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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
Nováček, Pavel. Vliv posuvové rychlosti na povrchová napětí při frézování 

kalených ocelí, 2016, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže 

a strojírenské metrologie, 98 stran. Školitel doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. 

Třískové obrábění je stále rozhodující technologií při výrobě přesných strojních 

součástí. Neustále se zvyšující požadavky na funkční spolehlivost a požadovanou 

životnost součástí kladou vysoké nároky na jejich obrobený povrch. Povrch 

a povrchová vrstva obrobené plochy se svými vlastnostmi liší od vnitřní hmoty 

materiálu součásti, neboť během obráběcího procesu dochází ke změnám textury 

povrchu a tím i ke vzniku podpovrchových napětí v těchto vrstvách. 

Disertační práce je zaměřena na zkoumání rozložení napětí a na změny napětí 

v povrchových vrstvách materiálu, který byl před obráběním prokalen v celém svém 

průřezu na požadovanou tvrdost. U takto připraveného vzorku bylo zmapováno 

rozložení podpovrchového napětí po frézování různými řeznými podmínkami. Škála 

řezných podmínek byla volena v rozsahu mezních nástrojových hodnot, aby bylo 

dosaženo efektu vysokorychlostního obrábění, které by hypoteticky mělo rozložení 

těchto napětí ovlivňovat příznivěji. Současně byla změřena drsnost obrobených ploch 

jako jeden z faktorů integrity povrchu. 

Cílem práce je ověření možnosti širšího uplatnění vysokorychlostního frézování 

v praxi a to při maximálním využívání výkonových potenciálů obráběcích strojů 

a nástrojů.  

Teoretická část práce obsahuje souhrnné informace o problematice 

vysokorychlostního obrábění, vzniku podpovrchových zbytkových napětí v povrchové 

vrstvě obrobené plochy a o metodách měření těchto napětí. Dále jsou zde popsány 

metody měření parametrů drsnosti povrchu, jako dalšího parametru integrity povrchu. 

V experimentální části práce je zkoumán vliv různých řezných parametrů 

na zvolené parametry integrity povrchu po obrábění. Hodnocena jsou podpovrchová 

zbytková napětí v povrchové vrstvě obrobené plochy a parametry drsnosti 

obrobeného povrchu. 

V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky experimentální části práce 

a jejich možný přínos pro vědní obor a pro praxi. Závěr zahrnuje rekapitulaci 

výsledků a  doporučení pro další výzkum v oblasti vysokorychlostního obrábění. 
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ANNOTATION OF THESIS 
 

Nováček, Pavel. Influence of Feed Speed to Residual Stresses at Hardened Steel 

Milling, 2016, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Machining, Assembly and Engineering Metrology, 98 pages. Supervisor: Assoc. Prof. 

Ph.D. MSc. Robert Cep 

Machining is still determinative technology during production of precision parts. 

Increasing requirements on operational reliability and service life have high demands 

on machined surface. The surface and coating of machined surfacewith their 

properties differ from the inner mass of the material components, because during 

machining process there are changes in the surface texture and formation of 

subsurface stress in these layers. 

Thesis is focused on exploration the distribution stress and changes of these 

stress in the surface layer of the material, which was before machining hardened in 

the whole cross – section to a desired hardness. This prepared sample was mapped 

stress distribution after milling with different cutting conditions. Range of the cutting 

conditions was chosen in the limit values tool to achieve the effect of high speed 

machining. High – speed machining could have an affect on the stress distribution. It 

was also measured the roughness of machined surfaces as one of the factors of 

surface integrity. 

The aim of the thessis is to verify the possibility of wider use of HSM in practise 

with maximum use of power potentials cutting machines and tools. 

The theoretical part contains summary information about HSM, creation stress in 

subsurface layer of machined area and about measuring methods of these stress. 

Futher there are described the method of surface roughness parameters, as other 

parameter of surface integrity. 

In experimental part of thesis is explored the influence of different cutting 

parameters on selected parameters of surface integrity after machining. The 

subsurface stress and surface roughness of machined surface are evaluated  in 

machined layer. 

  Conclusion describes the results of experimental part of thesis and their benefit 

for science and practice. Conclusion contains recapitulation of results and 

recommendation for other research in HSM field. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Zkratka/Symbol Popis Jednotka 

A1, A2 amplituda MBN [V] 

Aα plocha hřbetu nástroje [-] 

Aγ Plocha čela nástroje [-] 

CAD Computer Aided Design - počítačem 

podporované navrhování - software (nebo 

obor) pro projektování či konstruování  

na počítači 

[-] 

CAM Computer Aided Manufacturing - počítačem 

podporovaná výroba - software (nebo obor)  

pro řízení či automatizaci výroby,  

např. obráběcích strojů, robotů 

[-] 

D roztečný průměr VBD frézy [mm] 

D1 průměr frézy [mm] 

E modul pružnosti v tahu [MPa] 

GPS Geometrical Product Specifications – 

geometrická specifikace výrobku 

[-] 

Hc koercitivní síla [N] 

HFC High Feed Cutting – obrábění vysokými 

posuvovými rychlostmi 

[-] 

HPM High Productivity / Performance Machining – 

vysokoobjemové / vysokovýkonné obrábění 

[-] 

HRC tvrdost podle Rockwella [-] 

HRRM High Removal Rate Machining – obrábění 

s vysokými úběry 

[-] 

HSC High Speed Cutting – obrábění vysokými 

řeznými rychlostmi 

[-] 

HSM High Speed Machining - vysokorychlostní 

obrábění 

[-] 
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J modul průřezu  [mm4] 

KNB kubický nitrid boru [-] 

L vzdálenost interferenčních proužků [mm] 

L výchylka proužků [mm] 

MBN magnetický Barkhausenův šum [V] 

Oi označení objektivu mikroskopu [-] 

PVD physical vapour deposition – nanášení 

odpařením z pevné fáze 

[-] 

R velikost nerovnosti profilu drsnosti [μm] 

Ra průměrná aritmetická úchylka 

posuzovaného profilu drsnosti 

[μm] 

Rq průměrná kvadratická úchylka 

posuzovaného profilu drsnosti 

[μm] 

Rm mez pevnosti materiálu v tahu [MPa] 

Rp0,2 smluvní mez kluzu určená z trvalé 

deformace pod zatížením 

[MPa] 

Rt celková výška profilu drsnosti [μm] 

Rv největší hloubka prohlubně profilu [μm] 

Rz největší výška profilu drsnosti v rozsahu 

základní délky 

[μm] 

ŘK řezná keramika [-] 

Si označení paprsku světla [-] 

SK slinutý karbid [-] 

Uc rozšířená kombinovaná nejistota [-] 

VBD vyměnitelná břitová destička [-] 

a délka třmenu  [mm] 

ae šířka záběru  [mm] 

ap axiální hloubka řezu [mm] 
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b šířka vzorku [mm] 

d parametr mřížky  [mm] 

do počáteční parametr krystalografické mřížky 

nezatíženého krystalu 

[mm] 

d změna parametru mřížky [mm] 

fz posuv na zub [mm] 

h tloušťka vzorku [mm] 

i počet třísek  [-] 

n označení náběhu [-] 

r poloměr  [mm] 

rn poloměr zaoblení ostří [mm] 

s označení středu [-] 

v označení výběhu [-] 

vm rychlost měření [mm.s-1] 

vc  řezná rychlost  [m.min-1] 

vd deformační rychlost [m.s-1] 

vf posuvová rychlost  [m.min-1] 

vt rychlost odchodu třísky z kontaktní zóny [m.s-1] 

x tloušťka vrstvy  [mm] 

y deformace  [mm] 

y1 deformace kroužku způsobená momentem 

zbytkového pnutí 

[mm] 

y2 prodloužení kroužku vlivem tahových pnutí [mm] 

y3 pootočení páky třmene [mm] 

z   počet zubů  [-] 

 výchylka  [°] 

αo úhel hřbetu nástroje v rovině ortogonální [°] 
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 naklonění detektoru  [°] 

 úhel čela nástroje v rovině ortogonální [°] 

ɛ velikost elastické deformace [-] 

 vlnová délka  [m] 

c filtr profilu definující rozhraní mezi složkami 

drsnosti a vlnitosti 

[-] 

s filtr profilu definující rozhraní mezi složkami 

vlnitosti a nerovností 

[-] 

 Braggův úhel  [°] 

Ψ výchylka emitoru  [°] 

 normálové napětí  [MPa] 

 horní normálové napětí [MPa] 

 dolní normálové napětí [MPa] 

 smykové napětí [MPa] 
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1 ÚVOD 

 
Práce se zabývá možností využití vysokorychlostního HSC a HFC obrábění 

při výrobě dutin vstřikovacích forem nebo zápustek. Při výrobě dutiny klasickým 

způsobem je nutné funkční části brousit a tvarové části leštit na požadovanou kvalitu. 

Tyto dokončovací operace probíhají následně po případném kalení. Při kalení 

vznikají v již předhrubovaném polotovaru značná napětí, vlivem kterých dochází 

i k určitým rozměrovým změnám, s čímž je třeba počítat při stanovení přídavků 

na dokončovací operace. Dokončovací broušení a leštění jsou velice náročné 

a zdlouhavé operace, kterými se výroba značně prodlouží a prodraží.   

Nabízí se zde možnost výroby s využitím moderních obráběcích strojů a řezných 

nástrojů, které jsou schopny obrábět i velmi tvrdé kalené materiály specifickými 

řeznými podmínkami na čisto bez přídavku. Za tvrdé materiály se všeobecně 

považují tepelně zušlechtěné materiály obrobků tvrdosti od 45 do 60 HRC. 

V minulosti byla jedinou možností obrábění těchto materiálů technologie broušení, 

nebo se daly obrábět při extrémně nízkých řezných rychlostech. V současnosti 

mohou být i nejtvrdší obrobky obráběny díky novým materiálům řezné části nástroje 

i soustružením či frézováním. Techniky frézování a technologie obrábění se neustále 

vyvíjejí, a proto stále více výrobců forem využívá tohoto rozvoje pro optimalizaci 

obráběcích procesů, snižování počtu cyklů a dosažení mnohem lepší kvality povrchu 

tvarových částí forem [17]. Stále populárnější jsou techniky vysokorychlostního 

(neboli dynamického) frézování a frézování vysokým posuvem. Tyto technologie 

zkrátí celý výrobní řetězec, protože veškerá výroba je realizována frézováním do již 

tepelně zpracovaného polotovaru. Podle teorie vysokorychlostního HSC a HFC 

obrábění by nemělo docházet ke vzniku vnesených podpovrchových pnutí do tepelně 

zpracovaného kaleného materiálu, protože mechanismus úběru třísky 

u vysokorychlostního obrábění se výrazně liší od mechanismu vzniku třísky 

při obrábění klasickém. Při tomto způsobu obrábění se využívají mělké řezy, doba 

záběru je extrémně krátká. Lze konstatovat, že posuv je vyšší než je rychlost šíření 

tepla materiálem. Toto se projevuje například nízkou teplotou řezného nástroje 

a obrobku, což v mnoha případech vede ke zvýšení životnosti nástrojů 

a k příznivějšímu ovlivňování vlastností povrchové vrstvy materiálu obrobku. 

Převážná většina energie vynaložené k obrábění je z místa řezu odvedena třískou. 

Při určité kombinaci řezné rychlosti a posuvu nástroje může docházet až k tavení 
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materiálu obrobku v místě řezu. Díky tomu se snižují řezné síly a tím i výchylka 

nástroje během obrábění. Vzhledem k mělkým řezům při tomto obrábění klesají 

taktéž radiální síly působící na nástroj a vřeteno stroje. Tím se šetří ložiska vřetene, 

vodítka I kuličkové šrouby. Vysokorychlostní frézování umožňuje díky tomu, že 

nejsou příliš zatěžována ložiska vřetene, používání delších nástrojů s nižším rizikem 

vibrací.  

Všechny uvedené aspekty ovlivňují vlastní průběh obrábění tvrdých materiálů 

příznivě, stejně tak příznivě ovlivňují životnost nástrojů a strojů v procesu obrábění. 

Otázkou je, jak toto vysokorychlostní tvrdé frézování, při kterém dochází k extrémním 

záběrovým podmínkám, ovlivní ve výsledku povrch obrobku, jak se změní integrita 

povrchu, zejména velikost zbytkových podpovrchových napětí a drsnost takto 

obrobeného povrchu.  
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2 TEORIE VZNIKU PODPOVRCHOVÝCH NAPĚTÍ VLIVEM 
OBRÁBĚNÍ, VLIV PODPOVRCHOVÝCH NAPĚTÍ NA SOUČÁST 

 

Při procesu obrábění dochází ke změnám vlastností v povrchové vrstvě 

obrobené plochy. Jedná se zejména o strukturální změny, vady povrchové vrstvy, 

povrchové trhliny, zpevnění povrchu a zbytková napětí. K těmto změnám dochází 

vlivem plastických deformací obrobeného povrchu a vlivem teplotních změn 

v povrchové vrstvě během procesu obrábění. Tenká povrchová vrstva obrobené 

plochy je deformována silovými účinky obráběcího nástroje. Teplo, které vždy při 

procesu obrábění vzniká, je příčinou ohřevu povrchové vrstvy. Kombinace deformace 

a ohřevu zapříčiní vznik napětí v této povrchové vrstvě a změny jejích fyzikálních 

a mechanických vlastností. I po ukončení řezného procesu existují v povrchové 

vrstvě obrobené plochy napětí, která se nazývají napětí zbytková. Tato zbytková 

napětí jsou definována jako napětí, která se v materiálu vyskytují bez dalšího 

působení vnějšího zatížení. [17]   

Zbytková napětí jako součást integrity povrchu mohou výrazně ovlivnit funkční 

užitné vlastnosti vyrobených strojních součástí. Všeobecně se uvádí, že zbytková 

napětí ovlivňují zejména [19, 53]:  

 únosnost povrchu, 

 únavovou pevnost, 

 odolnost proti opotřebení, 

 korozivzdornost, 

 deformaci součástek a jejich výslednou rozměrovou stálost a přesnost, 

 životnost a funkčnost konstrukčních celků. 

Vliv podpovrchových napětí může být prospěšný i škodlivý. Tahová napětí jsou 

považována za škodlivá. Tlaková napětí naopak zlepšují únavové vlastnosti 

materiálu a omezují vznik a rozvoj povrchových trhlin. Vysoké hodnoty zbytkového 

napětí a s nimi spojené relaxační procesy obecně ovlivňují pevnostní charakteristiky 

materiálu a mohou vést k nestabilitě tvaru a kvality povrchu součásti. Protože 

uvedené skutečnosti mají vliv na funkční vlastnosti obrobených součástí, je třeba 

povrchová napětí sledovat a vyhodnocovat jako jeden z kvalitativních parametrů 

integrity obrobeného povrchu. [17] 
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Při provozu součásti mohou zbytková napětí v kombinaci s napětími provozními 

dosahovat hodnot, které mohou vést až k destrukci součásti. Známe-li však druh, 

velikost a rozložení zbytkových napětí, můžeme je využít ke zvýšení životnosti 

součásti nebo ke zvýšení hodnot dovoleného namáhání součásti. Z tohoto pohledu 

se zjišťování zbytkových napětí u reálných strojních součástí jeví stále důležitější, 

a to i za cenu používání složitých technických zařízení a časově náročných metod 

měření. 

Hodnocení velikosti, smyslu a průběhu zbytkových napětí v závislosti 

na volitelných parametrech řezného procesu je proto důležitou součástí optimalizace 

technologie obrábění vysokými rychlostmi. Každá technologická operace dosahuje 

změn zbytkových napětí konkrétním způsobem jen v takovém objemu materiálu, 

v jakém je schopna vyvolat plastickou deformaci a tepelně jej ovlivnit. [54] 
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3 ANALÝZA VZNIKU TAHOVÝCH A TLAKOVÝCH ZBYTKOVÝCH 
NAPĚTÍ V POVRCHOVÉ VRSTVĚ MATERIÁLU 

 

Při obrábění je podstatou vzniku zbytkových napětí pružně-plastická deformace 

v oblasti tvoření třísky. Plastická deformace obrobeného povrchu spolu s vlivem 

teploty řezání jsou příčinou vzniku napětí v povrchových vrstvách obrobku. Mohou 

nastat dva postupy: 

 

1. Když působí řezný nástroj při nízkých teplotách, dochází v tenké povrchové 

vrstvě k plastickým deformacím. Zvětšení objemu plasticky deformované 

vrstvy způsobuje přitlačení dotykových nedeformovaných vrstev, které se 

tímto pružně deformují. Po skončení procesu řezání se pružně deformované 

vrstvy snaží dostat zpátky, působí tlakem na plasticky deformované vrstvy, 

a tím vyvolávají v povrchových vrstvách tlakové zbytkové napětí. 

 

2. Když působí řezný nástroj při vysokých teplotách, bude mít vliv kromě 

plastické deformace také vzniklé teplo. V důsledku ohřívání zvětšuje 

povrchová vrstva svůj objem. Níže položené (studené) vrstvy se tomu brání 

a vyvolávají tak v ohřáté vrstvě tlakové napětí. Vysoká plasticita zahřáté vrstvy 

způsobuje další postup deformace, až se tato tlaková napětí vyrovnají. 

Při ochladnutí obrobku brání smrštění povrchové vrstvy studený 

nedeformovaný kov a tím vyvolá tahové zbytkové napětí. [20] 

 

Utváření třísky je doprovázeno vznikem velkého množství působícího tepla, 

velikostí mechanického zatížení obráběného povrchu a strukturními změnami. 

