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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

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 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 [-] 

J modul průřezu  [mm
4
] 

KNB kubický nitrid boru [-] 

L vzdálenost interferenčních proužků [mm] 

ΔL 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 [-] 
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SK slinutý karbid [-] 

VBD vyměnitelná břitová destička [-] 

a délka třmenu  [mm] 

ae šířka záběru  [mm] 

ap axiální hloubka řezu [mm] 

b šířka vzorku [mm] 

d parametr mřížky  [mm] 

do počáteční parametr krystalografické mřížky nezatíženého 

krystalu 

[mm] 

Δd 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

] 

Δx tloušťka vrstvy  [mm] 

Δy deformace  [mm] 

z   počet zubů  [-] 

zpmax výška nejvyššího výstupku nerovnosti profilu [μm] 

zvmax hloubka nejnižší prohlubně nerovnosti profilu [μm] 

α výchylka  [°] 

αo úhel hřbetu nástroje v rovině ortogonální [°] 

β naklonění detektoru  [°] 

o úhel čela nástroje v rovině ortogonální [°] 

ɛ velikost elastické deformace [-] 

λ vlnová délka  [m] 

λc filtr profilu definující rozhraní mezi složkami drsnosti a 

vlnitosti 

[-] 

λs filtr profilu definující rozhraní mezi složkami vlnitosti a 

nerovností 

[-] 

θ Braggův úhel  [°] 

Ψ výchylka emitoru  [°] 

σ normálové napětí  [MPa] 

σ1 horní normálové napětí [MPa] 

σ2 dolní normálové napětí [MPa] 

τ smykové napětí [MPa] 
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Anotace disertační práce 

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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Dissertation thesis annotation 

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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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. Při určité 

kombinaci řezné rychlosti a posuvu nástroje může docházet až k tavení materiálu obrobku 

v místě řezu. Díky tomu se snižují řezné síly a tím i výchylka nástroje během obrábění. 

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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1 ANLÝZA VZNIKU TAHOVÝCH A TLAKOVÝCH ZBYTKOVÝCH 

NAPĚTÍ V POVRCHOVÉ VRSTVĚ MATERIÁLU 
 

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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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 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]. 

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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2 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]. 

2.1 Tvorba třísky u vysokorychlostního obrábění 

 

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 smykové roviny, ztenčí se 

průřez odcházející třísky a zvýší se rychlost  vt jejího odchodu z kontaktní zóny. 

 

Obr. 2 – 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 
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gradient, čímž se zase naopak zkracuje doba styku břitu nástroje s právě vznikající částí 

obrobené plochy, která se tímto méně prohřívá [15]. 

2.2 Současný stav využívání obrábění vysokými rychlostmi 

 

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 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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3 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.  

Cílem disertační práce je ověření vhodnosti použití vysokorychlostního frézování 

pro obrábění zvoleného materiálu. Posouzení vhodnosti tohoto obrábění bude podloženo 

studiem procesu obrábění, experimentálním ověřením a vyhodnocením výsledků.  

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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4 NÁVRH A METODIKA PROVEDENÍ EXPERIMENTU 

 

4.1 Volba obráběného materiálu 

 

Pro provedení experimentů ke zjištění velikosti zbytkových podpovrchových napětí byl 

zvolen materiál 1.2343 (19 552).  

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. 

 

Byly připraveny vzorky materiálu o rozměrech 40 x 40 x 330 mm. 

 

 

Obr. 3 – Vzorky materiálu před zahájením obrábění 
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4.2 Volba obráběcího stroje 

 

Pro obrábění vysokorychlostním obráběním se doporučuje použití strojů s vysokým 

výkonem a tuhostí konstrukce. 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. Konstrukce tohoto obráběcího centra splňuje 

požadavky a nároky pro vysokorychlostní obrábění tvrdých materiálů. Při obrábění byla 

zajištěna požadovaná tuhost soustavy stroj, nástroj, obrobek a také stabilita kinematických 

veličin během obrábění. 

