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práce prof. Dr. Ing. Josef Brychta. 

 

Disertační práce se zabývá sledováním silových poměrů při vysokoposuvovém 

frézování. V úvodu práce je analyzován současný stav řešené problematiky. Je zde 

proveden teoretický rozbor vysokoposuvového frézování, jsou zde popsány silové 

vztahy v procesu řezání, použité stroje, nástroje a materiály. V závěru teoretické části 

jsou vytýčeny cíle disertační práce. Experimentální část obsahuje popis měření 

experimentu, jeho schéma, řezné podmínky a metodiku tvorby strukturálních rovnic. 

Následuje vyhodnocení experimentu jak výslednic řezných sil, tak sestavení 

strukturálních rovnic a binárních grafů, které nám názorně ukázaly vlastnosti 

zkoušeného materiálu v procesu obrábění – frézování. 

 

ANOTATION OF THESIS 

 

 

ŠŤASTNÁ, Jana. Monitoring of Force´s Rates at High Feed Cutting. Ostrava, 2015. 

Faculty of Mechanical Engineering, VŠB – Technical  University of Ostrava. Head: 

prof. Dr. Ing. Josef Brychta. 

 

This thesis concludes a study of different forces during the process of high feed cutting. 

The introduction consists of description of current status of the problem. It includes 

theoretical analysis of high feed cutting, description of force relations in cutting process, 

used tools, machines and machined materials. In the conclusion of the theoretical part 

the goals of the thesis are specified. The experimental part of the thesis contains 

description of measuring practice, its sketch, cutting conditions, and methodology  

of structural equations. It is followed by experiment evaluation of the related cutting 

forces, but structural equations and binary graphs are also evaluated. They represent  

the mechanical properties of the machined materials during machining – milling 

process. 
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Seznam použitých zkratek   

 
Symbol Význam       Jednotka 

 

Velká latinská písmena 

iD
A  - jmenovitý průřez třísky      [mm

2
] 

maxDA  - maximální velikost jmenovitého průřezu třísky   [mm
2
] 

B  - šířka frézované plochy      [mm] 

C - kapacita        [F] 

cF
C  - konstanta vyjadřující vliv obráběného materiálu   [-] 

cF
C  - měrná síla na průřezu odřezávané vrstvy    [N.mm

-2
] 

CFv - konstanta        [-] 

CNC  - počítačem číslicově řízený stroj     [-] 

D  - průměr nástroje       [mm] 

F  - řezná síla        [N] 

F´ - vektorová forma řezné síly      [N] 

Fa - aktivní složka řezné síly      [N] 

Fa´ - vektor aktivní složky řezné síly     [N] 

cF  - řezná složka síly při obrábění      [N] 

Fc´ - vektor řezné síly       [N] 

cNF  - vektor kolmé řezné síly      [N] 

iC
F  - řezná síla při čelním frézování     [N] 

Fe - pracovní síla        [N] 

Fe´ - vektor pracovní síly       [N] 

Fen -  normála k pracovní složce řezné síly    [N] 

Fen´ - vektor kolmé pracovní síly      [N] 

fF  - posuvová složka síly při obrábění      [N] 

Ff´ - vektor posuvové síly      [N] 

fNF  - kolmá posuvová složka síly při obrábění     [N] 

pF  - pasivní složka síly při obrábění      [N] 

Fp´ - vektor pasivní složky řezné síly     [N] 
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Fs - střižná složka řezné síly       [N] 

Fs´ - vektor střižné složky řezné síly     [-] 

Fs  - kolmá střižná síla        [N] 

Fs´ - vektor kolmé střižné síly      [-] 

Ft´ - vektor třecí síly       [-] 

Fvmax - maximální výslednice síly řezání     [N] 

Fvmin  - minimální výslednice síly řezání     [N] 

xF  - síla působící ve směru osy x     [N] 

yF  - síla působící ve směru osy y     [N] 

zF  - síla působící ve směru osy z     [N] 

HB - tvrdost podle Brinella      [-] 

HFC - high feed cutting       [-] 

HFM - high feed milling       [-] 

HRC - tvrdost podle Rockwella      [-] 

Kz - opravný koeficient, který bere v úvahu podmínky obrábění [-] 

L - indukčnost         [H] 

Mk - krouticí moment        [N.mm] 

NC - číslicově řízené stroje      [-] 

P - výkon        [W] 

Pre - základní pracovní rovina      [-] 

R - měrný řezný odpor       [N] 

R
2 - 

korelační koeficient        [-] 

SCC - součet čtverců chybový      [-] 

SCU - součet čtverců úplný      [-] 

SCR - součet čtverců regresní      [-] 

S - odřezávaná vrstva        [mm
2
] 

Si - částečný průřez odřezávané vrstvy      [mm
2
] 

Smax - maximální průřez odřezávané vrstvy    [mm
2
] 

Sv
2 

- rozptyl vypočtených hodnot     [-] 

VBD - vyměnitelné břitové destičky     [-] 

 

Malá latinská písmena 

 
ae, ae1, ae2 - radiální hloubka řezu      [mm] 
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pa  - hloubka řezu        [mm] 

b - šířka odřezávané plochy       [mm] 

bɛ - šířka fazety řezného klínu       [mm] 

ib  - jmenovitá tloušťka třísky      [mm] 

di - součet čtverců odchylek      [-] 

nf  - posuv na otáčku       [mm] 

zf  - posuv na zub        [mm] 

h - maximální tloušťka třísky      [mm] 

hex - tloušťka třísky       [mm] 

ih  - jmenovitá tloušťka třísky       [mm] 

maxh  - maximální tloušťka třísky      [mm] 

minh  - minimální tloušťka třísky      [mm] 

hx - okamžitá tloušťka třísky      [mm] 

i(2) - délka řezné plochy        [mm] 

kc, kcn - měrná řezná síla ve směru hlavní složky  Fc a jeho normála [N.mm
-2

] 

Cik  - měrná řezná síla       [N.mm
-2

] 

kc1.1 - měrná řezná síla        [N.mm
-2

] 

n  - otáčky nástroje       [min 
-1

] 

zn  - počet zubů v záběru       [-] 

r - koeficient korelace       [-] 

rɛ - poloměr hrotu řezného klínu      [mm] 

cv  - řezná rychlost       [m.min
-1

] 

 - vektor řezné rychlosti      [m.min
-1

] 

 - vektor řezného pohybu      [m.min
-1

] 

fv  - posuvová rychlost       [m.min
-1

] 

fv  - posuv stolu        [m.min
-1

] 

 - vektor posuvu        [m.min
-1

] 

xi - regresní hodnota       [-] 

xF  - exponenty        [-] 



Disertační práce                                                                                    Ing. Jana Šťastná 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

  9  

yi - regresní hodnota       [-] 

yF - exponenty         [-] 

z  - počet zubů frézy       [-] 

 

Malá řecká písmena 

 

 - úhel rozestupu zubů       [°] 

ρ - korelační koeficient       [-] 

𝜂e - úhel vektoru řezného pohybu ve     [°] 

r  - nástrojový úhel nastavení hlavního ostří    [°] 

  - matematická konstanta      [-] 

τsh - střižné napětí        [N.mm
-2

] 

max  - maximální úhel posunového pohybu    [°] 

max  - celkový úhel záběru zubu      [°] 

i  - úhel posuvového pohybu      [°] 

i  - okamžitý úhel záběru zubu      [°] 

𝜑1 - vstupní úhel záběru zubu      [°] 

𝜑2 - výstupní úhel záběru zubu      [°] 

  - úhel záběru ostří       [°] 

 

Velká řecká písmena 

 

ɸ1 - úhel střižné roviny       [°] 

 



Disertační práce                                                                                    Ing. Jana Šťastná 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

  10  

 

1 Úvod 
 

 

Způsoby obrábění prošly za posledních několik let velmi významným vývojem.  

U obrobených dílů je vyžadována stále vyšší rozměrová a tvarová přesnost, postupně  

se zvyšují nároky na stroje, materiály a nástroje. Kombinací poznatků ve všech těchto 

oblastech dochází k vývoji nových a produktivnějších metod obrábění. Nástrojové 

materiály s novými povlaky snášejí vysoké řezné podmínky a lépe odolávají teplu 

vznikajícímu při obrábění, konstruují se tuhé, vysoce výkonné stroje a celkově lze říci, 

že strojírenská výroba jde rychle dopředu [1]. 

 

Čelní frézování je významnou součástí řezných procesů široce používaných  

v odvětvích zpracovatelského průmyslu, protože umožňuje vytváření složitých 

geometrických tvarů. S ohledem na rostoucí nároky jak na výrobní přesnost,  

tak na efektivnost procesů a snižování nákladů, je frézovací proces pod neustálým 

vývojem. 

 

Frézování vysokými posuvy je až třikrát rychlejší, než frézování konvenční, proto  

je nezbytně nutné jeho zavádění ve firmách, které se chtějí udržet na předních místech 

v postavení na trhu. Je to metoda s obrovskými výhodami. Řezné síly působí na vřeteno 

stroje v axiálním směru, což znamená větší stabilitu a menší vibrace. Díky tomu  

se prodlužuje životnost nástroje, což vede k lepší návratnosti investic. Kombinace malé 

hloubky řezu a vysokého posuvu na zub zajišťuje větší poměr odebraného materiálu  

a výsledkem je více obrobených součástí. Frézování vysokým posuvem zvyšuje 

produktivitu a snižuje čas obrábění na každou součást a proto je cestou k výnosnějším 

zakázkám [9]. 

 

Pro hodnocení a optimalizaci řezného procesu z hlediska výkonnostního, kvalitativního  

a ekonomického je nezbytná znalost velikosti, směru a smyslu síly řezání a její změny  

se změnou parametrů procesu. Síla řezání je důležitým ukazatelem průběhu řezání, která 

napomáhá porozumět obráběcímu procesu a jednotlivým dějům při něm [18]. 
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Pochopení a znalost zákonitostí řezného procesu z pohledu rozkladu síly řezání  

do jednotlivých složek umožňuje nejen úspěšně optimalizovat jednotlivé parametry 

procesu, ale také předcházet kritickým situacím z oblasti bezpečnosti práce. Pro některé 

specifické obrobky (součásti z křehkých materiálů nebo součásti s tenkými stěnami 

náchylnými ke vzniku trhlin) je právě rozložení velikosti síly řezání do jednotlivých 

složek omezujícím faktorem nasazení určitého druhu technologie. Dynamické namáhání 

soustavy stroj-nástroj-obrobek obráběcí silou má rovněž zásadní vliv na stabilitu 

řezného procesu, tím pádem na rozměrovou i tvarovou přesnost obrobku a také  

na kvalitu (integritu) obrobeného povrchu.  

 

Z energetického hlediska je síla řezání jedním z nejcitlivějších indikátorů výkonu 

obrábění a podává informaci o celkovém množství vygenerovaného procesního tepla. 

Znalost velikosti síly řezání (obrábění) a jejího chování během řezného procesu 

umožňuje finální ekonomicko-optimalizační analýzy výrobních postupů, technologií  

a volby řezných nástrojů, obráběcích strojů a řezných podmínek. Při aplikaci „HFC 

obrábění“ nám tyto znalosti umožní nejen ekonomicky rentabilní výrobu, ale i uplatnění 

této metody při obrábění některých specifických druhů materiálů (o vysoké pevnosti, 

apod.) [2]. 
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2 Současné poznatky k řešené problematice 
 

 

Produktivita je závislá na aspektech jako je snížení výrobních časů, rychlá výměna 

destiček, vyšší úběr materiálu a stála kvalita součástí. K dosažení výše uvedeného firmy 

nasazují technologii čelního frézování a frézování vysokým posuvem. Unikátní design 

destiček poskytuje konstantní řezné síly. Je zkrácena doba cyklu i při obrábění 

hlubokých dutin. Uchycení je bezpečné a jednoduché. Celková stabilita je vyšší [53].  

 

Přední světoví výrobci neustále vyvíjí nové druhy a typy jak frézovacích hlav,  

tak frézovacích destiček. V letošním roce dochází k uvedení na trh dalších produktů, 

jako jsou ultra vysokoposuvové frézy pro čelní frézování a frézování hlubokých dutin.  

Je to další inovace, která poskytuje vysokou úroveň produktivity. Unikátní design 

řezných destiček poskytuje úběr materiálu až 4 mm na zub s maximální hloubkou řezu 2 

mm. Jejich konstrukce odolá velmi vysokým silám řezání. Destičky jsou oboustranné, 

šesti nebo osmi břitové, s pozitivní geometrií a zpevněným okrajem [51, 55].  

 

Firmy jsou schopny zvyšovat posuvy až o 60 %. Dokonce při vysokých posuvových 

rychlostech není nutné měnit destičky pro různé materiály, což opět vede 

k významnému zvýšení produktivity [52].  

 

Další využití nachází počátkem roku 2015 speciálně na míru navržené nástroje  

pro vysokoposuvové frézování pro obrábění materiálů určených pro letecký, 

energetický a dopravní průmysl. Jedná se o materiály jako je titan, slitiny na bázi niklu, 

slitiny na bázi kobaltu, slitiny na bázi titanu a jiné vysokopevnostní slitiny. HFM 

frézování využívá malý úhel nastavení (úhel mezi hlavním ostřím břitové destičky  

a povrchem obrobku), čímž působí řezné síly v axiálním směru přímo do vřetena,  

což zmenšuje jeho opotřebení a zlepšuje stabilitu řezného procesu. Pro nasazení 

vysokoposuvového frézování je možné použít jak nové, tak i staré zařízení,  

což je velkým benefitem této metody. Nově vyvinuté destičky využívají pro svou hlavní 

složku ruthenium, které má v kombinaci s kobaltovým pojivem vysokou odolnost proti 

praskání v důsledku tepla, což vede k delší životnosti nástroje [54]. Novinkou v oblasti 
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nástrojů pro vysoko posuvové frézování jsou destičky, které řeší problém 

dokončovacích aplikací. Disponují širokými řeznými hranami, což poskytuje vynikající 

kvalitu povrchu při vysokém posuvu na zub. Mají opět vysoce ekonomický přínos pro 

firmy, protože dochází ke  snížení počtu výměn nástrojů, prostojů stroje  

a snížení celkových výrobních nákladů [56]. Dalšími směry vývoje, kterými se koncem 

roku 2014 vydali výrobci řezných materiálů, byly frézy s designem snižujícím přenos 

vibrací a povlakované destičky jemnozrnné struktury, které lze například použít  

na strojích s nižším výkonem či s nižší tuhostí stroje [57, 58].  

 

Celkově lze tedy říci, že výrobci řezných materiálů dávají k dispozici širší sortiment 

velikostí, rádiusů i geometrií a speciálních technologií povlakování, než tomu bylo 

v předchozích letech. Např. nový univerzální povlak PVD nejenže poskytuje destičkám 

vyšší tepelnou odolnost, ale také eliminuje tvorbu nárůstků na břitu při frézování 

přilnavých materiálů, jako je titan. Omezením vzniku nárůstků je přibližně o 50 % 

prodloužena životnost destiček a ve srovnání se stávajícími lze obrábět  

při mnohem vyšších řezných podmínkách [60]. Situace v oblasti vývoje povlaků  

pro řezné nástroje je zaměřena na stále větší specializaci jednotlivých povlaků  

pro konkrétní aplikace. Proto je neustále rozšiřováno spektrum nabízených povlaků  

o zcela nové nebo modifikované stávající povlaky. K nejnovějším modifikacím povlaků 

patří především multivrstvé, diamantové, nanokompozitní, gradientní, inteligentní  

a super mřížkové povlaky. Zlepšené vlastnosti řezných materiálů a povlaků vedou  

k možnosti dalšího zvyšování řezných podmínek, což má přímou souvislost s výslednou 

produktivitou výroby či s velikostí výrobních nákladů [66]. 
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3 Technologická analýza frézovacího procesu 
 

 

Frézování je obráběcí metoda, při které je materiál obrobku odebírán břity rotujícího 

nástroje. Posuv nejčastěji koná součást, převážně ve směru kolmém k ose nástroje.  

U moderních frézovacích strojů jsou posuvové pohyby plynule měnitelné a mohou  

se realizovat ve všech směrech (obráběcí centra, víceosé CNC frézky). Řezný proces  

je přerušovaný, každý zub frézy odřezává krátké třísky proměnné tloušťky [3].  

 

 Z technologického hlediska se v závislosti na aplikovaném nástroji rozlišuje frézování 

válcové a čelní. Od těchto základních způsobů se odvozují některé další způsoby,  

jako je frézování okružní a planetové [3].  

 

V závislosti na kinematice obráběcího procesu se rozlišuje frézování nesousledné 

(protisměrné, nesousměrné) a sousledné (sousměrné). 

 

Při nesousledném frézování je smysl rotace nástroje proti směru posuvu obrobku. 

Obrobená plocha vzniká při vnikání nástroje do obrobku. Tloušťka třísky se postupně 

mění z nulové hodnoty na hodnotu maximální. K oddělování třísky nedochází  

v okamžiku její nulové tloušťky, ale po určitém skluzu břitu po ploše vytvořené 

předcházejícím zubem. Přitom vznikají silové účinky a deformace způsobující zvýšené 

opotřebení břitu. Řezná síla při protisměrném frézování má složku, která působí směrem 

nahoru a odtahuje obrobek od stolu stroje [3].  

 

Výhody nesousledného frézování: 

- trvanlivost nástroje nezávisí na okujích, písčitém povrchu obrobku apod., 

- není zapotřebí vymezování vůle mezi posuvovým šroubem a maticí stolu stroje, 

- menší opotřebení šroubu a matice, 

- záběry zubů frézy při jejich vřezávání nezávisí na hloubce řezu. 
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Při sousledném frézování je smysl rotace nástroje ve směru posuvu obrobku. Maximální 

tloušťka třísky vzniká při vnikání zubu frézy do obrobku. Obrobená plocha se vytváří, 

když zub vychází ze záběru. Řezné síly působí obvykle směrem dolů, proti stolu stroje. 

  

Výhody sousledného frézování: 

- vyšší trvanlivost břitu, což umožňuje použití vyšších řezných rychlostí a posuvu, 

- menší potřebný řezný výkon, 

- řezná síla přitlačuje obrobek ke stolu, takže lze použít jednodušších upínacích 

přípravků, 

- menší sklon ke chvění, 

- obvykle menší sklon k tvoření nárůstku, 

- menší drsnost obrobeného povrchu [3].  

 

V předložené disertační práci bylo použito frézování čelní, proto bude teorie věnována, 

z důvodu velkého obsahu práce, nejvíce právě tomuto druhu frézování.  

3.1 Čelní frézování 

 

Čelní frézování se uplatňuje při práci s čelními frézami, které mají břity  

na obvodě i čele nástroje. Podle polohy osy frézy vzhledem k frézované ploše  

se rozlišuje symetrické (osa nástroje prochází středem frézované plochy) a nesymetrické 

frézování (osa nástroje je mimo střed frézované plochy). U čelního frézování pracuje 

fréza současně sousledně i nesousledně. Hlavní rotační pohyb u všech druhu frézování 

koná nástroj, posuvový pohyb je většinou přímočarý a koná ho obrobek. Hodnota řezné 

rychlosti se vypočítá podle vztahu [4]:  

 

Obr. 3.1 Čelní frézování [43] 
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Obr. 3.2 Záběr jednoho zubu při obrábění [42 ] 

 

1000

nD
vc





  [m.min
-1]  (3.1) 

 

Základní jednotkou posuvového pohybu je posuv na zub fz, což je délka dráhy, kterou 

ujede obrobek po dobu záběru zubu. Z posuvu na zub lze vypočítat posuv na otáčku  

fn [4]:  

 

zff zn    [mm.min
-1]  (3.2) 

 

Posuvová rychlost se vypočítá podle vztahu [4]:  

 

nzfnfv znf   [m.min
-1]   (3.3) 

 

Jestliže pohyby při řezání zobrazíme jako vektory, výsledný vektorový součet 

představuje rychlost řezného pohybu [65]:  

 

   [m.min
-1]  (3.4) 

 

Ve vektorové rovnici pro řezný pohyb 3.4 ve označuje index e anglickou zkratku  

pro “effective” (účinný resp. skutečný), přičemž ve se může nacházet v jakémkoliv místě 

řezné hrany. Podle obr. 3.3 je vidět, že vektor ve není vždy kolmý na vf. Pro úhel 

𝜑emůže platit . Jeho velikost je odvozena od skalárních hodnot  

vf a vc ve tvaru: 
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       [m.min
-1]  (3.5) 

 

 

Obr. 3.3 Vektory pohybů při řezání [73] 

a) nesousledné frézování, b) sousledné frézování 

 

Hloubka řezu ap [mm] je poslední veličina, která vyplývá ze znázornění vektorů 

pohybů při řezání. Představuje nejmenší (normálovou) vzdálenost mezi obráběnou  

a obrobenou plochou [73].  

