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ABSTRAKT 

Tato práce je zaměřena na titan a jeho slitiny, z hlediska vlastností, použití. Dále je 
probírána problematika obrobitelnosti, řezných nástrojů, kvality obrobeného 
povrchu a metody obrábění. V praktické části bylo za úkol vyřezat závity za použití 
závitníku do slitiny titanu Ti6Al4V, poté porovnání průběhu krouticích momentů a 
kvality povrchu závitu za použití dvou řezných olejů. 

Klíčová slova 

titan, slitiny titanu, obrábění, obrobitelnost, závit  

 
ABSTRACT  

This thesis is focused on titanium and its alloys, in terms of properties and uses. 
The problems of machinability, cutting tools, quality of machined surfaces and 
machining method are discussed. Threads in titanium alloys Ti-6AI-4V were cut in 
the practical part. The intention was to compare torque moments and surface 
quality of threads by using two cutting oils. 

Key words 
 
titan, titanium alloys, machining, machinability, thread 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce řeší problém obrábění titanových slitin zvláště pomocí 

moderních řezných nástrojů, zejména se zaměřením na výrobu závitových ploch, 

díky rostoucí poptávce užití v oblasti medicíny a jiných oblastí. V praktické části je 

provedeno porovnání krouticích momentů a kvalit povrchů závitů pod 

mikroskopem za použití dvou řezných olejů. 

V teoretické části je probírán prvně titan jako chemický prvek, jeho původ a výskyt 

v přírodě. Dále jsou vysvětleny vlastnosti titanu a Ti-slitin od fyzikálních vlastností 

přes chemické až po mechanické vlastnosti. Poté je uvedeno rozdělení Ti-slitin a 

uvedení jednotlivých charakteristik. Dále je probrána široká škála použití Ti-slitin, 

jak v medicínském průmyslu, letectví, chemickém průmyslu nebo jiných oblastech 

průmyslu, jako třeba automobilový nebo v oblasti sportovních potřeb. Kvůli 

obrábění Ti-slitin je charakterizována obrobitelnost materiálu z těchto slitin, s touto 

problematikou související vhodný výběr moderních řezných nástrojů pro obrábění 

včetně povlaků, pak samozřejmě průběh opotřebení při obrábění, nakonec 

analýza kvality obrobeného povrchu a použití procesních kapalin. Se závěrem 

teoretického popisu jsou rozebírány jednotlivé způsoby obrábění Ti-slitin, jako 

soustružení, frézování, vrtání a výroba závitových ploch, broušení a jiné moderní 

či nekonvenční způsoby obrábění slitin. 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na tvorbu závitů, jejich předvrtání, 

poté vyvrtání průchozí díry, krátké zahloubení a nakonec samotné řezání závitu 

závitníkem M6 DIN 371 B do destičky z titanové slitiny TiGr5, neboli Ti6Al4V. Jako 

výstup tohoto experimentu bylo provedeno porovnání krouticích momentů během 

řezání těchto závitů a srovnání kvalit povrchů závitů pod mikroskopem za použití 

dvou rozdílných řezných olejů Shell Garia 603 S15 a Macron 46. Tento experiment 

byl zhotoven na stolní vrtačce VS 20. 
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1 TITAN, VLASTNOSTI A JEHO SLITINY 

Titan je v moderní společnosti velmi důležitý, je široce používán v široké škále slitin. 
Díky tomu nachází použití v širokém spektru průmyslových odvětví jako např. 
v leteckém, vesmírném, automobilním, námořním a vojenském průmyslu, v 
lékařství,  špercích, hodinách, při stavbě budov a v neposlední řadě u sportovních 
potřeb. 

 

1.1 Titan jako chemický prvek a jeho výskyt 

 

1.1.1 Titan jako chemický prvek  
 

Titan je šedý až stříbrně šedý kovový chemický prvek, nacházející se ve 4. skupině 
v periodické soustavě prvků. Je hojně užíván ve slitinách, které jsou používány ve 
velkém množství průmyslových odvětví [1]. 

 

 

 Obr. 1.1 Titan jako kov [2].  

 

Titan je lehký, velmi tvrdý prvek a mimořádně odolný vůči korozi. Má atomové číslo 
22 a atomovou hmotnost 47,9. Hustota je 4510 kg∙m-3 , což je zhruba mezi hliníkem 
a nerezovou ocelí. Bod tání se nachází na 1943 K (1,667°C) a bod varu je 3562 K 
(3,287 °C). Jeho chemické chování se blíží Zirkoniu a křemíku [1]. 
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Obr. 1.2 Atomová struktura titanu [3]. 

 

1.1.2 Výskyt 

Jako chemicky čistý titan se v přírodě volně nenalézá, avšak v kombinaci s jinými 
chemickými prvky je v přírodě hojně zastoupen. 

Přírodní titan je směsí pěti stabilních izotopů. Nejrozšířenější je izotop 48Ti s 
podílem 73,8%. Jadernými reakcemi bylo připraveno 13 radioaktivních izotopů 
titanu [4]. 

Titan jako chemický prvek je osmý nejhojnější v zemské kůře a to okolo 0,6%. 
Můžeme jej nalézt sloučený s dalšími prvky prakticky ve všech skalách, písku, hlíně 
a jiných půdách. Také je součástí rostlin, živočichů, vody, meteoritů a hvězd a 
v malém množství se nachází ve vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných 
horninách [5]. 

V přírodě se nacházející nerost, který má největší procentuální zastoupení titanu, 
se nazývá osbornit TiN (77,37% Ti). Avšak mezi nejvíce těžené a duležité rudy 
titanu patří ilmenit FeTiO3, poté mezi další důležité rudy spadá rutil TiO2, perovskit 
CaTiO3 a nakonec titanit CaTiSiO5 [5]. 

K předním zemím, co se týče produkce titanu, patří Austrálie, Kanada, Čína, Indie, 
Jihoafrická republika, Ukrajina a Spojené státy americké [1]. 

 

1.2 Vlastnosti titanu a Ti-slitin 

  

1.2.1 Chemické vlastnosti 

Nejvýznamnější chemickou vlastností titanu a jeho slitin je jejich vysoká 
korozivzdornost, která je skoro tak vysoká jako u platiny. Odolává působení 
některých kyselin, ale v koncetrovaných kyselinách je rozpustný. Korozivzdornost 
závisí na útváření ochranné oxidační vrstvy, pro větší efektivitu vyžaduje tato vrstva 
v průběhu vytváření přímotnost vody nebo hydroxidů. 
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Pokud je titan vystaven silně oxidujícímu prostředí za úplné nepřítomnosti jakékoliv 
vlhkosti, vzniklá povrchová vrstva nebude ochranná a může dojít k oxidaci, 
nejčastěji ve formě prudké exotermní reakce. Rozpad pasivační vrstvy může také 
nastat ze suchých oxidantů [6]. 

Titan je na vzduchu stálý, reaguje s fluorem při 150°C za vzniku fluoridu titaničitého 
TiF4, s chlorem reaguje za vzniku chloridu titaničitého TiCl4 až při teplotě 300°C. S 
ostatními nekovy reguje za razantně vyšších teplot. Má velkou afinitu k uhlíku a 
křemíku, snadno se slučuje na karbid TiC a silicid TiSi2 [4]. 