Zbytková napětí budou tedy z uvedeného hlediska závislá na řezných podmínkách, 

řezném prostředí, materiálu nástroje a obrobku, geometrii nástroje a tuhosti 

soustavy. Důležitým faktorem je doba působení vlivů podmínek řezání a rychlost 

změn probíhajících stavů. Výhodou obrábění vysokými rychlostmi je podstatně 

snížený podíl tepla přecházejícího do obrobku. Povrchová vrstva je méně namáhaná 

a nevzniká tak na povrchu obrobku nepříznivé tahové pnutí způsobující např. vznik 

trhlin. Při nízkém teplotním ovlivnění povrchu nedochází ani ke strukturním změnám 
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materiálu v povrchových vrstvách. Analýzou zbytkových napětí po vysokorychlostním 

frézování se zabývají autoři například v literatuře [17, 54].  

Prezentovány byly výsledky analýzy zbytkových napětí po čelním frézování 

titanové slitiny nástrojem ze slinutých karbidů s pozitivním a negativním úhlem čela 

při použití procesní kapaliny a při procesu bez užití kapalin [54]. Po frézování 

nástrojem s pozitivní geometrií bez použití kapaliny byla v povrchové vrstvě 

naměřena tahová napětí, která přecházela v hloubce cca 0,05 mm v napětí tlaková. 

Tato napětí se v hloubce 0,1 mm blížila nule a přecházela do napětí tahových. 

Použití procesní kapaliny za jinak stejných podmínek vyvolávalo v povrchové vrstvě 

tlaková napětí, která směrem do hloubky materiálu přecházela v tahová napětí 

viz obr. 1 (vlevo). Čelní frézování nástrojem s negativními úhly čela bez procesní 

kapaliny vyvolalo také tahová napětí v povrchové vrstvě, ale tato napětí přecházela 

v hloubce 0,05 mm do tlaku, následně k nulové hodnotě a do tahových napětí. 

Použití procesní kapaliny vyvolalo tlaková napětí v povrchové vrstvě, která v hloubce 

0,2 mm přechází do nuly a do tahu viz obr. 1 (vpravo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Čelní frézování nástrojem s pozitivním (vlevo) a negativním úhlem čela (vpravo) při 

použití procesní kapaliny a bez jejího užití [54] 
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Podstatný vliv na tvorbu zbytkových napětí vykazuje geometrie řezného klínu. 

Na obr. 2 je znázorněn vliv úhlu čela nástroje v rovině ortogonální ɣo na zbytková 

napětí. Čím je úhel čela menší až záporný, tím jsou dosahovány vyšší hodnoty 

zbytkových napětí a i větší hloubky materiálu, ve kterých jsou napětí dislokována. 

[49] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Vliv úhlu čela v rovině ortogonální na zbytková napětí v povrchové vrstvě [49] 

Při zvětšování úhlu hřbetu nástroje v rovině ortogonální αo zbytková napětí 

klesají a mění se jejich smysl. Při malých úhlech hřbetu vznikají tlaková napětí, při 

velkých úhlech hřbetu jsou výrazná tahová napětí. Poloměr zaoblení ostří rn ovlivňuje 

tvorbu zbytkových napětí následovně. Menší napětí vznikají při obrábění řezným 

ostřím s malým zaoblením. Naopak zvyšováním poloměru ostří se zbytková napětí 

zvyšují. 

Problematika zbytkových napětí je obzvlášť významná u progresivních 

technologií vysokorychlostního tvrdého frézování, kdy dochází k extrémním 

záběrovým podmínkám. V literatuře [17] byla hodnocena nástrojová ocel 1.2343 

(ČSN 19 552, Rp0,2 = 1720 MPa) tepelně zpracována na 58 HRC. Ocel byla 

obrobená monolitní frézou průměru 12 mm ze slinutého karbidu K10 s povlakem 

TiA1N naneseným metodou PVD. Testované řezné podmínky byly v rozmezí: řezná 

rychlost vc = 150 ÷ 500 m.min-1, axiální hlobka řezu ap = 0,5 ÷ 1 mm, radiální hloubka 

řezu ae = 2 ÷ 5 mm, posuv na zub fz = 0,06 ÷ 0,36 mm. Pro tento konkrétní model 

obrábění vyplývá, že největší vliv na maximální zbytková napětí má radiální a axiální 

hloubka řezu. Výrazně nižší vliv má řezná rychlost a posuv na zub. Pouze s rostoucí 
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radiální hloubkou řezu roste maximální tlakové zbytkové napětí, s růstem ostatních 

parametrů zbytkové napětí klesá. Výsledky ukazují, že při použití frézy s VBD 

vykazoval obrobek těsně pod povrchem vysoké tlakové hodnoty zbytkových napětí 

(200 až 300 MPa) a jejich změna s hloubkou je pozvolná. U materiálu, který byl 

obroben monolitním nástrojem, jsou hodnoty méně než poloviční a dochází k prudké 

změně s hloubkou. Z technologického hlediska se použití frézy s VBD jeví jako 

výhodnější [17]. 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Průběh zbytkového napětí v závislosti na vzdálenosti od povrchu obrobku po 

frézování monolitní čelní frézou a frézovací hlavou s VBD [17] 

 

Mechanické vlastnosti obráběného materiálu mají výrazný vliv na změnu 

zbytkových napětí v povrchové a podpovrchové vrstvě po obrábění. Při obrábění 

materiálu s poměrem Rm/Rp0,2 > 1,25 se tvoří trhaná či elementární tříska. Třecí síly 

na hřbetě řezného klínu nástroje se snaží prodloužit zrno v povrchové vrstvě a zvětšit 

tak povrch. Tomuto procesu brání níže položené neovlivněné vrstvy, čímž 

v povrchové vrstvě vznikají tlaková zbytková napětí. V případě houževnatých 

materiálů a slitin při poměru Rm/Rp0,2 < 1,25 vzniká stříhaná nebo plynulá tříska. 

Během obrábění dochází k deformaci zrn základního materiálu přibližně ve směru 

odchodu třísky. Níže položené nedeformované vrstvy tomu brání, a proto 

v povrchové vrstvě vznikají tahová zbytková napětí. [49] 

Byla publikována řada hypotéz o účinku zbytkových napětí na únavovou pevnost 

viz [54, 55]. Jejich závěry, zkušenosti z praxe a výsledky experimentů výzkumu se 

shodují v tvrzení, že tahová zbytková napětí únavovou pevnost snižují, tlaková 

zbytková napětí ji naopak zvyšují. Jejich účinek však není rovnocenný a vyžaduje 

ověření. 
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4 DRUHY PODPOVRCHOVÝCH NAPĚTÍ A ZPŮSOBY JEJICH 
MĚŘENÍ 

 

Podpovrchová napětí můžeme podle času trvání jejich existence dělit na napětí 

okamžitá, která zanikají ihned, jakmile jsou odstraněny příčiny, které tato napětí 

vyvolaly a na napětí zbytková. Tato zůstávají i po odstranění příčin jejich vzniku. 

Podle toho jak velký je uvolněný prvek, na němž nastává rovnováha, členíme 

zbytková napětí na: 

 zbytková napětí makroskopická (I. druhu), která se projevují v makroobjemech 

materiálu jako homogenní tahová nebo tlaková napjatost. Tato napětí se 

vyskytují zejména v rychle chladnoucích odlitcích nebo v odlitcích s různou 

tloušťkou stěn, 

 zbytková napětí mikroskopická (II. druhu), projevující se v mikroobjemech 

materiálu. Napjatost je homogenní po jednotlivých krystalech, krystal 

od krystalu různá. Vyskytují se zejména jako důsledek procesů vyvolávajících 

„plastizování“ materiálu, při nichž dochází k porušení krystalu a tím 

ke zmenšení reflexních oblastí,  

 zbytková napětí mikroskopická (III. druhu) - projevující se v oblastech několika 

krystalografických rovin. 

U většiny technických materiálů vznikají uvedené typy zbytkových napětí 

prakticky současně, neboť materiál je heterogenní směsí různých složek, které se při 

zpracování materiálu chovají různě. Zjišťování zbytkových napětí se provádí buď 

v těsné blízkosti povrchu, nebo v celém průřezu součásti. V rentgenové tenzometrii 

existují metody umožňující určit napětí I. a II. druhu. [21] 

Měřením podpovrchových napětí lze podle napjatosti stanovit napjatost prostou, 

rovinnou nebo prostorovou [19].   

Pro měření je možno použit některou z těchto základních metod: 

 mechanické metody, 

 magnetické metody (Barghausenův šum), 

 rentgenografické (difrakční) metody, 

 ultrazvukové metody, 

 nepřímé metody. 
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Přehled používaných metod měření je uveden v tabulce č. 1. 

 
Tabulka č. 1 – Metody měření zbytkových napětí [8] 

 

Metody měření 
Tvar 

součásti 
Způsob měření 

Mechanické 

plochý tvar 

deformace pásků změna délky 

změna zakřivení 

vrtání děr válcová díra 

mezikruží 

rotační tvar 

změna rozměru válce odstranění povrchové vrstvy 

trubka 
rozříznutí trubky 

odstranění povrchové vrstvy 

odstranění vnitřní vrstvy 

kroužek 
rozříznutí 

změna křivosti 

podélné pásy z kroužků 

obecný tvar 
metoda sítí deformace sítě 

křehké laky vznik trhlin 

křehké modely vznik trhlin 

Fyzikální RTG 

obecný tvar 

difrakce vzdálenost meziatomových rovin 

Fyzikální 

ultrazvuk 
šíření vln 

změna rychlosti 

odraz vln 

vnitřní tlumení 

Elektrické obecný tvar změna proudu 
změna potenciálu procházejícího 

proudu změna velikosti vířivých proudů 

změna indukčního toku 

Magnetické obecný tvar změny magnetismu magnetická indukce 

zbytkový magnetismus 

Akustické obecný tvar prozvučitelnost četnost akustických emisí 

Chemické obecný tvar difuse vodíku trhliny na povrchu 

změna chemické 
aktivity 

změna struktury 

 

 

4.1 Mechanická metoda – elektrolytické odleptávání 

 
Je založena na měření deformace zkušebních těles. Nejvhodnější je zkoušet 

zbytkové napětí na kroužcích průměru 30 až 100 mm. Po vyloučení vnějších vlivů se 

kroužek na jednom místě rozřeže a z jeho vnější válcové plochy se elektrolytickým 

leptáním postupně odebírá deformovaná vrstva. Přitom se průběžně kontroluje 

deformace kroužku a tloušťka odebrané vrstvy. Na základě závislosti deformace 

od velikosti vrstvy se vypočítá průběh napětí prvního řádu. 
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Obr. 4 - Schéma měření zbytkových napětí mechanickou metodou [7] 

 

Rozřezaný kroužek lze považovat za tenký křivý prut, který je třmenem pevně 

upnutý k rámu. Deformace se měří na konci volného třmenu ve vzdálenosti (r + a) 

od středu kroužku (obr.4). Vychýlení třmenu Δy je dáno součtem deformací  

y = y1 + y2 + y3, 

y1 je deformace kroužku způsobená momentem zbytkového pnutí v odebírané vrst-

vičce, y2 je prodloužení kroužku vlivem tahových pnutí, y je pootočení páky třmene. 

Zkušební vzorek se nejdříve proměří, potom se upne do třmenů měřícího zařízení, 

přičemž se všechny vedlejší plochy pokryjí vrstvou ochranných vosků. Plocha, na které 

zjišťujeme průběh zbytkových napětí je očištěná a odmaštěná. Takto připravený vzorek 

se ponoří do nádoby s elektrolytem, jehož složení je závislé od charakteru leptaného 

vzorku a měřená plocha se elektrolyticky odleptává. Přitom se soustavně kontroluje 

deformace kroužku pomocí tisícinového úchylkoměru a současně se kontroluje tloušťka 

odleptané vrstvy. Na základě zjištěných hodnot je možné vypočítat velikost zbytkových 

napětí v jednotlivých vrstvách pod povrchem. 

Měření touto metodou je poměrně přesné. Nevýhodou je složitá měřící aparatura, 

její složité cejchování a nutnost provedení analýzy směru pohybu snímače pro tahová 

a tlaková napětí. Doba měření závisí od rychlosti leptání a hloubky, do které zbytková 

napětí pronikají.  
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Obr. 5 - Schéma měřícího zařízení 

1 – stojan, 2 – upínací třmen, 3 – zkušební vzorek, 4 – měřící třmen, 5 – indukční snímač, 
6 – napájecí obvody, 7 – obvod pro nastavení polohy, 8 – registrační přístroj, 9 – nádoba 
s elektrolytem, 10 – kontaktní teploměr, 11 – spínací relé, 12 vyhřívací těleso, 13 – míchadlo, 
14 – olověná katoda, 15 – variátor [22] 
 
 

4.2 Magnetická metoda – Barkhausenův šum 

 
Metoda měření zbytkových napětí vycházející ze závěru, že koercitivitu 

(koercitivní sílu Hc), magnetickou saturaci a remanentní magnetismus, který lze určit 

z hysterezní smyčky, výrazně ovlivňuje tvrdost, anebo napěťový stav zkoumaného 

feromagnetického materiálu. 

Feromagnetické materiály si lze představit jako sestavu malých magnetických 

oblastí podobných tyčovým magnetům – tzv. domén. Domény jsou přitom navzájem 

odděleny hranicemi, kterým se říká doménové (Blochovy) stěny. Vnější magnetické 

pole přitom způsobuje pohyb doménových stěn. Aby se doménová stěna mohla 

pohnout, doména na jedné straně stěny se musí zvětšit a doména na druhé straně 

se smrští. Výsledkem je pak změna celkové magnetizace vzorku. Každá doména se 

magnetizuje podél krystalograficky vyznačených směrů. Vnější magnetické pole 

způsobuje pohyb doménových stěn. Je-li v blízkosti vzorku v době, kdy se domény 

pohybují, umístěna cívka z vodivého drátu, související změna magnetizace vzorku 

indukuje v cívce elektrický puls. Posloupnost těchto pulsů se zobrazí na monitoru 

počítače v určité křivce. Z této křivky lze potom určit zbytkové pnutí v povrchu 

materiálu. Tato změna magnetizace není nepřetržitý proces, spíše se doménové 

stěny pohybují v jednotlivých náhlých skocích [18].  
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Barkhausenův šum má pro většinu materiálů frekvenční spektrum začínající 

na magnetizačním kmitočtu a končící přibližně na 250 kHz. Signál je exponenciálně 

tlumen s rostoucí vzdáleností od povrchu. Primární příčinou tlumení jsou vířivé 

proudy indukované při pohybu domén (tzv. eddy proudy) [18]. Na intenzitu signálu 

Barkhausenova šumu mají vliv dva významné materiálové parametry: 

a) Přítomnost a rozložení pružných napětí, která ovlivňují cestu, po které se 

domény ubírají směrem ke snadné orientaci ve směru magnetizace. Tento jev 

se nazývá magnetoelastická interakce. V důsledku magnetické interakce 

u materiálů s pozitivní magnetostrikcí (železo, většina ocelí, kobalt) tlakové 

napětí snižuje intenzitu Barkhausenova šumu, zatímco tahové napětí ji 

zvyšuje. Této skutečnosti lze využít ke stanovení zbytkového napětí. Z měření 

lze určit i směr základních napětí. 

b) Dalším významným parametrem, který ovlivňuje úroveň Barkhausenova 

šumu, je metalurgická struktura materiálu a jeho tvrdost, které ovlivňují pohyb 

doménových stěn obdobně, jako pohyb dislokací při plastické deformaci. 

Měřící zařízení je vybaveno senzorem s integrovaným budícím a detekčním 

zařízením. Magnetické pole je buzené magnetem v blízkosti měřeného povrchu. 

Hallův snímač je cívka detekující elektrické pulzy vznikající vlivem pohybu Blochovy 

stěny.  

 
 
  

Napájaní  Zpracování Magnetické 

   signálu    pole 

 
 
 
 
 

   

Kryt             Budicí magnet 

 
Měděná cívka                     Hallova sonda 

 
Hloubka penetrace 

 
 

Obr. 6 – Schéma Barkhausenova senzoru [7] 

 

Nevýhodou této metody je, že je citlivá nejen na stav napětí, ale i na změnu 

struktury. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu při kalibraci zkoušky.  
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Obr. 7 - Vliv napětí na snímaný signál Bakhausenova magnetického šumu [18] 

 

 

Obr. 8 - Vliv tvrdosti na snímaný signál Barkhausenova magnetického šumu [18] 

 

4.3 Rentgenografická X-Ray metoda 

 

Podstatou této metody je měření mřížkové konstanty krystalů d využitím difrakce 

záření. Metoda není destruktivní a zaznamenává deformaci, která je úměrná 

zbytkovému napětí. Měření napětí je založeno na měření změn parametru d, které 

jsou vyvolány pnutím v krystalografické mřížce způsobenými vnějšími napětími. 

Na obrázku 9 je ukázka ohybu rentgenového záření v průmětu prostorové mřížky 

s deformací i bez deformace a odhad zbytkových pnutí. 
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Obr. 9 – Principy stanovení napětí rentgenem [52] 

 
 

     
Nevýhodou metody je její omezená použitelnost a omezená přesnost výsledků 

měření a dále nutnost použití nákladného měřícího zařízení, které musí obsluhovat 

vysoce kvalifikovaní pracovníci a dlouhá doba měření. 

Změřený rozměr d může být využit na přímé měření velikosti napětí 

prostřednictvím difrakce na základě Braggovy rovnice. Braggova rovnice umožňuje 

při známé hodnotě rentgenového záření λ a při experimentálně zjištěném Braggově 

úhlu θ stanovit vzdálenost d, na jejímž základě lze vypočítat velikost napětí, jestliže je 

známa původní mřížková vzdálenost d0. Velikost elastické deformace se určí 

poměrem є = Δd/do a následně lze určit odpovídající velikost napětí. Touto metodou 

lze určovat nejen napětí I. druhu, ale i II. a III. druhu.  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10 - Schéma měření napětí s využitím RTG paprsků [23] 
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Aparatura pro měření se skládá ze zdroje rentgenových paprsků, který emituje 

záření. Toto záření se odráží od povrchu do detektoru. Detektor společně s emitorem 

se pohybují po kružnici. Součástí aparatury je i goniometr, který odměřuje velikost 

úhlu ψ.  