 

Obr. 4 – Tříosé obráběcí centrum HURCO vmx 30 t 

4.3 Volba obráběcího nástroje 

 

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. 5 – Fréza FF FWX D050-22-07 [47] 
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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. 6 – Břitové destičky H600 WXCU 070515T [47, 61] 

4.4 Volba řezných podmínek 

 

Prvotní volba řezných podmínek pro obrábění kaleného materiálu 1.2343 (19 552) 

zvolenými vyměnitelnými břitovými destičkami vycházela z hodnot doporučených výrobcem: 

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. Pro experimentální obrábění byla zvolena hloubka řezu ap = 1,00 mm. 

Následné hodnoty řezných podmínek byly voleny s ohledem k dosažení cíle experimentu. 

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 
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5 VYHODNOCENÍ A DISKUSE VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU 
 

5.1 Experimentální část č. 1 – frézování vzorků 

 

V rámci této části 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. 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. 27 – Barva třísky při frézování 

 

Většina tepla byla z místa řezu odvedena třískou. Odvedenému teplu třískou odpovídala 

i charakteristika třísky. Tříska byla drobivá a překalená. 

 

 

Obr. 28 – Struktura třísky po frézování 
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5.2 Experimentální část č. 2 – měření podpovrchových napětí 

 

U všech obrobených vzorků a jednoho výchozího neobrobeného byla měřena 

podpovrchová napětí ve třech bodech na každé ploše. Jednotlivé body měření byly na všech 

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 

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

seřazeny do tabulek a sloupcových grafů a následně byly vyhodnoceny. 

 

 

Obr. 23 – Měření napětí na obrobených plochách 

Sloupcové grafy rozložení podpovrchových zbytkových napětí byly vytvořeny pro různé 

řezné rychlosti vc a jím odpovídající posuvové rychlosti vf při zvolené hodnotě posuvu na zub 

fz.  

Po obrábění zůstávají v povrchové vrstvě obrobku zbytková napětí normálová – σ [MPa] 

i napětí smyková – τ [MPa]. Grafy rozložení napětí byly vytvořeny ze všech naměřených 

hodnot, jak pro normálová, tak i pro smyková napětí. 
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Graf č. 1 – Rozložení normálových napětí při rychlosti vc = 400 m.min
-1

 

 

Graf č. 2 – Rozložení smykových napětí při rychlosti vc = 400 m.min
-1
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5.3 Experimentální část č. 3 – 3D mapy rozložení zbytkových podpovrchových napětí 

 

V této části experimentu byly vytvářeny grafy rozložení zbytkových normálových napětí 

v povrchové vrstvě všech obrobených vzorků i vzorku neobrobeného výchozího zakaleného 

materiálu. S ohledem na velmi dobrou prokalitelnost materiálu 1.2343 (19 552) nebyla 

provedena zkouška prokalitenosti. Vycházelo se z předpokladu, že rozložení napětí v celém 

průřezu zakaleného materiálu je podobné, jako rozložení napětí v povrchové vrstvě. 

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 výchozí vzorek uvedený v grafu. 

 

 

 

Graf č. 3 – Mapa normálových napětí výchozího vzorku  

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. 

Tyto grafy rozložení napětí byly vytvořeny pro všechny vzorky použité v experimentu. 
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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. 4 – 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). 

U tohoto vzorku mají napětí v totožných bodech na jednotlivých plochách rostoucí 

tendenci v souladu s pořadím obrábění příslušné plochy. Možnou příčinou tohoto jevu mohlo 

být postupné otupování břitu nástroje. 
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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. 5 – Mapa napětí vzorku 5 

 

Takto vypracované 3D mapy rozložení zbytkových podpovrchových napětí mohou být 

podkladem pro hodnocení integrity obrobeného povrchu. Po zpracování všech naměřených 

hodnot 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 – ve třech bodech na každé ploše. 

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. 
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5.4 Experimentální část č. 4 – souhrn výsledků měření, vliv posuvové rychlosti 

na velikost zbytkových podpovrchových napětí 

 

V této části práce byl 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. 