Titan na vzduchu po zahřátí na 1200°C a čistém kyslíku po zahřátí na 610°C nebo 
na vyšší teplotu ve vzduchu spaluje a vytváří oxid titaničitý TiO2. Proto tento kov 
nemůže byt roztaven na otevřeném vzduchu, hoří ještě před teplotou tání, takže 
jeho roztavení je možné jen v inertní atmosféře, nebo ve vakuu. Je také jeden z 
mála prvků, který hoří v čistém plynném dusíku a tvoří s ním nitridy titanu, což 
způsobuje křehkost [6]. 

Experimenty s titanem, take dokázaly, že se stává po odpalování deutronama 
radioaktivní. Vyzařuje zejména pozitrony a gama zaření. 

 

1.2.2 Fyzikální vlastnosti 

Čistý titan můžeme nalézt zaprvé jako tmavě šedý, lesklý kov a za druhé jako tmavě 
šedý prášek. Jeho teplota tání je 1677°C a bod varu 3277°C. Hustota je 4,6 g∙cm-3. 
Za nízkých teplot je titan velmi křehký a za pokojové teploty se snadno rozkládá. Při 
vyšších teplotách se stává kujným a tažným. Malá množství kyslíku a dusíku tvoří 
titan pevnějším [8].   

 

1.2.3 Mechanické vlastnosti 

Pevnost v tahu 

Komerčně čistý titan má pevnost v tahu v rozmezí od 275-590 MPa. Pevnost v tahu 
je řízena obzvláště obsahem kyslíku a železa. Čím vyšší obsah kyslíku a železa, 
tím vyšší je pevnost. Pevnost v tahu u komerčních slitin titanu může stoupat od 
600MPa -1250MPa [10]. 

Chování za vysokých a nízkých teplot 

Titan je stálý za teplot okolo 300 °C, je to hlavně kvůli jeho charakteristické pevnosti 
a odolnosti proti tečení, které může nastat u vyšších teplot. Titanové slitiny bývají 
pevnější dokonce za teplot 500 °C. Naopak za výrazně nižších teplot je titan nebo 
jeho slitiny výrazně křehký a lámavý [7, 9]. 

Únavová pevnost 

Můžeme říct že únava (únavová pevnost) je poloviční jako pevnost v tahu a jak titan 
tak slitiny titanu neprokazují výrazný pokles únavy [7, 9]. 
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Lomová houževnatost 

Lomová houževnatost (houževnatost) Ti-slitin se pohybuje ve škále od 28-108 
MPa∙m-1/2 a není závislá na mezi pevnosti v tahu ba pouze na mikrostruktuře slitiny 
[10]. 

 

1.3 Slitiny titanu 

V závislosti na vlivu prvků, tvořících s titanem slitiny, na β-přechodovou teplotu jsou 
legující prvky titanu klasifikovány na α-stabilizátory, β-stabilizátory a neutrální 
stabilizátory. Rozpuštěné atomy těchto prvků nahrazují atomy titanu ve dvou 
krystalografických formách. Kyslík, dusík, uhlík a vodík, které jsou v titanu vždy 
zastoupeny, vytvářejí intersticiální pevné roztoky [11]: 

 α-stabilizátory (Al, O, N, C) – právě ten nejdůležitější prvek z této skupiny je 
hliník (Al). Je to posilující prvek a to dokonce i při teplotě 550°C, kdy je α-
fáze stabilní. Další jeho výhodou je jeho nízká hustota. Množství, které lze 
do slitiny přidat je omezeno kvůli tvoření křehké sloučeniny už při její 8% 
hmotnosti. Zvyšují teplotu fázové přeměny α - β, 

 β-stabilizátory (Mo, V, Ta, Fe, Mn, Cr, Ni, Cu, Si, H) – první tři z těchto β-
stabilizátorů, jsou nejdůležitější kvůli jejich dobré rozpustnosti v titanu. Na 
druhou stranu β-eutektoidní stabilizátory mají omezenou rozpustnost a tvoří 
intermetalické sloučeniny eutektoidním rozkladem beta fáze. Snižují teplotu 
fázové přeměny α - β ,   

 neutrální stabilizátory (Zr, Sn) – nemají markantní vliv na fázovou přeměnu. 

 

 

Obr. 1.3 Vliv legujících prvků na fázový diagram titanových slitin, a) α-stabilizátory, 
b) β-stabilizátory izomorfní, c) β-stabilizátory eutektoidní, d)neutrální stabilizátory 

[12]. 

Slitiny titanu můžeme rozdělit do tří hlavních skupin [11]: 

 α slitiny - jedná se o nehořlavé a obecně velmi svařitelné materiály. Mají 
nízkou až střední pevnost, dobrou houževnatost a tažnost, mají vynikající 
vlastnosti při kryogenních teplotách. α nebo blízké α-slitiny nabízejí vysokou 
pevnost při tečení a odolnost proti oxidaci, 
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 α-β slitiny - jsou ve velkém rozsahu tepelně zpracovatelné a většina je 
svařitelná s rizikem ztráty tažnosti v místě svaru. Dobře tvařitelné za tepla, 
ale za studena často představují potíže. Vlastnosti při tečení nejsou tak 
dobré, jako u většiny slitin α, 

 β slitiny - β a blízké β slitiny jsou snadno tepelně zpracovatelné, obecně 
svařitelné, korozivzdorné a nabízejí vysokou pevnost až do mezních teplot.  

   

1.4 Použití titanu a jeho slitin. 

Díky jejich nízké hmotnosti, velké pevnosti a vysoké korozivzdornosti jsou tyto 
materiály používány v široké škále odvětví jako například v letectví, lékařství, 
v různých typech elektráren včetně vodních,  výměníku tepla, ve spotřebním 
průmyslu, sportovním zboží a IT.  

 

1.4.1 Letectví 

Nejvýznamnější odvětví průmyslu a zároveň největší odběratel titanových slitin. 
V tomto odvětví jsou užívány díky jejich velké pevnosti v tahu, korozivzdornosti, 
únavové pevnosti, vysoké odolnosti proti praskání a stálosti za vyšších teplot [13, 
14]. 

Používán pro výrobu částí letadel, spojovací prvky, turbínové motory, také pro 
součásti jako lopatky kompresorů, pláště, kryty motorů a tepelné štíty, části 
kosmických lodí, vnější opláštění palivových nádrží a křídel [13, 14]. V nynější době 
jsou 2/3 Ti-slitin používány pro výroby leteckých motorů a rámů. 

 

Obr. 1.4 Použití Ti-slitin v leteckém průmyslu, přesněji u motorové turbíny. 

 

1.4.2 Lékařství 

Titanové slitiny jsou biokompatibilní, nejsou toxické, jsou lehké, pevné a lidské tělo 
je neodmítá, nemagnetické, mají dlouhou životnost, nízký modul pružnosti, který je 
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považován za biomechanickou výhodu. Užíván v široké paletě implantátů, náhražek 
tkání v umělých kostech a chirurgických nástrojů 

Významné použití v lékařském průmyslu pro kyčelní a kolenní klouby, kostní šrouby, 
zubní protézy, pouzdra kardiostimulátorů, obroučky brýlí, srdeční chlopně, 
farmaceutické vybavení a vozíčky. 

Je nedílnou součástí oseointegrace, kdy přirozená kost a tělní tkáň spojí umělý 
implantát. Toto pevně ukotví zubní nebo zdravotní implantát z titanu na místo [14]. 