 

3.2 Průřez třísky 

 

Stanovení průřezu třísky při frézování obvodem, respektive čelem nástroje, musí brát 

v úvahu specifické podmínky, které jsou dány širokou variabilitou viz obr. 3.5.  

Při frézování se nachází v záběru více řezných hran. Záběr jedné řezné hrany  

je periodicky přerušovaný výstupem na obráběné ploše (nesousledné frézování), resp. 

na obrobené ploše (sousledné frézování). Řezné hrany jsou na fréze uloženy  

pod definovaným sklonem, proto je řezná plocha vytvářená postupně (každá hrana má 

proměnlivou délku záběru). Tloušťka odřezávané vrstvy je proměnlivá - podle řezné 

hrany v záběru. 
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Obr. 3.4 Typologie průřezů odřezávaných vrstev při frézování [73] 

 a) sousledné frézování, b) čelní frézování, c) protiběžné frézování 

 

Při čelním frézování, obr. 3.5, je průřez odřezávané vrstvy závislý na úhlech 1 a 2 

(vstupní a výstupní úhel záběru zubu), max 2 1 (celkový úhel záběru zubu),  i 

(okamžitý úhel záběru zubu), jako i na úhlu  r , který má hodnoty r = 90° (stopkové 

frézy) resp. r  90° (frézovací hlavy). Úhly 1 , 2, max a  i je možné vypočítat 

z geometrických souvislostí, při čelním symetrickém frézování (B B1 B2; resp.  

ae ae1 ae2), obr. 3.5 a obr. 3.6 je [65, 82]:  

 

       [°]   (3.6) 

 

 

Obr. 3.5 Průřez odřezávané vrstvy při čelním frézování – přímá tříska [73] 
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Okamžitá tloušťka odřezávané vrstvy se vypočítá [65]:  

 

h() = fz . sin r. sin 𝜑i   [mm]   (3.7) 

 

Na řezné ploše jsou ale v záběru skutečné počty zubů [65]:  

 

       [-]   (3.8) 

 

 Proto je okamžitý průřez odřezávané vrstvy řezaný jedním zubem [65]:  

 

Si = b.h = ap . fz . sinrsin i   [mm
2
]   (3.9) 

 

Potom bude celkový průřez odřezávané vrstvy [65]:  

 

       [mm
2
]    (3.10) 

 

Výpočty hodnot Si a Smax komplikuje to, že na řezné ploše nikdy nepůsobí zi, min a zi, max  

jako celé číslo a proto je výhodné používat hodnoty střední tloušťky odřezávané vrstvy 

[65]: 

 

         [mm] (3.11) 

 

 

     [mm]   (3.12) 

 

 

       [°]   (3.13) 

 

 

      [°]   (3.14) 
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Předpokládáme, že rɛ<< ap, tedy úběr odřezávané vrstvy vykonává řezná hrana.  

Při přesném frézování se do výpočtu tloušťky odřezávané vrstvy přenáší poloměr hrotu 

rɛ , kdy je možné použít znázornění podle obr. 4.6 když platí předpoklad rɛ < ap.  

Pak [73, 82]:  

 

  

       [mm]  (3.15) 

 

 

Pro : 

 

 

   

        [mm]  (3.16) 

 

3.3 Úhel nastavení  
 

Jde o úhel mezi hlavním ostřím břitové destičky a povrchem obrobku. Tloušťka třísky, 

životnost nástroje a velikost řezných sil jsou parametry, které silně závisí na úhlu 

nastavení. 

Nejčastěji používané úhly nastavení jsou 90°, 45°, 10° a takové, které vyplývají  

z použití kruhových břitových destiček - například frézy s kulovým čelem s oblými 

VBD používané pro menší hloubky řezu. 

Zmenšení úhlu nastavení, kr znamená v případě přímého břitu snížení tloušťky třísky  

hex při dané rychlosti posuvu fz. Vliv takového snížení tloušťky třísky se projeví  

tak, že se celkový účinek odřezávaného materiálu rozloží na větší délku břitu. 

 

Menší úhel nastavení snižuje radiální tlak, zajišťuje plynulejší zahájení řezu a chrání 

ostří. 

 

Axiální řezné síly narůstající se snižující se hodnotou úhlu nastavení, způsobují zvýšení 

tlaku na obrobek. 
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3.3.1 Válcové frézy do rohu 90° 

 

 

 
Obr. 3.6 Válcová fréza do rohu 90 °[59] 

 

Hlavní aplikační oblastí je frézování do rohu. Obráběný povrch není vystaven 

vysokému axiálnímu tlaku, což je výhodné při obrábění tenkostěnných, zeslabených 

součástí nebo v případě nestabilního upnutí. 

 

3.3.2 Frézy s úhlem nastavení 45° 
 
 

 
Obr. 3.7 Fréza s úhlem nastavení 45° [59] 

 

Hlavní volbou pro čelní frézování jsou dobře vyvážené vznikající radiální a axiální 

řezné síly, zahájení řezu je plynulé, tendence k vibracím je při frézování s velkým 

vyložením nástroje nebo při použití menších/méně tuhých nástrojových držáků  

nebo spojek malá. 



Disertační práce                                                                                    Ing. Jana Šťastná 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

  22  

Vhodné jsou zejména pro frézování obrobků z materiálů, které tvoří krátkou třísku  

a u kterých působením nadměrných radiálních řezných sil na postupně klesající 

množství materiálu v průběhu záběru snadno dochází k vydrolování povrchu obrobku. 

 

3.3.3 Frézy s úhlem nastavení 60° až 75° 

 

 

Obr. 3.8 Fréza s úhlem nastavení 60° až 75° [59] 

 

Tyto frézy pro zvláštní účely umožňují použití větší hloubky řezu ve srovnání  

s běžnými čelními frézami. Ve srovnání s čelními frézami s úhlem nastavení 45° působí 

menší axiální řezné síly. Mají vyšší pevnost břitu ve srovnání s frézami s úhlem 

nastavení 90°. 

3.3.4 Frézy s úhlem nastavení 10° 

 

Obr. 3.9 Fréza s úhlem nastavení 10° [59] 

Frézy určené pro velké rychlosti posuvu a pro ponorné frézování. Malá tloušťka 

vznikající třísky umožňuje při malých hloubkách řezu použití velmi vysokých hodnot 

posuvu na zub fz, a v důsledku toho i extrémních hodnot posuvu stolu vf. Převážně 
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axiální řezná síla směřuje proti vřetenu a stabilizuje ho, což je příznivé v případě 

dlouhých a málo tuhých nástrojových sestav, protože dochází k potlačení sklonů  

k vibracím. Dále jsou používány pro ponorné frézování dutin, nebo je-li zapotřebí 

prodloužená fréza. Jsou efektivní pro výrobu děr s využitím tří os [59]. 

 

3.3.5 Frézy s kruhovými břitovými destičkami nebo s velkým 

poloměrem rohů 

 

 

Obr. 3.10 Fréza s kruhovými břitovými destičkami nebo s velkým poloměrem rohů [59] 

 

Jsou účinné hrubovací frézy a frézy pro univerzální použití. Poloměr rohu poskytuje 

břitu vysokou pevnost. Mají předpoklady pro práci s velkými rychlostmi posuvu díky 

tomu, že tenčí tříska je oddělována dlouhou částí břitu. Efekt ztenčení třísky umožňuje 

použití těchto fréz pro obrábění titanu a žárovzdorných slitin. V závislosti na tom, jak  

se mění hloubka řezu ap, mění se také úhel nastavení od nuly až do 90°, směr výslednice 

řezné síly se posouvá podél poloměru břitu a v souvislosti s tím dochází  ke změně 

výsledného tlaku během obráběcí operace. 
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4 Silové vztahy v procesu řezání 
 

 

Znalost řezných sil může být využita například v odvětvích jako je konstrukce nástrojů, 

optimalizace trajektorie, sledování stavu nástroje, k testování obrobitelnosti a mnoho 

jiných. Proto se měření řezných sil stalo činností zaměřenu na zvyšování výkonnosti 

procesu [16].  

Řezná síla F je síla, kterou působí nástroj na obrobek. Síla, kterou působí obrobek  

na nástroj je stejně velká, ale opačného směru a nazýváme ji řezný odpor. Řezná síla  

je dynamický jev, v časovém sledu se neustále mění. Zachycení jejího věrného obrazu 

je náročné. Přesto se v praxi obyčejně chápe jako jev statický [4, 16].  

Síly působí opačně, avšak z důvodu rovnováhy sil musí být stejně velké, dle vztahu:  

 

F = -R   [N]  (4.1) 

 

 

Obr. 4.1 Působení sil [28] 

 

4.1 Rozložení řezných sil při čelním frézování 

 

Určování řezných sil při frézování je podstatně složitější než u ostatních metod 

obrábění. Při frézování se mění průřez třísky, což vede k výrazné změně řezných sil. 

Výsledná řezná síla je součtem elementárních sil, kterými působí na obrobek jednotlivé 

zuby. Mimo to se mění i orientace řezné síly. Velikost síly frézování závisí na počtu 
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zubů v záběru a na jejich okamžité poloze. Výsledná síla je potom součtem řezných sil 

od jednotlivých současně zabírajících zubů [8].  

 

Obecně tvoří síla při řezání F´ ve vektorovém tvaru souhrn všech dílčích složek sil 

působících při úběru odřezávané vrstvy. Ve zjednodušené představě je možné sílu F´ 

pojmout jako vektorový účinek působící v těžišti odřezávané vrstvy. Další účinky  

je možné rozlišit v definovaných směrech, např. průmětem síly F´ do roviny Pse  

je zobrazená hlavní složka Fc
'
. Protože síla F´ působí na průřezu odřezávané vrstvy, 

který je zároveň průmětem střižné roviny do Pre (pracovní základní rovina), potom  

se odpor odřezávané vrstvy vůči účinku síly nazývá měrná řezná síla. Hlavní složka 

měrné řezné síly je vyjádřená jako napětí vyvolané účinkem hlavní složky řezné síly Fc 

na průřez odřezávané vrstvy S ve tvaru [74]:  

 

   [N.mm
-2

]  (4.2) 

 

Skalární hodnota Fc se určuje dynamometrickým měřením nebo výpočtem. Řezná síla 

na odřezávané vrstvě s průřezem b x h = 1,00 x 1,00 mm
2

 se nazývá měrná řezná síla 

s označením kc1.1  [11, 75]. 

Mezi měrnou řeznou sílou a kc a kc1.1  platí:  

 

[N.mm
-2

]  (4.3) 

 

Složky celkové síly řezání můžeme stanovit pomocí různých výpočtových postupů.  

Při řezání hlavní a vedlejší řeznou hranou se využívají tabelované hodnoty měrných 

řezných sil CFc , CFf , CFp , resp. specifické měrné řezné síly kc1.1, kf1.1, kp1.1. Znázorňování 

složek řezné síly vektory je dáno vektory pohybů při řezání, protože vektor Fc
' 
působí proti 

vektoru hlavního pohybu vc. Rozklad síly F
' 

je nutné chápat ve smyslu členění podle  

obr. 4.2 a účinek vektorů je vztahovaný na řezný klín (nástroj), přičemž každá složka řezné 

síly vykazuje svoji normálu. 
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Obr. 4.2 Systematika rozkladu řezné síly [74] 

 

Postupem pro rozklad F' je její členění na aktivní a pasivní část [65]: 

 

F' = Fa' + Fp'    [N]  (4.4) 

 

Aktivní část Fa' působí v rovině tvořené vektory ve = vc + vf . Aktivní sílu Fa' je možné 

rozložit i ve vztahu k vektoru ve na složky Fe' a Fen'. Ze znázornění síly F' při volném 

řezání obr. 4.5 vyplývá její účinek na třísku a nástroj s tím že, výsledný účinek řezné 

síly F' na čelní ploše řezného klínu je vyvolaný složkou tření Ft' a její normálou Ftn', 

přičemž vzájemnou souvislost udává střední koeficient tření μ = Ft' / Ftn' a úhel tření  

β = tg
-1

 (Ft' / Ftn'). Dále vyplývá, že na třísku a na řezný klín působí síla F' souhrnným 

účinkem střižné složky Fs' ve střižné rovině a normálou Fsn' na střižnou rovinu  

a zároveň na obrobek a řezný klín působí síla F rozkladem na hlavní složku Fc' a její 

normálu Fcn' [65].  

 

Síla Fc - řezná síla. Působí ve směru hlavního řezného pohybu, ve směru vektoru řezné 
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rychlosti vc. U rotačních pohybů určuje velikost krouticího momentu. Její směr  

je tangenciální a shodný s vektorem řezné rychlosti vc [34]. 

 

Síla Ff  -  působí ve směru roviny PF  rychlosti posuvu vf  a nazývá se síla posuvu. Její 

směr nabývá charakter buď axiální, radiální, popřípadě jejich kombinace, ale je vždy 

shodný s vektorem rychlosti posuvu vf  [34].  

 

Síla Fp – pasivní složka řezné síly. Působí ve směru roviny PP kolmo k vektoru řezné 

rychlosti vc a vektoru rychlosti posuvu vf. Její směr nabývá vždy inverzní charakter  

ke směru síly posuvu Ff axiálně nebo radiálně případně jejich kombinace, ale je vždy 

shodný s vektorem rychlosti vf  [34]. 

 

Velikost složek řezné síly závisí na řezných parametrech (vc, ap, fz), na geometrii 

nástroje, obráběném materiálu, řezném prostředí a na řezném materiálu. Zvýší-li  

se řezná rychlost vc, složky řezné síly se zmenšují. Měření jednotlivých složek řezných 

sil je založeno na snímání tlaků působících z řezného klína do experimentálního vzorku. 

Od tlaků a síly na plochu se abstrahují složky řezné síly. Měřicí zařízení pro měření 

složek řezných sil musí být vysoce citlivá a přesná. Vysoká intenzita je potřebná 

zejména tehdy, když se řezná síla snímá jako dynamicky jev v závislosti na rychlosti 

vzniku a působení [34, 64]. 

4.2 Způsoby stanovení řezných sil při frézování 

 

Stanovení řezných sil můžeme provést dvojím způsobem, jednak výpočtem a jednak 

měřením. Výpočtové metody se využívají zejména k prognózování dynamiky procesu 

obrábění, tj. stanovení hodnot řezných sil ještě dříve, než se uskuteční vlastní proces 

obrábění.  

4.2.1 Stanovení řezné síly na základě teoretických výpočtů, 

tedy podle střižného napětí τsh na střižné rovině Ssh 

 

Skalární tvar a velikost složky síly určují vztahy principu minimální energie. Pro hlavní 

složku Fc a její normálu Fcn je [76]:  

 

  [N] (4.5) 
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 [N] (4.6) 

 

 
Obr. 4.3 Rozklad vektoru řezné síly při volném řezání [73] 

 

4.2.2 Výpočet pomocí měrných řezných sil  

 

  [N]  (4.7) [65] 

 

  [N]  (4.8) [65] 

 

Viz kapitola 4.1. 

 

4.2.3  Výpočet řezných sil metodou experimentálních rovnic 

 

Experimentální rovnice můžeme chápat jako zjednodušené závislosti mezi veličinami, 

které ovlivňují velikost řezné síly Fc. Z velkého množství počtu proměnných  

jsou vybrány rozhodující vlivy a ostatní jsou zahrnuty do konstant a opravných 

koeficientů. Cílem je sestavení rovnice, která s určitou přesností slouží danému účelu. 

Příkladem je funkční rovnice [65]: 
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Fc = f (s,h)    [N]  (4.9) 

 

Rovnici lze upravit do tvaru [65]:  

 

    [N]  (4.10) 

 

 

     [N]  (4.11) 

 

Postup stanovení konstant a exponentů pro praktickou použitelnost je založen  

na experimentálním měření řezné síly dynamometrem při změně obou nezávisle 

proměnných veličin h, s. Pro frézování má tato rovnice tvar [65]: 

 

  [N]  (4.12) 

 

Pokud chceme vypočítat řeznou sílu z měrné řezné síly nebo z experimentálních vztahů, 

je nutné znát výchozí konstanty platící pro konkrétní podmínky obrábění. Tyto 

koeficienty a exponenty jdou sice převzít z literatury, ovšem nikdy není zaručena 

potřebná přesnost výsledků. Pokud tedy chceme stanovit složky řezné síly s vyšší 

přesností, nebo vystihnout dynamiku procesu obrábění, je nutné síly měřit. Sílu řezání 

můžeme měřit dvěma způsoby. Prvním způsobem je nepřímé měření sil, při kterém 

měříme příkon nebo kroutící moment na vřetenu a z nich poté řeznou sílu vypočítáme. 

Druhou možností je naměřit síly pomocí dynamometru [84].  

 

4.3 Statistické rovnice složek řezné síly při frézování 

 

Frézování představuje případ přerušovaného řezání, při kterém je řezná hrana v záběru 

pouze během určitého časového intervalu. Představu o periodické změně složky řezné 

síly Fc nám podává frézování přímými zuby ( λs= 0 ) při záběrovém úhlu 𝜑2 = tg (1- 

ap/D), který je totožný s úhlem rozestupu zubů  = 360/z , podle obrázku 4.5 a. 
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Obr. 4.4 Časový průběh složky řezné síly při frézování [73] 

a) přímé zuby, b) šikmé zuby 

 

Pokud 2 a  s, výsledný průběh složky  Fc je tvořen překrýváním sil, které jsou 

vyvolané postupným účinkem řezné hrany. Okamžitý průřez odřezávané vrstvy potom 

můžeme vyjádřit vztahem [65]:  

 

S = b.fz.sin𝜑   [mm
2
]  (4.13) 

𝜑 = (𝜑1;𝜑2) 

𝜑1 = 0 

𝜑2 =tg
-1

(1-2ap/D)  [°]  (4.14) 

 

Při 𝜑 je okamžitý průřez odřezávané vrstvy dán rozměry dle obr. 4.6. Výsledný 

průběh složky Fc je dán postupným překrytím dílčích složek podle obr. 4.5 b.  

Pro stanovení složek řezné síly při frézování má hlavní význam šířka odřezávané vrstvy. 

