti na 
úhlu pootočení frézy, což je popsáno pomocí výše uvedeného vztahu pro 
jmenovitou tloušťku třísky. 

  

Výchozí postup pro zjištění silových poměrů je dán následovně dle [12]: 

Síla působící na i-tý zub frézy: 

 
iDici kcAF ⋅=  (20) 

 
Řezná síla působící na frézu: 

∑
=

⋅=
zz

i
iDic kcAF

1
 (20) 

 
Měrná řezná síla 
 

( )mc
r

c
mc
D

c
c f

k
h
kk

κsin
11

⋅
==

 (21)
 

 
 
Ostatní složky celkové řezné síly, tedy sílu posuvu Ff a pasivní sílu Fp 

vyjádříme pomocí experimentálních vztahů. 

Řezná síla je pomocí jednotlivých složek vyjádřena takto [15]: 

222
pfcZ FFFF ++=  (22) 

Síla posuvu Ff, působí ve směru posuvu nástroje a obvykle dosahuje 
velikosti 40 až 50% řezné síly. Jelikož je rychlost posuvu ve srovnání s rychlostí 
řeznou velmi malá, podílí se i posunová síla na celkové příkonu obrábění velmi 
málo. 
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Pasivní síla Fp působí při řezání ve směru kolmém na obráběnou plochu. 
Její velikost se pohybuje okolo 25% velikosti řezné síly. Jelikož se pasívní síla 
projevuje ve směru nejmenší tuhosti obráběcí soustavy, má významný vliv na: 

• přesnost obrobené plochy – převážně elastickou deformaci obrobku a 
nástroje, 

• chvění soustavy při obrábění, v závislosti na tuhosti soustavy. 
 

5.8 Posouzení drsnosti povrchu po obrábění 
 

Pro měření povrchu byla použita metoda dotyková, což je jedna 
z nejpoužívanějších a také nejdokonalejších metod. Patří mezi metody profilové, 
měří se tedy profil povrchu definovaný danou rovinou kolmou na měřený povrch. 
Metoda využívá diamantového hrotu, který se posouvá po povrchu ve směru 
daném rovinou, přičemž získává informace o jeho profilu. K provedení této 
metody se v praxi využívá dotykového profilometru složeného z mechanické a 
elektronické části. 

 
Obr. 5.8 Znázornění profilu povrchu součásti dle [27]. 

Pro měření drsnosti povrchu vzorků bylo použito dotykového profilometru, 
který je součástí laboratoří VUT v Brně. 

 
Obr. 5.9 Dotykový profilometr Taylor-Hobson Surftronic 3P. 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 48 

 

Před samotným měřením drsnosti povrchu po obrábění bylo nutno 
naplánovat postup měření. Vzorky byly rozděleny do jednotlivých úseků, jak je 
uvedeno na obrázku 5.10. Na každém vzorku byla provedena tři měření, 
výsledná drsnost povrchu byla stanovena jako jejich aritmetický průměr. 
Vzhledem ke geometrii měřícího ramínka, bylo nutné součást vhodně ustavit, 
přesněji podložit, což přesto neumožnilo proměření drsnosti povrchu ve všech 
úsecích součásti. Úsek III nebylo možné proměřit právě z důvodu tvaru plochy a 
geometrie v souvislosti s vyložením měřícího ramene. Vzhledem ke kulovitosti 
měřené plochy nebylo technicky možné s danou aparaturou těchto prostor 
dosáhnout. 

 
 

Obr. 5.10 Schéma uspořádání a značení měřících úseků pro zjišťování 
drsnosti povrchu. 

Schématické znázornění návrhu proměření a následně jeho reálné 
provedení je zobrazeno na obrázku 5.11. Schématické zobrazení se pro ilustraci 
věnuje pouze Formě 1, u Formy 2 byla ale situace analogická. V tabulce 5.3. jsou 
uvedeny naměřené hodnoty drsnosti povrchu jednotlivých forem. Grafické 
výstupy jsou součástí přílohy č. 5. 