Rozměr mřížky je lineárně závislý od funkce sin2 ψ. Změna úhlu 2θ vzhledem 

na sin2 ψ je potom přímo úměrná napětí. 

Tato metoda vyžaduje nákladné zařízení a kvalifikované pracovníky pro obsluhu. 

Přesnost naměřených hodnot závisí od toho, zda měřený kov dává ostré nebo méně 

ostré difrakční čáry [7]. 

 
 

4.4 Ultrazvuková metoda 

 

Na určení napětí ultrazvukem se využívá nelineární elastická teorie. Využívá 

rozdíly v rychlosti šíření ultrazvuku v materiálu v souvislosti s existencí napětí 

v materiálu. Rychlost šíření ultrazvuku se zvyšuje, jestliže napětí působí ve směru 

šíření ultrazvuku a naopak.  

K identifikaci zbytkových povrchových napětí se využívají Rayleighovy vlny a SH-

vlny, které se šíří jen podél povrchu materiálu. Při určování povrchových napětí se 

využívá skutečnosti, že rychlost Rayleighových vln je přímo úměrná rychlosti 

příčných vln, rychlost SH-vln je rovna rychlosti příčných vln. Na určení povrchových 

napětí je vhodné kombinovat šíření Rayleighových vln a SH-vln ve stejném směru. 

Kromě elastických parametrů šíření ultrazvuku je možné využívat i neelastické, 

jako jsou absorpce ultrazvuku a rozptyl ultrazvuku. Absorpce je ovlivňována 

především interakcí ultrazvukových vln s dislokacemi a stěnami magnetických 

domén. Rozptyl je ovlivňován především změnami akustické impedance na hranicích 

zrn a fází. Využít tyto parametry na identifikaci zbytkových napětí je obtížné a proto 

se využívají především na identifikaci čistoty, plastické deformace zrna anebo 

nehomogenity materiálu. 
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4.5 Nepřímé metody 
 

Výsledky měření těmito metodami poskytují pouze kvalitativní výsledky 

relativního charakteru. Nejpoužívanější jsou: 

 metoda křehkého nátěru, 

 metoda odvrtávání, 

 fotoelasticimetrie, 

 leptání povrchu. 

Metoda křehkých nátěrů umožňuje zjistit rozložení, hlavní směry a místa 

maximálních napětí v kontrolované oblasti. Princip spočívá v nanášení křehkých 

živičných povlaků na povrch materiálu. Nátěr snáší deformaci povrchu vlivem napětí 

pouze do určité meze, po překročení této meze dojde k popraskání nátěru kolmo 

na směr maximálního prodloužení. Výhodou je rychlost získání informace 

o napjatosti ve sledované oblasti, nevýhodou malá přesnost a pouze informativní 

charakter. 

Metoda odvrtávání patří mezi mechanické, semidestruktivní metody. K určování 

zbytkových napětí je využíváno signálů z tenzometrů, které jsou aplikovány 

na povrchu tělesa. Při narušení celistvosti vyvrtáním malého otvoru na povrchu 

součásti se uvolní zbytkové deformace. Tyto deformace se měří tenzometrickou 

růžicí, která je nainstalována na povrchu konstrukce. Růžice je složena většinou ze 

tří odporových tenzometrů a otvor se vrtá do průsečíku jejich os.  

 

a) růžice s třemi tenzometry, b)c) speciální růžice s více měřícími elementy 

Obr. 11 – Typy tenzometrických růžic [27] 
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Vrtání se provádí po krocích a na konci každého kroku se provede měření 

uvolněných deformací. Takto se získá rozložení zbytkových deformací v daném 

místě do určité hloubky pod povrchem součásti. Tyto získané deformace se poté 

vyhodnocují dle různých teorií, na jejichž základě se určuje rozložení zbytkových 

napětí v daném místě. Odvrtávací metodu lze použít pro většinu technických 

materiálů. Umožňuje měřit zbytková napětí v rovině povrchu materiálu, lze stanovit 

hloubkový profil napětí. Měření zbytkových napětí odvrtáváním otvoru lze provádět 

podle standardu ASTM E837-08. Nová revize normy předepisuje postup jak pro 

měření homogenních napětí metodou mocninných koeficientů (power series), tak 

proměnlivých po hloubce metodou integrální [26].  

 

  
Obr. 12 - Zařízení pro měření zbytkového napětí, používané ve VZÚ Plzeň [26] 

 
Fotoelasticimetrie je metoda využívající vlastnosti polarizovaného světla 

a schopnosti některých průhledných látek, které jsou za normálního stavu izotropní 

a které vlivem napětí získávají dočasně vlastnosti krystalických látek. Přitom optické 

osy těchto „krystalů“ se v každém bodě vyšetřovaného modelu shodují se směry 

hlavních napětí. Vyhodnocení se provádí na fotografiích. Využívá pouze v omezené 

míře. 

Leptání povrchu se využívá na orientační určení tepelného ovlivnění povrchu 

spojeného s indukováním zbytkových napětí. Tato napětí ovlivňují odolnost vůči 

korozi. Proto jsou projevy koroze relativním ukazatelem velikosti zbytkových napětí. 

Tuto odolnost lze mapovat prostřednictvím leptání obrobeného povrchu. Po leptání 

se zbytkové napětí hodnotí na základě hloubky a počtu trhlin připadajících 

na jednotkovou plochu. 
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5 OBRÁBĚNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ 

 

Při obrábění kovových materiálů se používají obráběcí nástroje, které mají řezné 

břity konstruované pro daný způsob obrábění z vhodného řezného materiálu tak, že 

zaručují předem přesně stanovené výsledky obráběcího procesu. Pečlivě vytvořený 

břit nástroje je schopen zachytit síly vznikající během obrábění, definovat tvar třísky 

a zajistit její kontrolovaný odvod z řezné zóny tak, aby se společně s třískou odvedlo 

také maximální množství tepla vzniklého během obrábění. Kontrolovaný odvod třísky 

je základním předpokladem každé obráběcí operace bez ohledu na to, jak velký je 

objem obrábění. 

5.1 Obrobitelnost materiálů 
 

Pojem obrobitelnost souhrnně označuje vliv fyzikálních vlastností kovů a jejich 

chemického složení na průběh a kvalitu řezného procesu. Jedná se o jednu 

z nejdůležitějších vlastností materiálu z hlediska technologie obrábění. Jednoduše ji 

lze definovat jako míru schopnosti daného materiálu být obroben některou obráběcí 

metodou. Obrobitelnost je hlavním činitelem pro volbu řezných podmínek. 

Obrobitelnost je závislá na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější jsou: 

 způsob výroby a tepelného zpracování materiálu, 

 mikrostruktura materiálu 

 chemické složení materiálu 

 fyzikální a mechanické vlastnosti materiálu 

 způsob obrábění materiálu 

 materiál břitu řezného nástroje 

 geometrie klínu obráběcího nástroje 

 pracovní prostředí 

Pro stanovení obrobitelnosti nově zaváděné kombinace obráběného materiálu 

a materiálu řezné části nástroje existují různé možnosti, jako jsou: 

 míra závislosti na řezné rychlosti, 

 dosažená drsnost obrobené plochy, 

 velikost opotřebení nástroje, 

 množství energie potřebné k odřezání dané vrstvy materiálu, 
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 vztah k dosahované teplotě řezání, 

 druh a tvar tvořící se třísky. 

Před zahájením obráběcího procesu je třeba posoudit obrobitelnost materiálu 

a optimalizovat podmínky obrábění. Při vlastním obrábění dochází ke změnám 

chemických a mechanických vlastností v povrchových vrstvách obráběného 

materiálu, takže změnou těchto vlastností může dojít ke změně obrobitelnosti. 

Základními vlastnostmi materiálu, které ovlivňují jeho obrobitelnost, jsou: 

 pevnost materiálu v tahu, 

 pevnost materiálu v ohybu 

 tvrdost, 

 tvárnost, 

 tepelná vodivost, 

 zpevnění povrchu materiálu, 

 vměstky a přísady 

Pevnost a tvrdost 

Čím nižší hodnoty pevnosti a tvrdosti, tím je materiál k obrábění výhodnější. Jako 

nevýhodné se jeví tyto materiály v případě, kdy tvoří dlouhou třísku a kdy se vlivem 

tvorby nárůstku dosahuje horší kvality obrobené plochy a také dochází ke snižování 

trvanlivosti břitu nástroje.  

Tvárnost 

Zpravidla pozitivní vliv na obrobitelnost mají nízké hodnoty tvárnosti. Nízké 

hodnoty příznivě ovlivňují utváření třísky a umožňují optimálnější využití výkonu 

obráběcího stroje. 

Tepelná vodivost 

Dobrá tepelná vodivost obráběného materiálu zlepšuje odvod tepla ze zóny řezu. 

Z hlediska obrobitelnosti lze vysokou hodnotu tepelné vodivosti považovat 

za výhodnou. 
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Zpevnění povrchu materiálu  

Při obrábění kovů se deformuje nejen vrstva kovu, která se odděluje ve formě 

třísky, ale dochází také k plastickému tváření povrchové vrstvy obrobené plochy, 

čímž dochází k nárůstu pevnosti. Čím je plastická deformace v třísce intenzívnější, 

tím je deformace pod povrchem méně intenzívní a postupně se se vzdáleností 

od povrchu zmenšuje, až nakonec v určité hloubce od povrchu nepozorujeme žádné 

projevy deformace způsobené obráběním. Jev deformace povrchové vrstvy 

při obrábění vyvolává změnu mikrostruktury a změnu některých fyzikálně 

mechanických vlastností. Obyčejně mluvíme o tzv. zpevnění povrchu [20].  

Vměstky a přísady 

Vměstky jsou charakteristické pro méně kvalitní oceli. Pocházejí z nečistot 

v procesu výroby oceli v peci. Bývají velmi tvrdé a abrazivní, obecně obrobitelnost 

zhoršují a mohou být příčinou náhlých porušení nástrojů. Naproti tomu přísady jsou 

prvky, které se do ocelí přidávají za účelem zlepšení obrobitelnosti a dalších 

materiálových vlastností. Typické je například přidání síry do automatových ocelí, 

olova, selenu a podobně. 

 

Tabulka č. 2 - Přibližný vliv fyzikálních vlastností, chemických vlastností a mikrostruktury 

na obrobitelnost [34]. 

 

zvýšené hodnoty všeobecný vliv na obrobitelnost  

tvrdost a pevnost  - 

tvárnost  - 

tepelná vodivost  + 

zpevnění za studena  - 

podíl vměstků - makrooblast  - 

podíl vměstků - mikrooblast  +/- 

přísady pro zlepšení obrobitelnosti  ++ 
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5.2 Materiály řezné části nástroje  

 

Soudobé řezné nástroje pro strojní obrábění jsou vyráběny z různých materiálů. 

Počínaje nástrojovými rychlořeznými ocelemi přes slinuté karbidy, cermety, řeznou 

keramiku až po super tvrdé materiály, jako jsou syntetický diamant a kubický nitrid 

boru. Použitelnost jednotlivých materiálů je vymezena jejich fyzikálními, chemickými, 

tepelnými a mechanickými vlastnostmi.  

Nástrojové materiály s vysokou tvrdostí lze použít při vyšších řezných 

rychlostech a malých průřezech třísky (dokončovací obrábění), kde převládá spíše 

tepelné zatížení nad mechanickým, s vysokou houževnatostí lze použít při vyšších 

posuvových rychlostech (hrubovací obrábění), kde v důsledku většího průřezu třísky 

převládá mechanické zatížení nad tepelným. 

Slinuté karbidy (SK) mají nejvyšší modul pružnosti, ohybovou pevnost a lomovou 

houževnatost, a proto mohou být použity pro obrábění vysokými posuvovými 

rychlostmi a pro těžké přerušované řezy. Jejich nízká termochemická stabilita 

neumožňuje aplikaci při vyšších řezných rychlostech. 

Povlakované slinuté karbidy jsou složeny z pevného a relativně houževnatého 

karbidového podkladu a termochemicky stabilního, tvrdého povlaku (karbidy, nitridy, 

oxidy a jejich kombinace). Výsledkem jsou řezné materiály pro nejširší aplikace při 

vysokých řezných i posuvových rychlostech, které umožňují velké úběry materiálu 

a jsou vhodné i pro přerušované řezy. 

Řezná keramika (ŘK) na bázi Al2O3 je užívána pro obrábění vysokými řeznými 

rychlostmi a nízkými posuvovými rychlostmi, protože má vysokou tvrdost za tepla 

a vysokou termochemickou stabilitu, ale nízkou houževnatost. 

Cermety mohou být užity pro vyšší posuvové rychlosti než řezná keramika a pro 

řezné rychlosti na úrovni povlakovaných slinutých karbidů. Vzhledem k nižší 

houževnatosti jsou však jejich aplikace většinou omezeny na lehké a střední řezy. 

Syntetický diamant a kubický nitrid boru (KNB) mají obzvláště vysokou tvrdost 

a vynikající odolnost proti opotřebení, ale vzhledem k ceně nástroje, malým 

možnostem změny jeho tvaru a někdy i ochotné reakci s některými obráběnými 

materiály jsou jejich aplikace omezeny pouze na speciální případy obrábění. Hlavní 

aplikací diamantu je obrábění neželezných slitin (zejména na bázi hliníku), keramiky 
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a nekovových materiálů. KNB je velmi dobrým nástrojovým materiálem pro obrábění 

superslitin, kalených ocelí a litin (tvrdost > 45 HRC), lze jím obrábět i slinuté karbidy 

s vyšším obsahem kobaltu [41]. 

5.3 Obrábění tvrdých materiálů 
 

Za tvrdé materiály jsou považovány všeobecně materiály obrobků, které jsou 

tepelně zušlechtěny, jejichž tvrdosti jsou obvykle od 45 – 60 HRC. Takovéto 

materiály se dříve obráběly výhradně broušením nebo se obráběly extrémně nízkými 

řeznými rychlostmi. Nové moderní řezné materiály, mezi které patří určité druhy 

keramiky a kubického nitridu boru, umožňují obrábění i nejtvrdších obrobků 

klasickými metodami třískového obrábění, jako jsou soustružení a frézování. Nutnou 

podmínkou pro takovéto obrábění je naprostá převaha požadovaných fyzikálních 

vlastností materiálu řezného nástroje nad materiálem obráběným [15].  

5.4 Tvorba třísky u klasického způsobu obrábění a u HSC obrábění 
 

Při klasickém obrábění dochází ve smykové rovině k mechanickému zpevnění 

třísky, které vede k jejímu ztvrdnutí oproti původnímu stavu. Díky tomu, že zpevněná 

tříska klade větší odpor, narůstá úhel roviny střihu, který zvyšuje tloušťku třísky i její 

odpor proti ohybu a současně zvětšuje plochu kontaktní zóny. Mezi třískou a čelem 

nástroje „spolupůsobí“ přítlačné i třecí síly, které tímto nabývají vysokých hodnot. 

Dochází takto k přechodu velké části tepla vyvolaného třením z třísky do nástroje. 

Třecí teplo a značná přítlačná síla třísky podporují difusní procesy, které vedou 

k vymílání kráteru na čele nástroje. Intenzita vývoje celkového procesního tepla roste 

úměrně se zvyšováním rychlosti smyku třísky ve smykové rovině, ale také s řezným 

odporem, který je dán obráběným materiálem. Za těchto podmínek se nedají (anebo 

jen velmi obtížně) obrábět tvrdé a kalené materiály. Z uvedených faktů vyplývá, že 

„horní interval“ řezné rychlosti je u „běžných“ řezných materiálů a „konvenčních“ 

nástrojů omezen prudkým poklesem řezivosti způsobeném náhlou plastickou 

deformací, kterou způsobuje intenzivně rostoucí procesní teplo [15]. 

U vysokorychlostního obrábění probíhá oddělování třísky při teplotě blízké tavné 

teplotě obráběného materiálu. Za určitých řezných podmínek dochází k náhlé změně 

řady metalurgických, chemických i mechanických vlastností třísky. Tříska sníží svou 

přítlačnou sílu na čelo nástroje. Tento děj nastane také v případě kalené ocelové 

třísky, která rovněž změkne. Třecí síla i celkový řezný odpor klesnou, zvětší se úhel 
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smykové roviny, ztenčí se průřez odcházející třísky a zvýší se rychlost  vt jejího 

odchodu z kontaktní zóny. 

 

Obr. 13 – Tvorba třísky u „klasické“ a „HSC technologie“ [15] 

 

Proces HSC obrábění je oproti klasickému (konvenčnímu) obrábění 

charakterizován především změnou mechanismu vzniku třísky a jejího odchodu 

z kontaktního místa. S rostoucími řeznými rychlostmi se oblast primární plastické 

deformace (OMNO) zužuje, čímž se energie spotřebovaná na plastickou i elastickou 

deformaci soustředí do menšího objemu a přetvárná práce probíhá rychleji. 

S rostoucí deformační rychlostí vd roste teplotní gradient, čímž se zase naopak 

zkracuje doba styku břitu nástroje s právě vznikající částí obrobené plochy, která se 

tímto méně prohřívá [15]. 

 

5.5 Tepelná bilance řezného procesu při HSC obrábění 
 

Obecně dochází ke vzniku tepla při obrábění transformací práce řezání, která se 

mění v teplo. Při obrábění se cca 98% práce řezání přemění v teplo, které u HSC 

obrábění přechází převážně do třísky. Je-li téměř veškeré teplo vzniklé při obrábění 

odvedeno třískou, je minimalizován vliv energetického působení na vlastnosti 

povrchové vrstvy a vznik nežádoucích reziduálních napětí po obrábění. Tato napětí, 

často spojená s fázovými přeměnami, jsou vyvolána plastickou deformací povrchové 

vrstvy za působení teploty řezání [1]. 
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5.6 Současný stav využívání obrábění vysokými rychlostmi 
 

Současné trendy v oblasti výroby lze charakterizovat tak, že se zvyšuje tvarová 

i rozměrová složitost součástí, přičemž existují neustálé tlaky na snižování jejich 

hmotnosti a energetické náročnosti výroby při zvyšujících se požadavcích na jejich 

spolehlivost. Naproti tomu neustálá a rychlá modernizace výrobků zkracuje jejich 

životní cyklus a v důsledku konkurenčního boje klesá cena zboží. Tyto vývojové 

trendy kladou zvýšené nároky na konstruktéry a technology v oblasti výrobní 

i montážní. Výroba součástí musí být zjednodušena z hlediska členění 

technologických postupů, je třeba účelně stanovit přesnosti rozměrů a drsnosti 

obrobených povrchů a zvyšovat využití materiálu. 

