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Anotace 

Porovnání životností fréz upnutých v termoupínačích oproti jiným způsobům upínání nástrojů 

        Předkládaná práce se zabývá problematikou volby vhodných nástrojových držáků pro výrobu složitých 
dílců na CNC frézovacích strojů. Současná doba přináší masivní nasazení moderních CNC obráběcích strojů, 
kdy naprostá většina nově pořizovaných obráběcích strojů spadá do této kategorie. Pořízením numericky 
řízených strojů se zpravidla otevřou pro provozovatele nové odbytové možnosti, jak pro dodávky kvalitně 
obrobených dílců v případě kooperační výroby, tak při dodávkách kompletních celků. Pro zajištění 
optimální hospodárnosti a tedy maximální využití strojního času je nutné používat kvalitní a výkonné 
nástroje. Životnost především rotačních nástrojů je do značné míry také ovlivněna vlastnostmi použitých 
nástrojových držáků. Správná volba upínače fréz může podstatným způsobem prodloužit životnost 
nástroje, má vliv na jakost obrobené plochy a samozřejmě tím také na produktivitu celého výrobního uzlu. 
V odborné veřejnosti jsou odlišné názory na použití různých typů upínačů. Tyto názory se opírají o osobní 
zkušenosti a zpravidla nejsou podloženy exaktním měřením. V úvodu práce jsou popsány vlastnosti 
moderních nástrojových materiálů vyráběných práškovou metalurgií, včetně popisu výroby rotačních 
frézovacích nástrojů a jejich povlaků. Dále následuje kapitola s popisem v průmyslové praxi používaných 
nástrojových systémů. Na tuto kapitolu navazuje podrobnější popis termoupínačů a jejich příslušenství. 
V další kapitole následuje příprava experimentálního měření včetně nezbytné teorie a popisu použitých 
strojů a přístrojů. V poslední kapitole je uvedeno vyhodnocení naměřených dat vzhledem k použitým 
upínačům a dat získaných analýzou dosažené drsnosti z pohledu k akustickým projevům při obrábění a také 
k přínosu pro praktické využití a přínos vědecký. 

 
 
 

 

Annotation 

Comparison of the clamping of milling cutters in thermal fixtures with other tool clamping 
methods. 
 
  The submitted thesis deals with the problems of selecting appropriate tool holders for the manufacturing 
of complex components on CNC milling machines. The present time brings a massive application of CNC 
machine tools and an overwhelming majority of newly acquired machine tools fall to this category. By 
acquiring numerically controlled machines, operators gain new sales opportunities for supplies of both 
high quality machined components in the case of cooperation production and complete units. To ensure 
the optimum economy and thus the maximum machine time utilization it is necessary to use high quality 
and powerful tools. The service life of, in particular, rotating tools is to large extent influenced also by the 
properties of the tool holders used. The correct selection of milling fixtures can substantially extend the life 
of such tools, it has an influence on the quality of the machined surface and, obviously, also on the 
productivity of an entire production unit. The professional public have different opinions on using various 
types of fixtures. These opinions are based on personal experience and they are usually not supported by 
exact measurements. The introduction of the thesis describes the properties of modern tool materials 
manufactured by powder metallurgy including a description of the manufacturing of rotating milling tools 
and their coatings. The following chapter describes tool systems used in industrial practice. This chapter is 
followed by a detailed description of thermal fixtures including their accessories. The next chapter 
describes the preparation of experimental measurements including the necessary theory and description 
of the machines and instruments used. The last chapter provides an evaluation of the measured data in 
relation to the clamps used and data acquired by an analysis of the roughness reached in relation to 
acoustic signs during machining including the benefit for practical applications and for science. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Značka Význam Jednotka 
CVD Chemical Vapour Deposition – chemická vylučování z parní fáze [-] 

E modul pružnosti [MPa] 
HBW tvrdost podle Brinella [-] 
HRC tvrdost podle Rockwela [-] 

HV trdost podle Vickerse [-] 
ISO Inernational Organisation for Standartization 

Mezinárodní organizace pro standardizaci 
[-] 

KBN kubický nitrid bóru [-] 
DIN Deutsches Institut für Normung – německý institut pro 

normalizaci 
[-] 

              KVS opotřebení [mm] 
NO nástrojové oceli [-] 

          P,M,K            
           N,S,H 

označení druhu řezného materiálu podle normy  
ISO 513:2002 

[-] 

HSC High Speed Cutting - vysokorychlostní obrábění [-] 
HVC High Volume Cutting - vysokoobjemové obrábění  [-] 

K součinitel pěchování třísky [-] 
D obráběný průměr [mm] 