Protože je šířka odřezávané vrstvy h = funkce (); (𝜑; 𝜑), statistické rovnice složek 

řezné síly využívají střední hodnotu hloubky odřezávané vrstvy hm [mm], axiální 

hloubku řezu ap [mm], průměr frézy D [mm], počet zubů z a šířku odebírané vrstvy  

při frézování b [mm] [65].  
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Obr. 4.5 Průřez odřezávané vrstvy při válcovém frézování [73] 

a) rozvinutí řezné plochy, b) okamžitý průřez odřezávané plochy, c) prostorové 

znázornění odřezávané vrstvy 

 

Je nutné brát v úvahu, že statistické rovnice složek řezné síly při frézování nevyjadřují 

jejich periodické změny, ale jen jejich okamžitou střední hodnotu. Vyjádření složek 

řezné síly podle střední šířky odřezávané vrstvy hm mm vychází z předpokladu,  

že měrná řezná síla kc = funkce [h()]. Danou funkci vyjadřuje exponenciální závislost 

podle Koenigsbergera a Sabberwala [77, 65]: 

 

kc (𝜑) = C.h(𝜑)
ko       

[ N ]  (4.15)
 

 

kde C je konstanta, ko je exponent a složka Fc je vyjádřena dle rovnice 4.8 [65]:  

 

[ N ]  (4.16) 

 

Rovnice 4.16 nemá úplný statistický význam, protože je odvozená od h = funkce[] a 

statistický smysl nabývá při h () = hm podle vztahu [65]: 

 

         [ N ]  (4.17) 

 

kde kc(m) je střední hodnota měrné řezné síly.  
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Při výpočtu hodnoty hm je musíme vzít v úvahu rozdílnost pro různé způsoby frézování 

podle obr. 4.6. 

 

 

Obr. 4.6 Šířka odřezávané vrstvy při frézování [73] 

a) válcové frézování b) čelní frézování c) frézování drážky 

 

Jednotícím znakem výpočtu  hm  je uvažování tzv. axiální šířky řezu ap [mm]. 

Při čelním frézování je [65]: 

ae1 = e1; ae2 = e2; e1 + e2 = ae = B; 𝜑 sin 
-1

 (2ae1 / D)𝜑2 = sin -1(2ae2 / D). 

 

Pro výpočet střední šířky hm je potřené poznat délku řezné plochy i(2)  pomocí integrálu 

[65]: 

 

   

[mm]  (4.18) 

 

Pro čelní frézování má tvar [65]: 

 

       [mm]  (4.19) 

 

Integrací rovnice 4.7 dostaneme hodnoty hm pro čelní frézování následovně [65]: 

 

        [mm]  (4.20) 

 

 

(ae1 = ae2 symetrické frézování; ae1  ae2  nesymetrické frézování). 

Souhrn pro střední tloušťku odřezávané vrstvy [78]:  
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[mm]  (4.21) 

 

 

ve které ae představuje šířku záběru ve směru kolmo na osu frézy. Rovnice 

Koenigsberger-Sabberwalova má pro složku řezné síly na jednom zubu frézy tvar [65]: 

 

[N]  (4.22) 

 

Tato rovnice představuje závislost příslušné řezné síly na konstantě kcn(m) kc(m). 

V odborné literatuře není pro tyto konstanty jednoznačné pojmenování. Objevuje  

se cutting pressure, cutting stiffness coeficient, tangential coeficient of cutting,  

aj. V našem pojetí jsou kcn(m) a kc(m)  střední hodnoty měrných řezných sil při složkách  

si Fc a Fcn při frézování, čemuž odpovídá [65]:  

 

          [N]  (4.23) 

 

[obrobek: šedá litina; nástroj: slinutý karbid; čelní frézování, D = 102 mm, ap 1,27 

mm; f = 0,15 až 0,380 mm; otáčky frézy: n =1000 min 
-1

; úhel nastavení destičky  

𝜅r 75° [79]. 

Vyjádření složek řezných sil při frézování podle h hm umožňuje i rovnice 4.3, pak  

pro střední hodnotu složky Fc při čelním frézování bude [65]: 

 

 

[N]  (4.24) 

 

 

Pro výpočty rovnice 4.22 a 4.24 můžeme využít tabulkové údaje pro kc1.1  a exponent  

c pro rozličné dvojice nástrojový materiál/materiál obrobku, které můžeme nalézt 

například v německé literatuře [80]. 

 

Druhá skupina statistických rovnic, které jsou v této práci dále použity, nevyužívá  

pro odřezávanou vrstvu hodnoty hm. Při jejich formulaci výsledné statistické závislosti 

je vycházeno z poznatku, že každá relevantní veličina, například posuv na zub fz,  
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 počet zubů z, přispívá svým vlivem k tvorbě střední hodnoty určité složky řezné síly  

ve statistickém smyslu (významnost daného vlivu můžeme posoudit např. postupem 

podle Fishera-Snedecora).  

 

[N]  (4.25) 

 

Exponenty (xFc; zFc; yFc; qFc) charakterizují vliv předmětné veličiny na střední hodnotu 

složky Fc a jsou určované na základě experimentálních výsledků. Příklady této 

statistické závislosti jsou v kapitole 10.2. 

4.4 Faktory určující velikost řezné síly 

 

Faktory ovlivňující velikost řezné síly lze rozdělit na lehce měnitelné a těžko 

korigovatelné. Mezi první skupinu můžeme zahrnout materiál obrobku, jeho 

mikrostrukturu, mez pevnosti a tepelné zpracování. Dále průřez odřezávané vrstvy – 

můžeme jej ovlivnit posuvem na zub, posuvem, hloubkou řezu. Mezi obtížně 

korigovatelné faktory, které ovlivňují velikost řezné síly, patří nástrojový materiál – 

rychlořezná ocel, slinutý karbid, řezná keramika nebo řezný klín nástroje - jeho 

geometrie, poloměry, fazety. Řezná rychlost souvisí s opotřebením hrany, která  

se projevuje přírůstkem velikosti složky řezné síly.  
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5 Přímé měření sil a momentů 
 

 

Přímé měření složek síly řezání a jejich točivých momentů se zakládá na měření 

deformaci v soustavě stroj-nástroj-obrobek během obrábění prostřednictvím 

dynamometrů. Dynamometr, jakožto měřicí přístroj, musí zaručit nezávislost měřící 

veličiny na provozních vlastnostech přístroje. Dále se od něj požaduje schopnost měřit 

sledovanou veličinu ve zvoleném rozsahu s maximální přesností, musí zaručit stálost 

naměřených hodnot s časem včetně její reprodukovatelnosti. Z těchto uvedených 

charakteristik plynou základní požadavky kladené na dynamometry:  

 

1. Tuhost dynamometrů je dána velikostí zatěžující síly F, která způsobí deformaci 

čidla. Záleží na celkovém konstrukčním provedení.  

2. Citlivost dynamometrů souvisí s citlivostí použité měřicí metody i s tuhostí 

konstrukčního provedení dynamometru. Stálost údajů dynamometrů je závislá 

na tuhosti, citlivosti a přesnosti od stanovení nulové polohy, až po zachycení 

údajů o sledované veličině, a to po celou dobu měření.  

3. Reprodukovatelnost údajů dynamometrů úzce souvisí s výše uvedenými 

charakteristikami.  

4. Setrvačnost dynamometrů závisí přímoúměrně na hmotnosti soustavy. Zejména 

při dynamických měřeních, kdy je nesmírně nutné sledovat jak skutečné hodnoty 

maximálních a minimálních hodnot měřené síly řezání, tak i její časový průběh, 

by měla být setrvačnost co možná nejmenší.  

5. Konstrukce dynamometrů musí zajistit, aby se složky řezné síly vzájemně 

neovlivňovaly.  

 

Aparatura na měření složek síly se zpravidla skládá ze tří částí:  

Pružný člen – přebírá vnější zatížení a překonává jisté změny (deformace, změna 

polohy apod.). Snímač – mění mechanickou veličinu změny pružného člena na hodnotu 

analogického parametru měřicí aparatury. Přijímač – zesiluje a zpracovává signál 

snímače, případně zapisuje velikost zatížení.  

 

Rozdělení dynamometrů lze provést dle následujících hledisek: 
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1. Podle počtu měřených složek síly řezání: jednosložkové, dvousložkové, 

třísložkové a pro měření točivých momentů.  

2. Podle aplikované měřicí metody, resp. dle způsobu přenosu působení síly 

z deformačního členu na indikační. V tomto případě se jedná o dynamometry 

mechanické, hydraulické, pneumatické, elektrické, optické apod. 

3. Podle metody obrábění: dynamometry pro soustružení, frézování, vrtání, atd. 

 

Elektrické dynamometry patří mezi nejrozšířenější a nejvíce používané dynamometry 

v technické praxi. Mezi základní přednosti elektrických dynamometrů patří: 

a) snadný přenos dálkového signálu s celou řadou možných úprav, 

b) možnost snímání signálu při rotujících a pohybujících se součástek, 

c) využití miniaturních měřících elementů, 

d) možnost vhodné registrace zachycených signálů různých průběhů  

a frekvencí, 

e) snadná dostupnost napájecích zdrojů a čistota provozu. 

Dle způsobu mechanicko-elektrické transformace je možné rozlišovat dva základní 

systémy elektrických dynamometrů: 

1. Systémy parametrické, které jsou založeny na změně jednoho z parametrů 

elektrického obvodu-indukčnosti L, kapacity C a odporu R. 

2. Systémy generátorové, které jsou založeny na vzniku napětí  

nebo proudu při deformaci elementů. Podstatou může být mimo jiné 

piezoelektrický jev.  

 

5.1 Piezoelektrické snímače sil 

 

Fyzikální podstatou těchto snímačů je piezoelektrický jev spočívající v polarizaci 

některých krystalických nebo i polykrystalických dielektrik, jsou-li podrobeny 

mechanickému napětí (přímý piezoelektrický jev), nebo v deformaci krystalu  

při působení vnějšího elektrického pole (nepřímý piezoelektrický jev). V senzoru  

na piezoelektrickém principu působí mechanické napětí, buď kolmo na elektrody  

pro sběr náboje (podélný jev), nebo rovnoběžně s jejich rovinou (příčný jev) [13]. 

Piezoelektrický jev nastává u krystalu s jistou strukturou krystalové mřížky. O tom,  

zda nastane či nenastane jev, rozhoduje poloha středu symetrie základní buňky 
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krystalové mřížky. Jsou to snímače aktivní a používají se k měření časově proměnných 

sil [13]. 

 
Obr. 5.1 Piezoelektrický jev u krystalu křemene [14] 

 

 

Obr. 5.2 Uspořádání prstenců krystalu [14] 

 

Zařízení, která slouží pro měření řezných sil se obecně nazývají dynamometry. 

Základem piezoelektrického snímače pro tyto druhy dynamometrů je měřicí destička, 

která je vhodně vyříznutá z příslušného krystalu. Při zatěžování je velikost náboje přímo 

úměrná velikosti působící síly a s poklesem zatížení se lineárně snižuje  

až zcela vymizí při zatížení nulovém. V současnosti jsou k dispozici moderní 

piezoelektrické dynamometry KISTLER, speciální konstruované pro potřeby obrábění 

[12, 19]. Tato značka dynamometru byla použita i k měření sil v této disertační práci. 

 



Disertační práce                                                                                    Ing. Jana Šťastná 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

  38  

 

6 Frézování vysokými posuvy 
 

 

Zdaleka nejefektivnější ze všech metod odebírání materiálu je vysoko posuvové 

frézování (HFC). To znamená nejen vyšší otáčky vřetena, ale i vysoké posuvy a mělký 

řez. Tyto podmínky vedou k rychlejšímu odběru materiálu při nízkém vývinu tepla, 

řezných sil a nižší potřebě výkonu stroje, než při tradičním obrábění. Lze vyrábět  

na levnějším méně výkonném stroji a nakonec i za nižších nákladů na jednotku 

odebraného materiálu [6].  

 

Při HFC frézování upřednostňujeme frézování sousledné, které je ze silového hlediska 

výhodnější, než nesousledné. Řezná síla působí směrem do upínače a není proto nutné 

vyvodit tak velkou upínací sílu jako u nesousledného frézování. Další výhodou je menší 

opotřebení nástroje. Dochází k němu při sousledném frézování tak, že jednotlivé zuby 

frézy vnikají do materiálu, až když tloušťka obráběného materiálu před zubem přesáhne 

velikost poloměru ostří. Do té doby dochází vlivem poloměru ostří k deformaci 

obráběného povrchu i k jeho zpevňování, které tímto znesnadňuje obrábění [5].  

 

Při HFC frézování zvyšujeme přesnost a kvalitu obrobených ploch nepravidelných tvarů  

za dosažení kratších strojních časů. Oproti klasickému frézování je zvyšována řezná 

rychlost vc a rychlost posuvu vf. V místě řezu narůstá teplota a dochází k úbytku řezných 

sil.  

 

Tato metoda obrábění, nazývaná též obrábění s vysokými posuvovými rychlostmi,  

je poměrně produktivní, ale mnohdy vyžaduje speciální nástrojové a strojní vybavení, 

včetně nutnosti dodržovat určitá nezbytná pravidla NC programování. Kupř. na rozdíl 

od HSC je u HFC nutno sledovat nejen maximální použitelné pracovní otáčky hlavního 

vřetene obráběcího stroje, ale především parametry maximální aplikovatelné posuvové 

rychlosti. Při pořizování či NC programování obráběcího centra pro tuto výrobní 

metodu nesmí být opomenuta ani kontrola aplikovatelného (vysokého) zrychlení  

ve všech řízených osách. Obecně je však možno konstatovat, že frézování (obrábění) 

velkými posuvy (řádově v desetinách až jednotkách milimetrů na zub) má ekonomický  

i ekologický přínos [7, 46].  
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Níže uvedený obrázek zobrazuje hlavní aplikační oblasti pro různé frézy z hlediska 

hloubky řezu a posuvu na zub. 

 

6.1 Řezné nástroje pro frézování vysokým posuvem 

 

Metodu obrábění HFC charakterizuje úběr materiálu s malou hloubkou řezu a vysokým 

posuvem na zub frézy. Za těchto podmínek nové nástroje zajistí nejen urychlení procesu 

obrábění, ale současně i zlepšení silového namáhání obráběcího uzlu, snížení chvění  

a zvýšení trvanlivosti nástroje. Výběr nástroje pro danou operaci je ovlivněn řadou 

faktorů a je výhodné při řešení konkrétních případů využít doporučení výrobce. 

 

Obr. 6.1 Řada fréz HFM pro frézování vysokými posuvy[45] 

 

 

 
Obr. 6.2 Frézy a destičky pro vysoko posuvové frézování [45] 
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6.2 Břitové destičky pro vysoko posuvové frézování 

 

Nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami pro frézování vysokými posuvy 

využívají rozměrově a tvarově robustní břitové destičky, s malým úhlem nastavení 

hlavního ostří. Konstrukce destiček v kombinaci s řeznými podmínkami umožní nejen 

zvýšit rychlost úběru, ale současně i zlepšit stabilitu a spolehlivost procesu řezání. 

Příznivější chování fréz v průběhu řezání nabízí jejich využití při operacích, které 

vyžadují větší vyložení nástroje. Různé výrobní společnosti připravily pro uvedenou 

skupinu fréz široký sortiment tvarů, rozměrů, geometrií a druhů řezných materiálů,  

což přispívá k univerzálnosti jejich využití. Především výběr až ze dvanácti kombinací 

druhů řezných materiálů a povlaků břitových destiček jasně ukazuje na možnosti 

aplikací fréz.  

Při frézování vysokým posuvem jsou doporučovány velké vyměnitelné břitové destičky, 

které umožňují odfrézovat většinu materiálu. V zásadě tento proces začíná s relativně 

velkými vyměnitelnými břitovými destičkami pro hrubování a pokračuje  

přes vyměnitelné kulové frézy s menším průměrem až po monolitní karbidové frézy, 

které se používají ve finální fázi obrábění formy [10, 23].  

 

 
 

Obr. 6.3 Destičky pro vysokoposuvové  frézování firmy SECO a čelní frézy firmy ISCAR 

08 s novými dvoustrannými šestibřitými destičkami [10, 11] 
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Úhlem mezi hlavním ostřím břitové destičky a povrchem obrobku je úhel nastavení. 

Nejčastěji používanými hodnotami je 90° u válcových fréz do rohu nebo u obrábění 

tenkostěnných obrobků, kde je třeba eliminovat axiální zatížení řeznými silami, dále 45° 

- hlavní volba pro čelní frézování, která poskytuje vyvážené axiální a radiální řezné síly  

a je užívaná všude tam, kde záleží na plynulém zahájení řezu a malým tendencím  

k vibracím. Při velmi vysokých posuvech na zub je vhodný úhel nastavení 10°,  

kde je řezná síla převážně axiálního směru. Proměnným úhlem nastavení podél břitu  

se vyznačují kruhové břitové destičky, které využívají vysokou pevnost břitu a je nutno 

počítat s měnícím se směrem řezné síly dle změny hloubky řezu [44]. 

 

Doporučené řezné parametry výrobců řezných nástrojů se liší v závislosti  

na obráběném materiálu. Například pro obrábění uhlíkové oceli se pohybuje řezná 

rychlost vc od 100 do 300 m.min
-1

. Posuv na zub fz  by se při této řezné rychlosti měl 

pohybovat v rozmezí od 0,5 do 2 mm. U nerezivějících ocelí je pak řezná rychlost  

v rozmezí od 100 do 150 m.min
-1 

při posuvu na zub od 0,3 až 0,8 mm. Průměry fréz 

jsou vyráběny ve velikostech 50, 53, 80, 100 a 125 mm [82]. 
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7 Cíle disertační práce 
 

 

Cílem disertační práce je sledování silových poměrů při vysokoposuvovém frézování. 

Byly vybrány oceli 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) – zakalená na tvrdost 40 – 42 

HRC, 1.1191 (C 45, 12 050) a 1.2379 (X155CrVMo12-1, 19 573) – zakalená na 58 – 59 

HRC. Při zvyšování řezné rychlosti při obrábění zkušebních vzorků by mělo, dle teorie, 

docházet ke snižování řezných sil. Při zvyšování posuvu na zub by se měly velikosti 

řezných sil zvyšovat. 

 

Na základě popsané teorie a dané problematiky byly stanoveny následující dílčí cíle 

disertační práce:  

 

1. Analýza současného stavu řešené problematiky, 

2. teoretický rozbor vysokoposuvového frézování, 

3. experimentální ověření vhodnosti použití řezných materiálů pro použité 

materiály dané tvrdosti, 

4. sledování silových poměrů v závislosti na změně řezných parametrů, 

5. porovnání řezných sil při obrábění pěti a šestizubou frézou, 

6. sestavení strukturálních rovnic a binárních grafů z provedeného experimentu, 

7. diskuze provedených experimentů a doporučení pro vědní obor a praktické 

využití. 

  

Práce by měla přispět k rozšíření znalostí v oblasti analýzy řezných sil, které působí  

na řezný nástroj při obrábění vybraných výše uvedených materiálů. 
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8 Použitý stroj, nástroje a materiály 
 

 

8.1 Použitý stroj 

 

Bylo použito vertikální frézovací centrum Hurco VMX 30 t. 

Technické parametry VMX t30:   

 

Obr. 8.1 Vertikální centrum Hurco VMX 30 t [20] 

 

 
Obr. 8.2 Vertikální centrum Hurco VMX 30 t 

Pojezd (X-Y-Z)  760 - 510 - 610 mm  

Výkon vřetene  13 kW  

Otáčky vřetene  10 - 12 000 ot./min  

Rychlosti rychloposuvu v X/Y/Z  35 / 35 / 30 m/min  

Kroutící moment  214 Nm při 600 ot./min  

Standardní vřeteno s kuželem SK40  24 nástrojů  

Řídicí systém  WINMAX s dvěma obrazovkami  
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Frézovací centrum HURCO VMX 30 t patří mezi vysoce produktivní obráběcí stroje. 

Tento typ frézovacího centra se používá pro hrubovaní a další technologické operace. 

Stroj zvládne obrovský nárůst síly při vysokých výkonech a rychlostech, je vybaven 

schopnosti 3D simulace procesu v reálném čase a programování 3D obrysu. 