Jednou z možností, jak uvedených trendů docílit, je využívání možností 

vysokorychlostního a vysokoposuvového obrábění, jak bylo prezentováno již v roce 

2003 na veletrhu EMO v Milánu.  Vývoj vysokorychlostního obrábění byl podporován 

zejména díky zkrácení času výroby a zjednodušením technologického postupu 

například nahrazením broušení soustružením a frézováním bez nutnosti 

mezioperační manipulace s obrobkem. Současně je možné takto obrábět i materiály, 

které byly dříve konvenčními technologiemi neobrobitelné. 

Mezi progresivní vysokorychlostní obráběcí metody patří [56]: 

 HSM (High Speed Machining) – vysokorychlostní obrábění, 

 HSC (High Speed Cutting) – obrábění vysokými řeznými rychlostmi, 

 HFC / HFM (High Feed Cutting / Milling) – vysokoposuvové frézování, 

 HPM (High Productivity / Performance Machining) – vysokoobjemové / 

vysokovýkonné obrábění 

 HRRM (High Removal Rate Machining) – obrábění s vysokými úběry a další. 

Uvedené technologie mají společné to, že umožňují obrábět rychleji, přesněji, 

popř. obrábět materiály, které jsou těžce obrobitelné. Společné pro ně je technicko-

ekonomické hledisko, proto lze hovořit o obrábění za vyšších technologických 

parametrů – Hight Productivity Cutting. [57] 

 Z hlediska výroby se jeví jako vhodné součásti pro aplikaci vysokorychlostního 

obrábění takové součásti, u nichž převládají při výrobě delší strojní časy a časy 

vedlejší jsou „zanedbatelné.“ Současně lze aplikováním sdružených nástrojů zkrátit 
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vedlejší časy na výměnu nástroje. V praxi se technologie vysokorychlostního 

obrábění využívají zejména v následujících případech strojírenské výroby: 

 hrubování součástí ze slitin hliníku určených pro automobilový a letecký 

průmysl, 

 dokončování povrchů a optimalizace drah nástroje pro dosažení vysoké kvality 

povrchu a při eliminaci dokončovacích metod obrábění, jako jsou broušení, 

leštění a ruční dokončování, 

 obrábění tenkostěnných součástí a součástí z křehkých materiálů, které jsou 

náchylné na deformace, 

 obrábění součástí z materiálů, které jsou citlivé na teplo vznikající v průběhu 

řezného procesu, 

 výroba tvarově složitých dutin zápustek, forem a lisovacích nástrojů 

z pevných, tvrdých a současně houževnatých materiálů, jako jsou oceli, 

kalené oceli a měď. V mnoha případech je eliminována nutnost 

dokončovacího broušení, leštění a ručního dokončování dutiny formy, 

 hrubování litiny a tvrdých materiálů tvrdosti až 60 HRC, 

 frézování slitin titanu při výrobě součástí v leteckém nebo energetickém 

průmyslu. 

HSC technologie se kromě frézování a soustružení uplatňují také při operacích 

vrtání, vyvrtávání, broušení, závitování apod. 
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6 DRSNOST POVRCHU 
 

Důležitým parametrem integrity povrchu součásti je drsnost povrchu. Funkce 

součástí závisí ve velké míře od charakteru povrchu. Splňuje-li povrch součástí 

požadované parametry, ovlivňuje to výrazně spolehlivost a životnost konstrukcí 

a mechanismů. Ve strojírenství je kladen velký důraz na výrobu povrchů. Současné 

technologické procesy ve výrobě, které využívají procesní počítačové řízení 

a kontrolu výrobního procesu, umožňují dosažení geometricky a rozměrově 

vynikajících parametrů výrobků při přímé vazbě na charakter povrchu funkčních 

ploch. V návaznosti na rozvoj výrobních procesů se zdokonalily i všechny oblasti 

metrologie. Odrazem tohoto vývoje výrobní sféry v normalizaci byl vznik komplexní 

skupiny mezinárodních norem s hlavním názvem Geometrické specifikace výrobků 

(angl.. Geometrical Product Specifications GPS) [7]. 

Pro účely hodnocení parametrů drsnosti povrchu jsou v České republice platné 

základní normy: ČSN EN ISO 4287:1999 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) 

– Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury 

povrchu a ČSN EN ISO 4288:1996 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – 

Struktura povrchu: Profilová metoda – Pravidla a postupy pro posuzování struktury 

povrchu. [39, 58]  

V rámci této práce bude hodnocena topografie povrchu po čelním frézování. Při 

hodnocení povrchu po frézování se jedná o tzv. anizotropní periodicky orientované 

plochy. Rozklad geometrických charakteristik povrchu při čelním frézování lze najít 

v publikacích [59, 60]. 

 

6.1 Metody měření drsnosti povrchu 

Metody a přístroje pro měření topografie povrchu lze zjednodušeně rozdělit na tři 

základní skupiny podle zjednodušeného schématu [36]. 

 

 

 

Obr. 14 – Rozdělení metod pro hodnocení topografie povrchu [36]. 

Metody 

Mechanické Optické Jiné 
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Mechanická dotyková metoda 

Jedná se o dosud nejrozšířenější metodu měření zejména ve strojírenské praxi. 

Při použití této metody se odečítají číselné hodnoty jednotlivých parametrů drsnosti. 

Dotykový profilometr sestává z měřící jednotky (měřícího hrotu) umístěné 

na pohyblivém stojanu. Jednotka je propojena s měřicím přístrojem, který zpracovává 

signál z měřicího hrotu.  

 

Obr. 15 – Měření drsnosti povrchu dotykovou metodou [37]. 

 

Optické metody 

Metoda světelného řezu 

Měření se provádí na dvojitém mikroskopu. Rovnoběžný svazek paprsků dopadá 

na kontrolovaný povrch pod úhlem 45°. V okuláru mikroskopu sledujeme obraz 

profilu povrchu v rovině skloněné pod úhlem 45°. 

 

Obr. 16 – Princip měření dvojitým mikroskopem [8, 38] 

Metoda interferenční 

 paprsek S jde ze zdroje světla na polopropustné zrcadlo vytvořené 

ve skleněném hranolu, kde se rozdělí na dva dílčí paprsky 

 paprsek S1 jde na povrch měřené součásti a zpět 
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 paprsek S2 jde na odrazné zrcadlo, kde se odráží zpět 

 oba dílčí paprsky se spojí (interferují) a jdou do okuláru mikroskopu 

 jsou kladeny velké požadavky na shodnost obou objektivů O1, O2 

 vzniklé interferenční proužky je možno sledovat v okuláru přístroje 

 ideální rovné plochy vykazují stejnoměrné rovnoběžné proužky 

 je-li na povrchu rýha, projeví se na interferenčním obraze vychýlení proužků 

v tomto místě 

 vzdálenost proužků odpovídá změně klínové vrstvy o λ/2 při kolmém dopadu 

světla a velmi malém úhlu klínu 

 známe-li vychýlení proužků ∆L a vzdálenost interferenčních proužků L 

 velikost nerovnosti určíme dle vztahu: R = ∆L/ L . λ /2  

 λ …vlnová délka použitého světla  

Pro získání ostřejších proužků, používáme vícepaprskové interference [8, 38]. 

 

Obr. 17 – Interferenční mikroskop a interference světla [8, 38] 

Metoda porovnávací 

Při tomto způsobu měření porovnáváme drsnost povrchu součásti s drsností 

etalonů pouhým okem nebo pomocí mikroskopu. Pro určení přibližné hodnoty 

drsnosti je nutné dodržet tyto podmínky: 

 materiál etalonu a měřené součásti by měl být stejný, 

 stejný tvar povrchu etalonu a měřené součásti (konkávní, konvexní, plochý), 

 povrch etalonu a součásti byl získán stejnou technologií obrábění, 

 stejné podmínky pozorování etalonu a vzorku (osvětlení) [8, 38]. 

  



40 

 

7 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Obrábění tvrdých kalených materiálů soustružením a frézováním novými řeznými 

materiály a tím náhrada broušení se v praxi uplatňuje stále více. Tento způsob 

obrábění se využívá při výrobě forem, lisovacích nástrojů, součástí leteckých motorů 

a podobně. Protože se jedná o obrábění materiálů se specifickými vlastnostmi, jako 

jsou vysoká pevnost a tvrdost, je třeba hledat takové řezné podmínky, které zajistí 

zvýšení efektivnosti a hospodárnosti celého obráběcího procesu a které umožní 

obrábění bez použití procesních kapalin, čímž dojde ke snížení negativních vlivů 

na životní prostředí. Jednou z možností, jak obrábět tvrdé kalené materiály, je 

obrábění vysokorychlostní – HSC obrábění a vysokoposuvové HFC.  

Na základě dosud uvedeného a po provedení literární rešerše byly stanoveny 

následující cíle disertační práce: 

 navrhnout metodiku experimentálního testování včetně zařízení pro měření  

 experimentálně ověřit různé řezné podmínky pro frézování kaleného materiálu 

a jejich vliv na stav povrchu s eliminací procesní kapaliny z procesu obrábění 

 zkoumat stav obrobeného povrchu  

 v rámci integrity povrchu změřit velikost zbytkových podpovrchových napětí 

ve stanovených bodech obrobené plochy ve stanovené hloubce pod 

povrchem 

 zpracovat výsledky měření zbytkových podpovrchových napětí a provést 

diskusi naměřených hodnot 

 v rámci drsnosti povrchu změřit velikosti parametrů drsnosti Ra, Rq a Rz 

ve stanovených bodech v příčném i podélném směru, 

 ověřit platnost teorie HSC obrábění tvrdých kalených materiálů z hlediska 

velikosti a rozložení zbytkových napětí v obrobeném povrchu. 
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8  NÁVRH A METODIKA PROVEDENÍ EXPERIMENTU 
 

Hlavním cílem provedeného experimentu v rámci disertační práce bylo ověřit 

rozložení zbytkových podpovrchových napětí a hodnoty drsnosti na obrobeném 

povrchu po frézování nástrojového materiálu, určeného pro výrobu forem, různými 

řeznými podmínkami. Řezné podmínky byly voleny na hranici povolených 

nástrojových hodnot udávaných výrobcem. Všechny pokusy obrábění byly prováděny 

za sucha. 

Pro měření byla použita ucelená řada vzorků zakaleného materiálu. Jako výchozí 

materiál byla použita ocel 1.2343 (19 552) zakalená na tvrdost 45 ± 2 HRC.  

Jednotlivé vzorky byly obrobeny odstupňovanou řadou řezných podmínek. 

Obrábění každé plochy obrobku proběhlo dvěma úběry a dvěma třískami hloubky 

ap = 1 mm. Na každém vzorku byly stejnými řeznými podmínkami obrobeny všechny 

čtyři měřené plochy. 

Na každém vzorku byly změřeny hodnoty podpovrchových napětí a to 

na náběhové straně, uprostřed obrobené plochy a na výběhové straně každé 

obrobené plochy. 

 

8.1 Volba obráběného materiálu 
 

Pro provedení experimentů ke zjištění velikosti zbytkových podpovrchových 

napětí byl zvolen materiál 1.2343 (19 552). Byly připraveny vzorky materiálu 

o rozměrech 40 x 40 x 330 mm.  

Tabulka č. 3 - Chemické složení oceli 19 552 a doporučené teploty pro tepelné zpracování 
 

Chemické 
složení % 

C Mn Si Cr V Mo 

0,32 - 0,42 0,2 - 0,5 0,8 - 1,2 4,5 - 5,5 0,35 - 0,6 1,1 - 1,6 

 

Doporučené teploty pro tepelné zpracování: 

Žíhání naměkko 780 až 820 °C několik hodin prohřát 

(podle velikosti kusu), většinou stačí 

4  hodiny a pomalu ochlazovat v peci 
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Žíhání k odstranění pnutí 600 až 650 °C 1-2 hodiny prohřát 

a  pomalu ochlazovat v peci 

 

Kalení 1000 až 1050 °C menší a jednodušší 

nástroje ochlazovat v oleji asi do 100 °C, 

větší a členitější nástroje je vhodnější 

ochlazovat na vzduchu 

 

Popouštění 550 až 650 °C ochlazovat na vzduchu, 

stupeň popouštění se řídí potřebnou 

tvrdostí a houževnatostí nástroje 

 

Charakteristika oceli: 

Chrom-molybden-křemík-vanadová ocel ke kalení v oleji a na vzduchu s velmi 

dobrou prokalitelností, vysokou pevností za tepla a odolností proti popouštění, velmi 

dobrou houževnatostí a plastickými vlastnostmi při normálních i zvýšených teplotách, 

s velmi dobrou odolností proti vzniku trhlinek tepelné únavy a malou citlivostí 

na prudké změny teplot. Je vhodná pro tepelné zpracování na vysoké pevnosti 

a na nástroje chlazené vodou. Je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná ve stavu 

žíhaném naměkko. 

Vhodnosti použití: 

− Formy: pevné a pohyblivé díly, jádra a jiné části forem pro tlakové lití slitin hliníku 

a velké série odlitků slitin zinku a hořčíku. 

− Nástroje pro tváření za tepla: velmi namáhavé malé a středně velké zápustky 

a vložky zápustek. Matrice, trny čelisti a razníky zejména s vysokou pevností 

chlazené vodou. Velmi namáhavé průtlačníky a jiné pomocné nástroje 

pro protlačování neželezných kovů za tepla, průtlačnice na hliník a jeho slitiny. 

− Nástroje pro stříhání za tepla: malé a středně velké nože nůžek, ostřihovací 

matrice a prostřihovací trny. 

 

Obr. 18 – Vzorky materiálu před zahájením obrábění 
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8.2 Volba obráběcího stroje 
 

Pro frézování materiálu 1.2343 (19 552) vysokorychlostním obráběním nebyl 

na VŠB – TU Ostrava k dispozici vhodný stroj. Proto obrábění probíhalo v laboratoři 

Žilinské univerzity na Katedře obrábění a výrobní techniky, kde bylo k dispozici tříosé 

obráběcí centrum HURCO WMX 30t. Tato frézka byla vybrána pro své vlastnosti, 

které umožňovaly obrábění požadovanými řeznými podmínkami. Stroj je koncepčně 

určen pro obrábění větších obrobků, vhodný pro hrubování i dokončovací operace. 

Obrobky byly upínány na podložku mechanicky do svěráku.  

 

 

Obr. 19 – Tříosé obráběcí centrum HURCO vmx 30 t 

 

 

Obr. 20 – Upínání materiálu 
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Průběh obrábění každého vzorku byl zaznamenán kamerou, jak je patrné 

z obrázku č. 19. Účelem snímání bylo vyhodnocení příslušných řezných podmínek 

z hlediska dosažení požadovaného efektu vysokorychlostního obrábění. Toto 

hodnocení probíhalo na základě posouzení barvy třísky v místě řezu. Měření teploty 

v místě řezu nebylo součástí náplně této práce.  

 

Tabulka č. 4 - Základní parametry HURCO vmx 30 t 

Technický parametr stroje Hodnota a jednotka 

Pojezd (X×Y×Z) 
760 × 510 × 610 mm 

Výkon vřetene 13 kW 

Otáčky vřetene 10 - 12 000 min-1 

Rychlosti rychloposuvu v X/Y/Z 35 / 35 / 30 m.min-1 

Kroutící moment 214 Nm při otáčkách 600 min-1 

Standardní vřeteno s kuželem SK40 24 nástrojů 

Řídicí systém WINMAX se dvěma obrazovkami 

  

 

8.3 Volba obráběcího nástroje a materiálu řezné části 
 

Nástroj a břitové destičky byly doporučeny výrobcem ISCAR ČR v době přípravy 

experimentu. Jako v dané době nejvhodnější nástroj pro obrábění uvedeného 

materiálu a uvažovanými řeznými podmínkami byla zvolena pětizubá  fréza FF FWX 

D050-22-07.  

  

 

 

 

Obr. 21 – Fréza FF FWX D050-22-07 a její parametry [47, 61] 
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Fréza byla osazena vyměnitelnými břitovými destičkami H600 WXCU 070515T 

z materiálu IC810, což je velmi jemnozrnná struktura s velkou odolností řezání. 

Poskytuje vysokou odolnost proti opotřebení. Materiál destiček je doporučován 

pro velkou škálu materiálů. Destičky byly povlakovány metodou PVD povlakem 

AlTiN + TiN. Nitrid titanu TiN zabraňuje záděru třísky v oblasti tzv. váznoucího 

kontaktu za řeznou hranou. Přísada TiN zlepšuje řezné vlastnosti do takové míry, že 

zabraňuje lomovému poškození řezné hrany při přerušovaném řezání [6]. 

 

 

 

Obr. 22 – Břitové destičky H600 WXCU 070515T [47, 61] 

 

 

 

8.4 Volba řezných podmínek 
 

Výrobce udává následující doporučené hodnoty: 

řezná rychlost vc = 100 – 400 m.min-1; posuv na zub fz = 0,6 – 1,00 mm;  

hloubka řezu ap = 1,00 – 1,50 mm. 

 

Řezná rychlost vc 

Vliv řezné rychlosti na velikost řezných sil při vysokorychlostním obrábění 

(frézování) má na rozdíl od konvenčních způsobů hlavní a zásadní charakter. 