MTCVD Middle Temperature Chemical Vapour Deposition 

chemická metoda nanášení povlaku při středních teplotách 

[-] 

Qc celkové množství tepla za jednotku času [J. min-1] 

Ra průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [μm] 

Qn teplo odvedené nástrojem [J] 

Qo teplo odvedené obrobkem [J] 

KIC lomová houževnatost [MPa.m-1/2] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

Tn trvanlivost nástroje [min] 

ap hloubka řezu [mm] 

f posuv [mm.min-1] 

n otáčky [min-1] 

t čas obrábění [min] 

vc řezná rychlost [m.min-1] 

Fc řezná složka síly obrábění [N] 

                  Ff třecí síla [N] 

rε poloměr zaoblení špičky obráběcího nástroje [mm] 

av součinitel teplotní vodivosti [m2. s-1] 

fz posuv na jeden zub  [mm] 

vf rychlost výsledného řezného pohybu [m.min-1] 

z počet zubu frézy [1] 

hj okamžitá tloušťka odebírané vrstvy [mm] 

hmax maximální tloušťka odebírané vrstvy [mm] 

hkr tloušťka třísky v závislosti na úhlu nastavení [mm] 

k studentův koeficient pro správnost výsledku [-] 

s směrodatná výběrová odchylka [-] 

t Studentova t hodnota [%] 

Rc,Rq parametry drsnosti [μm] 

        λs, λc, λf filtry profilu při hodnocení drsnosti povrchu [-] 
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                   ! úhel styku při frézování [°] 
α konstanta [-] 

αo úhel hřbetu v rovině ortogonální [°] 
ν Poissonovo číslo [-] 

γef měrná lomová energie [MPa] 
γF lomová energie [MPa] 
κr úhel nastavení hlavního ostří [°] 

λs úhel sklonu ostří [°] 

φ polohový úhel řezného klínu [°] 

η účinnost transformace [-] 

δ hloubka vniku vířivých proudů [mm] 

 

 

 

 

ÚVOD 

Současná doba je charakteristická neustálým zkracováním celého výrobního cyklu výrobku. Zkracovány 

jsou všechny etapy od marketingu až po termíny dodání hotového výrobku konečnému odběrateli. 

Nedílnou součástí tohoto trendu je zvyšování užitné hodnoty výrobků, zvyšování kvality zpracování 

počínaje designem až po stále užší výrobní tolerance při současném tlaku na co nejnižší cenu. Výrobci tak 

v mnoha případech musí, aby obstáli v tvrdém konkurenčním boji, ekonomicky využívat stávající výrobní 

kapacity. Volné investiční prostředky mohou směřovat pouze na uzlová místa výrobních toků. 

     Technický pokrok se ale projevuje ve všech odvětvích. V dnešní době je možné přistupovat i k dílčím 

modernizacím výrobních technologií, které ale v mnoha případech mají překvapivě velké potenciály. Je 

osvědčeným pravidlem vracet se po několika letech k zavedeným a spolehlivě fungujícím technologiím a 

modernizovat je s cílem zvýšení produktivity, kvality či snížení nákladů. V případě technologií frézování a 

vrtání je k dispozici mnoho nových nástrojů ze slinutých karbidů, cermetů, moderních HSS materiálů, 

případně jejich kombinací. Vývoj přináší také nové druhy povrchových úprav řezných hran. Tyto nástroje 

mohou podstatným způsobem zvýšit produktivitu obrábění na stávajících strojních zařízeních. Dokonce lze 

u některých materiálů s optimalizovanými povrchovými úpravami upustit od použití procesních kapalin. 

V takových případech úspory nabývají překvapivých hodnot.  Použití moderních nástrojů ale zpravidla 

vyžaduje zajištění co nejstabilnějších podmínek v soustavě stroj – nástroj – obrobek.  

        U strojů jde zejména o zajištění správného chodu vřetene. U obrobků o jejich upnutí bez zbytečných 

deformací a u nástroje je potřeba dbát na co nejlepší souosost upnutého nástroje s osou rotace a to po 

celou životnost upínače. Tato poměrně drobná opatření mohou zvýšit trvanlivost ostří a zlepšit kvalitu 

obrobeného povrchu při optimálním využití řezivosti všech břitů nástroje. Samozřejmostí je zajištění těchto 

podmínek u HSC obrábění. Pro upínání nástrojů je k dispozici několik druhů upínačů pro různé upínací 

systémy používané na strojích. Pro některé specifické obráběčské operace je ale výběr upínačů omezen 

jejich rozměry vzhledem k obráběným dílcům a použitým technologiím. K těmto technologiím například 