 

8.2 Použité nástroje 

 

Na provedení měření byly použity dva druhy řezného nástroje: pětizubá a šestizubá 

fréza od společnosti ISCAR. Firma ISCAR je největší společností tvořící IMC 

(International Metalworking Companies). Tyto společnosti vyrábí a dodávají ucelenou 

řadu nástrojů, karbidových destiček, fréz a řezných nástrojů pokrývajících většinu 

obráběcích aplikací. Poskytují také technické a výrobní řešení průmyslových odvětví  

po celém světě. Konkrétně byly použity frézy s označením FF FW D50-22-06-C a FF 

FW D50-22-05, břitové destičky byly použity FF WOMT 060212 T-M IC908 pro frézu 

FF FW D50-22-06-C a H600 WXCU 05T312T IC830 pro frézu FF FW D50-22-05. 

Použité břitové destičky byly oboustranné s šesti řeznými hranami, speciálně vyvinuté 

pro vysokoposuvové frézování.  

8.2.1 Pětizubá fréza FF FW D50-22-06-C s destičkami - FF 

WOMT 060212 T-M IC908 

 

 
Obr. 8.3 Použitá pětizubá fréza - FF FW D50-22-06-C [21] 
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Tab. 8.1 Rozměry frézy FF FW D-50-22-06-C [21] 

D1 [mm]  D [mm]  ap1 max. 

[mm]  

Da [mm]  L [mm]  

50  36  1.5  22  40  

 

Pro tuto frézu byly použity destičky FF WOMT 060212 T-M IC908, které mají velmi 

jemnozrnnou strukturu s velkou odolností při řezání. Poskytují velkou odolnost proti 

opotřebení a jsou doporučovány pro velkou škálu materiálů.  

 

 
Obr. 8.4 Použitá břitová destička - FF WOMT 060212 T-M IC908 [21] 

 

Tab. 8.2 Technické parametry břitové destičky FF WOMT 060212 T-M IC908 [21] 

 

Rozsah ISO – P/M/K  (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40)  

Rozsah ISO – H/S/N  (H10-H20)(S15-S25)  

Typ povlaku  PVD  

Povlakové vrstvy  TiAlN  

 

Tab. 8.3 Rozměry břitové destičky FF WOMT 060212 T-M IC908 [21] 

di  

[mm]  

L  

[mm]  

S  

[mm]  

ap 

[mm]  

P  

[mm]  

d2  

[mm]  

r  

[mm]  

fz min 

[mm]  

fz max [mm]  

9.86  7.00  2.7  1.00  4.7  5.60  2.00  0.70  1.50  

 



Disertační práce                                                                                    Ing. Jana Šťastná 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

  46  

8.2.2 Šestizubá fréza FF FW D50-22-05 – s destičkami H600 

WXCU 05T312T IC830  

 

 
Obr. 8.5 Použitá šestizubá fréza FF FW D50-22-05 [21] 

 

Tab. 8.4 Rozměry frézy FF FW D50-22-05 [21] 

D1 [mm]  D [mm]  ap1 max. 

[mm]  

Da [mm] L [mm]  

50  40.1  1.0  22  40  

 

Pro tuto frézu byly použity destičky H600 WXCU 05T312T IC830, “SUMOTEC” 

AlTiN + TiN PVD povlak, které jsou doporučeny pro přerušovaný řez a těžké operace 

pro nerezové a legované oceli za vysokých teplot.  

 

 

Obr. 8.6 Použité břitové destičky - H600 WXCU 05T312T IC830 [21] 



Disertační práce                                                                                    Ing. Jana Šťastná 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

  47  

 

Tab. 8.5 Technické parametry břitové destičky H600 WXCU 05T312T IC830 [21] 

 

Rozsah ISO – P/M/K  (P20-P50)(M20-M30)  

Rozsah ISO – H/S/N  (S15-S40)  

Typ povlaku  SUMOTEC  

Povlakové vrstvy  AlTiN+TiN  

  

 

Tab. 8.6 Rozměry břitové destičky H600 WXCU 05T312T IC830 [21] 

di  

[mm]  

L  

[mm]  

S  

[mm]  

ap max 

[mm]  

ap min  

[mm]  

r  

[mm]  

fz min 

[mm]  

fz max 

[mm]  

8.33  5.50  4.2  1.00  0.80  1.20  0.70  1.20  

 

8.3 Použitý dynamometr 

 

Byl použit dynamometr společnosti Kistler, typ 9255C- piezoelektrický dynamometr 

určený k frézování. Tento dynamometr je konstruován pro měření tří složek síly.  

Má velkou tuhost a vysoké rozlišení, což umožňuje zaznamenání nejmenších 

dynamických změn při procesu frézování [25].  

 
Obr. 8.7 Dynamometr KISTLER 9255C určený pro frézování [17] 

 

8.4 Použitý materiál 

 

Byly použity tři typy materiálů: 
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8.4.1 Uhlíková ocel 1.1191 (C 45, 12 050) 

 

Nejpoužívanější ušlechtilá uhlíková ocel, která je vhodná k zušlechťování  

a povrchovému kalení. Je velmi dobře obrobitelná a má dobrou tvarovou stabilitu  

po tepelném zpracování. Je málo prokalitelná.  

 

Použití: rotory, hřídele těžních strojů, ojnice, pístnice, písty kompresorů, vrtací tyče, aj. 

[83]. 

 

Tab. 8.7 Chemická analýza oceli 1.1191 [83] 

C Si Mn Pmax Smax Cr Mo Ni 

0,42 – 

0,50 

d 0,4 0,50 – 

0,80 

0,035 0,035 d 0,4 d 0,1 d 0,4 

 

Tab. 8.8 Mechanické vlastnosti oceli 1.1191Mech. Vlastnosti dle ČSN 41 20 50 [83] 

Mez kluzu Rp0,2  MPa  min. 325  

Mez pevnosti Rm  MPa  min. 540  

Tažnost A5  %  min. 17  

Tvrdost  HB  max. 225  

Modul pružnosti v tahu E  GPa  211  

Modul pružnosti ve smyku G  GPa  79  

 

8.4.2 Cr-Mo-V legovaná ocel 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) 

 

Legovaná ocel se vyznačuje vysokou prokalitelností, houževnatostí a velmi dobrými 

pevnostními vlastnostmi za tepla. Má dobrou tepelnou vodivost a odolnost k tvorbě 

trhlin za tepla a malou citlivost na prudké změny teploty (umožňuje chlazení vodou).  

Je dobře leštitelná a vhodná k nitridaci. Má obzvláště dobrou kalitelnost na vzduchu  

a ve vakuu. Za určitých podmínek lze ocel 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) kalit  

do vody. Po kalení vykazuje malé rozměrové deformace a má rovnoměrnou a dobrou 

obrobitelnost. Pevnost 750 MPa. Tvrdost ve stavu žíhaném na měkko max. 230 HB. 

Dosažitelná tvrdost po kalení 54 HRC. Tato ocel byla kalena na tvrdost 40-42 HRC. Kalení 

provedla firma GALVAMET Vsetín.  
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Použití: na nástroje pro lisování za tepla a formy pro tlakové lití, nástroje  

pro zpracování lehkých kovů, kovací a lisovací zápustky, nože nůžek pro stříhání  

za tepla, strojní součásti velké pevnosti, aj [68].  

 

Tab. 8.9 Chemická analýza oceli 1.2343 [68] 

C Si Mn P max S max Cr Mo V 

0,36-0,42 0,90-1,20 0,30-0,50 0,03 0,03 4,80-5,50 1,10-1,40 0,25-0,50 

 

8.4.3 Cr-Mo-V vysoce legovaná ocel 1.2379 (X155CrVMo12-1, 

19 573) 

 

Tato ocel se vyznačuje vysokou otěruvzdorností, odolností proti opotřebení a dobrou 

houževnatostí. Má výbornou prokalitelnost, rozměrovou stálost při kalení a odolnost 

vůči popouštění. Kalitelná na vzduchu a vhodná pro kalení ve vakuu. Ocel 1.2379 

(X155CrVMo12-1, 19 573) se obtížně brousí, tváří za tepla a má i sníženou 

obrobitelnost v žíhaném stavu. Je vhodná k nitridaci - kvalitněji nahrazuje ocel 19 436 

(1.2080). Pevnost 750 - 800 MPa. Tvrdost ve stavu žíhaném na měkko max. 250 HB 

Dosažitelná tvrdost po kalení 63 HRC. Tato ocel byla kalena na tvrdost 58-59 HRC. 

Kalení provedla firma GALVAMET Vsetín.  

 

Použití: nástroje pro práci za studena tj. všechny druhy nástrojů s velkou životností  

pro stříhání na lisech a děrování materiálů menších tlouštěk a materiálů vysoké pevnosti 

(zejména tvarově složité nástroje pro stříhání např. transformátorových plechů a plechů 

z nerezavějících ocelí), nože pro tabulové nůžky na plech a pásovou ocel  

do tl. stříhaného materiálu cca 10 mm, nože na stříhání drátu apod. Nástroje pro tváření 

jako jsou např. menší průvlaky a nástroje pro tažení, všechny druhy nástrojů  

na přetváření a ražení materiálů, na jednoduché a symetrické nástroje na protlačování  

a tlačení, nástroje na válcování závitů, hladké a profilové válce, kovadla i pro práce  

za tepla, pro veškeré druhy průmyslových nožů jako: střihací nože, drtící nože, 

hoblovací nože, sekací a vysekávací nože, štípací nože aj. [68]. 

 

Tab. 8.10 Chemická analýza oceli 1.2379 [68] 

C Si Mn P max S max Cr Mo V 

1,45-1,60 0,10-0,60 0,20-0,60 0,03 0,03 11,00-13,00 0,70-1,00 0,70-1,00 
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8.5 Rozměry a ustavení vzorku  

 

Uhlíková ocel 1.1191 (C 45, 12 050): 50 x 200 x 30 mm. 

Cr-Mo-V legovaná ocel 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552): 100 x 100 x 30 mm, zakalena 

na 40 – 42 HRC. 

Cr-Mo-V vysoce legovaná ocel 1.2379 (X155CrVMo12-1, 19 573): 100 x 100 x 30 

mm, zakalena na 58 – 59 HRC.  

 

 

Obr. 8.2 Vzorek ustavený ve stroji Hurco VMX 30 t 

 

 
Obr. 8.3 Vzorek ustavený ve stroji Hurco VMX 30 t 
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9 Měření experimentu 
 

 

Pokud jsme chtěli vypočítat řeznou sílu buď z  měrné řezné síly, anebo 

z experimentálních vztahů, bylo nutné znát výchozí konstanty, které platily  

pro konkrétní podmínky obrábění. Tyto koeficienty a exponenty je možno převzít 

z literatury, ovšem potřebná přesnost výsledků nebude nikdy zaručena. Pokud bylo 

našim cílem stanovit složky řezné síly s vyšší přesností, nebo vystihnout dynamiku 

procesu obrábění, bylo nutné síly měřit. Sílu řezání je možno měřit dvěma způsoby. 

Buď nepřímým měřením sil, při kterém měříme příkon nebo krouticí moment  

na vřetenu a z nich poté řeznou sílu vypočítáme, a nebo naměříme síly pomocí 

dynamometru.  

 

Při výběru monitorovacího sytému vyvstala do popředí otázka, jaký signál nebo jaké 

veličiny zvolit tak, aby co nejvíce umožňovaly naplnit cíle monitorování. Při frézování 

byly třeba také zvážit aspekty jako je kinematika procesu, materiál obrobku, jaká by 

měla být citlivost dané veličiny, délka časové odezvy, velikost snímače, jeho uchycení,  

aj. Z hlediska analýzy dynamických aspektů řezného procesu byl aplikován snímač, 

který umožnil monitorovat řezný proces v reálném čase - dynamometr [26]. 

Dynamometr pracuje na základě piezoelektrického jevu, kde je působením síly 

deformovaný krystal viz obr. 5.1 a 5.2. Následně vznikají deformace a mezikrystalové 

pnutí, při kterém vzniká mikroelektrické napětí. Samotné napětí bylo vedeno měřicím 

kabelem a následně zpracováno zesilovacím zařízením KISTLER.  

 

 

Obr. 9.1 Schéma měření sil pomocí dynamometru a schéma působení složek řezných sil  

[34, 35] 
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Měřící systém zaznamenával tři složky řezné síly v kartézském souřadnicovém systému 

x, y a z a to Fx, Fy, a Fz, které odpovídaly silám Ffn, Ff a Fp. Samotný výstup  

z převodníku byl zpracován softwarově pomocí DasyLab verze 3.5. Složka řezné síly Ff 

působila ve směru rychlosti posuvu a byla totožná s měřenou silou Fy. Složka řezné síly 

Ffn je normála k síle posuvu Ff a měla shodný směr se silou měřenou ve směru Fx 

a složka řezné síly Fp v pasivním směru byla shodná se sílou měřenou ve směru Fz [34]. 

Přepočet do skutečných složek Fc, Fp a Ff je při čelním frézování poněkud složitější. 

Jejich velikost závisela především na počtu zubů v záběru a na jejich okamžité poloze. 

Tyto se v průběhu jedné otáčky periodicky měnily. Zmiňovaný přepočet by byl příliš 

složitý a časově náročný a spadá spíše do oboru aplikované matematiky, proto  

pro praktické ověření a stanovení působení jednotlivých složek sil řezání byla využita 

data z dynamometru [27].  

 

Měření bylo prováděno v Žilinské univerzitě v Žilině na Strojnickej fakulte.  

Použitý stroj, nástroje a materiály viz kapitola 8.  

 

Měřící zařízení se skládalo z následujících částí: 

• tenzometrický dynamometr Kistler 9255C, 

• třísložkový zesilovač, 

• počítačová sestava s digitálně – analogovým převodníkem – viz obr. 9.2, 

• software DASYLab verze 3.5.  

 

Samotné napětí bylo vedeno měřicím kabelem a následně zpracováváno zesilovacím 

zařízením KISTLER typ 5006. Výstupem bylo milivoltalické napětí,  

které je zpracováno analogovým digitálním převodníkem Adventech PCL 818-HG [47]. 

 

 

Obr. 9.2 Počítačová sestava a software DASYLab 3.5 
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DASYLab je grafické prostředí pro tvorbu aplikací zaměřených na simulaci, analýzu  

a měření. Sestavování probíhalo pomocí funkčních bloků. Vzhledem ke snazšímu 

vyhodnocování a zpracování dat mezi jednotlivými programy byl zachován jednotný 

souřadný systém směru působení jednotlivých složek sil řezání. 

 

9.1 Metodika tvorby strukturálních rovnic na výpočet řezných 

sil 

 

Při procesu obrábění vznikají jevy jako například opotřebení, dynamika procesu, vznik 

tepla, jeho šíření, deformační a zpevňovací jevy. Mezi hlavní podmínky, které ovlivňují 

vznikající jevy a děje, patří zejména: 

 

- řezné podmínky, 

- geometrie řezné části, tvar a rozměry nástroje, 

- druh řezného materiálu, 

- technika a účinnost chlazení, 

- plynulost řezného procesu, 

- způsob namáhání nástroje (plynulý nebo přerušovaný řez), 

- přestávky v práci, 

- způsob obrábění, druh operací apod. 

 

Průběh řezného procesu při optimální geometrii řezného nástroje pro daný řezný 

materiál závisí ve většině případů na dvou nebo třech nejvlivnějších fyzikálních 

parametrech: 

 

- řezná rychlost vc, 

- hloubka řezu ap, 

- posuv na zub fz. 

 

Mohou být i další, jako je tvrdost obráběného materiálu, drsnost povrchu, úhel nastavení 

apod. V zónách řezných rychlostí, které mají praktický význam, je možné graficky 

znázornit závislost trvanlivosti ostří od jednotlivých fyzikálních parametrů 

v logaritmické soustavě podle obr. 9.3. 
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Obr. 9.3 Znázornění celkové řezné síly v logaritmické soustavě pro proměnné jako 

řezná rychlost a posuv [37] 

 

V práci bylo vycházeno z druhé skupiny statistických rovnic, která vychází z poznatku, 

že každá veličina vstupující do procesu ovlivňuje střední hodnotu určité složky řezné 

síly ve statistickém smyslu.  

 

   [N]   (9.7) [37] 

   [N]   (9.8) [37] 

   [N]   (9.9) [37] 

 

Kde CF je  materiálová konstanta a xF, yF – exponenty, které bylo nutno určit ze sklonu 

trendové čáry: 

xF = tgαvc a yF = tgαfz 

 

Rovnice se nazývá strukturální a má všeobecnou platnost pro všechny způsoby obrábění 

[37]. 

Rovnice byly řešeny v programu MS Excel pomocí funkce LINREGRESE. Ta nám 

vypočítala za pomocí metody nejmenších čtverců statistické hodnoty pro přímku,  

která nejlépe odpovídala uvedeným datům, a vrátila nám matici s parametry přímky.  

Použita byla data výslednic síly řezání z posuvů na zub 0,1, 0,5 a 1 mm a řezných 

rychlostí 250, 450 a 550 m.min
-1

 dle tabulky 9.10 a 9.11. Funkci LINREGRESE bylo 

možno použít společně s dalšími funkcemi, které vypočítají statistické hodnoty pro další 

typy lineárních modelů s neznámými parametry, včetně polynomických, 

logaritmických, exponenciálních nebo mocninných řad. Vzhledem k tomu, že tato 

funkce vrací matici hodnot, musela být zadána jako maticový vzorec, viz obrázek 9.4. 
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Obr. 9.4 Tvorba strukturální rovnice v programu MS Excel. Obráběný materiál 19 552 

šestizubou frézou. 

 

Funkce pro proložení přímky LINREGRESE  nám umožnila vypočítat přímku,  

která nejlépe odpovídala zadaným datům. Tato funkce vrátila pole hodnot  

y předpovězených podle této přímky nebo křivky ve skutečných bodech dat. Pak bylo 

možno porovnat předpovězené a skutečné hodnoty. Za účelem vizuálního porovnání 

byly tyto hodnoty zakresleny do grafů 10.21 – 10.24 [81]. 

 

U regresní analýzy, viz kapitola 9.1.1 počítá aplikace Excel pro každý bod druhou 

mocninu rozdílu mezi skutečnou hodnotou y v tomto bodě a hodnotou odhadnutou. 

Součet těchto kvadratických odchylek se nazývá reziduální součet čtverců ssresid. 

Aplikace Excel pak vypočítala celkový součet čtverců, sstotal. Pokud byl argument  

b = PRAVDA nebo chyběl, rovnal se celkový součet čtverců součtu kvadratických 

odchylek mezi skutečnými hodnotami y a průměrem hodnot y. Pokud byl argument  

b = NEPRAVDA, byl celkový součet čtverců součtem čtverců skutečných hodnot  

y (bez odečtení průměrných hodnot y od každé jednotlivé hodnoty y). Regresní součet 

čtverců ssreg šlo vypočítat jako ssreg = sstotal - ssredid. Čím menší byl reziduální 

součet čtverců vzhledem k celkovému součtu čtverců, tím větší byla hodnota 

koeficientu determinace r
2
, který je indikátorem toho, nakolik spolehlivě rovnice 

získaná regresní analýzou vysvětluje vztahy mezi proměnnými. Hodnota r
2
 se rovnala 

ssreg/sstotal, viz také kapitola 9.1.1.1.1 [81]. 
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9.1.1 Regresní a korelační analýza 

 

Je známo, že např. hmotnost m homogenního tělesa je dána jeho objemem V. V tomto 

případě hovoříme o funkční závislosti, tedy m = f(V). V mnoha případech je ale třeba 

zkoumat závislosti, kdy mezi sledovanými znaky (náhodnými proměnnými) neexistuje 

jednoznačný vztah. V tomto případě hovoříme o statistické závislosti. K jejich 

posuzování slouží regresní a korelační analýza.  

9.1.1.1 Regresní analýza 

 

Úkolem regresní analýzy bylo stanovit závislost mezi stanovenými kvantitativními 

znaky (logaritmická, exponenciální,..). Ta je vyjádřena funkčním předpisem. Korelační 

analýza nám stanovila sílu závislosti mezi sledovanými kvantitativními znaky [70].  

