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ANOTACE 

Předkládaná práce se zabývá sledováním silových poměrů při vysokoposuvovém 

frézování. V úvodu práce je analyzován současný stav řešené problematiky  

a jsou zde vytýčeny cíle disertační práce. Je zde proveden teoretický rozbor rozložení 

silového působení při čelním frézování, jsou zde popsány způsoby stanovení řezných 

sil, použité stroje, nástroje a materiály. Experimentální část obsahuje popis měření 

experimentu, jeho schéma a řezné podmínky. Následuje vyhodnocení experimentu jak 

výslednic řezných sil, tak sestavení strukturálních rovnic a binárních grafů, které nám 

názorně ukázaly vlastnosti zkoušeného materiálu v procesu obrábění. V závěru práce je 

vyhodnocený experiment detailně popsán. Je zde ověřena vhodnost použití řezných 

materiálů pro frézované materiály dané tvrdosti, je provedeno porovnání řezných sil  

při obrábění pěti a šestizubou frézou a jsou zde vyhodnoceny koeficienty determinace.  

 

ANOTATION 

Presented thesis focuses on study of forces during the process of high speed cutting. 

The introduction includes analysis of current status of the analyzed problem and goals 

of the thesis are set. The introduction also contains  

of a theoretical study including force distribution duringface milling, methods  

of calculation of cutting forces, used machines, tools and materials. The experimental 

part of the thesis contains of measurements done during the experiment, its scheme and 

cutting conditions. It is followed by evaluation of the experiment, evaluation of results 

of cutting forces as well as creation of structural equations and binary graphs, that 

reflect the properties of used materials during the cutting process. The conclusion  

of the thesis contains of detailed description of experiment evaluation. It is followed  

by confirmation of use of applicable tools for cutting of selected materials with 

specific hardnesses. The conclusion also includes comparison of using five-tooth  

and six-tooth cutter and determination coefficient. 
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Seznam použitých zkratek  

 

Symbol  Význam      Jednotka 

 

Velká latinská písmena 

cF
C  - konstanta vyjadřující vliv obráběného materiálu  [-] 

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

-2
] 

CFv - konstanta      [-] 

D  - průměr nástroje      [mm] 

F  - řezná síla      [N] 

F´ - vektorová forma řezné síly    [-] 

cF  - řezná složka síly při obrábění     [N] 

Fc´ - vektor řezné síly     [-] 

cNF  - vektor kolmé řezné síly     [-] 

iC
F  - řezná síla při čelním frézování    [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    [-] 

Fs - střižná složka řezné síly      [N] 
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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     [-] 

P - výkon       [W] 

Pre - základní pracovní rovina     [-] 

R - měrný řezný odpor     [N] 

R
2 - 

korelační koeficient      [-] 

S - odřezávaná vrstva      [mm
2
] 

 

Malá latinská písmena 

 

pa  - hloubka řezu      [mm] 

b - šířka odřezávané plochy      [mm] 

bɛ - šířka fazety řezného klínu     [mm] 

ib  - jmenovitá tloušťka třísky    [mm] 
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nf  - posuv na otáčku     mm 

zf  - posuv na zub      [mm] 

h - maximální tloušťka třísky    [mm] 

kc - měrná řezná síla ve směru hlavní složky  Fc   [N.mm
-2

] 

kcn - normála měrné řezné síly ve směru hlavní složky Fc  [N.mm
-2

] 

Cik  - měrná řezná síla     [N.mm
-2

] 

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

] 

r - koeficient korelace     [-] 

cv  - řezná rychlost      [m min
-1

] 

fv  - posuvová rychlost     [m min
-1

] 

xF  - exponenty      [-] 

yF - exponenty       [-] 

z  - počet zubů frézy     [-] 

 

Malá řecká písmena 

 

τsh -  střižné napětí       [N.mm
-2

] 

 

Velká řecká písmena 

 

ɸ1 - úhel střižné roviny     [°] 
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1 ÚVOD  

 

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. Řezné síly působí na vřeteno stroje v axiálním směru,  

což znamená větší stabilitu a menší vibrace. Díky tomu dochází k prodlužování 

životnosti 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 [1]. 