Zvyšování řezné rychlosti přináší s sebou tepelné snižování pevnosti v odřezávaném 

materiálu, které snižuje jeho řezný odpor, a tím dochází k razantnímu poklesu 

řezných sil. Ale více než u konvenčních metod je u HSC pokles řezných sil vlivem 

řezné rychlosti ovlivňován obráběným materiálem.  
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Posuv na zub fz 

Obecně je velikost, tzn. interval rozsahu posuvů na zub fz dán tvarem, velikostí 

a geometrií nástroje a VBD. Stanovování rozsahu posuvů vychází především 

z geometrie a velikosti fazetky na hlavním ostří VBD. Hlavní funkcí fazetky je 

zpevňovat řeznou hranu – ostří. Její velikost z hlediska šířky, je rovněž parametr pro 

použití minimálního posuvu na zub fz min. Frézování s posuvem na zub pod fz min je 

ostří vystavováno namáhání, které nemusí ostří ustát. Je proto důležité, aby hodnota 

minimálního posuvu fz min byla ze strany uživatele respektována. Jako omezení horní 

hranice použití maximálního posuvu na zub fz max mohou být následující kritéria: 

 charakteristika třísky – její tvar (např. přetvářená tříska), velikost, barva, aj., 

  Parametr drsnosti povrchu Ra – požadovaná, případně dosahovaná, 

  velikost a tvar zubové mezery – množství třísek, průběh vyprazdňování aj., 

  výkon stroje – maximální proudová zátěž, 

  tuhost soustavy – stroj-obrobek-nástroj s důrazem na upnutí obrobku, 

  opotřebení ostří VBD – trvanlivost (rychlost a průběh), řezivost. 

 

Axiální hloubka řezu ap 

Během procesu frézování dochází k velkým silovým namáháním nejen 

samotného nástroje, ale i stroje a jeho konstrukčních celků. Způsob a kvalita upnutí 

obrobku, vyložení vřetene a pinoly nejvíce ovlivňují maximální hloubku řezu. Použití 

nástroje – frézy v řezu při axiální hloubce řezu ap max tedy předpokládá splnění 

určitých podmínek, kterými jsou: 

  dostatečný výkon na vřeteni stroje, 

  tuhost a způsob upnutí, 

  délka vyložení vřetene, případně pinoly ze stroje, 

  jakost obráběného materiálu, 

  stav a kvalita povrchu obráběného materiálu (okuje, svary, kůra, aj.), 

  charakter operace frézování (hrubování, polohrubování, dokončování), 

  záběrové podmínky (poměr ae / D; sousledné a nesousledné frézování). 

Z výše uvedených podmínek, které ovlivňují použití a využití samotného nástroje 

při axiální hloubce řezu ap max, je mnoho. 
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Po vyhodnocení výše uvedených aspektů byly v experimentu voleny řezné 

podmínky tak, že hloubka řezu byla pro všechny řezy konstantní ap = 1 mm. Řezné 

rychlosti vc byly voleny v rozmezí od 200 do 500 m.min-1, posuv na zub fz  v rozmezí 

od 0,6 do 1,8 mm, jak je patrno na obrázku č. 18. V průběhu experimentu bylo nutné 

posuvy na zub snížit na hodnoty v rozmezí 0,6 – 1,0 mm z důvodu výkonu stroje 

a proveditelnosti experimentu. Všechny řezy byly provedeny nasucho, bez použití 

procesní kapaliny. Řezné podmínky byly voleny tak, aby se mohl projevit efekt 

vysokorychlostního HSC obrábění. 

8.5 Schéma experimentu 
 

Pro experimentální část práce byly připraveny vzorky materiálu 1.2343 (19 552) 

o rozměrech 40 x 40 x 330 mm. Všechny vzorky byly tepelně zpracovány 

na požadovanou tvrdost 45 ± 2 HRC. Celkem bylo použito 16 tyčí.   

Byl zvolen stroj, nástroj a materiál řezné části, jak je uvedeno v kapitolách 8.2 

a  8.3. Byly zvoleny různé kombinace řezných podmínek (řezné rychlosti vc a posuvy 

fz) při konstantní hloubce odebírané třísky ap = 1 mm – viz tabulka č. 5. Byl stanoven 

systém kontroly opotřebení břitu vyměnitelných břitových destiček a strategie 

„výměny břitu“ – otáčení destiček. Bylo stanoveno schéma úběru třísek. 

V rámci experimentu bylo provedeno celkem 120 úběrů vrstvy materiálu 

při hloubce řezu ap = 1 mm. Všechny úběry byly prováděny na sucho bez použití 

procesní kapaliny. Průběh obrábění byl natáčen videokamerou, aby bylo možné 

následné hodnocení, zda se podařilo dosáhnout efektu HSC obrábění. Snahou bylo 

docílit takové kombinace řezných podmínek, aby došlo k tavení třísky v místě řezu. 

Schéma experimentu je graficky znázorněno na obrázku č. 23. 
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Obr. 23 – Schéma experimentu 

 

8.5.1 Schéma úběru třísek 

Protože jeden z parametrů obráběcího nástroje – roztečný průměr VBD frézy 

D = 37 mm – viz obrázek 21, byla volena strategie úběru na plochách obrobku šířky 

40 mm na dva úběry čelním frézováním nesymetrickým. Při prvním úběru byly 

obrobeny ¾ šířky, zbývající ¼ šířky byla obrobena druhým úběrem. Tím byla 

zajištěna rovinnost obrobené plochy. Dále byl stanoven celkový úběr materiálu 2 mm. 

Tato vrstva materiálu byla odebrána dvěma třískami hloubky ap = 1 mm. 
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8.5.2 Měření, měřicí přístroje a metody měření v experimentu 

 

V průběhu experimentu bylo prováděno měření zbytkových podpovrchových 

napětí po obrábění a měření parametrů drsnosti obrobeného povrchu. Pro měření 

podpovrchových napětí byla zvolena metoda rentgenografická. Měření probíhala 

na pracovišti Žilinské univerzity. Měření hodnot drsnosti povrchu proběhlo 

na pracovišti VŠB TU Ostrava. Použit byl dotykový profilometr Mitutoyo Surftest 

SJ210. 

Měření opotřebení břitu nebyla prováděna. Kontrola opotřebení břitu nástroje 

probíhala po obrobení každé plochy pouze vizuálně. V případě patrného opotřebení 

nebo poškození byly všechny destičky otočeny nebo vyměněny.  

 

 

Obr. 24 – Vizuální kontrola VBD po obrábění 

 

8.5.3 Měření zbytkových napětí 

 

Pro měření hodnot zbytkových podpovrchových napětí byla zvolena metoda 

rentgenografická. Princip metody je popsán v kapitole 4.3. Vlastní měření byla 

prováděna na odborném pracovišti Žilinské univerzity, které je vybaveno 

inteligentním systémem pro nedestruktivní technologii měření X– ray difraktometrem. 

Uspořádání pracoviště pro měření napětí je zobrazeno na obrázku číslo 25. 
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Obr. 25 – Pracoviště X – ray difraktometrie 

Měření byla prováděna na všech obrobcích a to tak, že na každé obrobené ploše 

byly změřeny hodnoty zbytkových podpovrchových napětí ve třech různých bodech. 

Body byly voleny na náběhové straně, uprostřed délky a na výběhové straně 

obrobené plochy. Celkem bylo změřeno napětí ve 192 bodech. 

 

 

Obr. 26 – Měřicí body na obrobených plochách 

 

8.5.4 Měření drsnosti povrchu 

Drsnost obrobeného povrchu byla hodnocena v souladu s ČSN EN ISO 4287. 

Tato mezinárodní norma stanoví termíny, definice a parametry pro určování struktury 

COBRA LINK vertikální 

polohovaní goniometru 

 

X-ray lampa 

s Cr anodou 

a chlazením 

Mapovací zařízení s 

automatizovanými osami 

 
Detektory 
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povrchu profilovou metodou.  Měřeny byly vybrané parametry drsnosti povrchu, které 

jsou v praxi nejvíce využívány. Jedná se o parametry: 

Ra – průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu, charakterizuje aritmetický 

průměr absolutních hodnot od střední přímky v rozsahu základní délky.  

𝑅𝑎 =
1

𝑙𝑟
 ∫ |𝑍(𝑥)|

𝑙𝑟

0

𝑑𝑥 

Rq – průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu 

𝑅𝑞 =  √
1

𝑙𝑟
∫|𝑍2(𝑥)|

𝑙𝑟

0

𝑑𝑥 

Rz – největší výška profilu v rozsahu základní délky [39]. 

 

Obr. 27 – Základní parametry drsnosti povrchu Ra a Rz [38] 

 

Pro měření drsnosti povrchu byla použita metoda měření dotykovým 

profilometrem Mitutoyo Surftest SJ210. Tento přístroj ihned zobrazuje veškerá 

naměřená digitální nebo grafická data na přístrojovém dotykovém LCD, umožňuje 

jejich ukládání na paměťovou kartu, nebo je rovnou tisknout z vestavěné tiskárny 

na vloženou papírovou pásku. Měřicí přístroj Mitutoyo Surftest SJ210 umožňuje 

měření všech požadovaných parametrů: Ra, Ry, Rz, Rt, Rq, Rv, a dalších. Měření 

byla provedena na Katedře obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulty 

strojní VŠB-TU Ostrava. Pro měření byl použit dotek 12AAC733 s rádiusem hrotu 

snímače 2 µm, úhlem špičky 60°a měřicí silou na hrotu 4 mN. 

Pro hodnocení parametrů drsnosti byla měřena tři místa na každé ploše vzorku 

a to ve směru příčném (ve směru posuvu frézy) a podélném (kolmém na směr 

posuvu). Pro každý vzorek byly vypočteny střední hodnoty parametrů a jejich 

odchylky.  
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Obr. 28 – Měřicí přístroj Mitutoyo Surftest SJ210 

 Základní vlastnosti dotykového profilometru Surftest SJ210: 

 Grafická analýza BAC1, BAC2, ADC 

 Pracovní rozsah: Ra 0,01 – 75 µm, Ry/Rz 0,02 – 300 µm 

 Délka posuvu: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 a 8 mm 

 Vzorkování: x1, x3, x5; digitální filtr a zvětšení 

 Statistika: minimální hodnota, maximální hodnota, směrodatná odchylka, 

rozložení frekvence, pass ratio 

 Nastavitelné limity 

 Rozhraní RS232 pro připojení tiskárny nebo PC 

Princip měření je znázorněn na obrázku č. 15. Na obrázku č. 29 je pracoviště 

měření dotykovým profilometrem Mitutoyo Surftest SJ210, na kterém bylo měření 

drsnosti provedeno. 

 

 

Obr. 29 – Měřicí drsnosti vzorku č. 1 
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9 VYHODNOCENÍ A DISKUSE VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU 

 

Měření zbytkových podpovrchových napětí v povrchové vrstvě vzorku bylo 

vybráno jako hlavní měření prováděného experimentu. Hodnoty zbytkových napětí 

byly měřeny pro všechny zvolené řezné podmínky. Jednotlivé body měření 

zbytkových napětí byly v souladu se strategií experimentu. Naměřené hodnoty 

zbytkových napětí byly zpracovány statisticky a byly vytvořeny grafy rozložení napětí 

na jednotlivých vzorcích. 

9.1 Experimentální část č. 1 – obrábění vzorků – ověření řezných podmínek 
s eliminací procesní kapaliny 
 

V rámci experimentu bylo obrobeno 15 vzorků o rozměrech 40 x 40 x 330 mm 

z kaleného materiálu 1.2343 (19 552) různými řeznými podmínkami, jak je uvedeno 

v tabulce č. 5. Každý vzorek byl obroben po všech čtyřech stranách stejnými 

podmínkami a stejnou strategií úběru materiálu. Po obrobení každé plochy probíhala 

vizuální kontrola opotřebení břitů nástroje. V případě patrného opotřebení břitu 

na  některé z vyměnitelných břitových destiček byly všechny břity vyměněny. 

Výměna všech břitů pootočením destiček probíhala také vždy po obrobení všech čtyř 

stran každého vzorku a tedy při změně řezných podmínek. V případě, že byly 

opotřebeny všechny břity některé destičky, byly nahrazeny všechny břitové destičky 

novými. 

Řezné podmínky pro tuto experimentální část byly stanoveny tak, aby bylo 

dosaženo efektu vysokorychlostního obrábění při využití maximálního výkonu 

obráběcího stroje na hranici mezních hodnot nástroje doporučovaných výrobcem. 

Některé původní kombinace řezné rychlosti a posuvu tyto hodnoty dokonce 

překračovaly – viz obrázek č. 18. Ve dvou těchto případech došlo k zastavení stroje, 

jednou dokonce i ke zlomení břitové destičky při vc = 500 m.min-1 a fz = 1 mm. Proto 

byly všechny hodnoty korigovány tak, aby nepřekročily povolené hodnoty, jak je 

uvedeno v tabulce č. 5. Výjimkou byla použitá řezná rychlost vc = 500 m.min-1 

u  vzorku číslo 7.  Podmínky byly voleny s ohledem na dosažení cíle práce, to je 

dosažení efektu vysokorychlostního obrábění. Při jejich volbě jsem byl limitován 

parametry řezného nástroje a obráběcího stroje. 
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Tabulka č. 5 – Volba řezných podmínek 
 

řezná rychlost vc otáčky n posuv fz 

posuvová rychlost 
vf 

m.min-1 min-1 mm m.min-1 

200 1273 
0,6 3,820 
0,7 4,456 
0,9 5,730 

300 1909 

0,6 5,730 
0,7 6,685 
0,8 7,300 
0,9 8,594 
1,0 9,549 

350 2228 

0,6 6,685 
0,7 7,799 
0,8 8,913 
0,9 10,026 

400 2546 0,6 7,639 
0,8 10,186 

500 3183 0,6 9,549 

 

Uvedené řezné podmínky byly použity pro obrobení 15 vzorků. Vzorek číslo 16 

nebyl obroben. Podmínky byly pro obrábění zvolené vhodně, při vlastním obrábění 

se efekt HSC projevoval a teplota třísek dosahovala hodnot červeného až bílého 

žáru.  

 

 

Obr. 30 – Barva třísky při frézování 

 

Většina tepla byla z místa řezu odvedena třískou. Teplota obrobeného povrchu 

po  obrábění nebyla měřena, avšak při manipulaci s obrobkem těsně po obrábění 
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byla teplota povrchu pocitově nepatrně vyšší než tělesná teplota. Odvedenému teplu 

třískou odpovídala i charakteristika třísky. Tříska byla drobivá a překalená. 

 

 

Obr. 31 – Struktura třísky po frézování 

 

9.2 Experimentální část č. 2 – měření podpovrchových napětí 
 

U všech vzorků včetně vzorku číslo 16 byla měřena podpovrchová napětí ve 

třech bodech na každé ploše, jak je uvedeno ve schématu experimentu. Jednotlivé 

body měření byly na všech obrobených plochách voleny v jejich podélné ose 

ve  vzdálenosti 10 mm od obou konců, to znamená, na náběhové a na výběhové 

straně. Třetí měřící bod každé plochy se nacházel ve středu plochy. Body byly 

označeny z důvodu následného měření drsnosti povrchu obrobených ploch. Všechna 

měření proběhla ve stanovené hloubce pod povrchem.  Ke každému měření je 

přiložen protokol o měření. Naměřené hodnoty normálových a smykových napětí byly 

seřazeny do tabulek č. 6 až č. 15, graficky seřazeny do sloupcových grafů č. 1 až 

č. 10 a následně vyhodnoceny. Pro názornost uvádím na obrázku č. 32 pouze jeden 

protokol o měření středního bodu plochy 2 vzorku č. 13. Všechny protokoly měření 

jsou uvedeny v přílohách práce.  
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Obr. 32 – Protokol naměřených hodnot podpovrchového napětí vzorku č. 13-2b 
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Naměřené hodnoty podpovrchových napětí  

Výsledky měření normálových a smykových napětí pro jednotlivé řezné rychlosti 

byly seřazeny do tabulek naměřených hodnot a sloupcových grafů. 