 

 
Obr. 5.11 Schéma nastavení vzorku při měření. 
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Při samotném proměřování se ukázalo, že pro ostatní úseky, s výjimkou 
úseku I, dochází z důvodu kruhového tvaru dráhy měření k porušení měřícího 
rozsahu ramene. Jelikož už při měření v úseku I je dosahovaná délka 4,8, 
v ostatních úsecích je měření drsnosti povrchu možné pouze za podmínek 
výjimky z normy ČSN EN ISO 4288, což není pro naše potřeby vhodné, 
experiment se proto úseky II a III ve výsledku nezabýval. 

 

Tab. 5.3 Hodnoty drsnosti povrchu v úseku I 

Vzorek Ra [µm] 

Forma 1 0,723 

Forma 2 1,083 

 

Z naměřených hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že kvalita povrchu 
druhé obráběné formy byla horší, než tomu bylo u první formy, což lze přisoudit 
opotřebení nástroje. 

V následujícím náhledu je zobrazen povrch obráběných forem. Je z něj 
jasně patrné, že kvalita povrchu se v jednotlivých úsecích formy mění. To to 
může být způsobeno měnící se aktivní části nástroje v průběhu strategie 
obrábění. Jelikož byla použita 3- osá konzolová frézka, jak již bylo uvedenou 
výše, nebylo možno zaručit konstantní naklopení nástroje vůči obrobku. 

Obr. 
5.12  Jakost povrchu forem po dokončení. 

 

1mm 5mm 
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6  EXPERIMENT II – MĚŘENÍ SILOVÉHO ZATÍŽENÍ PŘI 
FRÉZOVÁNÍ MONOLYTNÍ STOPKOVOU FRÉZOU 
S PŮLKULOVÝM ČELEM 

 

V druhé části experimentální studie byla věnována pozornost měření 
silového zatížení při frézování rovinné plochy monolitní stopkovou frézou 
s kulovým čelem.  

Experiment byl naplánován tak, aby bylo možné měřit silové zatížení 
nástroje v závislosti na měnícím se průřezu třísky. Na obrázku 5.1. je 
schematicky znázorněn postup experimentu. Byla zvolena hloubka řezu 5 mm a 
krok 1 mm. 

6.1 Popis experimentu 
Pracoviště pro experimentální měření silového zatížení při frézování na tří -

osé konzolové frézce FV 25 C, bylo uspořádáno následovně: 

• na pracovním stolu stroje byl upnutý dynamometr Kistler a k němu 
připojená měřící aparatura, která je blíže specifikována dále, 

• frekvence dynamometru byla pro snímkování nastavena na 3000 Hz, 
• obrobek upnutý ve strojním svěráku s vyložením 10 mm 
• upnuta monolitní stopková fréza viz. Obr. 6.2, 
• obrábění probíhalo s postupně se zvětšujícím průřezem třísky při 

kroku ae = 1 mm, hloubka řezu zůstávala konstantní ap = 5 mm, 
• pro chlazení použita chladící emulze Ecocool 68 CF 2 v koncentraci 

5%, 
• posuv ve směru osy x, 
• postavení frézy vůči obrobku pod úhlem 90° 
• bylo provedeno celkem jedenáct měření silového zatížení při záběru 

nástroje do materiálu. 
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Obr. 6.1 Schéma provedení experimentu. 
 

6.2 Podmínky experimentu 
Měření probíhalo při obrábění vzorku zhotoveného z titanové tyče. Řezné 

podmínky pro obrábění testovaného vzorku byly stanoveny velmi podobné jako 
u předchozího experimentu. Řezné podmínky zvolené pro obrábění jsou uvedeny 
v tabulce 6.1, dle rozsahu doporučeného výrobcem. 