Za poslední desetiletí je zde pokus o nalezení různých povlaků, aby titan a jeho 
slitiny se spontánně spojily s živou kostní hmotou. Silné a trvanlivé spojení k 
implantátu může být dosaženo vytvořením stabilní kostní tkáně, na rozhraní kosti a 
implantátu, vhodnou povrchovou úpravou implantátu, to můžou být metody 
elektrochemického nanášení, namáčení a technika PVD. [15] 

 

 

 

Obr. 1.5 Použití Ti-slitin u kolenního kloubu [16]. 

 

1.4.3 Chemický průmysl 

Mezi takové dvě nejvýznamnější použití titanových slitin v chemickém průmyslu 
můžeme zařadit [13]: 

 cisternové vozy - zvláště ty, které obsahují chlornan sodný a chroman sodný, 
používají titan, protože jsou lehké, odolné vůči korozi a extrémně silné, 

 tepelné výměníky - používány v extrémních vysokoteplotních a 
vysokotlakých podmínkách. 

Titan je také důležitá surovina pro výrobu chlorových chladičů, elektrolyzérů 
iontových výměnných membrán, dechloračních věží a praček na chlazení chlóru.  
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Díky svým jedinečným vlastnostem je titan stále více využíván v procesu výroby 
sody. Soda je jednou z nejzákladnějších surovin a její výroba často vyžaduje horký 
chladič kapaliny [17].  

mokré chladiče chlóru, elektrolyzéry iontové výměnné membrány, dechlorační věže 
a pračky na chlazení chlóru se spoléhají na použití titanu. 

1.4.4 Jiná průmyslová odvětví 

Automobilový průmysl 

Hlavní pozornost je věnována aspektům, jako je snížení hmotnosti, zlepšení a 
rychlá výkonnost. Není pochyb o tom, že vozidla vyráběná s titanovými aplikacemi 
jsou ověřena jako ekologicky šetrná a úsporná [18]. 

Zejména u sportovních automobilů a motocyklů [13]:  

 výfuky, 

 motorové a sací ventily, pojistné pružiny ventilů a ventilové pružiny, 

 spojovací tyče. 

 

Obr. 1.6 Titanový výfuk [19]. 

Sportovní vybavení 

Nízký modul pružnosti titanových slitin v kombinaci s jejich pevnostmi a 
hmotnostními vlastnostmi činí tyto materiály vhodné pro následující sportovní 
potřeby [20]: 

 tenisové rakety, 

 golfové hole, 

 lyže, 
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 baseballové pálky, 

 vybavení na kempování, 

 sněžnice, 

 turistické vybavení. 

Ačkoliv není obvyklým materiálem u výroby kol, tak jsou titanové slitiny hlavně ty 
s hliníkem užitečné pro  závodní a horská kola a jejich komponenty, kvůli jeho malé 
hmotnosti a velké pevnosti. 

Námořní inženýrství 

Titanové slitiny jsou značně důležité, díky jejich korozivzdornosti. Proto nalézají 
použití u všemožných typů plavidel a lodí, ledoborců, lodních šroubů, vznášedel. 
Také jsou používány jako materiál pro trupy hlubinných ponorek, pro lodní systémy 
a chlazení, podvodní manipulátory, námořní obrněnné jednotky, spojovací prvky a 
další komponenty námořního inženýrství [21].  
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2 OBROBITELNOST, ANALÝZA OBROBKU, ŘEZNÉ NÁSTROJE, 
OPOTŘEBENÍ 

 

Navzdory neustále stoupajícímu použití a produkci titanu a jeho slitin jsou v 
porovnání s mnoha jinými kovy drahé, hlavním problémem je složitost extrakčního 
procesu, náročnost procesů při tavení, výrobě a obrábění. 

 

2.1 Obrobitelnost materiálu 

Titan a jeho slitiny se považují za těžkoobrobitelné materiály vzhledem k několika 
vlastnostem materiálů. Titan a jeho slitiny jsou velmi chemicky reaktivní, a proto mají 
při obrábění tendenci svařovat se k řeznému nástroji, což vede k odtrhávání a 
předčasnému selhání nástroje. Jejich nízká tepelná vodivost zvyšuje teplotu na 
nástroji či obrobku, což má následně nepříznivý vliv na životnost nástroje. Navíc 
jejich vysoká pevnost při zvýšené teplotě a relativně nízký modul pružnosti dále 
zhoršuje jejich obrobitelnost. Úspěch při obrábění slitin titanu proto závisí převážně 
na překonání hlavních problémů spojených s vlastnostmi těchto materiálů [22]: 

 používat menší řezné rychlosti (třetinové oproti obrábění ocelí) a znovu 
nastavit hodnoty posuvu a hloubku řezu, 

 co nejvíce používat chladící kapaliny pro ochlazování titanových slitin a 
řezného nástroje,  

 dřívější výměna řezného nástroje. Používání zejména ostrých nástrojů. kvůli 
kvalitě obrobeného povrchu,   

 používat obráběcí stroje s dostatečnou tuhostí, výkonem a širokým  
nastavitelným rozsahem řezných rychlostí, abychom předešli nežádoucím 
vibracím, 

 pravidelně čistit řezné nástroje, aby nedošlo k přípékání třísek na nástroje. 

 

2.2 Vhodné řezné nástroje a povlaky 

Většina tvrdších nástrojů dostupných na trhu není vhodná pro zpracování těchto 
materiálů v důsledku chemické afinity, která způsobuje chemické opotřebení 
řezného nástroje. Kromě toho se na nástroji snadno svařují třísky a vytváří tak 
hranu. Výsledkem je, že řezné nástroje se ručně odstraňují různými mechanickými 
vlastnostmi [23]. 

Z důvodu prvotřídních požadovaných vlastností nástrojových materiálů, což jsou 
[23]: 

 vysoká teplotní odolnost velkým namáháním, 

 dobrá tepelná vodivost pro minimalizaci tepelných gradientů a tepelného 
šoku, 

 dobrá chemická inertnost k potlačení sklonu k reakci s titanem,  
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 houževnatost a odolnost proti únavě, aby vydržely proces dělení třísek, 

 vysokou pevnost v tlaku, pevnosti v tahu a smyku. 

Bylo zjištěno, že třídy WC/Co slinutého karbidu a polykrystalický/přírodní diamant 
jsou nejlepšími materiály na řezné nástroje pro obrábění titanu, protože mezi 
nástrojem a třískou vzniká stabilní reakční vrstva. Uhlík z kompozitů na bázi WC/Co 
nebo polykrystalického diamantu reaguje s obrobkem a vytváří TiC. Tato reakční 
vrstva má vysokou deformační odolnost při řezné teplotě a silně přilne k nástroji i 
třísce. Tato vrstva se rychle nasytí, což omezuje hromadný přechod elementů z 
povrchu řezného nástroje a snižuje rychlost opotřebení [22]. 

Povlaky TiN, TiC, Al203 a HfN se na obou stranách čela a boku opotřebovávají 
rychleji než nepokryté WC/Co. Povlaky TiB2 jsou relativně odolnější než jiné, stejně 
jako nástroje CBN a PCD. Vrubové opotřebení, které vážně postihuje keramické 
nástroje, je způsoben hlavně procesem zlomenin [22].   

Nejlepší nástrojový substrát a povlak pro obrábění titanových slitin je submikronový 
substrát, který je kombinován s PVD povlakem TiAlN. Tento tenký a hladký povrch 
PVD povlaku spolu s dostatečným zbytkovým napětím zvyšuje odolnost nástroje, 
zejména proti opotřebení a udržuje chemickou stabilitu [24]. 