 

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.  

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 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 výše uvedených materiálů. 
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3 SOUČASNÉ POZNATKY K ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

 

V současné době dochází k nasazování technologie čelního frézování a frézování 

vysokým posuvem. Je to z velké části dáno tím, že unikátní design destiček poskytuje 

konstantní řezné síly při úběru materiálu až 4 mm na zub s maximální hloubkou řezu 2 

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

šesti nebo osmi břitové, s pozitivní geometrií a zpevněným okrajem [3, 6].  

Je zkrácena doba cyklu i při obrábění hlubokých dutin. Uchycení je bezpečné  

a jednoduché. Celková stabilita je vyšší [4].  

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 

[5]. 

Novinkou v oblasti nástrojů pro vysokoposuvové 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 [7]. 
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4 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 

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 [10]:  

 

𝑘𝑐 =
𝐹𝑐

𝑆
  [N]  (4.1) 

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 [10, 11]. 

Mezi měrnou řeznou sílou a kc a kc1.1 platí [10, 11]:  

 

𝑘𝑐 = 𝑘𝑐 1,1. ℎ1−𝑐 [N]  (4.2) 
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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. 

 

Síla Fc - řezná síla. Působí ve směru hlavního řezného pohybu, ve směru vektoru řezné 

rychlosti vc. U rotačních pohybů určuje velikost krouticího momentu. Její směr  

je tangenciální a shodný s vektorem řezné rychlosti vc [9]. 

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.  

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 síle posuvu Ff axiálně, radiálně nebo případně jejich kombinace, ale je vždy 

shodný s vektorem rychlosti vf [9]. 

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 klínu  

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 [9, 12]. 
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5 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. 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 je možné sice převzít 

z literatury, ovšem nikdy není zaručena potřebná přesnost výsledků.   

 

5.1 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 [13]:  

 

𝐹𝑐 = 2𝜏𝑠ℎ . 𝑏. ℎ. cot 𝑔ɸ1   [N] (5.1) 

𝐹𝑐𝑛 = 2𝜏𝑠ℎ . 𝑏. ℎ. (𝑐𝑜𝑡𝑔 𝑔ɸ1
2 − 1)  [N] (5.2) 

5.2 Výpočet pomocí měrných řezných sil  

 

𝐹𝑐 = 𝑘𝑐 . 𝑆    [N] (5.3) 

𝐹𝑐𝑁 = 𝑘𝑐𝑁 . 𝑆     [N] (5.4) [23] 

5.3 Výpočet řezných sil metodou experimentálních rovnic 

 

Každá relevantní veličina, například posuv na zub fz a počet zubů z, přispívá svým 

vlivem k tvorbě střední hodnoty určité složky řezné síly ve statistickém smyslu. 
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𝐹𝑐 = 𝐶𝐹𝑐 . 𝐵𝑧𝐹𝑐 . 𝑎𝑝
𝑥𝐹𝑐 . 𝑓𝑧

𝑦𝐹𝑐 . 𝑧. 𝐷𝑞𝐹𝑐         [N]  (5.5) 

 

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

složky Fc a jsou určované na základě experimentálních výsledků. 

5.4 Přímé měření složek síly řezání pomocí dynamometru 

 

Dynamometr musí zaručit nezávislost měřicí veličiny na provozních vlastnostech 

přístroje. Dále se od něj požaduje schopnost měřit sledovanou veličinu  

ve zvoleném rozsahu s maximální přesností, musí také zaručit stálost naměřených 

hodnot s časem včetně  reprodukovatelnosti. 

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: 

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. 
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6 POUŽITÝ STROJ, NÁSTROJE A MATERIÁLY 

 

6.1 Použitý stroj 

 

Bylo použito vertikální frézovací centrum Hurco VMX 30 t. 