 

Tab. 6.1 řezné podmínky zvolené pro experiment II 

Řezné podmínky Experiment II 
Otáčky vřetene n 2228 ot. /min 

Posuv na zub fz 0,03 mm 

Posuv vf 262 mm/min 

Hloubka záběru ostří 5 mm 

Šířka záběru ostří 1 mm 

Řezná rychlost 70 m/min 

Chlazení 5% emulze 
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6.3 Použitý nástroj 
 

Pro testování byla použita monolitní stopková fréza s kulovým čelem od 
společnosti M. A. Ford o průměru 10, ze slinutého karbidu. 

 
Obr. 6.2 Stopková fréza s kulovým čelem od společnosti M. A. Ford [25]. 

 

6.4 Obrobek 
Materiálem obrobku pro experiment II byla opět slitina Ti-6Al-4V, jejíž 

vlastnosti jsou blíže specifikovány v tabulce 5.2. Polotovar byl připraven z válečku 
o průměru 40 a délce 30, následně byly ofrézovány boky do hloubky 6, aby tak 
vznikla plocha potřebná pro provedení experimentu, jak je uvedeno na schématu 
výše.  

 
Obr. 6.3 Upnutí polotovaru na stroji ve svěráku. 
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6.5 Zařízení použité pro experimentální měření sil 
 

Měřící zařízení použité při experimentu je složeno z komponentů 
zobrazených níže. Jedná se o aparaturu firmy Kistler, konkrétně dynamometru, 
propojeného přes rozdělovací BNC box pomocí konektorů s osmi-kanálovým 
zesilovačem typu 5070A11000 a následně s notebookem, kde probíhá pomocí 
jednoduchého softwaru DynoWare 2825A zápis jednotlivých naměřených dat do 
textového souboru. V průběhu experimentu byly též kontrolovány dílčí naměřené 
hodnoty odečtem z diagramů zobrazovaných měřícím softwarem. 

 
Obr. 6.4 Schématické znázornění měřicí aparatury fy KISTLER. 

 

Komponenty měřící aparatury požité pro měření sil: 

• dynamometr KISTLER typ 9272B, 
• nábojový zesilovač 5070A11000 osmi-kanálový, 
• notebook Acer s vyhodnocovacím softwarem DynoWare 2.4, 
• propojovací kabel typ 1631C5, 
• rozdělovací box s BNC konektory typ 5407A, 
• prodlužovací kabel typ 1688B5, 
• BNC – BNC kabel pro vstup do zesilovače typ 1601B2, 
• propojovací kabel k A/D převodníkům typ 1500A7, 
• A/D převodník pro notebook typ 2855A5. 
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6.6 Hodnocení naměřených hodnot silového zatížení 
Jelikož hodnoty získané měřením, obsahují i údaje pro vyhodnocení 

silového zatížení nepodstatné a nevypovídající, byly získané hodnoty silového 
zatížení nejprve vhodně upraveny v programu MS Excel. Konkrétně se jednalo o 
filtraci dat, tedy o eliminaci údajů zachycující časový úsek, kdy je nástroj 
v náběhu a výběhu obrobku, tedy není v zatížení. 

Průběhy silového zatížení byly následně vyneseny do grafu v závislosti na 
čase, jak je vidět níže. Jsou zde zobrazeny všechny úseky měření, aby bylo 
možné posoudit vliv měnícího se průřezu třísky na silové zatížení v čase. 

Dílčí grafy pro jednotlivé úseky měření jsou uvedeny v příloze 4. 

 

 
Obr. 6.5 Závislost silového zatížení nástroje na čase. 

 

Z grafu závislosti silového zatížení nástroje na čase je jasně patrný rozkmit 
soustavy - stroj - nástroj – obrobek. Toto je způsobeno značným odporem 
materiálu při kontaktu nástroje s obrobkem.  

Je zde jasně patrná souvislost mezi měnícím se průřezem třísky a velikostí 
silového zatížení. S rostoucím průřezem se i silové zatížení zvětšuje téměř 
lineárně. 
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Obr.6.6 Vzorek po provedení testu. 
 