 

2.3 Průběh opotřebení při obrábění Ti-slitin 

 

Mechanismy poškození nástrojů jsou obecně adheze, tepelná difúze, chemická 
reakce, delaminace povlaků (potažený nástroj), přilnavost, oděr, plastická 
deformace a trhliny. Většina těchto opotřebení se drasticky zvyšuje s nárůstem 
teploty [25].  

Dvěma možnými důvody, proč vzniká delaminace povlaku jsou [26]: 

 chemická reakce, 

 rozdíl v koeficientu tepelné roztažnosti mezi povlakovou matricí a 
substrátem.  

Přilnavost neboli adheze materiálu obrobku na řezný nástroj nastává, když jsou 
vysoké teploty a tlak. V průběhu obrábění je svařený (díky adhezi) pracovní 
materiál, na řezném nástroji, stlačen a odstraněn. To také vede k oškrabávání zrn 
z řezného nástroje, což se nazývá obrušování. Tohle opotřebení je pozorováno na 
čelní ploše, stejně jako na boční straně [27]. 

Proces difúze, který je hlavním problémem při obrábění titanu, zahrnuje difúzi prvků 
a chemickou reakci mezi obrobkem a nástrojem. Vyskytuje se hlavně při vysokých 
teplotách a silně závisí na rozpustnosti materiálu řezného nástroje v materiálu 
obrobku a je zesílen silnou chemickou afinitou mezi obrobkem a materiály řezného 
nástroje. Difúze Co z řezného nástroje oslabuje spojení mezi zrny z karbidu, proto 
je mnohem výhodnější použít slinuté karbidy na bázi karbidu wolframu WC. 
Předpokládá se, že difúze způsobí, že z nástroje ubydou některé atomy, čímž je 
materiál měkčí a citlivější na abrazivní a adhezní opotřebení. U nižších řezných 
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rychlostí při obrábění Ti-slitin karbidovými řeznými nástroji se projevuje jako 
nejzávadnější mechanismu opotřebení abraze [27]. 

Plastická deformace se může také jevit jako závažný mechanismus opotřebení při 
obrábění slitin titanu, zejména v případě vysokorychlostního obrábění, kvůli 
přítomnosti vysokých napětí a teplot v blízkosti břitu. Vyšší namáhání a teplota na 
břitu způsobily, že proces odvodu třísek probíhal právě na tomto břitu. Následně 
odštípnuté částečky řezného nástroje mezi čelem a nově opracovaným povrchem 
způsobily, že na některých místech došlo k oděru [28]. 

Životnost nástroje 

Životnost nástroje je významně ovlivněna vznikající teplotou a silami působícími na 
nebo blízko ostří nástrojů. Změny v řezné rychlosti a posuvu budou mít tedy značný 
vliv na řezné síly a teplotu, které vznikají zejména během suchého obrábění a tím i 
na životnost nástroje. Taktéž při vyšší řezné rychlosti se akumuluje větší řezná 
teplota a nástroje poté ztrácejí svou pevnost a vytváří se plastická deformace [28]. 

 

2.4  Analýza kvality povrchu po obrábění 

 

V mikroměřítku není povrchová vrstva hladká a celistvá, může vykazovat různé 
odlišnosti: mikrotrhliny, krátery, záhyby, přesahy, švy, plastická deformace, 
zbytková napětí, oxidační vrstva, metalurgické transformace (oduhličení, přetvořená 
vrstva, fázové transformace, úbytek slitin). Povrchové podmínky obráběné kovové 
části přímo ovlivňují zpracování a konečné použití této části. Tyto vlivy lze 
charakterizovat jako [29]: 

 tření a opotřebení na rozhraní dotýkajících se těles, 

 účinnost a kontrola mazání v průběhu zpracování (kování, ražení, válcování) 
a při konečném použití (ložiska, hřídele, všechny rotující a pohyblivé prvky), 

 vzhled a úloha povrchu při následných povrchových dokončujících operacích 
(čištění, povlakování nebo povrchová úprava),  

 zahájení povrchových trhlin a zbytkových napětí, které ovlivňují únavovou 
životnost a korozní vlastnosti,  

 přenos tepla a elektrická vodivost mezi dvěma, navzájem se dotýkajícími, 
tělesy. 

Integrita povrchu je jedním z nejdůležitějších parametrů, které jsou používány pro 
zhodnocení kvality povrchu obrobených součástek, zejména při práci s prvky 
vytvořené se záměrem dosáhnout nejvyšší úrovně spolehlivosti, jako jsou ty, které 
se používají v leteckém průmyslu. Dobrá kvalita povrchu je žádoucí pro správné 
fungování většiny obrobených dílů. Integrita povrchu (SI) tedy odkazuje na širokou 
škálu charakteristik kvality povrchu zahrnující topografii, mechanický, chemický a 
metalurgický stav obrobeného povrchu materiálu, stejně jako jeho funkčnost [30].  

Během obráběcích operací je materiál obrobku vystaven tepelné, mechanické a 
chemické energii, která může vést ke stárnutí a rekrystalizaci materiálu. Kvůli 
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procesu stárnutí může být materiál tvrdší, ale méně tvárný a rekrystalizace může 
způsobit, že se materiál stává méně tvrdým, ale tvárnějším. Tyto tepelné (vysoká 
teplota a prudké chlazení) a mechanické (vysoké napětí a deformace) účinky jsou 
hlavními důvody pro mikrostrukturní změny v materiálu, stejně jako fázové 
transformace a plastické deformace. Bylo zjištěno, že tvrdost materiálu po obrobení 
je vyšší na povrchu materiálu než v hloubce, kde jsou teplotní a deformační účinky 
neutralizovány pro většinu materiálu. Díky tomu vzniká během obrábění zpevnění 
[29]. 

Zbytková napětí 

Po obráběcích procesech se část termomechanické energie transformuje na 
plastovou deformaci, která způsobí, že v materiálu se akumuluje určité napětí, 
zejména pak na volných koncích povrchu. Tato napětí se nazývají zbytková. Tato 
zbytková napětí vygenerovaná během obrábění vznikají díky těmto třem hlavním 
zdrojům: mechanické zatížení, tepelná zátěž a fázové přeměny. Tato zbytková 
napětí představují potenciální riziko pro tvoření trhlin, šíření a únavové poruchy 
konečných výrobků a je nezbytné zbytková napětí odstranit, nebo zabránit jejich 
vzniku během obráběcích procesů [31]. 

Zvýšením řezné rychlosti se zbytkové napětí mění z tlakového na tahové a 
ovlivněná hloubka se v obrobeném materiálu snižuje. Zvýšením rychlosti posuvu při  
soustružení se povrchová tahová napětí zvětšují, stejně, jako maximální hodnoty 
tlakových napětí a ovlivněná hloubka v materiálu. Při frézování ovlivňuje rychlost 
posuvu povrchové i podpovrchové zbytkové napětí opačným způsobem, což vede 
ke snížení tlakových napětí [32]. 

2.5 Procesní kapaliny 

Funkce procesních kapalin[33]:  

 chlazení, 

 mazání,  

 odvod třísek. 