 

9.1.1.1.1 Koeficient determinace R
2 

 

Kvalitu regresního modelu udává index determinace R
2
. Přesněji řečeno udává, kolik 

procent rozptylu vysvětlované proměnné je vysvětleno modelem a kolik zůstalo 

nevysvětleno [69]. 

 

Po výpočtu regresních koeficientů a, b bylo ještě dobré ověřit, zda vypočtený 

jednoduchý lineární model (tedy přímka daná parametry a, b) skutečně ukazoval trend 

daný daty. Proto bylo vždy vhodné data ještě graficky znázornit. Takto jsme snadno 

odhalili, zda se nejedná o závislost úplně jiného druhu než jednoduchou lineární.  

Pro numerické vystižení těsnosti závislosti se používá koeficient determinace. Jeho 

definice je založena na postupu, který se nazývá rozklad součtu čtverců [69]. 

 

Základem je teoretický model Y = α + β x + ε. Parametry modelu jsme odhadli tak,  

že jsme nejprve pro zadané hodnoty xi naměřili hodnoty yi a metodou nejmenších 

čtverců vypočetli odhady a, b neznámých parametrů α, β. Tím jsme dostali funkci  

a + bx, která byla odhadem funkce α + β x. Body na přímce a + bxi nazýváme 

vypočtené hodnoty a označíme vi  = a + bxi  [69].  

Z vypočtených hodnot vi jsme spočítali průměr a označili jej [69]:  
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  [ - ]  (9.10) 

 

Zajímal nás také rozdíl di naměřených a vypočtených hodnot. di = yi - vi = yi - a - bxi . 

Rozdíly di jsou rozdíly, jejichž součet čtverců jsme minimalizovali. Ať yi vzniklo  

z jakéhokoliv modelu, vypočítali jsme průměr [69]: 

 

     [-]  (9.11) 

 

Z naměřených hodnot a jejich průměru jsme spočítali součet čtverců odchylek  

od průměru, neboli součet čtverců úplný [69]: 

 

 S      [-]  (9.12) 

 

Ten je zajímavý proto, že se dá rozložit na dva sčítance. První sčítanec je součet čtverců 

odchylek vypočtených hodnot vi od jejich průměru. Tento součet se nazývá součet 

čtverců regresní [69]: 

 

     [-]  (9.13) 

 

Přitom je důležité, aby vi byla vypočtena metodou nejmenších čtverců. Druhý sčítanec 

byl součet čtverců odchylek di (tj. rozdílů naměřených a vypočtených hodnot). Víme,  

že metoda nejmenších čtverců zajišťuje, že součet odchylek je nulový Σdi = 0, takže 

[69]:  

 

      [-]  (9.14) 

 

Tento součet čtverců odchylek se nazývá chybový [69].  

 

 

   [-]  (9.15) 

 

Rozklad součtu čtverců odchylek se dá psát takto [69]: 
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SCU = SCR + SCC     [-]  (9.16) 

 

Je možno položit otázku, jakou část součtu čtverců úplného je možné přisoudit regresní 

přímce a jakou část je možné přisoudit odchylkám. To je možno měřit pomocí poměru 

R
2
 = SCR/SCU, který se nazývá koeficient determinace (R

2
 = r

2 
– závisí dle použité 

literatury). Jestliže jsme čitatele i jmenovatele dělili číslem (N-1) dostali jsme v čitateli 

rozptyl vypočtených hodnot Sv
2 

= SCR/(N-1) a ve jmenovateli rozptyl hodnot závisle 

proměnné Sy
2
 = SCU/(N-1). Čili R

2
 = Sv

2
 / Sy

2
. Když jsme navíc tento podíl uvedli  

v procentech, což je běžným zvykem, nazývali jsme koeficient determinace procentem 

vysvětleného rozptylu [69]. 

 

Z definice bylo viditelné, že koeficient determinace je vždy nezáporný a nejvýše roven 

jedné 0 ≤ R2 ≤ 1. Pokud regresní přímka přesně vystihuje všechny body [xi, yi],  

tj. všemi body [xi, yi] prochází, je koeficient determinace roven jedné, neboť Σdi = 0  

a rozklad součtu čtverců dává SCU = SCR [69]. 

 

V praktických příkladech se pokládá koeficient determinace za dostatečně vysoký, když 

je v horní čtvrtině intervalu <0;1>, tedy přesahuje 0,75. To znamená, že více než tři 

čtvrtiny rozptylu jsou vysvětleny regresí a zbývající čtvrtina rozptylu je způsobena 

chybami di  [69].  

9.1.1.2 Korelační analýza 

 

Korelační analýza sledovala míru intenzity (těsnosti) vztahu mezi veličinami. Mírou 

intenzity závislosti byl koeficient korelace r nebo ρ. – předpokládána byla lineární 

závislost  

 

  

   












n

i

i

n

i

i

n

i

ii

yyxx

yyxx

r

1

2

1

2

1
    [-]  (9.17) 

 

r nabývala hodnot od -1 do +1. Čím více se hodnota korelačního koeficientu blíží +1 

nebo -1, tím těsnější je vztah mezi zkoumanými proměnnými. Čím víc se r blíží k nule, 

tím je vztah slabší [72]. 
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9.2 Schéma měření:  
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9.3 Řezné podmínky pro měření experimentu 

 

Tato měření byla provedena technologií čelního sousledného frézování. U každého 

vzorku byly zvoleny odlišné parametry obrábění – viz. schémata měření. Stejný zůstal 

jen parametr hloubky řezu a to: ap = 0,5 mm. Frézováno bylo 80% frézy, 50% sousledně 

a 30% nesousledně.  

 

Tab. 9.1 Řezné parametry použité při experimentu při obrábění frézou FF FW D50-22-

06-C 

Označení 

materiálu 

Hloubka 

řezu ap 

mm 

Posuv na 

zub 

fz 

mm 

Průměr 

frézy 

D1 

mm 

Počet zubů 

frézy 

z 

Katalogové 

označení 

frézy 

 

Ocel 1.1191 0,5 0,1÷3 50 5 FF FW D50-

22-06-C 

Ocel 1.2343 0,5 0,1÷2 50 5 FF FW D50-

22-06-C 

Ocel 1.2379 0,5 0,1÷1,5 50 5 FF FW D50-

22-06-C 

 

Tab. 9.2 Řezné parametry použité při experimentu při obrábění frézou FF FW D50-22-

05 

Označení 

materiálu 

Hloubka 

řezu ap 

mm 

Posuv na 

zub 

fz 

mm 

Průměr 

frézy 

D1 

mm 

Počet zubů 

frézy 

z 

Katalogové 

označení 

frézy 

 

Ocel 1.1191 0,5 0,1÷2 50 6 FF FW D50-

22-05 

Ocel 1.2343 0,5 0,1÷2 50 6 FF FW D50-

22-05 

 

Pro použitý obráběcí stroj a nástroje byly navrženy posuvy na zub fz m.min
-1

 

při daných řezných rychlostech vc m.min
-1

 uvedené ve schématu měření.  

Byla spočítána rychlost posuvu vf  m.min
-1

 a otáčky n min
-1

 pro frézu s průměrem  

50 mm a počtem zubů 5 pomocí vzorce 3.3. 
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Tab. 9.3 Posuv na zub fz mm, řezná rychlost vc = 250 až 850 m.min
-1

, otáčky n min
-1

, 

rychlost posuvu vf m.min
-1 

pro frézu s průměrem D1 = 50 mm a počtem zubů z = 5 

Posuv na 

zub 

fz 

mm 

vc = 250 

m.min
-1

 

n = 1 592 

min
-1

 

vc = 350 

m.min
-1

 

n = 2 228 

min
-1

 

 

vc = 450 

m.min
-1

 

n = 2 865 

min
-1

 

vc = 550 

m.min
-1

 

n = 3501 

min
-1

 

 

vc = 850 

m.min
-1

 

n = 5411 

min
-1

 

vf  m.min-1 vf  m.min-1 vf  m.min-1 vf  m.min
-1

 vf  m.min
-1

 

0,1 0,8 1,11 1,43 1,75 2,71 

0,5 3,98 5,57 7,16 4,38 6,76 

1 7,96 11,14 14,32 8,75 -- 

1,5 11,94 -- -- -- -- 

2 15,92 -- -- -- -- 

3 23,88 -- -- -- -- 

 

Tab. 9.4 Posuv na zub fz mm, řezná rychlost vc = 100 až 150 m.min
-1

, otáčky n min
-1

, 

rychlost posuvu vf  m.min
-1

 pro frézu s průměrem D1 = 50 mm a počtem zubů z = 5 

Posuv na zub 

fz 

mm 

vc = 100 m.min
-1

 

n = 636 min
-1

 

vc = 150 m.min
-1

 

n = 955 min
-1

 

 

vf  m.min-1 vf  m.min-1 

0,1 0,32 0,48 

0,5 1,6 2,4 

1 3,2 4,8 

1,5 4,8 -- 

 

Dle stejných vzorců byly vypočteny hodnoty pro frézu s šesti zuby.  

 

Tab. 9.5 Posuv na zub fz mm, řezná rychlost vc = 250 až 850 m.min
-1

, otáčky n min
-1

, 

rychlost posuvu vf  m.min
-1

 pro frézu s průměrem D1 = 50 mm a počtem zubů z = 6 

Posuv na 

zub 

fz 

mm 

vc = 250 

m.min
-1

 

n = 1 592 

min
-1

 

vc = 350 

m.min
-1

 

n = 2 228 

min
-1

 

 

vc = 450 

m.min
-1

 

n = 2 865 

min
-1

 

vc = 550 

m.min
-1

 

n = 3501 

min
-1

 

 

vc = 850 

m.min
-1

 

n = 5411 

min
-1

 

vf  m.min-1 vf  m.min-1 vf  m.min-1 vf  m.min
-1

 vf  m.min
-1

 

0,1 0,96 1,34 1,72 2,1 3,25 

0,5 4,78 6,68 8,6 10,5 16,23 

1 9,55 13,34 17,2 21 -- 

1,5 14,33 -- -- -- -- 

2 19,10 -- -- -- -- 
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Některé hodnoty získané měřením pomocí dynamometru byly pro experiment 

nepodstatné, proto byla získaná data nejprve vhodně upravena v softwarech DASYLab 

a Microsoft Excel, kde došlo k jejich vhodné filtraci. Byla také použita eliminace dat, 

která zachycovala časový údaj, kdy nástroj nebyl v zatíženém stavu. Jednalo se o náběh 

a výběh nástroje ze vzorku [48]. Na obr. 9.5 je zobrazen všeobecný časový průběh složek 

řezné síly. Zabarvení pozadí graficky znázorňuje, kdy byl nástroj v záběru. Světlá barva 

znamená, že stroj neobráběl, gradient znázorňuje, kdy se nástroj dostával do záběru a plná 

tmavá zelená barva udává, kdy byl proces řezání ustálený [67]. 

 

 

Obr. 9.5 Všeobecný průběh složek řezných sil 

 

Obrobený povrch je výsledkem spolupůsobení prvků technologické soustavy v procesu 

řezání a je charakterizován stavem či kvalitou povrchové vrstvy. Stav povrchu  

a nebo-li kvalita povrchu (povrchové vrstvy) je integrovaná veličina, která zahrnuje  

jak geometrii obrobeného povrchu (makro i mikrogeometrii) tak fyzikálně-mechanické 

vlastnosti (tvrdost, zpevnění, zbytkové napětí) a fyzikálně-chemický stav povrchu. Stav 

povrchu je závislý od použité technologie a je nositelem funkčních vlastností povrchu. 

Před samotným testováním byl proto materiál povrchu ofrézován, aby došlo k vymezení 

nerovnosti zkoušeného materiálu.  
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Měření řezných sil bylo prováděno třikrát na každý posuv na zub fz z důvodů výpočtu 

statistické veličiny- aritmetického průměru. Opět bylo počítáno v programu MS Excel 

za použití funkce průměr. Po každém měření byly řezné destičky otočeny, popř. 

vyměněny, aby byly zachovány stejné podmínky pro všechna měření  

a nedocházelo k ovlivňování naměřených výsledků z hlediska opotřebení materiálu.  

 

 

Obr. 9.6 Průběh jednotlivých složek sil řezání u sousledného frézování pětizubou frézou 

v závislosti na čase řezání u materiálu 1.2379 (X155CrVMo12-1, 19 573),  

vc =100 m.min
-1

, fz = 0,1 mm 

 

Aritmetický průměr je součtem všech hodnot vyděleným jejich počtem. Všechny 

hodnoty ve výpočtu mají stejnou důležitost- váhu [22]:  

 

(9.18) 

Data byla vyhodnocena a z výsledných hodnot byla vypočítána silová výslednice 

vektorovým součtem jednotlivých složek- viz obr. 9.7, 9.8 [47]:  

 

  [N]    (9.19) 
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Obr. 9.7 Průběh jednotlivých složek sil řezání a jejich výslednice u sousledného 

frézování pětizubou frézou v závislosti na čase řezání u materiálu 1.1191  

(C 45, 12 050), vc =350 m.min
-1

, fz = 0,1 mm 

 

 

Obr. 9.8 Průběh jednotlivých složek sil řezání a jejich výslednice u sousledného 

frézování pětizubou frézou v závislosti na čase řezání u materiálu 1.1191  

(C 45, 12 050), vc =350 m.min
-1

, fz = 0,1 mm 

 

Ze silových  výslednic byl dále spočítán medián. Je to prostřední hodnota z čísel 

uspořádaných podle velikosti. Medián je uprostřed v tom smyslu, že zbývající čísla  

je možné rozdělit na dvě skupiny o stejném počtu prvků, z nichž čísla z první skupiny 

jsou menší nebo rovna mediánu a čísla z druhé skupiny jsou větší nebo rovna mediánu. 
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Přesnou definici je třeba udělat zvlášť pro lichý a zvlášť pro sudý počet hodnot. 

Formálně vypadají definice takto: 

 

Je-li N > 1 liché, je mediánem hodnota x((N+1)/2).
 

Je-li N sudé, je mediánem hodnota (x(N/2) + x(N/2+1) )/2. 

 

Medián má ve srovnání s průměrem tu výhodu, že není tak citlivý na výskyt extrémních 

hodnot [38]. Obecně se za medián dá označit více čísel. Ve zmíněném případě sudého 

počtu prvků neexistuje jedinečná střední hodnota. Platí však, že polovina hodnot  

je menší nebo rovna a polovina prvků je větší nebo rovna, ať už se za medián zvolí 

libovolné z obou prostředních čísel. Totéž dokonce platí i pro libovolné číslo, jehož 

velikost leží mezi těmito dvěma čísly. Proto se jako medián takového souboru může vzít 

libovolné z obou prostředních čísel i libovolné z čísel mezi nimi [39]. 

Pro výpočet mediánu byl rovněž použit program Microsoft Excel, funkce medián.  

 

 

Obr. 9.9 Velikosti jednotlivých složek síly řezání u materiálu 12 050, fréza 5 zubů; 

 vc = 350 m.min
-1

; fz = 0,1 mm včetně mediánu 
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Obr. 9.10 Mediány výslednic řezné síly při obrábění pětizubou frézou 

 

 

Obr. 9.11 Mediány výslednic řezné síly při obrábění šestizubou frézou 

 

Jednotlivé hodnoty měření byly vyhodnoceny v grafických záznamech. Z důvodu velké 

obsáhlosti dat jsou uvedeny pouze ukázkové grafické záznamy.  
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Obr. 9.12 Velikosti jednotlivých složek síly řezání u materiálu 19 552, fréza 5 zubů;  

vc = 450 m.min
-1

; fz = 0,1 mm včetně mediánu 

 

 

 

Obr. 9.13 Velikosti jednotlivých složek síly řezání u materiálu 12 050, fréza 6 zubů;  

vc = 550 m.min
-1

; fz = 0,5 mm včetně mediánu 

 



Disertační práce                                                                                    Ing. Jana Šťastná 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

  69  

 

Obr. 9.14 Velikosti jednotlivých složek síly řezání u materiálu 19 552, fréza 5 zubů;  

vc = 550 m.min
-1

; fz = 0,5 mm včetně mediánu 

 

Grafy jsou kompletně k nalezení v příloze na CD, které je přiloženo k disertační práci.  
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10 Vyhodnocení experimentu 
 

 

10.1 Vyhodnocení výslednic řezných sil 

 

Na vybraných materiálech byly provedeny experimenty za účelem získání výslednice 

řezné síly. Naměřené hodnoty byly pomocí tří složkového dynamometru Kistler 

zpracovány do časových průběhů. Jejich velikost reflektuje děje, které nastaly během 

procesu obrábění. Data byla dále vhodně upravena v programu MS Excel. 

10.1.1 Pětizubá fréza FF FW D50-22-06-C s destičkami FF 

WOMT 060212 T-M IC908 

 

10.1.1.1 Výslednice sil u materiálu 1.1191 (C 45, 12 050) 

 

 fz = 0,1 mm 
 

Tab. 10.1 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 0,1 mm 

 vc = 250  

m.min 
-1

 

vc= 350  

m.min 
-1

 

vc = 450  

m.min 
-1

 

vc= 550  

m.min 
-1

 

vc = 850  

m.min 
-1

 

Fv max N 619 776 911 840 770 

Fv min N 179 297 271 310 259 

 

 

Obr. 10.1 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 0,1 mm 
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Z výše uvedeného grafu výslednic řezné síly vyplynulo, že výslednice sil  

při zvyšování řezné rychlosti při stejném posuvu na zub vzrůstala do řezné rychlosti  

450 m.min
-1

. Potom začala pomalu klesat, což bylo plně v souladu s teorií.  

 

 fz = 0,5 mm 

 

Tab. 10.2 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 0,5 mm 

 vc = 250  

m.min 
-1

 

vc = 350  

m.min 
-1

 

vc = 450  

m.min 
-1

 

vc = 550  

m.min 
-1

 

vc = 850  

m.min 
-1

 

Fv max N 1288 1425 1625 1416 1390 

Fv min N 792 851 874 824 835 

 

 

Obr. 10.2 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 0,5 mm 

 

Chování výslednice řezné síly bylo obdobné jako u předcházejícího případu. Opět 

výslednice rostla do hodnoty řezné rychlosti 450 m.min
-1

. Poté začala pomalu klesat.  

 

 fz = 1 mm 

 

Tab. 10.3 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 1 mm 

 vc = 250  

m.min 
-1

 

vc  = 350  

m.min 
-1

 

vc = 450  

m.min 
-1

 

vc  = 550  

m.min 
-1

 

vc = 850  

m.min 
-1

 

Fv max N 2044 2014 1709 1620 nebylo měřeno 

Fv min N 1234 1214 1284 1273 nebylo měřeno 
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Obr. 10.3 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 1 mm 

 

Vysoké teploty, které charakterizují řezný proces, snižují v místě řezu řezné síly. Příliš 

nízké řezné rychlosti řeznou sílu zvyšují a mohou vést k lomu destičky. Se zvyšováním 

řezné rychlosti klesá výslednice řezné síly [64], což bylo prakticky dokázáno výslednicemi 

sil řezání u obr. 10.3. 

 

 fz = 1,5 a 2 mm  

 
Obr. 10.4 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 1,5 mm a fz = 2 mm 

 

Z hodnot zanesených do grafů můžeme pozorovat, že maximální hodnoty výslednic 

řezných sil dosahovaly přes 2000 N.  

 

 fz = 3 mm 
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Měřění bylo zatíženo chybou.  

 

Provedené experimenty na materiálu 1.1191 (C 45, 12 050) potvrdily obecné 

předpoklady pro vysokoposuvové frézování a to takové, že vliv řezné rychlosti  

na velikost řezných sil při vysokoposuvovém frézování má na rozdíl od konvenčních 

způsobů zásadní charakter. Zvyšování řezné rychlosti s sebou přináší tepelně 

odpevňující děje v odřezávaném materiálu, které snižují jeho řezný odpor čímž dochází 

k razantnímu poklesu řezných sil.  