6.6.1 Výpočet maximálního průřezu třísky 
Nástroj použitý při experimentu, tedy monolitní stopková fréza s kulovým 

čelem, je velmi specifický a nelze pro něj použít stejné výpočtové vztahy jako pro 
frézy s rovným čelem. Průřez třísky se v průběhu frézování mění, lze ho stanovit 
pomocí integrálního počtu, sečtením dílčích ploch, jak je uvedeno na obrázku 6.7. 
Postup výpočtu maximálního průřezu třísky je vzorově uvedeno pro dráhu číslo 5. 
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Obr 6.7 Schéma pro výpočet dílčího průřezu třísky. 

 
Tvar jednotlivých průřezů třísky je pro ilustraci zobrazen na obrázku 6.8. Pro 

dráhy číslo 5 až 11 je již tvar průřezu třísky shodný.  

 

 
Obr. 6.8 Tvar průřezu třísky jednotlivých drah nástroje. 
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Pro zjednodušení výpočtu a stanovení mezí integrálů byl průřez třísky vždy 
posunut do počátku souřadného systému. Pro výpočet integrálů byl použit 
software Maple 13. Tvar křivky vznikající při pohybu frézy je cykloida [29], ale pro 
zjednodušení bylo užito předpokladu, že se jedná o kružnici. Nástroj použitý při 
experimentu je malých rozměrů, můžeme proto tohoto zjednodušení využít. 
Problém by nastal až v případě frézování nástrojem podstatně většího průměru, a 
to zhruba 500mm [29]. Všechny průřezy byly pro kontrolu proměřeny v programu 
Autocad pomocí příkazu plocha. 

Výpočet dílčích průřezů pro 5. Dráhu nástroje: 

6952,0
5,0

0

25

5
1

2

=












= ∫ ∫

−

−

dxdyS
x

 (23) 
( )

9950,2
4

5,0

5,025

25

2

2

2

=













= ∫ ∫

−−

−

dxdyS
x

x  (24) 

( )

3015,1
5

4

25

5,025

3

2

2

=













= ∫ ∫

−

−−

dxdyS
x

x  (25) 

Celková plocha průřezu pro 5. Dráhu nástroje: 

9917,43215 =++= SSSAD

  (26) 
 

6.6.2 Výpočet měrné řezné síly 
 

Měrná řezná síla kci pro každý měřený úsek byla stanovena dosazením 
stanovených průřezů třísky a naměřených sil Fc. Střední hodnoty Fc stanovené 
dílčím výpočtem pro jednotlivé měřené úseky jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Měrná řezná síla byla stanovena dle [12]: 

Di

ci
c A

Fk =
 (19) 

Měrná řezná síla pro vzorovou 5. dráhu nástroje je tedy: 

4431,917
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Tab. 6.1 Střední hodnoty naměřených sil a průřezy třísek. 

dráha Fc ADi [mm2] kc [MPa] 
1 94,05502 2,0438 460,19679 
2 209,4321 3,5474 590,382003 
3 320,1101 4,3172 741,476122 
4 394,7836 4,7601 829,359953 
5 457,9601 4,9917 917,443149 
6 505,7917 4,9917 1013,26547 
7 532,5711 4,9917 1066,91334 
8 573,7264 4,9917 1149,36066 
9 609,119 4,9917 1220,26365 

10 630,647 4,9917 1263,39123 
11 650,1277 4,9917 1302,41743 
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7  ZÁVĚR 
Cílem studie produktivního obrábění titanových slitin bylo posoudit jejich 

vlastnosti, stávající možnosti uplatnění a obrábění. Ke zlepšení produktivity a 
efektivnosti výroby neodmyslitelně patří i optimalizace jakosti povrchu, k čemuž je 
nezbytná podrobná studie silového zatížení nástroje při procesu řezání a stejně 
tak stabilita celé soustavy. 