Výhody chladicích kapalin[33]: 

 zmenšení řezné síly a řezných teplot a teplot v místě řezu, 

 prodloužení životnosti řezného nástroje, 

 zlepšení povrchu obrobku, 

 ovládání pěny, zejména při vysokotlakých aplikacích a čistota stroje. 

Řezné kapaliny používané při obrábění slitin titanu vyžadují zvláštní pozornost, 
protože chlorové ionty za určitých okolností způsobují praskání koroze [34]. 

Tekutiny na bázi vody jsou nejlepší volbou pro zajištění odvodu tepla a čistoty při 
obrábění titanu. Syntetické kapaliny nabízí nízké pěnění, vynikající odvod tepla, 
dobrou filtraci a čistotu. Rozpustné oleje nabízejí vynikající mazivost. Polosyntetické 
kapaliny kombinují příznivé vlastnosti syntetických a rozpustných olejů, to je  
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například dobrá mazivost, čistota, životnost čerpací jímky a snadnost vedení kapalin 
[35]. 
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3 TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ TI-SLITIN 

 

3.1 Soustružení materiálů z Ti-slitin 

Titan a většina jeho slitin se považují za těžkoobrobitelné materiály vzhledem k 
několika vlastnostem materiálů. Proto zde u soustružení vzniká několik problémů 
[36, 37]: 

 tepelný nárůst se snadno hromadí díky menší tepelné kapacitě a malé 
tepelné vodivosti, 

 protože je to aktivní prvek, titan a jeho slitiny samy reagují snadno na řezné 
nástroje, 

 u soustružení titanu se dříve opotřebovávají řezné nástroje, 

 řezná síla se mění kvůli třískám zubovitého tvaru. (To je způsobeno 
koncentrováním tepla v místě řezu a lokální deformací titanu.), 

 intenzivní tření třísky po nástroji, může dojít ke spékání, 

 vibrace vznikající při soustružení titanu a jeho slitin jsou zhruba desetkrát 
vyšší než u soustružení ocelí. 

Titan a slitiny titanu mají nízkou tepelnou vodivost a vysokou chemickou reaktivitu 
s mnoha materiály řezných nástrojů. Jeho nízká tepelná vodivost zvyšuje teplotu na 
břitu nástroje, avšak tato teplota může být usměrněna změnou řezné rychlosti, 
tloušťkou třísky a hloubkou řezu. Při obrábění se řezné nástroje rychle 
opotřebovávají kvůli vysoké teplotě v místě řezu a silné adhezi mezi nástrojem a 
materiálem obrobku. Navíc nízký modul pružnosti slitin titanu a jeho vysoká pevnost 
při zvýšené teplotě dále zhoršují jeho obrobitelnost. Obrábění slitin titanu při vyšší 
řezné rychlosti způsobí rychlé štěpení na řezné hraně, což vede k opotřebení 
destičky. Vyšší řezná rychlost také vede k rychlému zkracování nebo plastické 
deformaci řezné hrany. To je způsobeno akumulovanou teplotou, která má tendenci 
být soustředěna na břitu blíže k čelu destičky. Tepelně ovlivněná oblast je při 
soustružení slitin titanu velmi malá. Menší tepelně ovlivněná oblast je výsledkem 
kratší délky kontaktu třísky a nástroje [38]. 

Tenkostěnné součásti se pak řezným tlakem mohou deformovat, rozdrnčet se a 
mohou vzniknout problémy s dodržením drsnosti povrchu a výrobních tolerancí. 
Řešením je použití co nejtužšího systému upnutí obrobku, tuhý stroj a především 
vhodná pozitivní geometrie nástrojů:  

 αo = 8 až 10°,  

 γo = 2 až 5°.  

 

3.2 Frézování materiálu z Ti-slitin 

Frézování je obráběcí metoda, při které je materiál obrobku odebírán břity rotujícího 
nástroje. Řezný proces je přerušovaný, každý zub frézy odřezává krátké třísky 
proměnné tloušťky. Podle typu aplikovaného nástroje je rozlišeno frézování na 
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válcové a čelní. Od těchto základních způsobů jsou odvozeny některé další 
způsoby, jako je frézování okružní a planetové. V závislosti na kinematice 
obráběcího procesu se rozlišuje frézování nesousledné a sousledné [39]. 

Chlazení při frézovacích operacích životnost břitu ze slinutého karbidu 
neprodlužuje. U některých materiálů, které mají sklon k tvorbě nárůstků na břitu, 
nebo z důvodů odvodu tepla ze soustavy a v neposlední řadě i pro funkci odvádění 
třísek z prostředí operace, bývá chlazení nepostradatelné. Při konvenčním obrábění 
titanových slitin se chlazení emulzí projevuje rovněž příznivě. Zde se ale chlazení 
"přiživuje" na mazacím účinku chladicí kapaliny. Titan jako převažující prvek slitiny 
se sklonem ke zpevňování a tvorbě karbidů působí silně abrazivně na hřbetní 
plochu břitu. Negativní vliv chlazení v podobě tzv. hřebenových trhlin s únavovou 
iniciací se zde většinou ani nestačí projevit pro malý počet cyklů (tepelných šoků) 
během životnosti břitu [40]. 

Při použití menších úhlů hřbetu vzniká nárůstek dokonce i na hřbetních plochách. 
Vytváření nárůstků na hřbetě je ovlivněno modulem pružnosti titanu. Pozitivní úhly 
čela tvorbu nárůstků zmenšují a mají příznivý vliv na životnost břitu. Úhly čela 
nemohou přesahovat hodnotu +25°. Volbu všech tří úhlů je třeba optimalizovat dle 
průřezu třísky. Doporučená geometrie nástroje [40]: 

 úhel hřbetu v ortogonální rovině αo = 7 - 10°,   

 úhel čela v ortogonální rovině γo = 10 - 15°,  

 úhel sklonu hlavního ostří λs = -10°, 

 pro frézovací hlavy se doporučený úhel hlavního ostří χr = 60°. 

 

3.2.1 Trochoidní frézování Ti-slitin  

Trochoidní nebo spirálové frézování poskytuje řešení problému obrábění titanových 
slitin. Jedná se v podstatě o naprogramování frézy, aby se pohybovala v kruhovém 
vzoru a zároveň každý kruh postupoval do řezu. Klíčová výhoda trochoidního 
frézování spočívá v tom, že je najednou zapojena pouze malá plocha řezného 
nástroje a rychlost posuvu je vždy konstantní [41]. 

Trochoidní obrábění zahrnuje podstatné zvýšení řezných rychlostí a rychlostí 
posuvu. Při počátečním záběru řezných zubů s obrobkem a snížení tloušťky na 
konci záběru, mají vzniklé třísky maximální tloušťku [42]. 

Alternativou, kterou lze využít, jsou vyměnitelné břitové destičky, které jsou 
připojeny k fréze. Jakmile je fréza s více destičkami zapojena do trochoidního 
frézování, každý jednotlivý řezný břit se do materiálu obrobku zachycuje s 
minimálním generovaným teplem a s tím spojeným namáháním [41]. 

3.3 Vrtání a výroba závitových ploch do materiálu z Ti-slitin 

Vrtání je výrobní metoda, kterou se zhotovují díry zplna, nebo zvětšují již 
předpracované díry (předvrtané, předlité, předlisované, předkované, atd.). Osa 
vrtáku je zpravidla kolmá k obráběné ploše, na které vrták vstupuje do obráběného 
materiálu [43]. 
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Charakteristickou vlastností všech nástrojů na díry je, že řezná rychlost se podél 
hlavního ostří, ve směru od obvodu ke středu nástroje, zmenšuje (v ose nástroje 
dosahuje nulovou hodnotu). Za řeznou rychlost se proto považuje obvodová 
rychlost na jmenovitém (největším) průměru nástroje [40]. 