Tabulka č. 6 – Hodnoty normálových napětí σ [MPa] pro vc=200 m.min-1 

vc n fz vf 
plocha číslo 

náběh střed výběh 
vzorek číslo 

m.min
-1 

min
-1 

mm m.min
-1 

n ± s ± v ± 

200 1273 

0,6 3,820 

1 +30,0  15,2 +209,1  14,5 +278,1  20,5 

13 
2 +11,0  9,4 +41,7  22,9 +59,3  23,0 

3 +211,7  27,4 +268,6  20,1 +365,2  30,4 

4 +79,7  8,2 +109,1  10,4 +134,5  14,4 

0,7 4,456 

1 -100,0  27,7 -3,5  11,7 +56,5  22,8 

14 
2 -34,0  11,8 +55,3  12,7 -37,0  7,3 

3 +70,0  10,2 +72,7  7,4 +155,8  18,0 

4 -130,0  18,6 +71,5  20,2 +103,9  16,5 

0,9 5,730 

1 +292,5  15,4 -10,0  8,4 +227,6  18,6 

15 
2 -217,5  19,0 +76,3  20,4 +243,3  26,8 

3 +240,2  13,5 +207,5  12,6 +240,7  12,0 

4 -95,3  14,1 +169,1  12,0 +163,9  13,1 

 
 
 

 
 

Graf č. 1 – Rozložení normálových napětí při rychlosti vc = 200 m.min-1 
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Tabulka č. 7 – Hodnoty smykových napětí Ʈ [MPa] pro vc=200 m.min-1 

vc n fz vf 
plocha číslo 

náběh střed výběh 
vzorek číslo 

m.min
-1 

min
-1 

mm m.min
-1 

n ± s ± v ± 

200 1273 

0,6 3,820 

1 -10,6 6,1 +16,9 5,8 +30,3 8,2 

13 
2 -13,4 3,7 +34,4 9,1 -14,6 9,3 

3 +38,5 11,0 -27,0 8,1 +31,7 12,3 

4 +11,0 3,3 -13,2 4,2 -6,0 5,8 

0,7 4,456 

1 -49,0 11,4 +31,4 4,7 +43,3 9,0 

14 
2 +24,6 4,8 +15,5 5,0 -8,3 2,9 

3 -15,5 3,8 +12,5 2,8 +38,0 7,3 

4 +3,5 7,5 -32,4 8,1 +40,2 6,7 

0,9 5,730 

1 +58,3 6,2 -25,5 3,5 +47,3 7,3 

15 
2 +36,6 7,7 +42,8 8,3 +48,8 10,6 

3 +67,1 5,4 +6,0 5,1 +8,4 4,8 

4 -7,6 5,8 +53,3 4,9 -3,7 5,2 

 
 
 
 

 
 

Graf č. 2 – Rozložení smykových napětí při rychlosti vc = 200 m.min-1 
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Tabulka č. 8 – Hodnoty normálových napětí σ [MPa] pro vc=300 m.min-1 

vc n fz vf 
plocha číslo 

náběh střed výběh 
vzorek číslo 

m.min
-1 

min
-1 

mm m.min
-1 

n ± s ± v ± 

300 1909 

0,6 5,730 

1 -187,0  16,8 +66,2  21,9 -163,2  17,0 

1 
2 +71,3  19,7 +176,1  17,3 +47,8  16,8 

3 +226,2  22,9 +144,9  18,0 +161,6  15,2 

4 +338,6  21,6 +141,7  26,2 +99,8  29,1 

0,7 6,685 

1 +375,1  21,4 +277,3  13,9 +259,5  19,0 

10 
2 +76,3  17,9 +255,3  11,8 +146,9  14,7 

3 +505,4  26,1 +80,3  12,2 +202,8  11,7 

4 +398,2  18,4 +357,9  26,2 +236,9  21,8 

0,8 7,300 

1 +118,2  25,4 +228,7  22,6 +215,0  21,4 

2 
2 +157,9  26,2 +115,1  12,4 +115,7  18,0 

3 +64,9 24,3 +314,9 15,5 +266,6 16,3 

4 +232,1  17,5 +122,5  16,2 +344,6  24,2 

0,9 8,594 

1 +133,3  11,9 +15,7  11,3 +276,7  23,1 

11 
2 +210,9  19,7 +226,3  24,2 +229,3  18,4 

3 +312,2  15,6 +195,4  24,0 +519,7  26,2 

4 +567,2  21,0 +191,6  22,7 +622,2  37,4 

1,0 9,549 

1 +115,4  16,3 +129,1  15,3 +81,6  14,0 

3 
2 +16,4  9,1 +220,2  11,1 +208,3  10,6 

3 +214,1  12,5 +239,1  15,2 +107,6  12,8 

4 +509,0  18,1 +296,5  13,8 +214,5  11,8 

 

 

Graf č. 3 – Rozložení normálových napětí při rychlosti vc = 300 m.min-1 
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Tabulka č. 9 – Hodnoty smykových napětí Ʈ [MPa] pro vc=300 m.min-1 

vc n fz vf 
plocha číslo 

náběh střed výběh 
vzorek číslo 

m.min
-1 

min
-1 

mm m.min
-1 

n ± s ± v ± 

300 1909 

0.6 5,730 

1 -37,9 8,6 +33,9 11,3 +9,2 8,6 

1 
2 -27,8 10,1 +25,9 8,7 +27,6 8,7 

3 -14,3 11,5 +39,3 9,2 +12,1 7,7 

4 -26,0 10,9 -1,6 13,4 +16,6 15,1 

0.7 6,685 

1 -12,9 8,6 +9,5 7,2 +23,2 9,6 

10 
2 +6,4 7,4 +19,8 6,1 -16,5 5,9 

3 +8,1 10,5 -6,1 6,4 -12,7 4,7 

4 -35,0 7,4 +7,5 13,6 +2,0 8,8 

0.8 7,300 

1 -71,3 13,3 -37,1 11,4 -34,9 10,8 

2 
2 -47,1 13,4 -10,0 6,3 -78,7 8,9 

3 +9,7 12,5 -46,3 7,8 -39,6 8,2 

4 -33,4 8,9 -63,1 8,2 -43,5 12,2 

0.9 8,594 

1 +37,9 4,8 -4,7 4,4 +61,3 9,3 

11 
2 +34,2 8,0 +45,8 9,8 +26,6 7,4 

3 +6,1 5,8 +37,5 9,7 +20,5 10,6 

4 +52,8 8,3 +6,0 9,1 +44,6 15,1 

1.0 9,549 

1 +6,4 8,4 +26,9 8,0 +2,9 7,5 

3 
2 -7,4 4,9 +40,3 5,8 -7,1 5,5 

3 +36,2 6,5 +35,7 7,9 -22,1 6,7 

4 +3,3 9,4 +45,7 7,2 +1,4 6,1 

 

 
 

Graf č. 4 – Rozložení smykových napětí při rychlosti vc = 300 m.min-1 
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Tabulka č. 10 – Hodnoty normálových napětí σ [MPa] pro vc=350 m.min-1 
 
vc n fz vf 

plocha číslo 
náběh střed výběh 

vzorek číslo 
m.min

-1 
min

-1 
mm m.min

-1 
n ± s ± v ± 

350 2228 

0,6 6,685 

1 -130,1  14,2 -148,7  12,8 -229,8  14,8 

9 
2 -77,7  17,0 -96,2  17,1 +107,1  14,8 

3 +243,4  13,0 +68,5  12,5 +115,4  11,7 

4 +385,0  12,2 +321,0  10,5 +160,8  7,8 

0,7 7,799 

1 -34,5  17,6 +201,1  10,5 +63,0  8,9 

6 
2 +43,7  11,4 +81,2  11,8 -161,0  12,8 

3 +48,8  12,6 +213,2  11,3 +152,6  15,7 

4 +210,2  11,4 +277,2  9,4 +181,7  10,7 

0,8 8,913 

1 -41,1  17,1 +55,1  10,7 +74,7  11,7 

8 
2 +148,2  17,2 +96,1  16,5 +46,7  20,1 

3 +179,6  17,3 +163,4  16,6 +88,0  12,2 

4 +375,8  15,0 +301,2  17,0 +361,6  15,2 

0,9 10,026 

1 -333,0  17,5 +285,2  24,7 +223,1  10,5 

12 
2 -209,1  21,2 +328,4  10,4 +448,1  22,7 

3 -65,8  13,7 +554,4  21,4 +460,1  19,9 

4 +350,7  10,4 -134,6  21,2 -232,4  14,4 

 

 

 

Graf č. 5 – Rozložení normálových napětí při rychlosti vc = 350 m.min-1 
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Tabulka č. 11 – Hodnoty smykových napětí Ʈ [MPa] pro vc=350 m.min-1 

 
vc n fz vf 

plocha číslo 
náběh střed výběh 

vzorek číslo 
m.min

-1 
min

-1 
mm m.min

-1 
n ± s ± v ± 

350 2228 

0,6 6,685 

1 -24,7 7,4 +32,4 6,6 -30,1 7,7 

9 
2 +29,2 8,7 +21,6 8,8 -12,8 7,7 

3 +3,3 6,8 +22,6 6,5 -18,1 6,1 

4 +12,2 6,3 +17,3 5,4 +5,9 4,0 

0,7 7,799 

1 -19,7 9,6 +25,2 5,5 -12,4 4,7 

6 
2 -10,4 6,2 +12,6 6,1 -32,1 6,7 

3 -21,7 6,9 +19,0 5,9 +4,4 8,2 

4 +12,5 5,9 +29,1 4,9 +8,3 5,6 

0,8 8,913 

1 -6,4 9,0 +12,7 5,7 +5,2 6,3 

8 
2 +1,5 9,0 +10,9 8,6 +19,3 10,7 

3 +7,9 9,0 +26,8 8,6 +3,4 6,3 

4 +20,4 7,8 +48,7 8,8 +25,2 7,9 

0,9 10,026 

1 -12,7 8,8 -3,6 22,5 +45,1 11,2 

12 
2 -12,8 10,7 -6,2 15,3 -6,6 31,6 

3 -11,4 7,1 -47,4 20,9 -35,1 43,7 

4 -37,5 5,3 +18,0 12,2 +23,1 17,5 

 
 

 
 

Graf č. 6 – Rozložení smykových napětí při rychlosti vc = 350 m.min-1 
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Tabulka č. 12 – Hodnoty normálových napětí σ [MPa] pro vc=400 m.min-1 

 

vc n fz vf 
plocha číslo 

náběh střed výběh 
vzorek číslo 

m.min
-1 

min
-1 

mm m.min
-1 

n ± s ± v ± 

400 2546 

0.6 7,639 

1 +293.3  17.4 +180.8  15.4 +441.0  32.0 

4 
2 -67.6  14.1 -76.4  14.2 +124.4  14.4 

3 +485.9  18.0 +95.9  18.1 +326.4  13.5 

4 +307.8  21.1 +181.3  16.5 +104.8  13.7 

0.8 10,186 

1 +218.0  14.3 +213.1  14.6 +210.4  15.0 

5 
2 +296.1  21.0 +267.4  28.4 +249.5  30.3 

3 +381.0  31.9 +490.6  42.2 +311.8  27.4 

4 +443.3  27.0 +548.4  19.2 +420.7  26.3 

 
 

 

 

Graf č. 7 – Rozložení normálových napětí při rychlosti vc = 400 m.min-1 
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Tabulka č. 13 – Hodnoty smykových napětí Ʈ [MPa] pro vc=400 m.min-1 

vc n fz vf 
plocha číslo 

náběh střed výběh 
vzorek číslo 

m.min
-1 

min
-1 

mm m.min
-1 

n ± s ± v ± 

400 2546 

0,6 7,639 

1 +19,8 9,0 +18,3 8,0 +26,0 16,6 

4 
2 -23,0 7,3 +13,2 7,1 -6,7 7,5 

3 +7,9 9,3 +20,5 9,4 +5,5 7,0 

4 -6,0 11,0 +23,3 8,6 +2,5 5,6 

0,8 10,186 

1 +24,6 7,4 +42,2 7,6 +10,2 7,8 

5 
2 +35,2 10,9 +30,7 14,8 -3,0 15,8 

3 +44,3 16,6 +62,8 21,9 +22,3 14,2 

4 +28,0 14,0 +21,4 10,0 +5,5 13,7 

 

 

 

Graf č. 8 – Rozložení smykových napětí při rychlosti vc = 400 m.min-1 
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Tabulka č. 14 – Hodnoty normálových napětí σ [MPa] pro vc=500 m.min-1 

 

vc n fz vf 
plocha číslo 

náběh střed výběh 
vzorek číslo 

m.min
-1 

min
-1 

mm m.min
-1 

n ± s ± v ± 

500 3183 0,6 9,549 

1 +35,7  16,1 +41,6  13,6 -80,3  13,9 

7 
2 +85,1  20,2 +247,2  17,2 +239,8  15,1 

3 +740,6  16,2 +347,2  19,2 +291,1  29,9 

4 +740,6  16,2 +482,7  29,0 +627,6  26,0 

 

 

 

Graf č. 9 – Rozložení normálových napětí při rychlosti vc = 500 m.min-1 
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Tabulka č. 15 – Hodnoty smykových napětí Ʈ [MPa] pro vc=500 m.min-1 

vc n fz vf 
plocha číslo 

náběh střed výběh 
vzorek číslo 

m.min
-1 

min
-1 

mm m.min
-1 

n ± s ± v ± 

500 3183 0,6 9,549 

1 -18,5 8,4 -20,4 6,9 -39,7 6,9 

7 
2 -15,3 10,2 -26,9 8,7 -23,6 7,6 

3 -41,8 8,2 -18,3 9,7 -9,0 15,1 

4 -41,8 8,2 -57,9 14,6 -62,2 13,1 

 

 

 

Graf č. 10 – Rozložení smykových napětí při rychlosti vc = 500 m.min-1 

 

 

9.3 Experimentální část č. 3 - 3D mapy rozložení podpovrchových napětí 

 

Naměřené hodnoty podpovrchových napětí byly pro jednotlivé vzorky 

vyhodnoceny a zpracovány do grafické podoby. Výsledkem je mapa rozložení napětí. 

Takto zpracované mapy mají pouze informativní charakter, neboť k jejich sestavení 

bylo použito pouze dvanáct naměřených hodnot napětí pro každý vzorek. 

Pro  názornost následují grafy několika vzorků, které vykazují zajímavý průběh 

rozložení napětí.  
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Vzorek číslo 16 

Jedná se o výchozí neobrobený vzorek, u kterého byla proměřena podpovrchová 

napětí, která vznikla v materiálu po tepelném zpracování. Všechny vzorky byly kaleny 

na požadovanou tvrdost 45 ± 2 HRC.  

Jak je z grafu patrné, napětí jsou na jednotlivých plochách vzorku rozložena 

poměrně rovnoměrně. Napětí měřená ve třech bodech každé strany vzorku jsou 

ve všech případech kladná. Velikost napětí se pohybuje od 43,5 MPa (bod 3b) 

do 84,9 MPa (bod 2c). Na stranách 1, 3, 4 vzorku číslo 16 leží všechny hodnoty 

napětí v rozmezí 16 MPa, na straně 2 je toto rozmezí téměř 40 MPa. 

S ohledem na to, že všechny vzorky byly tepelně zpracovávány současně 

a za stejných podmínek, lze předpokládat, že všechny použité vzorky měly hodnoty 

a rozložení podpovrchových napětí podobné jako vzorek číslo 16. 

 

 

Graf č. 11 – Mapa napětí vzorku 16 
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Vzorek číslo 13 

U tohoto vzorku proběhlo obrábění nejnižšími řeznými a posuvovými rychlostmi 

ze všech použitých kombinací. Řezná rychlost vc = 200 m.min-1, posuv na zub 

fz = 0,6 mm. 

Všechna podpovrchová napětí po obrábění byla kladná a na plochách 2, 3, 4 

byla rozložena rovnoměrně s rozpětím hodnot od 11 MPa (bod 2n) do 365,2 MPa 

(bod 3v). Výraznější odchylky vykazovala napětí v jednotlivých bodech na ploše 

číslo 1. 

Na všech plochách tohoto vzorku byla napětí nejmenší na náběhové straně 

a největší na výběhové straně obrobené plochy. 

 

 

 

Graf č. 12 – Mapa napětí vzorku 13 

 

 

Vzorek číslo 5 

Obroben řeznou rychlostí vc = 400 m.min-1 a posuvem fz = 0,8 mm. Jedná se 

o téměř mezní hodnoty řezných podmínek pro použitý obráběcí nástroj a materiál 

řezné části. Všechna naměřená napětí byla opět kladná v rozmezí hodnot 

od 210,4 MPa (bod 1v) do 548,4 MPa (bod 4s). 
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U tohoto vzorku mají napětí v totožných bodech na jednotlivých plochách 

rostoucí tendenci v souladu s pořadím obrábění příslušné plochy. Možnou příčinou 

tohoto jevu by mohlo být postupné otupování břitu nástroje. 

Při obrábění tohoto vzorku byla posuvová rychlost nástroje vf = 10,186 m.min-1, 

což byla nejvyšší hodnota posuvu v rámci prováděného experimentu. 

 

 

Graf č. 13 – Mapa napětí vzorku 5 

 

 

Vzorek číslo 7 

Vzorek byl obráběn řeznou rychlostí vc = 500 m.min-1! Tato hodnota řezné 

rychlosti je za hranicí doporučené maximální řezné rychlosti od výrobce. Posuv byl 

zvolen fz = 0,6 mm, což je naopak minimální hodnota doporučovaná výrobcem. 

Posuvová rychlost tedy byla vf = 9,549 m.min-1. 

Naměřená napětí nabývala hodnot od -80,3 MPa (bod 1v) do 740,6 MPa 

(body 3n a 4n). Celkový rozptyl hodnot napětí téměř 821 MPa. Opět se projevila 

rostoucí tendence napětí v totožných bodech jednotlivých ploch, avšak nárůst byl 

oproti vzorku číslo 5 progresívnější, což by opět mohlo souviset s intenzívnějším 

otupením břitu nástroje vlivem použitých řezných podmínek u tohoto vzorku. 
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Graf č. 14 – Mapa napětí vzorku 7 

 

 

Vzorek číslo 11 

Obrábění vzorku probíhalo řeznou rychlostí vc = 300 m.min-1 a posuvem na zub 

fz = 0,9 mm. Všechna naměřená napětí byla kladná. S výjimkou plochy č. 2, na které 

jsou napětí rozložena v jednotlivých bodech téměř rovnoměrně, byla velikost napětí 

ve středu plochy výrazně menší, než napětí na náběhové a na výběhové straně 

plochy. 

 

 

Graf č. 15 – Mapa napětí vzorku 11 
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9.4 Experimentální část č. 4 – souhrn výsledků měření, vliv posuvové rychlosti 
na velikost zbytkových podpovrchových napětí 

 

9.4.1 Souhrnné výsledky měření 

Výsledky měření podpovrchových napětí na jednotlivých vzorcích jsou uvedeny 

v tabulkách naměřených hodnot. Pro všechny vzorky byly vypracovány 3D mapy 

rozložení napětí. Všechny grafy včetně výše popsaných jsou přílohou práce. 

Obecně lze konstatovat, že po tepelném zpracování materiálu 1.2343 (19 552) – 

kalení na tvrdost 45 ± 2 HRC – zůstávají na povrchu materiálu podpovrchová tahová 

napětí, která jsou rozložena rovnoměrně. Velikost těchto napětí dosahovala hodnot 

od 43,5 MPa do 84,9 MPa. Měření byla provedena ve dvanácti bodech u vzorku číslo 

16. Po obrábění materiálu vysokorychlostním čelním frézováním existují v povrchové 

vrstvě obrobené plochy podpovrchová napětí, která jsou většinou tahová – kladná. 

Kladná napětí byla naměřena ve 156 případech ze 180 měření, což představuje 

86,67%. Ve 24 bodech bylo naměřené napětí záporné. Hodnoty těchto 

podpovrchových zbytkových napětí leží v rozsahu od -333 MPa do +740,6 MPa. 