 

Obr. 6.1 Vertikální centrum Hurco VMX 30 t 

 

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 schopností 3D simulace procesu v reálném čase a programování 3D 

obrysu. 

6.2 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 do různých 
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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.  

6.2.1 Pětizubá fréza FF FW D50-22-06-C s destičkami - FF WOMT 060212 T-

M IC908 

 

Tab. 6.1 Rozměry frézy FF FW D-50-22-06-C [14] 

D1 [mm]  D [mm]  ap1 max. [mm]  Da [mm]  L [mm]  

50  36  1.5  22  40  

 

 

Obr. 6.2 Pětizubá fréza FF FW D50-22-06-C s destičkami - FF WOMT 060212 T-M 

IC908 [14] 
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Tab. 6.2 Rozměry břitové destičky FF WOMT 060212 T-M IC908 [14] 

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  

 

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. 

 

6.2.2 Šestizubá fréza FF FW D50-22-05 – s destičkami H600 WXCU 05T312T 

IC830  

 

Tab. 6.3 Rozměry frézy FF FW D50-22-05 [14] 

D1 [mm]  D [mm]  ap1 max. 

[mm]  
Da [mm] L [mm]  

50  40.1  1.0  22  40  
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Obr. 6.3 Šestizubá fréza FF FW D50-22-05 – s destičkami H600 WXCU 05T312T 

IC830 [14] 

 

Tab. 6.4 Rozměry břitové destičky H600 WXCU 05T312T IC830 [14] 

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  

 

6.3 Použitý dynamometr 

 

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

s měřícím rozsahem Fz -10 až 60 Kn. Tento dynamometr je určen  

pro měření tří složek síly. Má velkou tuhost a vysoké rozlišení, což umožňuje 

zaznamenání nejmenších dynamických změn při procesu frézování [15].  
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Obr. 6.4 Dynamometr KISTLER 9255C určený pro frézování [17] 

6.4 Použitý materiál 

6.4.1 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. 

[24] 

Tab. 6.5 Chemická analýza oceli 1.1191 [24] 

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 

 

6.4.2 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, 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  
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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. 

Použití: 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 [17].  

 

Tab. 6.6 Chemická analýza oceli 1.2343 [17] 

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 

 

6.4.3 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 
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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. [24] 

 

Tab. 6.7 Chemická analýza oceli 1.2379 [24] 

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 

 

6.5 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. 6.5 Vzorek ustavený ve stroji Hurco VMX 30 t 
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7 MĚŘENÍ EXPERIMENTU 

 

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 [18]. Dynamometr pracuje na základě piezoelektrického jevu, kde  

je působením síly deformovaný krystal. Následně vznikají deformace  

a mezikrystalové pnutí, při kterém vzniká mikroelektrické napětí. Samotné napětí bylo 

vedeno měřicím kabelem a následně zpracováno zesilovacím zařízením KISTLER.  

 

Obr. 7.1 Schéma měření sil pomocí dynamometru a schéma působení složek řezných sil 

[34, 35] 

 

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 [9]. 

Přepočet do skutečných složek Fc, Fp a Ff je při čelním frézování poněkud složitější. 
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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 [20].  

 

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 [21]. 

 

Obrobený povrch je výsledkem spolupůsobení prvků technologické soustavy  

v procesu řezání a je charakterizován stavem či kvalitou povrchové vrstvy. Stav 

povrchu a nebo lze říci 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.  

 

7.1 Schéma měření:  

 

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 schématech měření.  

Byly spočítány rychlosti posuvů vf  m.min
-1

 a otáček n min
-1

 pro obě frézy.  
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Tato měření byla provedena technologií čelního sousledného frézování. U každého 

vzorku byly zvoleny odlišné parametry obrábění, stejný zůstal jen parametr hloubky 

řezu a to: ap = 0,5 mm. Frézováno bylo 80% frézy, 50% sousledně a 30% nesousledně.  