Kvalita děr při vrtání Ti-slitin se hodnotí z hlediska průměru otvorů a válcovitosti, 
drsnosti povrchu a otřepů. Ti a jeho slitiny se obecně používají pro součásti 
vyžadující vysokou spolehlivost a odolnost proti opotřebení, a proto musí být 
zachována vysoká kvalita otvoru. Vyšší drsnost povrchu může vést k vážnému 
opotřebení, únavě a nižší odolnosti proti korozi. Povrch Ti je však snadno poškozen 
během obrábění, poškození se objevuje ve formě mikrotrhlin, plastické deformace, 
tepelně ovlivněných zón a zbytkových napětí v tahu V průběhu vrtání je až 90% 
práce plastické deformace převedeno na teplo, což produkuje vysoké teploty jak 
v deformovaných zónách, tak v okolí oblasti rozhrání třísky, nástroje a pracovního 
materiálu [44]. 

Řezná rychlost má významný vliv na kvalitu obrobeného povrchu Ti-slitin. Při použití 
karbidových vrtáku může vyšší řezná rychlost produkovat nižší kvalitu povrchu, 
avšak zvýšená řezná rychlost výrazně zvýšila drsnost povrchu s použitím vrtáků 
HSS-Co [44]. 

 

3.3.1 Výroba závitových ploch 

Závity reprezentují významné konstrukčně - technologické prvky spousty součástí, 
které plní spojovací nebo pohybové funkce. Přesnost a jakost závitů má přitom 
často rozhodující vliv na správnou a spolehlivou funkci výrobku. Závity se řežou 
pomocí závitníků, závitových čelistí a závitových hlav, obrábějí se soustružením a 
frézováním, přesné závity jsou broušeny nebo lapovány. Z technologického 
hlediska lze výrobu závitů rozdělit obrábění vnějších a vnitřních závitů. 

Řezání závitů  

Pro vnitřní závity se používají závitníky, které jsou vyráběny z povlakovaných či 
nepovlakovaných rychlořezných ocelí nebo slinutých karbidů. Na závitníku  jsou 
vytvořeny břity pomocí jedné až osmi přímých nebo šroubovitých drážek. Pro ruční 
i strojní řezání vnějších závitů se používají různé druhy závitových čelistí vyrobené 
z rychlořezných ocelí. Při řezání závitů se závitové čelisti otáčejí kolem osy. 
Postupným odebíráním třísky je pak vytvářen závit předepsaného profilu a rozměru 
[43]: 

 kruhové závitové čelisti – mají řezný kužel na obou čelních plochách, 

 čelisti radiální hlavy – ustavují se na požadovaný průměr stavěcími šrouby a 
natáčecí objímkou podle kalibru nebo vzorového šroubu., 

 čelisti tangenciální hlavy – jsou uloženy ve výkyvném držáku a posuvně 
upnuty v rybinové drážce,  

 závitové hlavy s kotoučovými noži – jsou výrobně jednodušší a nože vykazují 
v důsledku možnosti vysokého počtu ostření dlouhou životnost. 
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Obr. 3.3 Ukázka závitové hlavy a závitníku [45, 46]. 

Špatná tepelná vodivost titanu a jeho slitin vede ke zvyšování teploty břitů a povrchu 
obráběcího nástroje, namísto toho, aby docházelo k jeho pohlcování obráběnou 
součástí a konstrukcí stroje. Toto zbytkové teplo může být příčinou vylamování ostří 
závitníku a zkrácení jeho životnosti. Relativně nízký modul pružnosti titanu a jeho 
vysoká pevnost v tahu jsou příčinou „odpružení“, které má za následek „sevření“ 
závitníku, což je okolnost, která může způsobovat odírání a vznik trhlin na povrchu 
závitu [47]. 

Soustružení závitů 

Pro soustružení vnějších závitů se používají speciální závitové nože, jejichž profil je 
odvozen od profilu daného závitu. Při soustružení závitů jsou používány 4 typy 
přísuvů [43]: 

 radiální přísuv, 

 boční přísuv, 

 boční přísuv s odklonem 3º až 5º, 

 střídavý přísuv. 

Frézování závitů 

Mnoho děr v titanových součástech vyžaduje závity. Klíčem je udržování vysoké 
úrovně přesnosti a produktivity a vybírání vhodné metody pro výrobu závitů[48]:  

 upřednostňováno sousledné frézování, 

 menší průměr řezu pomáhá dosáhnout lepší kvality závitu a minimalizování 
odchylky profilu, 

 průměr frézy by neměl být větší ne 70% průměru závitu. 

Frézy používané pro frézování závitů[43]: 

 závitové kotoučové frézy – používají se pro frézování dlouhých vnějších 
závitů, fréza má profil závitové mezery a je nakloněna pod úhlem stoupání 
závitu,  

 hřebenové válcové závitové – jejich válcová plocha je tvořena určitým 
závitovým profilem s přerušenými přímými nebo šroubovitými drážkami, 
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 stopkové závitové frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami – umožňují 
produktivně frézovat dlouhé vnější i vnitřní, pravé nebo levé závity, destičky 
mají hřebenovitý tvar s profilem odpovídajícího závitu. 

Závitořezné frézy se vyrábějí pro profil závitu MJ a mají úhel stoupání 
šroubovitých drážek 27°, což je ideální úhel pro výrobu závitů v exotických 
materiálech. Závity typu MJ jsou v leteckém průmyslu velmi rozšířené, protože 
pomáhají snížit pnutí, které v součásti vzniká v oblasti kořene závitu [47]. 

 

3.4 Broušení materiálů z Ti-slitin 

Při broušení je rozdíl mezi titanem a jinými kovy aktivita titanu při vyšších teplotách. 
Na lokalizovaném místě styku s koly může titan chemicky reagovat na materiál kola. 
Důležitými faktory, které je třeba zohlednit, jsou [11]: 

 efektivní používání chladicích (procesních) kapalin - lze použít ve vodě 
rozpustné oleje, ale obecně mají za následek špatnou životnost brousicích 
kotoučů. Roztoky parní fáze korozních inhibitorů typu dusitanu a aminu 
poskytují dobré výsledky s kotouči  z oxidu hlinitého. Chladicí kapalina by 
měla být nepřetržitě filtrována, aby se odstranila jemná pevná látka. Změny 
chladicí kapaliny mohou být častější a pravidelnější než při broušení ocelí, 

 správné rychlosti kotoučů - Dobrým obecným pravidlem je použít polovinu až 
třetinu běžných otáček brousicích kotoučů, aby bylo dosáhnuto nejlepších 
výsledků s titanem,  

 výběr brousicího kotouče - karbid křemíku může být použit při rychlosti 1200-
1800 m∙min-1, aby se dosáhlo optimální drsnosti povrchu a minimálního 
opotřebení brousicího kotouče. Vysoké rychlosti, které jsou u těchto kotoučů 
nezbytné, způsobují intenzivní jiskření, které může způsobit nebezpečí 
požáru. Obrobek by měl být zaplaven chladicí kapalinou, aby se snížilo 
jiskření. Kotouče A60 s vitrifikovanou vazbou, tvrdost J-M se úspěšně 
používají při rychlostech 450-600 m∙min-1 a zároveň odstraňují až 1,3 cm 
(0,08 palce) za minutu.  