Celková četnost a hodnoty napětí jsou uvedeny v grafu č. 16. 

 

 

Graf č. 16 – Souhrnné rozložení podpovrchových napětí  
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9.4.2 Vliv velikosti řezné rychlosti na velikost podpovrchového napětí 

V této části práce je posuzován vliv změny velikosti posuvové rychlosti vf 

při konstantním posuvu fz na velikost zbytkového podpovrchového napětí.  

Grafy závislosti byly vyhotoveny pro hodnoty posuvů fz, které byly použity pro 

více řezných rychlostí vc.  

 

Graf č. 17 – Hodnoty napětí při posuvu fz=0,6 mm 

 

Uvedený graf zobrazuje hodnoty napětí u vzorků číslo: 

 13 (vc = 200 m.min-1), 1 (vc = 300 m.min-1), 9 (vc = 350 m.min-1), 4 (vc = 400 m.min-1), 

7  (vc   = 500 m.min-1). S rostoucí řeznou rychlostí vc se zvyšovala posuvová rychlost 

vf a nabývala hodnot uvedených v grafu. Podle teorie HSC obrábění by se při vyšších 

posuvových rychlostech měla velikost zbytkových napětí snižovat, což tato část 

experimentu nepotvrzuje, hodnoty napětí se zvyšující se posuvovou rychlostí spíše 

rostou. Pro stanovení obecného závěru byly tyto grafy zpracovány také pro další 

hodnoty posuvu na zub fz = 0,7; 0,8 a 0,9 mm – viz grafy č. 18, 19, 20. 
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Graf č. 18 – Hodnoty napětí při posuvu fz=0,7 mm 

 

Graf č. 19 – Hodnoty napětí při posuvu fz=0,8 mm 
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Graf č. 20 – Hodnoty napětí při posuvu fz=0,9 mm 
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pro různé posuvy na zub fz nelze vyvodit obecný závěr. Hodnoty napětí 

v odpovídajících bodech jednotlivých ploch nabývají kladných i záporných hodnot 

a jejich velikost kolísá v rozmezí od – 333 MPa do + 622 MPa. Aby bylo možné 

hledat obecné závislosti, bude nutné proměřit jednotlivé vzorky ve více bodech 

a podpovrchová napětí podrobněji zmapovat a analyticky zpracovat.  

Jestliže se nepotvrdily teoretické předpoklady, lze předpokládat, že nebyly 

splněny všechny podmínky, které vytvářejí proces HSM obrábění. Definice HSM, 
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obráběného materiálu. V rámci experimentu bylo snahou docílit tuto teplotu, avšak 

použité řezné parametry pro obrábění jednotlivých vzorků musely být voleny 

s ohledem na instalovaný výkon stroje a parametry nástroje. Nemohly být proto 

použity řezné podmínky dle odborného názoru z praxe, podle kterého se za obrábění 

vysokými rychlostmi považuje obrábění rychlostmi řezání vc přibližně od 600 
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9.5 Experimentální část č. 5 – měření drsnosti obrobeného povrchu 
 

Měření drsnosti povrchu obrobených ploch bylo prováděno jako druhé měření 

v experimentální části této disertační práce. Hodnoty drsnosti byly měřeny na všech 

obrobených plochách v místech, kde se nacházely body, ve kterých byla měřena 

podpovrchová napětí. Celkem bylo provedeno 180 měření v podélném a v příčném 

směru. Výsledky měření základních parametrů drsnosti Ra, Rq a Rz byly seřazeny 

do tabulky naměřených hodnot a následně byly vypočteny jejich průměrné hodnoty 

a odchylky.  

Před vlastním měřením byl přístroj kalibrován a byly nastaveny následující 

parametry: 

Měřící podmínky podle DIN EN ISO 4288:1998 a DIN EN ISO 3274:1998 

Mezní vlnová délka λc = 2,5 mm 

Filtr profilu drsnosti λs = 8 μm 

Rychlost měření vm = 0,5 mm.s-1  

 

Po kalibrování přístroje proběhla vlastní měření. Vypočtené střední hodnoty 

parametrů drsnosti povrchu jsou uvedeny v tabulce č. 16.  

Tabulka č. 16 – Vypočítané parametry drsnosti povrchu z naměřených hodnot 

vzorek  
 

Ra [μm] 
 

± Uc [μm] 
 

Rq [μm] 
 

± Uc [μm] 
 

Rz [μm] 
 

± Uc [μm] 
 

1 3,06 0,49 3,80 0,68 18,54 4,23 

2 4,55 0,56 5,55 0,71 24,52 2,60 

3 9,13 1,05 10,70 1,04 41,55 3,30 

4 4,29 1,56 5,25 1,90 25,20 2,52 

5 9,92 3,37 12,48 4,24 59,46 6,45 

6 4,44 0,47 8,39 5,28 22,67 2,26 

7 7,22 3,07 8,53 3,26 36,61 7,14 

8 6,42 1,25 7,93 1,41 35,79 7,04 

9 3,92 0,49 4,74 0,58 21,37 2,63 

10 5,71 0,60 6,94 0,74 31,03 3,62 

11 8,25 0,79 9,96 0,76 42,51 5,29 

12 2,14 0,54 2,70 0,74 11,85 2,80 

13 5,42 0,58 6,68 0,75 27,90 2,83 

14 9,09 1,67 10,88 1,73 40,87 5,12 

15 7,71 1,17 9,41 1,36 41,48 7,05 
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V grafu 21 jsou uvedeny střední hodnoty parametrů drsnosti posuzovaného 

profilu Ra, Rq a Rz jednotlivých vzorků, které byly měřeny v příčném směru. Hodnoty 

jsou průměrem ze všech naměřených hodnot drsnosti na každém vzorku v měřících 

místech na straně náběhu a výběhu a ve středu každé plochy. Měřící místa tedy 

pokryla body, ve kterých byla měřena podpovrchová napětí.  

 

 

Graf č. 21 – Střední hodnoty parametrů drsnosti  

 

Jak je z grafu patrné, rozložení hodnot Rz pro jednotlivé vzorky koresponduje 

s hodnotami Ra a Rq. Nejlepších hodnot dosahují pro řeznou rychlost 

vc = 350 m.min-1 a pro posuv fz = 0,9 mm. Jedná se o řezné podmínky, kterými byl 

obroben vzorek číslo 12.  

Z naměřených hodnot je patrné, že hodnoty sledovaných parametrů drsnosti 

povrchu odpovídají hodnotám dosahovaným při hrubování běžných materiálů 

konvenčním frézováním. Z hlediska dosahované drsnosti povrchu obrobku jako jedné 

z charakteristik integrity povrchu lze tedy nahradit broušení kalených materiálů 

obráběním nástrojem s definovanou geometrií, v tomto případě frézováním. 
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9.6 Experimentální část č. 6 - hodnocení parametrů integrity povrchu 
 

Naměřené hodnoty drsnosti povrchu (mikronerovnosti povrchu) spolu 

s makronerovnostmi charakterizují geometrický stav obrobené povrchové vrstvy - 

představují tzv. topografické vlastnosti povrchové vrstvy. Tyto, spolu s dalšími 

typickými charakteristikami povrchu, mezi které patří zejména změna struktury 

povrchové vrstvy, průběh zpevnění, průběh zbytkového napětí podpovrchové vrstvy 

a různé vady v povrchové vrstvě, které jsou důsledkem působící technologie, 

komplexně popisují kvalitu povrchové vrstvy. Tento souhrn charakteristik představuje 

integritu povrchu. 

Součástmi dizertační práce byla měření hodnot podpovrchových zbytkových 

napětí, jak je popsáno v kapitole 9.2 a drsnosti povrchu, viz kapitola 9.5. Lze tedy 

vyhodnotit tyto dva parametry jako charakteristiky integrity povrchu. 

Pro názornost uvádím grafy podpovrchových napětí a drsnosti povrchu 

v odpovídajících bodech u všech vzorků, které byly obráběny řeznou rychlostí 

vc = 300 m.min-1 a různými posuvovými rychlostmi. Toto srovnání je uvedeno 

v grafech č. 22 a č. 23. 

 

Graf č. 22 – Naměřené hodnoty Ra při vc = 300 m.min-1 
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Graf č. 23 – Naměřené hodnoty podpovrchových napětí při vc = 300 m.min-1 

 

Zatímco hodnoty drsnosti se s narůstající posuvovou rychlostí zvyšují – graf 

č.  22, tak u podpovrchových zbytkových napětí tento nárůst patrný není – graf č. 23. 

Hodnoty drsnosti vykazují v měřených bodech na jednotlivých plochách rozdíly 

od  8% u vzorku číslo 11 na ploše č. 1 (fz = 0,9 mm) do 36% u vzorku číslo 3 

na  ploše č. 3 (fz = 1,0 mm), tak hodnoty podpovrchových napětí vykazují rozdíly 

výrazně vyšší a to i v případě, že jsou posuzována pouze napětí stejná, tedy kladná. 

Z tohoto hlediska se jeví posuzování velikosti podpovrchových napětí po obrábění 

jako diskutabilní ukazatel integrity povrchu. Pro relevantnější výsledky by bylo nutné 

zmapovat celý povrch důkladně ve velké množině bodů a vytvořit podrobný 3D graf 

rozložení těchto napětí. Vzhledem k časové i finanční náročnosti měření se nejeví 

takovýto postup v rámci této disertační práce reálným. Pro objektivnější posouzení 

podpovrchových napětí by bylo vhodné najít komplexní metodu hodnocení 

podpovrchových napětí obrobeného povrchu podobně, jako je tomu například 

u hodnocení drsnosti povrchu.  
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10 ZÁVĚRY 

 

Výroba forem je technologicky složitý proces, ve kterém je využita řada 

technologií jak při tepelném zpracování, tak při obrábění jednotlivých dílů forem. 

Formy musí splňovat celou řadu kritérií, jako jsou vysoká pevnost, tuhost, odolnost 

proti otěru, odolnost proti tepelnému namáhání, proti chemickým účinkům prostředí 

a  tak podobně, což klade vysoké nároky na materiál forem.  Při vlastním obrábění 

musí být dodržovány postupy, které zaručí požadovanou přesnost výroby, přičemž se 

ve stále větší míře využívá nových možností nástrojových materiálů pro třískové 

obrábění. 

Obrobitelnost materiálů pro výrobu forem je obtížná a s dalším vývojem těchto 

materiálů bude stále obtížnější. U klasického postupu výroby se uplatňují technologie 

frézování, broušení a leštění povrchu v kombinaci s tepelným zpracováním povrchu 

vlastní dutiny formy. Nové materiály řezných částí obráběcích nástrojů umožňují 

frézování velmi tvrdých kalených materiálů a tím i zjednodušení procesu výroby. Není 

nutné provádět tepelné zpracování mezi jednotlivými úseky a lze provádět více 

úkonů na jedno ustavení obrobku při využití možností CNC obráběcích center. 

Současně lze využívat možností vysokorychlostního HSC a vysokoposuvového HFC 

obrábění z důvodu jejich příznivějších účinků na obráběný povrch. 

Cílem disertační práce bylo prozkoumat, zda suchým vysokorychlostním 

frézováním lze docílit požadovaných výsledků integrity obrobeného povrchu, 

zejména drsnosti a vnesených podpovrchových napětí po obrábění, a to v případě, 

jestliže byl obráběn materiál, který byl tepelně zpracován na požadovanou tvrdost 

před vlastním procesem obrábění. Pro dosažení cíle byly pro materiál obrobku 

a materiál řezné části nástroje voleny různé řezné podmínky tak, aby se projevil efekt 

vysokorychlostního obrábění, přičemž byly zcela eliminovány procesní kapaliny 

z procesu obrábění. 

Pro dosažení cílů experimentu byly stanoveny dílčí kroky, které jsou uvedeny 

v kapitole číslo 7 této disertační práce. Jednalo se o tyto kroky: 
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1) Navrhnout metodiku experimentálního testování včetně zařízení pro měření. 

V této experimentální části disertační práce je uvedena volba vhodného 

materiálu obrobku. Byla zvolena ocel 1.2343 (19 552), která se běžně používá 

pro  výrobu forem.  Byly popsány jeho mechanické vlastnosti z materiálového listu 

a  byl stanoven postup tepelného zpracování. Vzorky materiálu stanovených rozměrů 

byly zakaleny na požadovanou tvrdost 45 ± 2 HRC.  

Byla stanovena strategie obrábění vzorků – systém úběru třísek. Základním 

parametrem třísky byla axiální hloubka řezu, která byla ve všech případech stejná – 

ap = 1 mm.  Podle navržených parametrů obrábění byla provedena volba řezného 

nástroje, následovala volba materiálu a tvaru řezných vyměnitelných destiček. 

Pro  takto zvolené materiály obrobku a nástroje byly zvoleny vhodné řezné rychlosti 

a posuvové rychlosti. Hodnoty řezných rychlostí a posuvů byly voleny tak, aby se 

v maximální možné míře docílilo efektu vysokorychlostního a vysokoposuvového 

obrábění s vyloučením procesní kapaliny. Byl zvolen vhodný obráběcí stroj, který 

splňoval výkonové i kinematické požadavky pro provedení experimentu.  

Pro část měření v rámci experimentu byly zvoleny metody měření 

podpovrchových napětí a měření drsnosti obrobeného povrchu a byla vybrána 

vhodná pracoviště pro jednotlivá měření. 

2) Experimentálně ověřit různé řezné podmínky pro frézování kaleného materiálu 

a jejich vliv na stav povrchu s eliminací procesní kapaliny z procesu obrábění. 

V této části experimentu, která proběhla na pracovišti v technologickém centru 

Žilinské univerzity, byly jednotlivé vzorky obráběny různými řeznými podmínkami. 

Řezné podmínky byly voleny s ohledem na požadavky zadání tak, aby se dosáhlo 

efektu HSC a HFC obrábění tvrdého materiálu obrobku. Proto byly řezné podmínky 

voleny jako mezní podmínky doporučované výrobcem obráběcího nástroje. 

U posledního vzorku byly tyto hodnoty vyšší, než doporučené. Ve dvou případech 

došlo v průběhu obrábění k zastavení stroje kvůli nedostatečnému výkonu. V těchto 

případech byla provedena korekce řezných podmínek – řezné rychlosti a posuvu – 

při zachování stanovené hloubky řezu. 
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Ve všech případech proběhlo obrábění na sucho s vyloučením procesních 

kapalin v souladu se stanovením cílů práce. Průběh každého experimentálního 

obrábění byl zaznamenán na videu. 

3) Zkoumat stav obrobeného povrchu. 

V této části práce byly stanoveny parametry integrity obrobeného povrchu 

vzorků, které budou v rámci experimentu vyhodnocovány. Jako hodnocené ukazatele 

byly vybrány parametry drsnosti povrchu a velikosti zbytkových podpovrchových 

napětí po obrábění. V souladu se stanovenými cíli byly zvoleny metody měření 

podpovrchových zbytkových napětí a drsnosti obrobeného povrchu a byla vybrána 

vhodná pracoviště pro provedení těchto měření.  

4) V rámci integrity povrchu změřit velikost zbytkových podpovrchových napětí  

ve stanovených bodech obrobené plochy ve stanovené hloubce pod povrchem. 

Tato měření proběhla na pracovišti Žilinské univerzity, které je vybaveno X-ray 

difraktometrem pro měření podpovrchových napětí metodou rentgenologickou. Byly 

stanoveny měřící body na jednotlivých plochách a metodika vyhodnocení 

naměřených hodnot z protokolů měření. Každý obrobený vzorek materiálu byl 

proměřen ve dvanácti bodech. Pro každý vzorek byl zpracován protokol o měření. 

Takto bylo proměřeno a protokolárně zpracováno patnáct obrobených vzorků. 

Šestnáctým vzorkem byl výchozí tepelně zpracovaný materiál zakalený 

na požadovanou tvrdost. Tento vzorek materiálu byl také proměřený ve stejných 

měřících bodech jako ostatní vzorky.  

5) Zpracovat výsledky měření zbytkových podpovrchových napětí a provést diskusi 

naměřených hodnot 

Hodnoty napětí a jejich odchylky naměřené v jednotlivých bodech byly seřazeny 

do tabulek. Ze seřazených hodnot byly sestrojeny sloupcové grafy rozložení 

podpovrchových napětí pro různé řezné rychlosti vc a posuvy nástroje fz. Dále byly 

tyto výsledky zpracovány do prostorových 3D grafů – map rozložení podpovrchových 

napětí na rozvinutém plášti obrobeného vzorku materiálu. V poslední části grafického 

zpracování naměřených hodnot byly vytvořeny sloupcové grafy velikosti 

podpovrchových napětí při dané konstantní velikosti posuvu fz v závislosti na změně 

velikosti řezné rychlosti vc.  Jednotlivé výsledky byly hodnoceny diskusí a byly 

stanoveny závěry. Z pohledu vnesených podpovrchových napětí lze například 
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usuzovat, která kombinace řezné rychlosti a posuvu nástroje se jeví jako 

nejpříznivější pro praktické využití při výrobě forem. Budeme-li tato podpovrchová 

zbytková napětí porovnávat s hodnotami podpovrchových napětí výchozího tepelně 

zpracovaného materiálu, můžeme jako nejvýhodnější volit kombinaci, která byla 

použita u vzorku číslo 2. U tohoto vzorku je rozptyl hodnot napětí od 64,9 MPa 

do 344,6 MPa, tedy 279,7 MPa. U výchozího kaleného a neobrobeného materiálu je 

tento rozptyl napětí 41,4 MPa (od min. 43,5 MPa do max. 84,9 MPa). U všech 

ostatních vzorků je tento rozptyl hodnot vyšší. Současně se jedná pouze o napětí 

kladná, stejně, jako je tomu u výchozího vzorku. Následují vzorky číslo 14 

s rozptylem 285,8 MPa, u kterého však je minimální hodnota napětí -130,0 MPa 

a maximální 155,8 MPa, dále vzorek číslo 5 s rozptylem 338,0 MPa a další. 