Teoretická část experimentu byla věnována přehledu vlastností a možností 
získávání a výroby titanu a jeho slitin. Značná pozornost patřila také rozboru 
stávajících metod a možností obrábění titanových slitin a jejich výhodám a 
nevýhodám. 

Experiment byl rozdělen na dvě části a zabýval se frézováním titanové 
slitiny Ti-6Al-4V. 

Experiment I rozebíral na praktickém příkladu obrábění vnitřní kulové plochy 
u součásti Forma pro výrobu pralinek výslednou drsnost povrchu, které je možno 
dosáhnout za stanovených podmínek při obrábění stopkovou frézou s kulovým 
čelem. Z prvního experimentu můžeme vyvodit následující závěry: 

• při frézování vnitřní kulové plochy pomocí monolitní stopkové frézy 
s kulovým čele v provedení ze slinutého karbidu, lze při řezné 
rychlosti vc=60m/min a posuvu fz=0,02mm dosáhnout drsnosti 
povrchu až 0,723, což je uspokojivý výsledek, 

• měření drsnosti povrchu na vnitřní kulové ploše pomocí standartního 
profilometru s ramenem vyloženým o 5mm je problematické, 

• drsnost povrchu po frézování je na průměru proměnlivá, což je 
způsobeno měnící se aktivní částí ostří, toto lze eliminovat 
naklopením nástroje tak, aby úhel kontaktu nástroje s obrobkem 
zůstával konstantní – tedy použitím pěti-osého obráběcího centra. 

Testovaná součást formy je určena pro další zpracování. Vnitřní povrch 
bude přebroušen a forma bude použita pro další experimenty, což ale 
není součástí této studie. 

 

Experiment II byl věnován frézování rovinné plochy pomocí monolitní 
stopkové frézy s kulovým čelem ze slinutého karbidu. Při měření silového 
zatížení nástroje pro postupně se zvětšující průřez třísky bylo zjištěno: 

• z grafu silového zatížení nástroje je jasně patrný rozkmit soustavy, 
• Velikost řezné síly roste se vzrůstajícím průřezem třísky téměř 

lineárně, 
• silové zatížení dosahuje při daných podmínkách (ap=5 a ae=1) 

dosahuje hodnot až 650 N, přičemž měrná řezná síla stoupne až na 
1302 MPa. 
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8  SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 

Zkratka Jednotky Název veličiny 
A [-] tažnost - poměrné prodloužení 
ADi [mm2] jmenovitý průřez třísky pro i-tý zub frézy 
ae [mm] hloubka třísky 
ap [mm] tloušťka třísky 
bDi [mm] jmenovitá šířka třísky 
bγ [mm] šířka fazetky hlavní řezné hrany 
D [mm] průměr nástroje 
E [Pa] modul pružnosti v tahu  
f [mm] posuv na zub 
Fc [N] řezná síla působící na frézu 
Fci [N] síla působící na i-tý zub frézy 
Ff [N] síla posuvu 
Fp [N] pasivní síla 
fz [mm.ot-1] posuv na zub 
Fz [N] celková síla při frézování 
h  [mm] šířka obrobku 
HB [-] tvrdost podle Brinella 
hD [mm] jmenovitá tloušťka třísky 
kc [MPa] měrná řezná síla 
n [min-1] otáčky vřetene 
Rm [Pa] mez pevnosti 
Rp0,2  [MPa] smluvní mez kluzu určená z trvalé deformace 
rε [mm] poloměr ostří 
S  [mm2] elementární průřez třísky 
vc [m.min-1] řezná rychlost 
ve [-] efektivní výsledný pohyb při frézování 

vf [mm.min-
1] vedlejší pohyb při frézování - pohyb obrobku 

z [-] počet zubů nástroje 
α0 [-] úhel hřbetu v ortogonální rovině 
γ0 [-] úhel čela v ortogonální rovině 
γb [-] úhel sklonu fazetky hlavní řezné hrany 
κr [-] úhel nastavení řezné hrany 
λs [-] úhel skonu řezné hrany 
ρ [kg.m-3] hustota 
φ [-] rozteč zubů frézy 
φmax [-] maximální úhel záběru frézy 
χr [-] nástrojový úhel nastavení hlavního ostří 