 

3.5 Kryogenní obrábění Ti-slitin  

Kryogenní obrábění je proces obrábění, při kterém je tradiční chladicí kapalina 
(emulze oleje ve vodě) nahrazena proudem kapalného dusíku. Kryogenní obrábění 
je užitečné zejména při hrubování, aby se prodloužila životnost nástroje. To může 
být také užitečné pro zachování kvality obrobených ploch [49]. 

Chladicí účinek kryogenů je zvláště účinný při obrábění obtížně obrobitelných 
materiálů, které trpí nadměrným opotřebením nástrojů kvůli vysokým řezným 
teplotám, jako jsou slitiny na bázi titanu a niklu. Běžné kryogenní chladicí kapaliny 
používané v obráběcích operacích jsou kapalný dusík (LN2), kapalný oxid uhličitý 
(LCO2), pevný oxid uhličitý (suchý led), kapalné hélium a vzduch (obvykle teploty 
nad -50 °C) [50]. 
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Užití kryogenní chladicí kapaliny v řezné oblasti by mohlo snížit teplotu rozhraní 
třísky a řezného nástroje a tím snížit chemickou reakci mezi právě nástrojem a 
třískami. To snižuje opotřebení a difuzní opotřebení řezného nástroje a tím 
prodlužuje jeho životnost. Nižší chemická reaktivita také umožňuje obrábění 
materiálů řeznými nástroji, které jsou vysoce reaktivní při vysokých teplotách [50]. 

 

3.6 Jiné způsoby obrábění Ti-slitin 

Výrobky a součástky zhotovené z titanových slitin často vyžadují netradičních 
metod obrábění. Mezi těmito netradičními metodami jsou nejrozšířenější 
elektrochemické obrábění (ECM), chemické frézování (CHM) a hořák s laserovým 
paprskem (LBT). 

Chemické a elektrochemické metody odstraňování kovů se očekávají, že budou v 
příštích letech stále více využívány díky mnoha výhodným vlastnostem. Jsou 
zvláště užitečné pro rychlé odstranění kovu z povrchu tvářených nebo komplexních 
dílů, od tenkých úseků, velkých ploch až po mělké hloubky. Tyto procesy nemají 
degradující účinek na mechanické vlastnosti kovu. Do kovu nevstupuje vodík, který 
způsobuje křehnutí nebo ztrátu tažnosti [51]. 

Elektrochemické obrábění ECM 

ECM je technika odstranění elektricky vodivého materiálu anodickým rozpouštěním 
v rychle tekoucím elektrolytu, který odděluje obrobek od tvarované elektrody. Modul 
ECM může vytvářet obtížné obrysy a vytvářet nezkreslené povrchy. Při ECM u slitin 
titanu je velmi běžným elektrolytem chlorid sodný [51]. 

ECM nevytváří žádné otřepy, napětí a udržuje dlouhou životnost nástroje. Obrábění 
pobíhá bez poškození obráběného povrchu a poskytuje vysokou míru odstranění 
materiálu a dobrou kvalitu povrchu [52]. 

Chemické obrábění CHM 

CHM je řízené rozpouštění materiálu obrobku kontaktem se silným chemickým 
činidlem. Zpracovávaná část je důkladně vyčištěna a zakryta odnímatelnou, 
chemicky odolnou maskou. Oblast, kde je požadováno chemické působení, se 
zbaví masky a poté se odkrytá část ponoří do chemického činidla pro rozpuštění 
vystaveného materiálu. [53]. 

Titanové slitiny mají silnou tendenci adsorbovat plynný vodík a činí chemicky 
obrobené části křehké. Během chemického obrábění titanu se do roztoku přidá 
kyselina dusičná, aby se odstraňoval plynný vodík, jakmile se vytvoří a zejména 
kvůli eliminování vodíkové křehkosti titanu [53]. 

Obrábění paprskem laseru LBT 

Další operací použitelnou při zpracování slitin titanu je metoda LBT. V tomto 
procesu se materiál odstraňuje zaostřením laserového paprsku a proudu plynu na 
obrobek. Energie laseru způsobuje lokální tání a proud kyslíkového plynu podporuje 
exotermní reakci, při níž atomy získávají dostatečnou energii pro vstup do plynného 
stavu. Titanové slitiny jsou řezány velmi rychlým použitím laseru s CO2 s plynulou 
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vlnou a pomocným kyslíkem. Tento proces může být silně závislý na typu materiálu 
a intenzitě laseru, vlnové délce, trvání impulzu a počtu impulzů [54]. 

Jedním z nejdůležitějších aspektů a výhod obrábění laserovým paprskem je kvalita 
obrobeného povrchu, což obecně zahrnuje drsnost povrchu, zbytkové napětí, mikro 
tvrdost, tvorbu bílé vrstvy, mikrostrukturu, transformace a tak dále. Mohou se získat 
různé povrchové kvality, obrobený povrch je hladší,  řezné síly jsou výrazně sníženy 
a funkční vlastnosti obráběného výrobku především změnou parametrů laserových 
impulzů a strategií laserového obrábění [54, 55].  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Následující část je věnována řezáním závitů závitníkem M6 s povlakem TiN  do 
destičky z titanové slitiny TiGr5 neboli Ti6Al4V za použití dvou řezných kapalin Shell 
GARIA 603 S15 a Macron 46, následné vyhodnocení a porovnání krouticích 
momentů během řezání závitů a poté pod mikroskopem posouzení kvality povrchů 
závitů. 

 

     4.1 Materiál obrobku a použité řezné kapaliny 

Materiál, použit při řezání závitů, je destička s rozměry 14,5mm x 11mm – 55mm. 
Tato destička je vyrobena z titanové slitiny TiGr5, její chemické složení je 
následující. 

 

Tab. 4.1 Chemické složení titanové slitiny TiGr5/Ti6Al4V. 

Chemické složení (hmotnost %) (maximální hodnoty pokud není uvedeno 
rozpětí) 

O N C H Fe Al V Ni Mo Jiné 

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

 

Titan Grade 5 je nejrozšířenější titanovou slitinou. Disponuje dobrou korozní 
odolností, vysokou pevností a relativně nízkou tažností. Hlavní aplikace této slitiny 
spočívají v různých konstrukčních prvcích pro letecký, kosmický a automobilový 
průmysl a používá se až do teplot ca. 400°C. Slitina je svařitelná a může být 
vytvrzena [56]. 

Tab. 4.2 Mechanické vlastnosti titanové slitiny TiGr5/Ti6Al4V. 

Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě  
Minimální hodnoty Typické hodnoty 

Mez kluzu 825 MPa 910 MPa 

Mez pevnosti v tahu 895 MPa 1000 MPa 

Tvrdost 
 

330-390 HV 

Modul pružnosti 
 

114 GPa 

 

Použité řezné kapaliny: 

 shell garia 603 S15 – je založen na minerálním oleji ošetřeném ve vodě s 
nízkým obsahem aromatických sloučenin. Kombinace polárních aditiv, aditiv 
pro extrémní tlaky a aditiv proti opotřebení vytváří olej s vlastnostmi 
dovolujícími vysoké zatížení. Neobsahuje zinek a chlor [57], 

 macron 46 – jsou univerzálně použitelné obráběcí oleje, neobsahují chlor a 
jsou vhodné i pro použití při obrábění barevných kovů [58]. 
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4.2  Použité řezné nástroje a otáčky 

Před vyvrtáním průchozí díry byl nejprve použit navrtávák na naznačení díry pro 
závit, následně byl použit nepovlakovaný vrták pro vyvrtání průchozí díry do 
destičky pro závit, následně záhlubník pro krátké rozšíření vyvrtané díry a sražení 
hran a naposled byl použit závitník M6 DIN 371 B, s povlakem TiN. Pro praktickou 
část bakalářské práce byla použitá stolní vrtačka VS 20.  