 

10.1.1.2 Výslednice sil u materiálu 1.2343 (X38CrMoV5-1, 

19 552) 

 

 fz = 0,1 mm 

 

Tab. 10.4 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 0,1 mm 

 vc = 250 

 m.min 
-1

 

vc = 350  

m.min 
-1

 

vc = 450 

 m.min 
-1

 

vc = 550 

 m.min 
-1

 

vc = 850  

m.min 
-1

 

Fv max N 1036 1443 1462 1465 1848 

Fv min N 593 790 812 995 832 

 

 

Obr. 10.5 Velikosti maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 0,1 mm 

 

 fz = 0,5 mm 
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Tab. 10.5 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 0,5 mm 

 vc = 250  

m.min 
-1

 

vc  = 350  

m.min 
-1

 

vc = 450  

m.min 
-1

 

vc  = 550  

m.min 
-1

 

vc = 850 

 m.min 
-1

 

Fv max N 1925 2336 2218 2592 3158 

Fv min N 1187 1443 1455 1519 1372 

 

 

Obr. 10.6 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 0,5 mm 

 

U výslednice řezné síly při řezné rychlosti 850 m.min
-1

 byl viditelný velký nárůst její 

velikosti, což mohlo být způsobeno vznikem nárůstku. 

 

 fz = 1 mm 

 

Tab. 10.6 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 1 mm 

 vc = 250  

m.min 
-1

 

vc  = 350  

m.min 
-1

 

vc = 450  

m.min 
-1

 

vc = 550  

m.min 
-1

 

Fv max N 2999 3209 3393 3406 

Fv min N 1846 1974 2209 2298 
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Obr. 10.7 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 1 mm 

 

Z grafu je zřejmé, že velikosti výslednic řezné síly byly poměrně stejné velikosti  

a se zvyšováním řezné rychlosti do 450 m.min
-1

 nepatrně stoupaly. Při rychlosti  

550 m.min
-1 

docházelo k malému snižování.  

 

 fz= 1,5 mm 

 

 
Obr. 10.8 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 1,5 mm a fz = 2 mm 

 

Při frézování s posuvy na zub 1,5 a 2 mm byl viditelný obrovský nárůst výslednic sil 

řezání. Maximum při úběru 2 mm na zub frézy dosahuje až hodnoty 3466 N. Tyto řezné 

podmínky nejsou vhodné pro používání v praxi z důvodu možného poškození řezného 

nástroje a nekvalitního povrchu obrobku.  
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Pouze u posuvu na zub 1 mm docházelo při zvyšování řezné rychlosti ke zmenšování 

výslednice řezné síly. U ostatních posuvů na zub docházelo ke zvyšování výslednice 

řezné síly. Bylo to způsobeno větším odporem materiálu, protože se jedná o Cr-Mo-V 

legovanou ocel.  

 

Praktickým závěrem bylo, že větší posuvy na zub v kombinaci se středními řeznými 

rychlostmi nabízejí nejlepší potenciál pro provozní bezpečnost a spolehlivost. 

 

10.1.1.3 Výslednice sil u materiálu 1.2379 (X155CrVMo12-1, 

19 573) 

 
 fz= 0,1 mm 

 

Tab. 10.7 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz= 0,1 mm 

 vc = 100 m.min 
-1

 vc = 150 m.min 
-1

 

Fv max N 1314 1267 

Fv min N 290 170 

 

 
Obr. 10.9 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 0,1 mm 

 

Z výsledků měření uvedených v obrázku výše byly zřejmé téměř lineárně se snižující  

Fv max i Fv min.  

 

 fz= 0,5 mm 
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Tab. 10.8 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 0,5 mm 

 vc = 100 m.min 
-1

 vc= 150 m.min 
-1

 

Fv max N 1027 2263 

Fv min N 602 1111 

 

 
Obr. 10.10 Velikosti maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 0,5 mm 

 

 fz = 1 mm 
 

Tab. 10.9 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 1 mm 

 vc = 100 m.min 
-1

 vc = 150 m.min 
-1

 

Fv max N 2755 3290 

Fv min N 1553 2223 

 

 
Obr. 10.11 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 1 mm 
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 fz = 1,5 mm 

 

 
Obr. 10.12 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 1,5 mm 

 

Posledním vyhodnocovaným materiálem byl materiál 19 573. Z výše uvedených 

grafických znázornění vyplynul obrovský nárůst výslednic řezné síly oproti 

předcházejícím materiálům. Bylo to způsobeno velkým odporem materiálu, protože  

se jednalo o nástrojovou ocel, která byla kalena na tvrdost 58-59 HRC. Nebylo možné 

obrábět vyššími rychlostmi ani posuvy na zub.  

 

10.1.2 Šestizubá fréza FF FW D50-22-05 – s destičkami H600 

WXCU 05T312T IC830 

 

10.1.2.1 Výslednice sil u materiálu 1.1191 (C 45, 12 050) 

 

 fz = 0,1 mm 

 

Tab. 10.10 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 0,1 mm 

 vc = 250 

 m.min 
-1

 

vc = 350  

m.min 
-1

 

vc = 450  

m.min 
-1

 

vc = 550  

m.min 
-1

 

vc = 850 

 m.min 
-1

 

Fv max N 476 501 509 661 487 

Fv min N 152 178 215 157 284 
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Obr. 10.13 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 0,1 mm 

 

Při frézování posuvem na zub 0,1 mm se maxima výslednic řezných sil pohybovaly 

kolem 500 N. Jedinou výjimkou byla výslednice řezných sil při obrábění řeznou 

rychlostí 550 m.min
-1

, kde došlo k navýšení výslednice řezné síly jak v její celkové 

velikosti, tak ve velikosti jejího maxima, které vzrostlo o 150 N oproti ostatním 

měřením. Z hlediska výslednice řezné síly vyšlo nejlépe použití řezných podmínek  

fz = 0,1 mm a vc = 850 m.min
-1

, kde velikost výslednice síly řezání byla jen 203 N. Tyto 

síly byly velmi malé z důvodu použití šestizubé frézy s příslušnými destičkami  

a s ohledem na obráběný materiál 12 050, který nekladl tak velký odpor.   

 

 fz = 0,5 mm 

 

Tab. 10.11 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 0,5 mm 

 vc = 250  

m.min 
-1

 

vc = 350  

m.min 
-1

 

vc = 450  

m.min 
-1

 

vc = 550  

m.min 
-1

 

vc = 850 

 m.min 
-1

 

Fv max N 1255 1011 989 1420 982 

Fv min N 571 740 761 624 601 
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Obr. 10.14 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 0,5 mm 

 

Jako ideální řezné podmínky se jevily řezné rychlosti 350 a 450 m.min
-1

 při posuvu  

na zub 0,5 mm. Velikosti výslednic řezných sil měly jen okolo 200 N a jejich maxima  

se pohybovaly kolem 1000 N.  

 

 fz = 1 mm 

 

Tab. 10.12 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 1 mm 

 vc = 250  

m.min 
-1

 

vc = 350  

m.min 
-1

 

vc = 450  

m.min 
-1

 

vc = 550  

m.min 
-1

 

Fv max N   1879 1694 1598 1485 

Fv min N 1006 1102 997 820 

 

 
Obr. 10.15 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 1 mm 
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Při zvyšování řezné rychlosti při posuvu na zub 1 mm klesaly výslednice řezných sil, 

což je plně v souladu s teorií. Velikost výsledné řezné síly byla nejmenší při řezné 

rychlosti vc = 350 m.min
-1

. Rozdíl mezi použitými řeznými rychlostmi  

450 a 550 m.min
-1 

ovšem nebyl nikterak výrazný. Nejvýhodnější bylo tedy použít 

řeznou rychlost vc = 550 m.min
-1 

z hlediska maximální hodnoty výslednice řezných sil, 

která dosahovala jen 1485 N.  

 

 fz = 1,5 mm 

 

 
Obr. 10.16 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 1,5 mm a fz = 2 mm 

 

V rámci výsledků měření uvedených v grafické podobě obr. 10.16 bylo možné 

vysledovat, že výslednice sil řezání dosahovaly vysokých hodnot. Použité řezné 

podmínky nebyly vhodné.  

10.1.2.2 Výslednice sil u materiálu 1.2343 (X38CrMoV5-1, 

19 552) 

 

 fz = 0,1 mm 

 

Tab. 10.13  Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 0,1 mm 

 vc = 250  

m.min 
-1

 

vc = 350  

m.min 
-1

 

vc = 450  

m.min 
-1

 

vc = 550 

 m.min 
-1

 

vc = 850 

 m.min 
-1

 

Fv max N  604 688 848 1117 1430 

Fv min N 123 289 350 451 456 
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Obr. 10.17 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 0,1 mm 

 

Maxima výslednic řezné síly i jejich velikosti se zvyšováním řezné rychlosti výrazně 

rostly. 

 

 fz = 0,5 mm 

 

Tab. 10.14 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 0,5 mm 

 vc = 250  

m.min 
-1

 

vc = 350  

m.min 
-1

 

vc = 450  

m.min 
-1

 

vc = 550  

m.min 
-1

 

vc = 850  

m.min 
-1

 

Fv max N 1404 1417 1599 2272 1170 

Fv min N 677 873 878 950 688 

 

 
Obr. 10.18 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 0,5 mm 
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Velmi zajímavé bylo razantní snížení velikosti výslednice řezné síly při obrábění 

rychlostí 850 m.min
-1

. Tyto řezné parametry byly zvoleny jako nejvýhodnější.  

 

 fz = 1 mm 

 

Tab. 10.15 Velikosti maxima a minima výslednic sil řezání při jednotlivých řezných 

rychlostech s posuvem na zub fz = 1 mm 

 vc = 250  

m.min 
-1

 

vc = 350  

m.min 
-1

 

vc = 450  

m.min 
-1

 

vc = 550  

m.min 
-1

 

Fv max N  2242 2295 2375 2452 

Fv min N 953 1179 1253 1423 

 

 
Obr. 10.19 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 1 mm 

 

Z vynesených grafických závislostí je patrné, že výslednice síly řezání se velmi 

nezvětšovala ani nerostlo její maximum. Rozdíl byl jen kolem 200 N. Vzájemný poměr 

Fv max a Fv min se postupně zmenšoval z původních 2,35 na 1,72. 

 

 fz = 1,5 a 2 mm 
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Obr. 10.20 Velikost maxima a minima výslednice síly řezání při řezné rychlosti  

s posuvem na zub fz = 1,5 mm a fz = 2 mm 

 

Provedené experimenty na materiálu 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) potvrdily obecné 

předpodklady a teze pro vysokoposuvové frézování jen částečně. Ukázalo se, že u výše 

testovaného materiálu není vždy výhodné volit vysoké řezné rychlosti. Z grafů výše  

je viditelný vysoký nárust výslednic síl řezání. Maxima se pohybovaly kolem 3000 N. 

Použití větších rychlostí ani posuvů na zub nebylo možné s ohledem na použitý stroj.  

 

10.2 Stanovení strukturálních rovnic a binárních grafů  

 

Pro statistické sledování vztahu jsme museli mít k dispozici výběr s hodnotami jedné 

proměnné a zároveň s odpovídajícími hodnotami proměnné druhé. Jednalo se vlastně  

o dvourozměrná data, kdy pro jeden prvek výběru byly současně zjištěny hodnoty více 

proměnných. V našem případě toto bylo aplikováno na vzorky z materiálu 1.1191  

(C 45, 12 050) a materiálu z Cr-Mo-V legované oceli 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552)  

pro frézování jak pětizubou frézou FF FW D50-22-06-C s destičkami FF WOMT 

060212 T-M IC908, tak šestizubou frézou FF FW D50-22-05 s destičkami H600 

WXCU 05T312T IC830. U všech čtyřech byly zvoleny konstanty vc = 450 m.min
-1

  

a fz = 0,5 mm, proměnné vc = 250, 450, 550 m.min
-1

 a fz = 0,1; 0,5; 1 mm. Z těchto 

hodnot byly sestrojeny grafy v logaritmické soustavě pro proměnnou řeznou rychlost vc 

(log vc, log Fv) a pro proměnnou posuv na zub fz (log fz, log Fv). Byly použity hodnoty 

z obrázků 9.10 a 9.11.  

 

Metodika stanovení strukturálních rovnic je blíže popsána v kapitole 9.1. V našem 

případě byla provedena regresní analýza dvou proměnných, jak je již uvedeno 
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v kapitole 9.1.1. Hlavním úkolem regresní analýzy bylo vystihnout pomocí regresní 

funkce na základě znalosti dvojic empirických hodnot xi a yi průběh závislosti mezi 

oběma proměnnými, což nám umožnilo provádět odhad hodnot závislé proměnné  

y na základě zvolených hodnot nezávislé proměnné x. V našem případě pro posuv  

na zub fz  a řeznou rychlost vc. Při určování regresních funkcí bylo nutné vyřešit 

problém, jaký zvolit typ regresní funkce, který nejlépe vystihuje danou závislost. 

Základní metodou je metoda grafická, při které byl v našem případě použit bodový 

diagram, kde každá dvojice pozorování x a y tvoří jeden bod tohoto grafu. V grafech 

níže jsou zobrazeny regresní křivky, které nám stanovily logaritmickou závislost 

proměnné vc a fz . 

 

Binární grafy byly využity ke grafické vizualizaci získaných hodnot při měření. V práci 

byly použity dvoudimenzionální ternární diagramy znázorňující relativní množství 

složek v třídílném systému. Protože množství je normalizované od 1 do 100 %, znalost 

pouze dvou ze tří komponentů nám dovoluje popsat systém [41]. Standardní 2D ternární 

diagram zobrazuje: velikost parametru na složení (obvykle barvu), časový vývoj složení 

(čárový graf), meze složení soustavy vzhledem ke složení atp. [40]. Grafy byly 

sestrojeny pomocí programu statistica. 

 

10.2.1 Strukturální rovnice a binární graf podle funkčních 

závislostí pro 2 proměnné pro frézování pětizubou 

frézou FF FW D50-22-06-C s destičkami FF WOMT 

060212 T-M IC908, materiál 1.1191 (C 45, 12 050) 

 

Tab. 10.16 Vypočítané hodnoty výslednice řezné síly Fv při hloubce řezu ap = 0,5 mm 

Měř. č. vc fz Fv logvc logfz logFv 

1 250 0,1 339 2,3979 -1 2,53 

2 250 0,5 796 2,3979 -0,301 2,901 

3 250 1 1577 2,3979 0 3,1978 

4 450 0,1 445 2,6532 -1 2,648 

5 450 0,5 854 2,6532 -0,301 2,9314 

6 450 1 1454 2,6532 0 3,1625 

7 550 0,1 476 2,74 -1 2,6776 

8 550 0,5 607 2,74 -0,301 2,7831 

9 550 1 1440 2,74 0 3,158 
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Obr. 10.21 Graf výslednice síly řezání N v logaritmické soustavě pro proměnné řezná 

rychlost vc m.min-
1
 f (log vc, log Fv ) a posuv na zub fz mm f (log fz, log Fv) 

 

Z rovnice lineární regrese byly vypočteny konstanty "x" a "y". Na základě těchto hodnot 

byly vypočteny hodnoty CFv, xFv a yFv. U obou grafů byly pozorovány vysoké hodnoty 

koeficientu determinace, který uvádí míru závislosti "x" a "y". Z daného tedy vyplynulo, 

že tato závislost byla velmi vysoká, kdy nabývala hodnot 0,9863 v prvním případě  

a 0,9722 v tom druhém. V takovém případě lze konstatovat, že vypočtený model 

věrohodně ukazuje trend na základě stanovených dat. 

 

CFv = 0,029 

xFv = 1,78 

yFv = 0,5 

 

Dosazením koeficientů byla získána rovnice pro výpočet výslednice síly řezání  

při obrábění pětizubou frézou FF FW D50-22-06-C s destičkami FF WOMT 060212 T-

M IC908 při obrábění materiálu 1.1191 (C 45, 12 050) při hloubce řezu ap = 0,5 mm:  

 

5,078,1
.029,0. zC

yFv

z

xFv

CFv fvfvCF   [N]       (10.30) 

 

Výslednou rovnici lze využít pro zjišťování velikosti výslednice síly řezání při obrábění 

pětizubou frézou FF FW D50-22-06-C s destičkami FF WOMT 060212 T-M IC908  

při obrábění materiálu 1.1191 (C 45, 12 050) při hloubce řezu ap = 0,5 mm.  

 

Z vypočítaných koeficientů vyplynulo, že největší vliv měla řezná rychlost.  
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Obr. 10.22 Binární grafy sestavené ze strukturálních rovnic pro uhlíkovou ocel 1.1191 

(C 45, 12 050) při frézování pětizubou frézou 

 

Obr. 10.23 Barevná legenda k binárním grafům 

 

10.2.2  Strukturální rovnice a binární graf podle funkčních 

závislostí pro 2 proměnné pro frézování pětizubou 

frézou FF FW D50-22-06-C s destičkami FF WOMT 

060212 T-M IC908, materiál Cr-Mo-V legovaná ocel 

1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) 
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Tab. 10.17 Vypočítané hodnoty výslednice řezné síly Fv při hloubce řezu ap = 0,5 mm 

Měř. 

č. 
vci fzi Fvi logvci logfzi logFvi 

1 250 0,1 796 2,3979 -1 2,9009 

2 250 0,5 1405 2,3979 -0,301 3,1476 

3 250 1 2211 2,3979 0 3,3445 

4 450 0,1 669 2,6532 -1 2,825 

5 450 0,5 1825 2,6532 -0,301 3,2612 

6 450 1 2477 2,6532 0 3,3939 

7 550 0,1 1267 2,74 -1 3,1027 

8 550 0,5 2187 2,74 -0,301 3,3398 

9 550 1 2582 2,74 0 3,4119 

 

 
Obr. 10.22 Graf výslednice síly řezání N v logaritmické soustavě pro proměnné řezná 

rychlost vc m.min
-1

 f (log vc, log Fv ) a posuv na zub fz mm f (log fz, log Fv) 

 

Z grafu na obrázku 10.22 a velikostí indexů determinace je viditelné, že zvolený tvar 

regresní funkce vcelku dobře vystihl danou závislost. 

 

Z rovnice lineární regrese byly vypočteny hodnoty konstant „x“ a „y“ a ty byly 

dosazeny do strukturální rovnice: 

 

CFv = 0,33 

xFv = 1,47 

yFv = 0,58 

 

58,047,1
33,0. zC

yFv

z

xFv

CFv fvfvCF   [N]       (10.31) 

 

Výslednou rovnici můžeme využívat pro zjišťování velikosti výslednice síly řezání  

při obrábění pětizubou frézou FF FW D50-22-06-C s destičkami FF WOMT 060212 T-
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M IC908 při obrábění materiálu z Cr-Mo-V legované oceli 1.2343 (X38CrMoV5-1, 

19 552) při hloubce řezu ap = 0,5 mm.  

 

Jak bylo možné vysledovat z binárních grafů na obrázku 10.24 níže, výslednice síly 

řezání dosahovaly při vyšších řezných rychlostech a větších posuvech na zub poměrně 

vysokých hodnot přesahujících 3000 N. Bylo to způsobeno použitým vzorkem 

materiálu z velmi kvalitní nástrojové oceli třídy 19.  