 
 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 61 

 

Zkratky 
 

AECMA Association Europeene des Constructeurs de Materiel Aerospatial 
ELI extra low intersticials -  

GOST značení dle norem standardizační organizace Společenství 
nezávislých států 

HSS high speed steel - rychlořezná ocel 
KNB kubický nitrid bóru 
PVD physical vapour deposition - nanášení odpařením z pevné fáze 
RO rychlořezná ocel 
SK slinutý karbid 

UNS unified numbering system - systém značení slitin uznávaný v 
Severni Americe  
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Příloha 2 
 
Forma 1 cyklus hrubování – náhled 
 
10 BEGIN PGM hrubovan MM 
11 ; Job Number : hrubovani 
12 ; Date : 02.05.11 - 14:06:45 
13 ; Programmed by : Pepa 
14 ; DP Version : 1516  Option File : 02Heid530_OSO frezka 
15 BLK FORM 0.1 Z X-20. Y-20. Z0.0 
16 BLK FORM 0.2 X20. Y20. Z30. 
17 ; TOOL NO.  : 1 
18 ; TOOL TYPE : ENDMILL 
19 ; TOOL ID   : čelní_10 
20 ; TOOL DIA. 10.  LENGTH 70. 
21 TOOL CALL 1 Z S2228 DL+0.0 DR+0.0 
22 Q1= 27        ; PLUNGE FEEDRATE 
23 Q2= 267       ; CUTTING FEEDRATE 
24 Q3= 2500      ; SKIM FEEDRATE 
25 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE 
26 CYCL DEF 32.1 T0.1 
27 ; ========= 
28 ; Toolpath  : hrubovani 
29 ; Allowance : +0.500 
30 ; ========= 
31 L X0.0 Y0.0 FMAX M03 
32 L Z40.000 FMAX M8 
33 L X0.022 Y-0.032 FMAX 
34 L Z32.508 FMAX 
35 L Z29.508 FQ1 
36 L X0.031 Y-0.019 FQ2 
37 L X0.034 Y-0.003 
38 L X-0.006 Y0.036 
39 L X-0.045 Y-0.003 
40 L X-0.021 Y-0.040 
41 L X0.022 Y-0.032 
42 L X0.023 Y0.023 
43 L X-0.032 Y0.024 
44 L X-0.089 Y-0.118 
45 L X-0.019 Y-0.254 
46 L X0.126 Y-0.295 
47 L X0.258 Y-0.222 
48 L X0.299 Y-0.153 
49 L X0.320 Y-0.075 

 
… 
 
114556 L X1.727 Y0.146 
114557 L X1.728 Y0.219 
114558 L X1.718 Y0.291 
114559 L Z40.000 FMAX 
114560 L M9 
114561 L M30 
114562 END PGM hrubovan MM 

 