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, avšak nejedná se o rovnoměrný nárůst, jak je 

patrné z následujících grafů. 

 

 

Graf č. 6 – Hodnoty napětí při posuvu fz=0,6 mm 
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Graf č. 7 – Hodnoty napětí při posuvu fz=0,8 mm 

U dalších hodnot posuvů fz bylo toto rozložení napětí zcela nerovnoměrné a rozkolísané. 

Jestliže se nepotvrdily teoretické předpoklady, lze předpokládat, že nebyly splněny všechny 

podmínky, které vytvářejí proces HSM obrábění. Definice HSM, kterou uvádějí odborníci, 

hovoří o tom, že o HSM způsobu obrábění lze hovořit tehdy, jestliže střední teplota řezání 

nabývá hodnot, které se blíží teplotě tavení 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 vc přibližně od 600 do 1800 m.min
-1

 

a posuvovými rychlostmi vf od 15 do 30 m.min
-1

. 
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5.5 Experimentální část č. 5 – měření drsnosti obrobeného povrchu 

 

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

mezinárodní norma stanoví termíny, definice a parametry pro určování struktury 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. [μm] 

𝑅𝑎 =
1

𝑙𝑟
 ∫ |𝑍(𝑥)|

𝑙𝑟

0

𝑑𝑥 

Rq – průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu. [μm] 

𝑅𝑞 =  √
1

𝑙𝑟
∫|𝑍2(𝑥)|

𝑙𝑟

0

𝑑𝑥 

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

𝑅𝑧 =  𝑧𝑝𝑚𝑎𝑥 + 𝑧𝑣𝑚𝑎𝑥  

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). Celkem 

byla provedena měření ve 180 místech. Tato místa zahrnovala body, ve kterých bylo měřeno 

zbytkové podpovrchové napětí. Pro každý vzorek byly vypočteny střední hodnoty parametrů 

a jejich odchylky. 
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Obr. 26 – Měření drsnosti povrchu  

 

Graf č. 8 – Střední hodnoty parametrů drsnosti  

 

Jak je z grafu patrné, hodnoty parametrů Ra, Rq a Rz nabývají nejlepších hodnot 

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. 
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5.6 Experimentální část č. 6 – hodnocení parametrů integrity 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. 

 

 

Graf č. 9 – Naměřené hodnoty Ra při vc = 300 m.min-1 

 

 

Graf č. 10 – Naměřené hodnoty podpovrchových napětí při vc = 300 m.min-1 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

fz [mm] / plocha č. 

Hodnoty Ra [µm] při vc = 300 m.min-1 

náběh

střed

výběh

-300,0

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Hodnoty napětí σ [MPa] při vc = 300 m.min-1 

náběh

střed

výběh

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0       posuv fz [mm] 



 Stránka 28 
 

Zatímco hodnoty drsnosti se s narůstající posuvovou rychlostí zvyšují – graf č.  9, tak 

u podpovrchových zbytkových napětí tento nárůst patrný není – graf č. 10. 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. 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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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, jak je uvedeno výše. 

Jako vhodný materiál pro provedení experimentálních obrábění byla zvolena ocel  1.2343 

(19 552), která se běžně používá pro výrobu forem. 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. 



 Stránka 30 
 

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.  

Jednotlivé vzorky materiálu byly obrobeny zvolenými řeznými podmínkami, v souladu 

se stanovenými cíli práce byly měřeny zvolené parametry integrity povrchu obrobených ploch 

– hodnoty zbytkových podpovrchových napětí po obrábění a hodnoty parametrů drsnosti 

povrchu. 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 posuvové rychlosti vf. 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 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. 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. 
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PŘÍNOSY PRO VĚDNÍ OBOR 

 

 návod pro nalezení vhodných kombinací řezných podmínek pro HSC frézování 

kaleného materiálu, 

 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. 

 

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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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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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. 

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 
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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, 

 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. 
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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. 

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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