Data byla vyhodnocena a z výsledných hodnot byla vypočítána silová výslednice 

vektorovým součtem jednotlivých složek [25]: 

 

𝐹𝑣 = √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 + 𝐹𝑧
2  [N]    (9.19) 

 

 

Obr. 7.2 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 
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jsou menší nebo rovna mediánu a čísla z druhé skupiny jsou větší  

nebo rovna mediánu. 

 

 

Obr. 7.3 Velikosti jednotlivých složek síly řezání u materiálu 12050, fréza 5 zubů;  

vc = 350 m.min
-1

, fz = 0,1 mm včetně mediánu 

 

 

Obr. 7.4 Mediány výslednic řezné síly při obrábění pětizubou frézou 
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Obr. 7.5 Mediány výslednic řezné síly při obrábění šestizubou frézou 
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8 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTU 

 

8.1 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.  

8.1.1 Pětizubá fréza FF FW D50-22-06-C s destičkami FF WOMT 060212 T-M 

IC908 

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

 

Z obrázku 8.1 vyplynulo, že výslednice sil při zvyšování řezné rychlosti  

při posuvech na zub 0,1 a 0,5 mm vzrůstala do řezné rychlosti 450 m.min
-1

. Potom 

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

  

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 při frézování posuvem  

na zub 1 mm, což bylo prakticky dokázáno výslednicemi sil řezání.  

 

Při posuvech na zub 1,5 a 2 mm došlo ke zvětšení jak velikosti výslednice síly řezání, 

tak i jejího maxima.  
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Obr. 8.1 Vyhodnocení výslednic řezných sil 

 

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. 

8.1.1.2 Výslednice sil u materiálu 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) 

 

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.  

 

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

rychlostmi nabízejí nejlepší potenciál pro provozní bezpečnost  

a spolehlivost. 

 

 

Obr. 8.2 Vyhodnocení výslednic řezných sil 

 

8.1.1.3 Výslednice sil u materiálu 1.2379 (X155CrVMo12-1, 19 573) 

 

Posledním vyhodnocovaným materiálem byl materiál 19 573. Z níže  uvedeného 

grafického 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. 
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Obr. 8.3 Vyhodnocení výslednic řezných sil 

 

8.1.2 Šestizubá fréza FF FW D50-22-05 – s destičkami H600 WXCU 05T312T 

IC830 

 

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

 

 
 

Obr. 8.4 Vyhodnocení výslednic řezných sil 

 

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 
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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. 

 

Jako ideální řezné podmínky se jevily řezné rychlosti 250 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.  

 

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.  
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8.1.2.2 Výslednice sil u materiálu 1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) 

 

Obr. 8.5 Vyhodnocení výslednic řezných sil 

 

Velmi zajímavé bylo razantní snížení velikosti výslednice řezné síly při obrábění 

rychlostí 850 m.min
-1

při posuvu na zub 0,5 mm. Tyto řezné parametry byly zvoleny 

jako nejvýhodnější.  

 

Z vynesených grafických závislostí je patrné, že při pouvu na zub 1 mm  

se výslednice síly řezání 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. 

 

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 grafu výše je viditelný vysoký nárust výslednic síl řezání při posuvech na zub 1,5 a 2 

mm. Maxima se pohybovaly kolem 3000 N. Použití větších rychlostí ani posuvů  

na zub nebylo možné s ohledem na použitý stroj.  
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9 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). 

 

V našem případě byla provedena regresní analýza dvou proměnných. 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. 
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9.1 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) 

 

 

Obr. 9.1 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 hodnota byla velmi vysoká, kdy nabývala hodnot 

0,9722 v prvním případě a 0,9863 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:  
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5,078,1
.029,0. zC

yFv

z

xFv

CFv fvfvCF   [N]       (9.1) 

 

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.  

 

Obr. 9.2 Binární grafy sestavené ze strukturálních rovnic pro uhlíkovou ocel 1.1191  

(C 45, 12 050) při frézování pětizubou frézou 

 

Obr. 9.3 Barevná legenda k binárním grafům 

 

Obdobným způsobem byly zpracovány strukturální rovnice a binární grafy podle 

funkčních závislostí pro 2 proměnné pro frézování jak pětizubou frézou  

pro materiál 19 550 tak šestizubou frézou při frézování materiálu jak 12 050  

tak 19 552.  