Forma 1 cyklus dokončení 
 
10 BEGIN PGM dokoncen MM 
11 ; Job Number : dokonceni_koule 
12 ; Date : 02.05.11 - 14:07:42 
13 ; Programmed by : Pepa 
14 ; DP Version : 1516  Option File : 02Heid530_OSO frezka 
15 BLK FORM 0.1 Z X-20. Y-20. Z0.0 
16 BLK FORM 0.2 X20. Y20. Z30. 
17 ; TOOL NO.  : 2 
18 ; TOOL TYPE : BALLNOSED 
19 ; TOOL ID   : kulova_6 
20 ; TOOL DIA. 6.  LENGTH 70. 
21 TOOL CALL 2 Z S3183 DL+0.0 DR+0.0 
22 Q1= 19        ; PLUNGE FEEDRATE 
23 Q2= 191       ; CUTTING FEEDRATE 
24 Q3= 2500      ; SKIM FEEDRATE 
25 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE 
26 CYCL DEF 32.1 T0.005 
27 ; ========= 
28 ; Toolpath  : dokonceni_koule 
29 ; Allowance : +0.0 
30 ; ========= 
31 L X0.0 Y0.0 FMAX M03 
32 L Z40.000 FMAX M8 
33 L X-4.034 Y-9.431 FMAX 
34 L Z29.084 FMAX 
35 L Z26.084 FQ1 
36 L X-3.968 Y-9.803 FQ2 
37 L X-3.872 Y-10.179 
38 L X-3.743 Y-10.557 
39 L X-3.581 Y-10.931 
40 L X-3.384 Y-11.297 
41 L X-3.153 Y-11.652 Z26.085 
42 L X-2.890 Y-11.990 
43 L X-2.596 Y-12.307 
44 L X-2.274 Y-12.599 
45 L X-1.927 Y-12.863 Z26.086 
46 L X-1.559 Y-13.095 
47 L X-1.174 Y-13.293 Z26.087 
48 L X-0.778 Y-13.455 
49 L X-0.374 Y-13.582 

 
…. 
 
19394 L X-0.209 Y-0.067 Z9.740 
19395 L X-0.200 Y-0.091 Z9.739 
19396 L X-0.175 Y-0.133 Z9.740 
19397 L X-0.133 Y-0.176 Z9.739 
19398 L X-0.098 Y-0.200 Z9.740 
19399 L X-0.067 Y-0.213 
19400 L X0.0 Y-0.226 
19401 L X0.022 Y-0.223 Z9.739 
19402 L Z40.000 FMAX 
19403 L M9 
19404 L M30 
19405 END PGM dokoncen MM 



Forma 2 – cyklus hrubování 
 
10 BEGIN PGM hrubován MM 
11 ; Job Number : hrubování 
12 ; Date : 02.05.11 - 14:11:28 
13 ; Programmed by : Pepa 
14 ; DP Version : 1516  Option File : 02Heid530_OSO frezka 
15 BLK FORM 0.1 Z X-20. Y-20. Z0.0 
16 BLK FORM 0.2 X20. Y20. Z30. 
17 ; TOOL NO.  : 1 
18 ; TOOL TYPE : ENDMILL 
19 ; TOOL ID   : čelní_10 
20 ; TOOL DIA. 10.  LENGTH 70. 
21 TOOL CALL 1 Z S2228 DL+0.0 DR+0.0 
22 Q1= 27        ; PLUNGE FEEDRATE 
23 Q2= 267       ; CUTTING FEEDRATE 
24 Q3= 3000      ; SKIM FEEDRATE 
25 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE 
26 CYCL DEF 32.1 T0.1 
27 ; ========= 
28 ; Toolpath  : hrubování 
29 ; Allowance : +0.500 
30 ; ========= 
31 L X0.0 Y0.0 FMAX M03 
32 L Z40.000 FMAX M8 
33 L X-0.196 Y-0.093 FMAX 
34 L Z33.000 FMAX 
35 L Z29.703 FQ1 
36 L X-0.193 Y-0.099 FQ2 
37 L X-0.191 Y-0.104 
38 L X-0.167 Y-0.151 
39 L X-0.054 Y-0.239 
40 L X0.086 Y-0.213 
41 L X0.138 Y-0.176 
42 L X0.220 Y-0.046 
43 L X0.187 Y0.104 
44 L X0.136 Y0.177 
45 L X0.051 Y0.231 
46 L X-0.046 Y0.209 
47 L X-0.162 Y0.127 
48 L X-0.206 Y0.074 
49 L X-0.216 Y0.007 

 
… 
 
125060 L X-4.066 Y23.131 
125061 L X-3.245 Y23.273 
125062 L X-1.716 Y23.435 
125063 L X-1.519 Y23.443 
125064 L X-1.407 Y23.457 
125065 L X-1.179 
125066 L X-0.180 Y23.497 
125067 L X1.185 Y23.463 
125068 L Z40.000 FMAX 
125069 L M9 
125070 L M30 
125071 END PGM hrubován MM 