 

 

 

Obr. 10.24 Binární grafy sestavené ze strukturálních rovnic pro Cr-Mo-V legovanou 

ocel 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) při frézování pětizubou frézou 
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Obr. 10.25 Barevná legenda k binárním grafům 

 

10.2.3  Strukturální rovnice a binární graf podle funkčních 

závislostí pro 2 proměnné pro frézování šestizubou 

frézou FF FW D50-22-05 – s destičkami H600 WXCU 

05T312T IC830 materiál 1.1191 (C 45, 12 050) 

 

Tab. 10.18 Vypočítané hodnoty výslednice řezné síly Fv při hloubce řezu ap = 0,5 mm 

Měř. č. vci fzi Fvi logvci logfzi logFvi 

1 250 0,1 356 2,3979 -1 2,5514 

2 250 0,5 1013 2,3979 -0,301 3,0056 

3 250 1 1475 2,3979 0 3,1687 

4 450 0,1 336 2,6532 -1 2,5263 

5 450 0,5 835 2,6532 -0,301 2,9216 

6 450 1 1109 2,6532 0 3,0449 

7 550 0,1 355 2,74 -1 2,5502 

8 550 0,5 723 2,74 -0,301 2,8591 

9 550 1 986 2,74 0 2,9938 

 

 

Obr. 10.23 Graf výslednice síly řezání N v logaritmické soustavě pro proměnné řezná 

rychlost vc m.min
-1

 f (log vc, log Fv ) a posuv na zub fz mm f (log fz, log Fv) 

 

Byl stanoven trend této závislosti pomocí námi vhodně zvolené funkce a vypočítány 

hodnoty konstant:   



Disertační práce                                                                                    Ing. Jana Šťastná 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

  91  

CFv = 0,345 

xFv = 1,33 

yFv = 0,53 

 

53,033,1
.345,0. zC

yFv

z

xFv

CFv fvfvCF   [N]       (10.32) 

 

Výsledná rovnice může být využita pro zjišťování velikosti výslednice síly řezání  

při obrábění šestizubou frézou FF FW D50-22-05 s destičkami H600 WXCU 05T312T 

IC830 při obrábění materiálu 1.1191 (C 45, 12 050) při použití parametru hloubky řezu 

ap = 0,5 mm.  

 

 

 

Obr. 10.26 Binární grafy sestavené ze strukturálních rovnic pro uhlíkovou ocel 1.1191 

(C 45, 12 050) při frézování šestizubou frézou 
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Obr. 10.27 Barevná legenda k binárním grafům 

 

Z binárních grafů vyplynulo, že výslednice síly řezání nedosahovaly vysokých hodnot.  

10.2.4 Strukturální rovnice podle funkčních závislostí pro 2 

proměnné pro frézování šestizubou frézou FF FW D50-

22-05 – s destičkami H600 WXCU 05T312T IC830, 

materiál Cr-Mo-V legovaná ocel 1.2343 (X38CrMoV5-1, 

19 552) 

 

Tab. 10.19 Vypočítané hodnoty výslednice řezné síly Fv při hloubce řezu ap = 0,5 mm 

Měř. č. vci fzi Fvi logvci logfzi logFvi 

1 250 0,1 305 2,3979 -1 2,4842 

2 250 0,5 1111 2,3979 -0,301 3,0457 

3 250 1 1731 2,3979 0 3,2382 

4 450 0,1 593 2,6532 -1 2,773 

5 450 0,5 1371 2,6532 -0,301 3,137 

6 450 1 1782 2,6532 0 3,2509 

7 550 0,1 725 2,74 -1 2,8603 

8 550 0,5 1484 2,74 -0,301 3,1714 

9 550 1 1862 2,74 0 3,2699 

 

 
Obr. 10.24 Graf výslednice síly řezání N v logaritmické soustavě pro proměnné řezná 

rychlost vc m.min
-1

 f (log vc, log Fv ) a posuv na zub fz mm f (log fz, log Fv) 
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Hodnoty konstant „x“ a „y“ byly získány z rovnice lineární regrese a následně dosazeny 

do strukturální rovnice: 

 

CFv = 0,001 

xFv = 2,35 

yFv = 0,49 

 

49,035,2
.001,0. zC

yFv

z

xFv

CFv fvfvCF   [N]       (10.33) 

 

Výsledná rovnice může být využita pro zjišťování velikosti výslednice síly řezání  

při obrábění šestizubou frézou FF FW D50-22-05 – s destičkami H600 WXCU 

05T312T IC830 při obrábění materiálu z Cr-Mo-V legované oceli 1.2343 

(X38CrMoV5-1, 19 552) při použití parametru hloubky řezu ap = 0,5 mm.  

 

 

 

 

Obr. 10.28 Binární grafy sestavené ze strukturálních rovnic pro Cr-Mo-V legovanou 

ocel 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) při frézování šestizubou frézou 
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Obr. 10.29 Barevná legenda k binárním grafům 

 

Jako v předcházejícím případě obrábění oceli třídy 19 bylo možné v grafickém 

zobrazení binárního grafu pozorovat viditelný nárůst výslednic řezných sil. Byl ovšem 

menší, díky použití šestizubé frézy s příslušnými destičkami.  

 

Důležitou statistickou úlohou je hledání a zkoumání závislostí proměnných, jejichž 

hodnoty jsme získali při realizaci experimentu. Ve všech čtyřech případech byl 

výsledný koeficient determinace R
2 

více než 0,97, což vypovídá o faktu, že více  

než 97% hodnot proměnné y může být vysvětleno korelací na proměnnou x.  
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11 Vyhodnocení výsledků experimentu a závěr  
 

 

Neustálým rozvojem obráběcích strojů a jejich řídicích systémů se počet řízených os 

zvětšil a pohyb obrobku vůči nástroji se může dít v několika osách současně. 

Frézováním můžeme vytvářet jak obecné, rotační vnitřní i vnější plochy, tak i závity. 

Důsledkem rozšiřování počtu frézovacích úloh se frézování stává nejkomplexnějším 

způsobem obrábění a současně způsobem, který disponuje největším počtem souborů 

řezných nástrojů relevantním druhu frézovacích operací. Frézování vysokými posuvy  

je metoda, která nám poskytuje vysokou produktivitu, při které však neklesají 

požadavky na kvalitu opracování.  

 

V úvodu práce je provedena analýza současného stavu řešené problematiky, teoretický 

rozbor vysoko posuvového frézování a silového zatížení při tomto procesu. Čelní 

frézování je nejběžnější frézovací operací pro obrábění rovinných ploch. Používají  

se frézy s úhlem nastavení v rozsahu 10° – 90°. Nejmenší hodnoty se používají  

při obrábění velmi vysokými posuvy na zub. Jedná se o posuvy na zub až 4 mm s malou 

hloubkou řezu ap v rozmezí 1,2 – 2,0 mm. Řezné síly jsou jedním ze zásadních faktorů 

v obrábění a jejich znalost je nezbytná pro výrobu a navrhování nástrojů a přípravků. 

Pokud dosahují řezné síly vysokých hodnot, dochází k nepřijatelně velké deformaci 

v procesu řezání (deformace obrobku a nástroje), což má za následek špatnou kvalitu 

obrobku a dochází ke zkracování životnosti stroje. Rozhodující složka řezné síly působí 

v axiálním směru a proto tento způsob práce není vhodný pro obrábění málo tuhých 

obrobků nebo obrobků, které v tomto směru nemají dostatečně tuhé upnutí. První 

volbou se při čelním frézování užívá úhel nastavení 45°- 65°, kdy je směr řezné síly 

optimální a je snížen sklon k vibracím při velkém vyložení nástroje [44]. 

 

Jak již bylo zmíněno výše, řezné síly jsou ovlivněny převážně materiálem obrobku, 

použitými řeznými podmínkami a geometrií nástroje. Dalším úkolem práce proto bylo 

experimentálně ověřit vhodnost použití řezných materiálů pro použité materiály dané 

tvrdosti. Čím byla tvrdost materiálu obrobku větší (tvrdost = odolnost vůči deformaci), 

tím vyšší byly řezné síly, což bylo dokázáno obráběním vzorků všech tří materiálů.  
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U materiálu z uhlíkové oceli 1.1191 (C 45, 12 050) byla maxima řezných sil 

v nejvyšších hodnotách na 2000 N, při obrábění vzorků z materiálu 1.2343 

(X38CrMoV5-1, 19 552) byla maxima na 3400 N a při obrábění materiálu 1.2379 

(X155CrVMo12-1, 19 573) až na 5000 N. Čím byla řezná hrana nástroje ostřejší,  

tím byly řezné síly nižší, čím je více pozitivní úhel čela (ostřejší řezná hrana), tím byly 

řezné síly nižší, ale příliš ostrá hrana (pozitivní úhel čela) představuje také křehkou 

řeznou hranu.  

 

Z porovnání obráběných vzorků z materiálu Cr-Mo-V legovaná ocel 1.2343 

(X38CrMoV5-1, 19 552) a vzorků z materiálu Cr-Mo-V vysoce legovaná ocel 1.2379 

(X155CrVMo12-1, 19 573) bylo zřejmé, jak doprovodné chemické prvky a jejich 

vhodné kombinace vyskytující se v ocelích zásadně ovlivňují jejich vlastnosti.  

Při obrábění vzorku materiálu z vysoce legované oceli nebylo možné použít řezné 

rychlosti stejné jako u lépe obrobitelných materiálu 12 050 a 19 552. Tato vysoce 

legovaná, chrom – molybden – vanadová ocel je velmi odolná proti opotřebení. Používá 

se na výrobu nástrojových materiálů, na stříhací nože a strojní nůžky, proto byly použity 

řezné rychlosti 100 a 150 m.min
-1

. I při těchto rychlostech a posuvu na zub 1,5 mm 

kladl obráběný materiál velký odpor. Naměřené hodnoty se pohybovaly u maxima  

5237 N a minima 3422 N. Tyto hodnoty jsou velmi vysoké, proto použití těchto řezných 

podmínek není vhodné. Je to způsobeno tím, že obsah chromu a vanadu je daleko vyšší, 

viz tabulky 8.9 a 8.10. Chrom zvyšuje pevnost a otěruvzdornost a ve správném poměru 

s molybdenem je pak ocel více prokalitelná. Vanad zvyšuje odolnost proti opotřebení  

a snižuje náchylnost oceli ke stárnutí.  

 

Obráběný materiál a úhel čela nástroje nelze za provozu měnit. Je nutné nalézt správné 

pracovní podmínky, které by udržely rovnováhu mezi hospodárností výroby a nízkými 

řeznými silami. Pokud je řezná rychlost zvolena správně, je její vliv prakticky 

zanedbatelný (toto bylo již vypozorováno Salomonem, 1925). Vliv hloubky řezu  

na řezné síly je důležitý a má lineární charakter. Každá změna (%) hloubky řezu  

se projeví stejnou změnou (%) řezných sil. Vliv posuvu na řezné síly je důležitý, avšak 

méně než lineární. Větší posuvy (%) způsobí větší řezné síly, ne však ve stejné výši  

(% ) [61].  
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Bylo očekáváno, že s použitím pětizubé frézy budou výslednice řezných sil menší  

a budou dosahovat menších hodnot. Fréza totiž bude klást menší řezný odpor než fréza 

šestizubá. Výsledky však dokázaly přesný opak. Bylo to způsobeno použitým typem 

řezných materiálů.  

 

 

Obr. 11.1 Použitá pětizubá fréza s destičkami [21] 

  

Při frézování všech tří materiálů pětizubou frézou byly, jak můžeme vyčíst z obrázku  

č. 11.1 výše, řezné destičky uloženy ve fréze pozitivně. Jejich větší řezný odpor tedy 

mohl souviset s geometrií destičky. Ta má menší úhel na čele a velmi negativní fazetku 

– 21°. Také řezná hrana byla pod rádiusem, takže při stejné hloubce řezu u obou fréz  

byla tato řezná hrana více opásaná v materiálu.  

 

 

Obr. 11.2 Použitá šestizubá fréza s destičkami [21] 
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Jak je vidět z obrázku 11.2 výše, použitá šestizubá fréza měla sice destičky uloženy 

negativně, ale přes jejich velký pozitiv na čele – 20°, jejich 0° fazetce o síle 0,2 mm 

jsou pozitivnější. Také rovná řezná hrana kladla menší odpor v řezu, proto byly 

výslednice sil řezání menší, než při frézování frézou pětizubou.  

 

Při frézování vzorku z uhlíkové oceli 1.1191 (C 45, 12 050) byla při posuvu za zub  

fz = 1 mm maxima výslednic sil při frézování frézou se šesti zuby o 200 N menší,  

než při frézování frézou s pěti zuby.  

 

Při obrábění stejného materiálu posuvem na zub 0,5 mm, viz obr 11.3 a 11.4,  

vznikl zajímavý rozdíl při frézování řeznými rychlostmi 350 a 450 m.min
-1

.  

Při frézování šestizubou frézou byla velikost výslednice řezných sil jen přes 200 N  

a dosahovala maxima 1000 N. Naopak při frézování frézou pětizubou byly výslednice 

574 N a 750 N a dosahovaly maximálních hodnot 1400 N a 1600 N, což je až o 600 N 

více. Výzkum i praktické zkušenosti však ukazují, že se řezné síly zvyšují při nižších 

řezných rychlostech a snižují při vyšších řezných rychlostech. U frézování šestizubou 

frézou došlo k vysokému nárůstu výslednice řezné síly při řezné rychlosti 250 m.min
-1

. 

Zvýšení řezné síly při nízkých rychlostech mohlo být způsobeno vznikem nárůstku  

na břitu, který je sám o sobě indikátorem nevhodné řezné rychlosti [63]. Celkově lze 

tedy říci, že vzorky z výše uvedeného materiálu byly poměrně snadno obrobitelné, 

nástroj nebyl zatížen velkými řeznými silami, řezný proces byl plynulý, drsnost povrchu 

byla menší a přesnost obrobené plochy větší. 

 

          

Obr. 11.3 Frézování pěti a šestizubou frézou při posuvu na zub fz = 0,5 mm 
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Obr. 11.4 Frézování pěti a šestizubou frézou při posuvu na zub fz = 0,5 mm 

 

Při frézování vzorku z materiálu Cr-Mo-V legované oceli 1.2343 (X38CrMoV5-1,  

19 552), která má velmi dobré pevnostní vlastnosti, došlo oproti předchozímu materiálu 

k navýšení výslednic řezných sil. Bylo opět potvrzeno, že použití šestizubé frézy 

osazené destičkami H600 WXCU 05T312T IC830 bylo z pohledu řezných sil 

výhodnější. Jak lze vidět při frézování s posuvem na zub 0,1 mm, viz obr. 11.5  

a 11.6, šestizubá fréza s destičkami dosahovala menší výslednice řezné síly a hodnotu 

1400 N přesahovala jen lehce při řezné rychlosti 850 m.min
-1

, zatímco pětizubá fréza 

s destičkami kolísala kolem hodnoty 1400 N již při frézování rychlostí 350 m.min
-1

.  

 

        

Obr. 11.5 Frézování pěti a šestizubou frézou při posuvu na zub fz = 0,1 mm 
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Obr. 11.6 Frézování pěti a šestizubou frézou při posuvu na zub fz = 0,1 mm 

 

Při posuvu na zub 0,5 mm je u vzorku z materiálu Cr-Mo-V legovaná ocel 1.2343 

(X38CrMoV5-1, 19 552) zajímavé srovnání pěti a šestizubé frézy při řezné rychlosti 

850 m.min
-1

. Jak můžeme vyčíst z obrázku č. 11.7, pětizubá fréza dosahovala maxima  

na 3158 N a její velikost byla 1786 N, zatímco šestizubá dosahovala maxima 1170 N  

a její velikost byla 482 N. Z toho vyplynulo, že velikost je přes 3,5x vyšší  

než u šestizubé a maximum téměř o 2000 N větší. Tyto vysoké řezné síly způsobují 

větší deformace řezných nástrojů a obrobků, což může mít za následek vibrace a ztrátu 

tolerance obrobku (jeho deformaci). 

 

           

Obr. 11.7 Frézování pěti a šestizubou frézou při posuvu na zub fz = 0,5 mm 
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Obr. 11.8 Frézování pěti a šestizubou frézou při posuvu na zub fz = 0,5 mm 

 

Při posuvu na zub 1 mm při frézování stejného vzorku byly velikosti výslednic síly 

řezání při frézování jak pěti, tak šestizubou frézou podobné, ovšem maxima byly zhruba 

o 100 N menší, než tomu bylo při frézování šestizubou frézou s příslušnými destičkami. 

Při posuvu na zub 1,5 a 2 mm na zub frézy byly maxima výslednic řezných sil 

s použitím pětizubé frézy přibližně o 400 N vyšší.  

 

V experimentální části práce je popsán použitý stroj, nástroje a materiály. Dále  

je popsáno samotné měření experimentu a metodika tvorby strukturálních rovnic. 

Následuje schéma měření, řezné podmínky a vyhodnocení experimentu jak výslednic 

řezných sil, tak výpočet strukturálních rovnic a sestavení binárních grafů, které nám 

názorně ukázaly vlastnosti zkoušeného materiálu v procesu obrábění – frézování. 

 

Klíčovou statistickou úlohou je zkoumání a nalezení závislostí proměnných, jejichž 

hodnoty byly získány při realizaci experimentu. Ve všech čtyřech případech byl 

výsledek koeficientu determinace R
2 

více než 0,97, což vypovídá o faktu, že více  

než 97 % hodnot proměnné y může být vysvětleno korelací na proměnnou x. 

 

Provedené experimenty dokázaly, že při správné volbě řezného materiálu a vhodné 

kombinaci řezných podmínek lze dosahovat nízkých hodnot řezných sil, čímž 

dosáhneme efektivní a účinný obráběcí proces vedoucí k udržení hospodárnosti výroby. 
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11.1 Přínos pro praxi  

 

V současnosti je jedním z hlavních hledisek pro hodnocení výroby její produktivita. 

Řezné nástroje, povlaky, ale taky obráběcí stroje prochází neustálým vývojem, který 

umožňuje další zvyšování řezných podmínek a tedy i produktivitu obrábění. Nelze však 

zapomínat, že i zvyšování řezných podmínek má své okrajové podmínky  

a omezení. Jedná se hlavně o dosažení předepsané kvality obrobku. Dnes je často 

přehlížen fakt, že hranice pro způsoby obrábění, jako např. vysokoposuvové frézování, 

se liší v závislosti na materiálu obrobku.  

 

Problém není při frézování běžných ocelí, jako například námi obráběná ocel 12 050,  

ale při obrábění materiálů se zhoršenou obrobitelností, mezi které další dva námi 

obráběné materiály patří. Bohužel právě tyto materiály jsou ve výrobě stále více 

používány a je proto nutné stále zdokonalovat řezné nástroje, stroje a optimalizovat 

volbu řezných podmínek a řezné prostředí. Výsledná kvalita obrobku je součtem 

chování všech prvků vstupujících do řezného procesu. Přes nespočet jednotlivých 

výzkumů a obecných doporučení na základě prováděných experimentů při konkrétních 

podmínkách obrábění je nutno řešit pro každou technologii individuálním přístupem  

a navrhnout optimální metodu obrábění a řezné podmínky.  

 

Přínosy práce:  

 

 vhodné použití řezného materiálu při daných řezných parametrech s ohledem  

na tvrdost obráběného materiálu, 

 praktické výstupy z předložené disertační práce jsou realizovatelné v oblasti 

průmyslové výroby, kde stále větší uplatnění nacházejí materiály se zhoršenou 

obrobitelností,  

 ověření vhodnosti použití obráběcího stroje z pohledu tuhosti, 

 optimalizace řezných podmínek z hlediska maximální produktivity výroby, 

 výsledky vyplývající z experimentálního testování materiálů z uhlíkové oceli 

1.1191 (C 45, 12 050), Cr-Mo-V legované oceli 1.2343 (X38CrMoV5-1,  

19 552) zkalené na 40 – 42 HRC a Cr-Mo-V vysoce legované oceli 1.2379 
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(X155CrVMo12-1, 19 573) zakalené na 58 – 59 HRC jsou použity v obrobně 

zkoušek testing centra, které je součástí reálného provozu. Zde jsou tyto 

materiály pomocí převodních tabulek značeny jako kumulované skupiny 

V335C, V9552 Mn, V, V9573 Mn, V. Při výrobě zkušebních těles na CNC 

frézce je nutné postupovat vždy v souladu s předpisy týkající se bezpečnosti 

práce, vnitropodnikových směrnic, státních norem, v souladu s návodem 

výrobce a podle technologického postupu uvedeného v kartě zkoušky.  