6) V rámci drsnosti povrchu změřit velikosti parametrů drsnosti Ra a Rz  

ve stanovených bodech v příčném i podélném směru 

Hodnoty drsnosti byly měřeny metodou měření dotykovým profilometrem 

Mitutoyo Surftest SJ210 na pracovišti VŠB Ostrava. Měření hodnot drsnosti povrchu 

proběhla ve stejných bodech jako měření podpovrchových napětí. Výsledky měření 

byly zpracovány do tabulek a sloupcových grafů. Byly stanoveny hodnoty drsnosti 

povrchu Ra a Rz pro jednotlivé vzorky jako průměrné hodnoty z naměřených hodnot. 

Hodnoty parametrů drsnosti povrchu jednotlivých vzorků jsou jedním ze dvou 

hodnocených parametrů integrity povrchu po obrábění. Hodnoty drsnosti obrobeného 

povrchu v rámci experimentu se pohybovaly v rozmezí Ra od 2,14 do 9,92 µm, 

Rz od 11,85 do 59,46 µm. 

7) Ověřit platnost teorie HSC obrábění tvrdých kalených materiálů z hlediska velikosti 

a rozložení zbytkových napětí v obrobeném povrchu 

Obrábění tvrdého kaleného materiálu 1.2343 (19 552) vysokorychlostním 

frézováním probíhalo řeznými rychlostmi vc = 200 – 500 m.min-1 a posuvovými 

rychlostmi vf = 3,820 – 10,186 m.min-1. Vhodnými kombinacemi uvedených hodnot 

bylo dosaženo efektu HSC obrábění. Na obrobeném povrchu byly měřeny 

ve stanovených bodech hodnoty zbytkových podpovrchových napětí, jako jeden 

z parametrů integrity povrchu. Tyto naměřené hodnoty byly porovnávány 

s hodnotami podpovrchových napětí v povrchové vrstvě tepelně zpracovaného 

(kaleného) neobrobeného materiálu. Podle teorie HSC obrábění je téměř veškeré 
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vzniklé teplo při obrábění odvedeno třískou, je minimalizován vliv energetického 

působení na vlastnosti povrchové vrstvy a vznik nežádoucích reziduálních pnutí 

po obrábění, která jsou často spojována s fázovými přeměnami a jsou vyvolána 

plastickou deformací povrchové vrstvy za působení teploty řezání.  

Měřením podpovrchových zbytkových napětí na obrobeném povrchu nebyla tato 

teorie potvrzena. Ve všech měřených bodech byly naměřeny různé hodnoty těchto 

napětí v rozsahu od -333,0 MPa do +740,6 MPa. Hodnoty napětí neobrobeného 

materiálu ležely v rozmezí hodnot od 43,5 MPa do 84,9 MPa. Je tedy zřejmé, že 

obráběním byla do povrchové vrstvy materiálu vnesena značná podpovrchová 

napětí.    

 

10.1 Přínosy pro vědní obor 
 

Výsledky uvedené v dizertační práci jsou podloženy experimentem, při kterém 

byly obráběny vzorky materiálu 1.2343 (19 552), což je materiál, který se používá 

k výrobě forem. Bylo testováno obrábění tohoto kaleného materiálu 

vysokorychlostním frézováním HSC a HFC. Obrábění tohoto materiálu řeznými 

podmínkami, které byly v rámci experimentu použity, nebylo dosud na Katedře 

obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava testováno. Zjištěné výsledky 

mohou být použity jako základ k provedení dalších experimentů a rozvoji studijního 

oboru. Zkoumání vlastností materiálu, zejména jeho povrchové vrstvy po obrábění je 

důležitou součástí výzkumu z hlediska nových možností obrábění tvrdých materiálů 

jinými technologiemi, než je broušení nebo obrábění extrémně nízkými řeznými 

rychlostmi. S vývojem nových nástrojových materiálů se bude HSC obrábění 

uplatňovat ve výrobě stále více pro své nesporné výhody technologické, ekonomické 

i environmentální. Z naměřených a zpracovaných hodnot lze po jejich vyhodnocení 

tvrdit, že obrábění tvrdých materiálů vysokorychlostním frézováním je v praxi 

použitelné s využitím nejnovějších řezných materiálů a speciálních výkonných strojů. 

Souhrn výsledků provedených experimentů v této disertační práci má následující 

přínosy pro vědu: 

 návod pro nalezení vhodných kombinací řezných podmínek pro HSC 

frézování kaleného materiálu, 
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 měření zbytkových podpovrchových napětí po obrábění v povrchové vrstvě 

obrobené plochy a vytvoření 3D mapy těchto napětí, 

 zjištění, že vysokorychlostním HSC a HFC obráběním jsou do povrchu 

materiálu vnesena zbytková podpovrchová napětí kladná i záporná 

v poměrně velkém rozsahu hodnot, 

 zjištění, že vysokorychlostním HSC a HFC frézováním kaleného materiálu 

lze docílit hodnot drsnosti obrobeného povrchu Ra či Rz jako u konvenčního 

obrábění běžných materiálů. 

Tato disertační práce může být použita jako výchozí materiál pro další experimenty: 

 nalezení vhodného řezného materiálu a parametrů řezných podmínek 

pro jednoznačné dosažení efektu HSC obrábění pro frézování, 

 nalezení vhodné metody měření podpovrchových napětí, která by byla 

použitelná přímo v procesu obrábění, 

 vytvoření metodiky pro zpracování naměřených hodnot podpovrchových 

napětí v obrobeném povrchu, která by poskytovala srovnatelné výsledky 

z hlediska integrity povrchu různých materiálů. 

 

10.2 Přínosy pro praxi 
 

Výsledky této disertační práce mohou být využity ve všech firmách, které se 

zabývají obráběním tvrdých kalených materiálů frézováním. S vývojem nových 

nástrojových materiálů, které umožňují vysokorychlostní obrábění i velmi tvrdých 

materiálů bez použití procesní kapaliny a s vývojem obráběcích víceosých center lze 

tento způsob výroby uplatňovat ve stále větší míře pro své ekonomické 

i technologické výhody například při výrobě forem. Firmy zpravidla nemají kapacitu 

k provádění podobných experimentů, jaké jsou součástí této disertační práce.  

Výsledky, které byly zjištěny v experimentální části práce, mohou být přínosné 

také pro výrobce řezných nástrojů při vývoji nových výkonných a spolehlivých 

řezných materiálů. 
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10.3 Souhrn 
 

V souhrnu má tato práce přínos zejména v těchto oblastech: 

 volba a použití konkrétních řezných podmínek při frézování kaleného 

materiálu 1.2343 (19 552) s využitím vyměnitelných břitových destiček 

H600 WXCU 070515T z materiálu IC810, 

 zkrácení výrobních časů zejména využitím vyšších řezných rychlostí 

a posuvů a odbouráním mezioperačních časů využitím možností CNC 

obráběcích center, 

 rozčleněním použitých kombinací řezných podmínek v experimentální části 

práce podle dosažené drsnosti povrchu na hrubovací a dokončovací, 

 podle použitého obráběcího stroje volit pro obrábění vhodné stroje podobné 

konstrukce a základních výkonových parametrů 

 posouzení vhodnosti použitých řezných podmínek pro obrábění kaleného 

materiálu z hlediska vnesených podpovrchových zbytkových napětí 

v povrchové vrstvě obrobku. 
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11 CONCLUSIONS 

 

Manufacture of molds is technologically complicated process in which is used a 

lot of technologies, during heat treatment and machining of the individual mold parts. 

Forms have to meet a lot of criterions, such as high strength, toughness, abrasion 

resistance, heat resistance, chemical resistance to the environment. All of this has an 

impact on the material of forms. During the machining have to follow procedures, 

which guarantee the required accuracy of production. We are beginning to use a new 

tool materials for machining. 

Machinability of materials for production of forms is really difficult and with other 

development these materials will be more difficult. For classic production process are 

used technologies milling, turning, grinding and polishing of surface in combination 

with heat treatment of mold cavity. New materials of cutting part of machining tools 

are used for milling of very hard materials and it causes simplification of production. It 

is not necessary to do heat treatment between sections and it can do more acts for 

the one fixing of workpiece with using CNC machining centers. At the same time you 

can use the possibilities of high speed cutting HSC and high feed cutting HFC 

machining due to their favorable effects on the machined surface. 

The aim of this thesis was too developed if a high speed dry milling can achieve 

the desired result of the machined surface integrity, in particularly the roughness and 

entrained subsurface stress after machining, in the case that the material was 

machined after heat treatment to the desired hardness. To achieve the aim for the 

workpiece material and material of cutting part of tool was chosen different cutting 

conditions, so that by the effect of HSM, wherein the process fluid completely 

eliminated from machining process. 

To achieve the objectives of the experiment were determined partial steps that 

are listed in Chapter 8 of this dissertation. It was the following steps: 

1) Propose methodology including experimental testing measuring devices 

In the experiment part of thesis is given choice of material of the workpiece. We 

chose steel 1,2343 (19 552) which is commonly used for the production of molds. 

They were described their material mechanical properties and was chosen 



87 

 

technological process of heat treatment. The samples of material specified 

dimensions were hardened to the required hardness (45 ± 2) HRC. 

Strategy has been defined by machining samples - removal system chips. The 

basic parameter of chips was axial cutting depth, which in all cases was the same - 

ap = 1 mm. According to the proposed machining parameters has been selected 

cutting tool, followed by the choice of material and shape of the removable cutting 

inserts. For such selected materials of the workpiece and the tool are selected 

appropriate cutting speed and the feed speed. Values of cutting speeds and feeds 

were chosen so that the maximum possible extent and achieve the effect of high-

speed machining excluding process fluid. He was selected a suitable machine tool 

that meet both performance and kinematic requirements for the experiment. 

For the measurement part in the experiment was chosen method of measuring 

subsurface stress and surface roughness measurement and was selected a suitable 

workplace for each measurement. 

2) Experimentally verify different cutting conditions for milling of hardened material 

and their influence on the state of the surface with the elimination of process fluid 

from the machining process. 

In this part of the experiment, which took place in the workplace in the 

technological center of University of Zilina, individual samples were machined by 

different cutting conditions. Cutting conditions were chosen with regard to the 

requirements to enter so as to achieve the effect of HSC and HFC machining the 

hard material of the workpiece. Therefore, cutting conditions were chosen as the 

boundary conditions recommended by the manufacturer of the machine tool. In the 

last sample, these values were higher than recommended. In two cases occurred 

during processing to stop the machine due to inadequate performance. In these 

cases was done a correction of cutting conditions - cutting speed and feed - while 

maintaining a fixed cutting depth. 

In all cases was dry machining excluding process fluids in accordance with the 

setting targets work. During each experimental machining was videotaped. 
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3) Examine the condition of the machined surface 

In this part of the thesis integrity parameters of the machined surface of samples 

were set and they will be evaluated in the experiment. Rated indicators were selected 

parameters of the surface roughness and the size of subsurface residual stress after 

machining. In accordance with the objectives set were chosen method of measuring 

subsurface residual stress and surface roughness and was chosen appropriate 

department to perform these measurements. 

4) Within the integrity of the surface to measure the size of subsurface residual stress 

at specified points of the machined surface within the prescribed depth beneath the 

surface 

This measurement was realized at the workplace University of Žilina, which is 

equipped with X-ray diffractometer for measuring subsurface stress by radiographic 

method. Measuring points were determined on individual areas and methodology of 

evaluation of the measured values of measurement protocols. Each machined 

sample was measured at twelve points. For each sample was processed 

measurement protocol. It was measured and processed in a protocol fifteen 

machined samples. Sixteen sample was heat-treated to the desired hardness. The 

sample material was also measured at the same points as the other samples. 

5) Process results of subsurface residual stress and make the discussion of 

measured values 

The stress values and their deviations are measured at various points and they 

have been grouped into tables. From aligned values were constructed bar graphs of 

subsurface stress distribution for different cutting speeds vc and feed rate fz. 

Furthermore, these results were processed in 3D graphs - maps of subsurface stress 

in the developed casing machined sample material. In the last part of the graphical 

processing of measured values were created bar graphs size subsurface stress at a 

given constant feed rate fz according to change of the cutting speed vc. Individual 

results were evaluated and discussions were determined conclusions. In terms of the 

introduced subsurface stresses can be assumed for example that the combination of 

the cutting speed and feed is most favorable for practical use in the production of 

molds. If we will compared these residual stress with value of stress of starting heat 
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treated material, we can as the best combination chose sample no.2. For this sample 

is variance of stress values of 64.9 MPa to 344.6 MPa (279.7 MPa). For starting 

material hardened and the non-machined workpiece is the variance of stress 41.4 

MPa (min. 43.5 MPa max. 84.9 MPa). For all other samples, the variance of values is 

higher. Simultaneously, it is only the positive stress, as well as that of the initial 

sample. The following samples no. 14 with variance of 285.8 MPa, however, the 

minimum stress value -130.0 MPa and 155.8 MPa maximum, then the sample 

number 5 with a variance 338.0 MPa and more. 

6) Surface roughness - the size of roughness parameters Ra and Rz at specified 

points in the transverse and longitudinal direction 

Roughness values were measured by device profilometer Mitutoyo SJ210 

Surftest at workplace Technical University of Ostrava. Measurement of surface 

roughness was realized in the same points as the measuring subsurface stress. The 

measurement results were summarized in tables and bar graphs. Values were 

determined surface roughness Ra and Rz for each sample as the average value of 

the measured values. Values of surface roughness parameters of individual samples 

are one of the two parameters evaluated the surface integrity after machining. The 

values of roughness of the machined surface in the experiment were in the range of 

Ra from 2.14 to 9.92 µm Rz from 11.85 to 59.46 µm. 

7) Verify the validity of the HSC hard machining hardened materials in terms of size 

and distribution of residual stress in machined surface 

Machining of hard materials hardened 1.2343 (19 552) conducted a high-speed 

milling cutting speeds vc = 200 to 500 m.min-1 and feed speeds vf = 3.820 to 10.186 

m.min-1. Appropriate combinations of the above values have been achieved effect 

HSC machining. On the machined surfaces were measured values of subsurface 

residual stress, as one of the parameters of surface integrity. These measured values 

were compared with values subsurface stress in the surface layer of the heat treated 

(hardened) un-machined material. According to the theory of HSC machining it is 

almost all of the heat generated during machining dissipated by chips, minimizes the 

effect of energetic influence on the properties of the surface layer and the formation 

of undesirable residual stress after machining, which are often associated with phase 
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transmissions and they are caused by plastic deformation of the surface layer under 

the action of cutting temperature. 

The measurement of residual stress on the machined surface, this theory has not 

been confirmed. In all the measuring points have been measured various values of 

these stress in the range of from -333.0 to +740.6 MPa. The stress un-machined 

material was measured between the values from 43.5 MPa to 84.9 MPa. It is 

therefore evident that machining in the surface layer of the material introduced 

subsurface considerable stress. 

 

11.1 Benefits for the scientific field 
 

The results presented in the thesis are based on experiments in which samples 

of material 1.2343 (19 552) was machined and this material is used for producing of 

moulds. The hardened material was tested by HSM and HFC. The machining with 

these cutting parameters wasn’t used at Department of Machining, Assembly and 

Engineering Metrology, VŠB-TU Ostrava. The results can be used as a basis to 

conduct further experiments and development of study. Investigation of material 

properties, in particular its surface layer after machining is an important part of 

research because of the new possibility of machining of hard materials other 

technologies than grinding or machining extremely low cutting speeds. With the 

development of new tool materials will apply the HSC machining in production 

increasingly for its advantages of technological, economic and environmental. The 

measured values can be processed and after its evaluation, we can say that 

machining hard materials with using HSM is usable with the newest cutting materials 

and special performance in practice. A summary of the experiments results in this 

thesis have the following benefits for science: 

 Instructions for finding suitable combinations of cutting conditions for HSC 

milling of hardened material, 

 Subsurface measurement of residual stresses after machining in the surface 

layer and creating 3D maps of these stress, 
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 Finding out that HSM and HFC are introduced into the material surface 

residual subsurface voltage positive or negative in a relatively large range of 

values, 

 Finding out that HSM and HFC of hardened material can be achieved 

roughness values of machined surface Ra or Rz as with conventional 

machining of common materials. 

 

This thesis can be used as starting manual for other experiments: 

 Finding out of suitable cutting material parameters and cutting conditions for 

achieving HSM effect, 

 Finding out suitable methods of measuring subsurface stress, which is useful 

in the process of machining, 

 Developing a methodology for processing of measured values of subsurface 

stress in machined surface which provide comparable results in terms of the 

surface integrity of various materials. 

 

11.2 Benefits for practice 
 

The results of this thesis can be used by all companies dealing with machining of 

hard milling of hardened materials. With the development of new tool materials which 

allow high-speed machining of very hard materials without the use of process fluid 

and with the development of multi-axis machining centres, this method can 

manufacture apply increasingly for their economic and technological advantages, for 

example in the production of moulds. Companies generally haven’t the capacity to 

conduct similar experiments, which are part of this thesis. 

The results, which were detected in the experimental part of the thesis can be 

beneficial also for the manufacturers of cutting tools in developing new powerful and 

reliable cutting materials. 

 

 

 



92 

 

11.3 Summary 
 

In summary, this thesis has benefit in the following areas: 

 Choice and use of specific cutting conditions when milling hardened material 

1.2343 (19,552) with using inserts H600 WXCU 070515T material IC810, 

 Reduction production times especially using higher cutting speeds and feeds 

and degradation interoperable times using the possibilities of CNC machining 

centers, 

 Segmentation of used combinations of cutting conditions in the experimental 

part of the thesis achieved by the surface roughness on the roughing and 

finishing, 

 Depending on the machine tool – we choose the appropriate cutting machines 

of similar design and basic performance parameters, 

 Evaluating of the appropriateness of cutting conditions for machining 

hardened material from the viewpoint of introduced subsurface residual stress 

in the surface layer of the workpiece. 
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