36 

 

9.2 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) 

 

58,047,1
33,0. zC

yFv

z

xFv

CFv fvfvCF   [N]       (9.2) 

 

Obr. 9.4 Binární grafy sestavené ze strukturálních rovnic pro Cr-Mo-V legovanou ocel 

1.2343 (X38CrMoV5-1, 19 552) při frézování pětizubou frézou 

 

9.3 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) 

 

53,033,1
.345,0. zC

yFv

z

xFv

CFv fvfvCF   [N]       (9.3) 
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Obr. 9.5 Binární grafy sestavené ze strukturálních rovnic pro uhlíkovou ocel 1.1191 

 (C 45, 12 050) při frézování šestizubou frézou 

 

9.4 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) 

 

49,035,2
.001,0. zC

yFv

z

xFv

CFv fvfvCF   [N]       (9.4) 

  

Obr. 9.6 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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10 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU A ZÁVĚR  

 

Řezné síly jsou ovlivněny převážně materiálem obrobku, použitými řeznými 

podmínkami a geometrií nástroje. Jedním z cílů 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.  

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 6.6 a 6.7. Chrom zvyšuje pevnost a otěruvzdornost  
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a ve správném poměru s molybdenem je pak ocel více prokalitelná. Vanad zvyšuje 

odolnost proti opotřebení a snižuje náchylnost oceli ke stárnutí.  

Dalším cílem disertační práce bylo porovnání řezných sil při obrábění pěti  

a šestizubou frézou. 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. 

Při frézování všech tří materiálů pětizubou frézou byly, jak můžeme vyčíst z obrázku 

č. 6.2 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.  

Jak je vidět z obrázku 6.3 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 10.1,  

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 
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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 

[22]. 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. 10.1 Frézování pěti a šestizubou frézou při posuvu na zub fz = 0,5 mm 

 

Při frézování vzorku z materiálu Cr-Mo-V legovaná ocel 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. 10.2, 

šestizubá fréza s destičkami dosahovala menší výslednice řezné síly  
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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. 10.2 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. 10.3, 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). 
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Obr. 10.3 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. 

 

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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10.1 Přínos pro praxi  

 

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 

(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 
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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. 

 

10.2 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.  



45 

 

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 

měřícího 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 klína pro obrábění uhlíkové, legované  

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 12050 a byla 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.  

 



46 

 

10.3 Potenciál technologického vývoje práce: 

 

 z hlediska vyhodnocování jednotlivých složek řezných sil by bylo  

do budoucna zajímavé provést měření za rozšířených hodnot řezných 

podmínek,  

 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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Engineering Education 

 

Certificates: 

Ostrava 2015   PRINCE2 Foundation, Tayllorcox 

Ostrava 2014 Excel III., TEMPO TRAINING & CONSULTING 

s.r.o.  

Prague 2013 Purchasing strategy and controlling, Controller 

Institute 
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Pardubice 2012   Internal quality auditor, Agentura Ámos 

Ostrava 2012 Callan Method Certificate stage 9 - English 

language certificate, TOP School Ostrava 

    Quality management - specialized seminar,  

Ostrava 2011   Conflict management – seminar,  

TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s. 

Presentation Skills, Academy Orlita 

Communications, Academy Orlita 

 

Knowledge and skills: 

Languages:   English: Advanced – B2 

German: Intermediate  

Russian: Intermediate  

Computer skills:  User (Common work with text editors and 

spreadsheets, presentations, graphs, e-mail, the 

Internet) 

Driving license:    Category B, active driver 

Personal properties:   I have very good communication skills. I am team 

player. I have strong planning and monitoring 

abilities. I have very good time management. I am 

very responsible person. 

V Ostravě dne 19. 8. 2015     

 ………………………………………… 

Jana Šťastná 