Forma 2 – cyklus dokončení 
 
10 BEGIN PGM dokoncen MM 
11 ; Job Number : dokonceni_koule 
12 ; Date : 02.05.11 - 14:12:13 
13 ; Programmed by : Pepa 
14 ; DP Version : 1516  Option File : 02Heid530_OSO frezka 
15 BLK FORM 0.1 Z X-20. Y-20. Z0.0 
16 BLK FORM 0.2 X20. Y20. Z30. 
17 ; TOOL NO.  : 2 
18 ; TOOL TYPE : BALLNOSED 
19 ; TOOL ID   : kulova_6 
20 ; TOOL DIA. 6.  LENGTH 65. 
21 TOOL CALL 2 Z S3183 DL+0.0 DR+0.0 
22 Q1= 19        ; PLUNGE FEEDRATE 
23 Q2= 191       ; CUTTING FEEDRATE 
24 Q3= 2500      ; SKIM FEEDRATE 
25 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE 
26 CYCL DEF 32.1 T0.005 
27 ; ========= 
28 ; Toolpath  : dokonceni_koule 
29 ; Allowance : +0.0 
30 ; ========= 
31 L X0.0 Y0.0 FMAX M03 
32 L Z40.000 FMAX M8 
33 L X3.807 Y-18.863 FMAX 
34 L Z33.013 FMAX 
35 L Z30.013 FQ1 
36 L X3.782 Y-18.576 FQ2 
37 L X3.727 Y-18.282 
38 L X3.640 Y-17.987 Z30.012 
39 L X3.520 Y-17.695 
40 L X3.366 Y-17.412 Z30.011 
41 L X3.180 Y-17.143 Z30.010 
42 L X2.963 Y-16.894 
43 L X2.720 Y-16.669 Z30.009 
44 L X2.455 Y-16.473 Z30.007 
45 L X2.172 Y-16.309 Z30.006 
46 L X1.877 Y-16.178 Z30.005 
47 L X1.576 Y-16.081 Z30.004 
48 L X1.275 Y-16.018 Z30.002 
49 L X0.979 Y-15.986 Z30.001 
50 L X0.691 Y-15.984 Z30.000 
51 L X0.533 Y-15.990 Z29.999 

 
… 
 
19576 L X0.138 Y0.0 Z14.001 
19577 L X0.133 Y-0.040 Z14.002 
19578 L X0.123 Y-0.067 
19579 L X0.067 Y-0.124 
19580 L X0.046 Y-0.133 
19581 L X0.0 Y-0.140 
19582 L Z40.000 FMAX 
19583 L M9 
19584 L M30 
19585 END PGM dokoncen MM 



Příloha 3 - Grafy naměřených drsností povrchu 
 
Vzorek A - Forma 1 
 
Měření A_I_1 

 
Měření A_I_2 

 
 



Měření A_I_3 

 



 

Vzorek B - Forma 2 
 
Měření B_I_1 

 
Měření B_I_2 

 
 



Měření B_I_3 

 



 

Příloha 3 - Grafy silového zatížení nástroje pro jednotlivé úseky měření 

 

Závislost řezných sil na čase pro dráhu č. 1. 

   

Závislost řezných sil na čase pro dráhu č. 2. 



 

 

Závislost řezných sil na čase pro dráhu č. 3. 

 

Závislost řezných sil na čase pro dráhu č. 4. 



 

Závislost řezných sil na čase pro dráhu č. 5. 

 

Závislost řezných sil na čase pro dráhu č. 6. 



 

Závislost řezných sil na čase pro dráhu č. 7. 

 

Závislost řezných sil na čase pro dráhu č. 8. 



 

Závislost řezných sil na čase pro dráhu č. 9. 

 

Závislost řezných sil na čase pro dráhu č. 10. 



 

Závislost řezných sil na čase pro dráhu č. 11 
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