 

  

Obr. 4.1 Použité závitníky M6. 

Tab. 4.3 Použité otáčky pro nástroje. 

Tabulka otáček pro jednotlivé nástroje 
n 

Navrtávák 710 min-1 

Vrták 450 min-1 

Záhlubník 280 min-1 

Závitník 71 min-1 
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Obr. 4.2 Vzniklé třísky při vrtání do destičky Ti6Al4V za použití shell garia 603 S15. 

 

4.3  Experiment 

V samotném experimentu bylo za použití prvního řezného oleje Shell Garia 603 S15 
provedeno pět děr. Zhotovení závitu pomocí závitníku M6 bylo úspěšné pouze 
v prvním případě, v dalších čtyřech dírách nebyla tvorba závitů úspěšná. Proto bude 
vyhodnocení krouticích momentů a poté kvality povrchu závitu provedeno pouze na 
dva závity. U řezání druhého závitu se závitník zadrhl v polovině řezání v předvrtané 
průchozí díře a poté se stalo to samé u dalších dvou pokusu a u posledního pokusu 
byl závitník zlomen. 

Za použití řezného oleje Macron 46 nebylo řezání závitu kompletně zhotoveno 
v žádném ze tří případů, ve všech případech došlo k zadrhnutí závitníku během 
řezání závitu. Proto opět bude vyhodnocení výsledků provedeno jen u dvou pokusu 
o zhotovení závitu 
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4.3.1 Krouticí moment během řezání závitu 

Použití řezného oleje Shell Garia 603 S15 

 

 

Obr. 4.3 Průběh krouticího momentu během řezaní prvního závitu. 

 

Obr. 4.4 Průběh krouticího momentu během řezání druhého závitu. 
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Použití řezného oleje Macron 46 

 

 

Obr. 4.5  Krouticí moment během řezání prvního závitu. 

 

Obr. 4.6  Krouticí moment během řezání druhého závitu. 

Z průběhů krouticích momentů při použití obou řezných olejů můžeme zpozorovat 
jejich rapidní nárůst, což představuje velké riziko na použitý řezný nástroj a může 
nastat jeho snadné zlomení. U prvního grafu můžeme vidět průběh krouticího 
momentu, kde závitník zajel do předvrtané díry v titanové destičce a poté jeho 
přechod na zpětné otáčky a výjezd ven z materiálu. Z ostatních grafů je patrné 
zadrhnutí závitníku v materiálu a poté snaha o ruční vyšroubování závitníku 
z titanové destičky.  
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4.3.2 Kvalita povrchu závitů  

Použití řezného oleje Shell Garia 603 S15 

 

 

Obr. 4.7 Ukázka kvality povrchu prvního závitu pod mikroskopem. 

 

 

Obr. 4.8 Ukázka kvality povrchu prvního závitu pod mikroskopem. 

 

 

Obr. 4.9 Ukázka kvality povrchu druhého závitu pod mikroskopem. 
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Obr. 4.10 Ukázka kvality povrchu druhého závitu pod mikroskopem. 

Použití řezného oleje Macron 46 

 

 

Obr. 4.11 Ukázka kvality povrchu prvního závitu pod mikroskopem. 

 

Obr. 4.12 Ukázka kvality povrchu druhého závitu pod mikroskopem. 
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Obr. 4.13 Ukázka kvality povrchu druhého závitu pod mikroskopem 

 

Můžeme usoudit, že kvalita povrchů závitů vzniklá po jejich řezání, je velmi podobná 
při použití obou řezných olejů, které tento povrch ještě zkvalitňují. Může tomu 
nahrávat i fakt, že byly na každé řezání závitu do předvrtané díry použity stejné 
otáčky nástroje a také stejný řezný  nástroj, v tomto případě závitník M6 s povlakem 
TiN.  
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5 ZÁVĚRY 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na tvorbu závitů závitníkem M6 DIN 
371 B do destičky z titanové slitiny TiGr5, neboli Ti6Al4V za použití dvou rozdílných 
řezných olejů Shell Garia 603 S15 a Macron 46. Tento experiment byl proveden na 
stolní vrtačce VS 20, dále byly představeny řezné nástroje a poté použité otáčky 
v jednotlivých operacích vedoucích k zhotovení závitů. 

První problémy nastaly už při průběhu předvrtávání děr pro následné řezání závitů. 
Díky použití řezných olejů na vrtání průchozích děr pro závitníky vznikala dlouhá 
tříska, která se lepila na vrták, a proto bylo třeba ručního čistění vrtáku v průběhu 
procesu. V jednom případě byl vrták zalomen při vrtání průchozí díry.  

Při samotném řezání závitů nastaly velké komplikace, zhotovení závitu pomocí 
závitníku M6 bylo úspěšné pouze v prvním případě za použití řezného oleje Shell 
Garia 603 S15. Další pokusy skončily částečným neúspěchem, v jednom závitu 
zůstal závitník zalomen. Při následujícím snažení se v průběhu řezání závitník 
dvakrát zadrhl. Řezný olej Macron 46 vyšel z experimentu neúspěchem a kompletní 
průchozí závit se nepodařilo za pomoci závitníku vyřezat, jelikož se pokaždé zadrhl. 

Výsledkem tohoto experimentu bylo měření krouticích momentů v průběhu řezání 
každého závitu. Z grafů můžeme pozorovat, že řezání závitů do destičky z titanové 
slitiny doprovází z počátku radikální nárůst krouticích momentů, poté dojde ustálení 
a v reverzním chodu závitníku z destičky zase tyto krouticí momenty vzrostou při 
použití obou řezných olejů. Celý průběh krouticích momentů je možné vidět pouze 
v prvním případě při použití řezného oleje Shell Garia 603 S15, kdy byl závit 
úspěšně kompletně zhotoven. Tyto prudké nárůsty krouticích momentů, některé 
dosahovaly až k 10 Nm, podtrhují těžkou obrobitelnost titanových slitin a tím i 
obtížnost řezání závitů do těchto materiálů. 

Po zhotovení závitů byly prozkoumány kvality povrchů a dle fotodokumentace 
můžeme soudit, že jsou velmi podobné jak při použití prvního řezného oleje Shell 
Garia 603 S15 tak u Macron 46. Použit byl stejný řezný nástroj, závitník M6 
s povlakem TiN. Jako vhodnější řezný olej je dle výsledků experimentu Shell Garia 
603 S15. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Jednotka Popis 

Al2O3 [-] Aluminium oxide 

HfN [-] Hafnium nitride 

HSS  [-] High speed steel 

PVD [-] Physical Vapour Deposition 

TiAlN [-] Titanium aluminium nitride 

TiB2 [-] Titanium diboride 

TiC [-] Titanium carbide 

TiN [-] Titanium nitride 

 

 