Za pracoviště CNC portálového centra (frézky) je odpovědný její operátor. CNC 

portálové centrum je obráběcí zařízení vybavené dvěma pracovními stoly  

s hydraulickými a magnetickými přípravky, které slouží ke zpracování širokého 

spektra polotovarů na výsledný produkt ve tvaru normovaného zkušebního 

tělesa dle požadovaného technologického postupu a výkresu uvedeném na kartě 

zkoušky. 

 

Primárně se jedná o:  

 

Frézování plochých zkušebních těles pro zkoušku tahem,  

frézování zkušebních těles pro zkoušku rázem v ohybu, 

frézování ohybových a návar ohybových zkoušek,  

frézování zkušebních těles pro zkoušky tvrdosti.  

 

Připravený optimalizační model umožnil rychlou a relativně jednoduchou 

optimalizaci řezného procesu. Přínosem tak byly jak úspory ve výrobních 

nákladech a optimální plynulost, tak produktivita výroby. 

 

11.2 Přínos pro vědu 

 

Uskutečněný experiment přispěl k identifikaci procesu obrábění ocelí typu uhlíková 

ocel 1.1191 (C 45, 12 050), Cr-Mo-V legovaná ocel 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) 

zkalená na 40 – 42 HRC a Cr-Mo-V vysoce legovaná ocel 1.2379 (X155CrVMo12-1, 

19 573) zakalená na 58 – 59 HRC. Při experimentu byly aplikovány dva typy fréz: 

Pětizubá fréza FF FW D50-22-06-C s destičkami - FF WOMT 060212 T-M IC908  

a šestizubá fréza FF FW D50-22-05 – s destičkami H600 WXCU 05T312T IC830.  
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Síly, které působí v procesu řezání, se mění v závislosti na řezných podmínkách, struktuře 

materiálu, jeho mechanických vlastnostech atd. Systém umožňuje vyhodnocení časových 

průběhů složek řezných sil se snímkovací frekvencí 5000 Hz, což nám umožnilo detailní 

poznání chování řezné síly. Hlavní přínos multifunkčního měřicího systému spočíval 

v komplexním vyhodnocení dějů probíhajících při procesu obrábění v rámci jednoho 

experimentu s důrazem na závislost mezi sledovanými dynamickými ději.  

 

Přínosy práce:  

 

 návod k nalezení vhodné kombinace řezných parametrů, materiálu nástroje  

a geometrických parametrů řezného klínu pro obrábění uhlíkové, legované  

a vysoce legované oceli,  

 na základě měření složek řezných sil při frézování je možné konstatovat,  

že při použití řezných destiček FF WOMT 060212 T-M IC908 vznikalo větší 

dynamické zatížení řezného nástroje, než při aplikaci destiček H600 WXCU 

05T312T IC830, čímž docházelo k nárůstu hodnot řezných sil,  

 nejnižší hodnota výslednice řezné síly byla dosažena při frézování vzorků 

z materiálu z legované oceli 19552 a měla hodnotu 123 N. Bylo jí dosaženo  

při posuvu na zub fz = 0,1 mm a řezné rychlosti vc = 250 m.min
-1

, 

 nejmenší hodnota výslednice řezné síly byla dosažena při frézování šestizubou 

frézou při frézování materiálu z uhlíkové oceli 12 050 a nabývala velikosti  

228 N. Bylo jí dosaženo při posuvu na zub fz = 0,5 mm a řezné rychlosti  

vc = 450 m.min
-1

, 

 měření řezných sil za daných podmínek potvrdilo opodstatněné zákonitosti 

využívané vysoko posuvovým frézováním, 

 návod k zabezpečení plynulého řezu, dosažení výhodné relace řezných sil  

a zabezpečení technologických požadavků na přesnost a jakost povrchu.  

 

11.3 Potenciál technologického vývoje práce: 

 

 z hlediska vyhodnocování jednotlivých složek řezných sil by bylo do budoucna 

zajímavé provést měření za rozšířených hodnot řezných podmínek,  
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 studium problematiky jakosti obrobeného povrchu dosahovaného stávajícími 

přístupy,  

 dalším zajímavým pohledem na problematiku by bylo definovat možnosti 

zvyšováni produktivity obrábění těžkoobrobitelných materiálů nejen 

frézováním, ale za použití speciálních technologií - např. laserem,  

nebo kombinací obou přístupů. To by umožnilo obrábění materiálů s velmi 

dobrými mechanickými vlastnostmi velkým posuvem na zub při dosažení dobré 

kvality obráběné plochy. Zároveň by díky malé tepelně ovlivněné zóně bylo 

možné tímto způsobem získat obrobky bez mechanických deformací, 

 příprava a tvorba databáze znalostí pro frézování těžkoobrobitelných materiálů  

s požadavkem na zvýšenou produktivitu obrábění a jakost obrobku, 

 zjištění velikosti hodnot zbytkového napětí, 

 rozšíření práce o vyšší tvrdosti řezaného materiálu. 
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12 Evaluation of experiment results and conclusion 
 

 

Continuous development of machining centers and their operation systems leads  

to increasing number of controlled axes and allows movement of a machined part 

against the tool in several axes parallel. By Cutting it is possible to perform flat, rotary 

inside and outside surfaces, and also threads. A result of increasing number of cutting 

operations is complexity of this type of machining and at the same time a process  

that requires the use of highest number of machining tools relevant to various 

operations. Cutting with high feet is a machining method having high productivity  

and keeping its requirements for quality of machining. 

 

The first part of this thesis consists of current status analysis, theoretical study of high 

feet cutting and force effect during this process. Face milling is the most common 

cutting operation used for machining of flat areas. This process uses cutters with angle 

set from 10° to 90°. Minimal value of the angle is applied while machining with high 

feed per tooth, feed per tooth up to 4 mm and minimal depth of cut approx. 1.2 – 2.0 

mm. Cutting forces are one of the key factors in machining process and their good 

knowledge is necessary for good design and production of machining tools  

and clamping tools. In case the cutting forces reach high values, unwilling deformation 

of cutting tool and machined part appears and causes poor quality of machining  

and decrease of machine and tools lifetime. A considerable portion of the cutting force 

in the axial direction and therefore this type of work is not useable for machining  

of parts with low strength or parts that do not have sufficient clamping in this direction. 

The first choice used in face milling is angle setup of 45°- 65°, where direction  

of cutting force is optimal and is moderate tendency to vibrations at overhang of the 

tool. 

 

As was mentioned earlier, the cutting forces are influenced mainly by machined part 

material, machining conditions and geometry of the tool. Other goal of this thesis 

therefore was to experimentally confirm the use of correct tool materials for machining 

of materials with defined hardness. It was experimentally confirmed with all three 
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material samples that with increasing machined material hardness (hardness means 

resistance to deformation) the machining forces increase. In case of carbon steel 1.1191 

(C45, 12 050) the maximal cutting force was 2000 N, in case of material 1.2343 

(X38CrMoV5-1, 19 552) the cutting force in maximal value was 3400 N, and in case  

of material 1.2379 (X155CrVMo12-1, 19 573) the maximal force was up to 5000 N. 

The sharper was the cutting edge of the tool, the lower were the cutting forces.  

The more positive is the angle of tool’s face (sharper cutting edge), the lower are  

the cutting forces. At the same time a too sharp cutting edge (positive cutting angle) 

means fragile cutting edge. 

 

While comparing the samples of machined materials Cr-Mo-V alloyed steel 1.2343 

(X38CrMoV5-1, 19 552) and sample Cr-Mo-V high alloyed steel 1.2379 

(X155CrVMo12-1, 19 573) it is obvious, how alloys and their content in mentioned 

steels influence their properties. While machining sample of high alloyed steel it was 

not possible to apply same cutting speed as while machining parts in 12050 and 19552. 

This high alloyed Cr-Mo-V steel is very much wear resistant. It is used for production 

of machining tools and cutting knives, therefore machining speeds of 100 and 150 

m.min 
-1

were applied. Even this speed and feed per tooth 1.5 mm was the material 

resistance high. Measured values reached maximum 5237 N and minimum 3422 N. 

These values are extremely high and therefore cutting under these conditions is not 

suitable. It is caused by the fact, that chromium and vanadium content is much higher 

(see table 8.9 and 8.10). Chromium causes increase of material strength and wear 

resistance and in a correct ratio with molybdenum the material has better properties 

after quenching. Vanadium on the other hand increases wear resistance and slows aging 

process of steel. The harder machined material is, the higher are cutting forces. 

 

Machined material and angle of face tool cannot be changed during operation. 

Therefore it is necessary to find optimal work conditions to balance economics  

of machining and low cutting forces. If the cutting speed is selected properly, its 

influence is minimal (this was discovered by Salomon, 1925). The influence of cutting 

depth and cutting force is important and has linear character. Each percentage change  

of cutting depth causes equivalent percentage change of cutting force. The influence  

of feed on cutting force is less than linear. Percentage increase in feed means lower 

(non-linear) percentage increase of cutting force [61]. 
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It was expected, that using a five tooth cutter, the forces in general will reach lower 

values. Five tooth cutter gives lower cutting resistance then six tooth cutter. The results 

though show opposite. It is caused by applied tools materials. 

 

 

Pic. 12.1 Five tooth cutter with inserts [21] 

 

While cutting all three materials by five tooth cutter (see picture 11.1) the inserts were 

placed positively in the cutter. Their higher cutting resistance may therefore  

be connected with geometrical shape of the insert. It has smaller angle on the face  

and very negative chamfering– 21°. Also the cutting edge is under radius, therefore 

even with similar cutting depth of both cutters is this cutting edge better sunk  

in material. 

 

 

Pic. 12.2 Six tooth cutter with inserts [21] 
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As you can see on picture 11.2, the applied six tooth cutter has inserts attached 

negatively, and even considering their high positive on the face – 20°, their chamfering 

0° with thickness 0.2 mm are stronger. Even the cutting area has lower cutting 

resistance and therefore the resulting cutting force is lower than in case of five tooth 

cutter. 

During cutting material - carbon steel 1.1191 (C 45, 12 050), while feed per tooth was  

fz = 1 mm, the maximal forces while cutting with six tooth cutter were 200 N lower then 

while cutting with five tooth cutter. 

 

Cutting the same material with feed per tooth 0.5 mm, see picture 11.3 and 11.4, there  

is an interesting difference between cutting speeds 350 and 450 m.min
-1

. Using six tooth 

cutter the resulting cutting force exceeds only 200 N and reaches maximal value of 

1000 N. On the other hand using five tooth cutter the resulting forces exceed 574 N and 

750 N and reach up to 1400 N and 1600 N, which is 600 N more! Research  

and practical experience shows, that cutting forces increase by lower cutting speeds  

and decrease by higher cutting speeds. While using six tooth cutter there was  

a significant increase of cutting force at cutting speed of 250 m.min
-1

. Increase  

of the cutting force at low cutting speeds can be caused by built up edge, that itself  

is an indication of incorrect cutting speed [63]. Generally it can be stated, that samples 

of the mentioned material are easily machinable, the tool was not stressed with high 

cutting forces, cutting process was smooth, the surface roughness was lower  

and machined areas were more exact. 

 

 

 

Pic. 12.3 Cutting with 5 and 6 tooth cutter, feed per tooth fz = 0.5 mm 
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Pic 12.4 Cutting with 5 and 6 tooth cutter, feed per tooth fz = 0.5 mm 

 

While cutting material Cr-Mo-V alloyed steel 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552), that has 

very good mechanical properties, there was an increase of value of resulting forces 

compared to the previous material. It was again confirmed, that application of six tooth 

cutter with tooth type H600 WXCU 05T312T IC830 was from the prospective  

of cutting forces more efficient. As it is seen while cutting s feed per tooth 0.1 mm, see 

pic. 11.5, 11.6, the six tooth cutter reaches lower resulting cutting force and value  

of 1400 N exceeds minimally at cutting speed of 850 m.min
-1

, while five tooth cutter 

reaches 1400 N already at cutting speed of 350 m.min
-1

. 

 

 

Pic. 12.5 Cutting with five and six tooth cutter, feed per tooth fz = 0.1 mm 
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Pic. 12.6 Cutting with five and six tooth cutter, feed per tooth fz = 0.1 mm 

 

While feed per tooth fz = 0.5 mm of the material Cr-Mo-V alloyed steel 1.2343 

(X38CrMoV5-1, 19 552) there is interesting comparison using five tooth and six tooth 

cutter at cutting speed of 850 m.min
-1

. As it can be seen in the picture, five tooth cutter 

reaches maximum of 3158 N and average 1786 N, six tooth cutter reaches maximum 

1170 N and average 482 N. The conclusion is, that average force is 3.5 times higher  

and maximum almost over 2000 N higher while using five tooth cutter over six tooth 

cutter. These high cutting forces lead to deformation of cutting tools, machined material 

and also can lead to vibrations and lower tolerances of the machined material (it’s 

deformation). 

 

 

Pic. 12.7 Cutting with 5 and 6 tooth cutter, feed per tooth fz = 0.5 mm 
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Pic. 12.8 Cutting with 5 and 6 tooth cutter, feed per tooth fz = 0.5 mm 

 

While feed per tooth fz is set to 1 mm cutting the same material sample the resulting 

cutting forces were similar using five and six tooth cutter, but maximal forces were 100 

N lower while cutting with six tooth cutter over five tooth cutter. While feed per tooth fz  

1.5 and 2 mm the resulting cutting forces using five tooth cutter were approximately 

400 N higher over six tooth cutter.  

 

In the practical (experimental) part of the thesis there is a description of used machine, 

tools and materials. It is followed by measurement results, cutting conditions and results 

of an experiment of both resulting cutting force and calculation of structural equations 

and creation of binary graphs, that show properties of tested material in the process  

of machining – cutting.  

 

The key statistical task is studying and finding dependency of variables, which values 

were found in the experiment. In all four cases we got the coefficient of determination 

R
2
 more than 0.97 which means that more than 97% value of the variable y can be 

explained by correlation to x.  

 

Experiments proved, that using correct cutting material and correct combination  

of cutting conditions it is possible to reach low values of cutting forces. Due to this it is 

possible to reach effective machining process leading to effectiveness of the production. 
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12.1  Assets For Practical Applications 

 

Presently one of the main aspects for evaluation of the production is the productivity. 

Cutting tools, coating (overlays), but also machines undergo continuous development 

that allows other increase of cutting conditions and therefore effectiveness  

of machining. It has to be kept in mind, that also increasing effectiveness has  

its boundaries. Mainly it is the required quality of machined surface. Nowadays  

it is often missed, that the boundary of machinability for example for high feed cutting 

is different for different machined material. 

 

The problematic activity is not machining common steel grades, for example our 

selected material grade 12 050, but material with complicated machinability,  

as the other two material grades studied in this thesis. Unfortunately these are  

the materials, that are presently more and more common and therefore it is necessary,  

to continuously improve the cutting tools, machines and optimize the selection  

of cutting conditions. The final material quality is a result of all aspects influencing  

the cutting process. Over many studies and recommendations based on practical 

experiments at exact machining conditions, it is necessary to study each machining 

technology with individual approach and propose ideal machining technology  

and cutting conditions. 

 

Thesis Benefits: 

 

 Application of correct cutting material at given cutting conditions respecting  

the hardness of the machined material. 

 Practical results of the thesis are applicable in industrial production, where 

application of hardly machined materials increases. 

 Confirmation of correct selection of machine from the aspect of machine 

stiffness. 

 Optimization of cutting conditions to maximize the production productivity. 

 Results of experimental testing of carbon steel 1.1191 (C 45, 12 050), Cr-Mo-V 

alloyed steel 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) quenched at 40 – 42 HRC and Cr-

Mo-V high alloyed steel 1.2379 (X155CrVMo12-1, 19 573) quenched at 58 – 59 

HRC are applied in the machining shop of sample machining of testing center, 
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that is an integral part of the real production facility. These materials are  

as equivalents cumulated in material groups V335C, V9552 Mn, V, V9573 Mn, 

V. During the production of testing samples on CNC cutter it is necessary  

to respect all the standards of safety, internal company standards, national 

standards all in correspondence with technological prescription of the testing 

sample. For the workplace of CNC portal center (cutter) the responsible person 

in the operator. CNC portal center is a machine equipped with two work tables 

with hydraulic and magnetic tools that is designated for machining of wide 

spectra of samples to final products, that is standard size testing sample specified 

in the technological procedure and sample card. 

Primarily it is related to: 

 

Cutting of flat testing samples for tensile test. 

Cutting of testing samples for impact test. 

Cutting of bend test samples and weld on bend test samples. 

Cutting of samples for hardness test. 

 

The optimizing model, that was prepared, allowed a quick and simple 

optimization of cutting process. The benefits are cost reduction as well  

as productivity increase and optimized flow of machining. 

 

12.2 Benefit For Science 

 

The realized experiment lead to identification of materials carbon steel 1.1191 (C 45, 12 

050), Cr-Mo-V alloyed steel 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) quenched at 40 – 42 HRC 

and Cr-Mo-V high alloyed steel 1.2379 (X155CrVMo12-1, 19 573) quenched at 58 – 59 

HRC. During the experiment there were two cutter types applied: Five tooth cutter FF 

FW D50-22-06-C with tooth type - FF WOMT 060212 T-M IC908 and six tooth cutter 

FF FW D50-22-05 – with tooth type H600 WXCU 05T312T IC830. 

Forces, that influence the cutting process, are changing in connection with cutting 

conditions, material structure and its mechanical properties, etc. The system allows 

evaluation of time flow of sections of cutting forces with monitoring frequency 5000 

Hz, which allows a detail study of cutting force. Main benefit of multi-functional 



Disertační práce                                                                                    Ing. Jana Šťastná 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

  115  

measuring system lies in complex evaluation of processes going during the machining 

process in the frame of one experiment with focus on dependence between the studied 

mechanical actions. 

 

Benefits of Thesis: 

 A guide to finding ideal combination of cutting conditions, cutting tools  

and geometry of cutting kiln for cutting carbon steel, alloyed and high alloyed 

steel, 

 based on measurements of sections of cutting forces it is possible to state,  

that while applying cutting tooth type FF WOMT 060212 T-M IC908  

the dynamic tension is higher than while applying cutting tooth type H600 

WXCU 05T312T IC830, which leads to increase of values of cutting forces, 

 the lowest value of resulting cutting force was reached while cutting material 

sample of alloyed steel 19 552 and its value was 123 N. It was reached at feed 

per tooth fz = 0,1 mm and cutting speed vc = 250 m.min
-1

, 

 the lowest value of resulting cutting force was reached while using a six tooth 

cutter machining material carbon steel 12050 and it was 228 N. it was reached  

at feed per tooth fz = 0,5 mm and cutting speed vc = 450 m.min
-1

,
 
 

 measurements of cutting forces confirmed properties of high speed cutting, 

 a guide to keeping a continuous cut, reaching a good relation between cutting 

forces and securing the technological allowances, tolerances, and surface 

quality. 

 

12.3 Potential in Technological Development of the Thesis: 

 

 From the prospective of evaluation of individual sections of cutting forces  

it could be interesting for the future to perform the measurements at wider 

cutting conditions, 

 define new approaches and keys for improvement of current cutting conditions, 

 study of the problem of surface quality reached with present machining 

technology, 

 other important approach to the technology is to define productivity increase 

while machining difficult machinable materials not only using cutting, but also 
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applying special technologies, such as laser or combination of both approaches. 

It would allow machining with very high material properties at high feed per 

tooth and reaching good surface quality of machined surface. At the same time 

due to low heat effected zone it would be possible to have machined parts 

without mechanical deformations, 

 preparation and creation of database of procedures of difficult machinable 

materials with requirement of high productivity and product quality, 

 study of value of remaining material stress, 

 brightening the scope of the thesis to higher hardness of cut material. 
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