patří obrábění forem na pětiosých obráběcích centrech s nakloněnou osou rotace vřetene, zejména při 

obrábění hlubokých kapes nástroji o malém průměru. 
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1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hromadné nasazení moderních, ale nákladných CNC obráběcích strojů do všech oblastí 
výrobního sektoru, přináší nutnost zajistit rentabilitu výrobních operací prováděných na těchto strojích. 
Pořízením numericky řízených strojů se zpravidla otevřou pro provozovatele nové odbytové možnosti. Tato 
flexibilita nových výrobních technologií, která je velkou výhodou pružné automatizace, však přináší nutnost 
použití kvalitních řezných nástrojů a jejich držáků. Výrobnost dané výrobní technologie je závislá na stupni 
jejího časového využití a samozřejmě také na produktivitě řezného procesu. Jak uvádí zahraniční odborná 
literatura, je z celkových nákladů na výrobu dílce třískovým obráběním pouze 10% nákladů na nástroje. Pro 
efektivnost procesu je nutné volit nejen vhodné nástroje ale také vhodné držáky nástrojů, které mají 
synergický potenciál zvýšení produktivity obrábění. Souběžně je třeba podotknout, že složitý proces 
obrábění lze obecně vystihnout a přesněji popsat jen se značnými obtížemi. Téměř nepřekonatelné obtíže 
spočívají ve vzájemné interakci řezného a obráběného materiálu, ale také v jejich chování v různých 
kombinacích při změnách řezných parametrů. Jedná se tedy o studium prostředí, které je přímo „nabité“ 
problémy. 

 Cílem disertační práce je: 

• Provedení literární rešerže upínání obráběcích nástrojů pro frézování. 

• Experimentálně ověřit životnosti monolitních stopkových fréz upnutých v různých nástrojových 
držácích. 

• Zjistit vhodnost použití nástrojových držáků různých typů pro operace frézování osazení. 

• Vyhodnotit naměřená experimentální data. 

 

2 ZPŮSOBY UPÍNÁNÍ ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ 

Na moderních CNC obráběcích centrech, které se stávají vzhledem ke svým univerzálním 
vlastnostem nejrozšířenějšími stroji, se používají pro frézování drážek, osazení a dutin, mimo jiné rotační 
frézovací nástroje. Nejčastěji válcové vícebřité frézy zhotovené z monolitního slinutého karbidu. Tyto 
nástroje je možné upínat do různých nástrojových upínačů.  Nejčastěji se používají kleštinové upínače 
rozličných konstrukčních uspořádání, upínače Weldon, hydroupínače, specielní sklíčidla a termoupínače.    

     

                                           
Obr. 2.1 Kleštinový upínač pro nástrojový systém KM [45]        Obr. 2.2  Upínač Weldon [45] 

                                                            
Obr. 2.3 Hydraulický upínač [45]                              Obr. 2.4 Sklíčidlový upínač nástrojů [45] 
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Obr. 2.5 Termoupínač [45]  

 

2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZPŮSOBU UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ 

Základní funkcí všech používaných upínačů rotačních nástrojů je pevné upnutí nástroje s co 
nejmenší odchylkou osy nástroje od osy rotace vřetene obráběcího stroje, po celou životnost jak nástroje, 
tak upínače. Další důležitou funkcí upínače je přívod procesní kapaliny do místa řezu, v současnosti je 
mnohdy používán tlak kapaliny 60 a více barů. Pro správný chod vřetene stroje a jeho dlouhou životnost je, 
zejména u vysokorychlostních strojů, nutné, aby upínač s upnutým nástrojem splňoval předepsanou 
podmínku celkové nevývahy. Důležitá je rovněž snadná manipulace s upínačem při výměně nástroje a 
seřizování délky nástroje. Z důvodu malých vnějších rozměrů výrobci obráběcích strojů přecházejí na nové 
upínací kužely nástrojových držáků. Nejrozšířenějšími se stávají upínací kužely HSK dle normy DIN 69893 a 
také KM ekvivalent HSK používaný především v USA a východní Asii. 

                 

Obr. 2.6.  Upínače KM4x zobrazení radiálních a axiálních dotykových ploch [45] 

 
Vzhledem k tomu, že při upínání dosedá nástrojový držák současně na kuželovou a čelní plochu, 

vykazuje tento držák velmi tuhé upnutí v upínací dutině při podstatně menších rozměrech místo dříve 
nejčastěji používaným nástrojovým držákům s upínacími kužely BT dle normy ISO – 1947. Vzhledem k 
menším vnějším rozměrům upínačům s kužely HSK je možné do zásobníků obráběcích strojů umístit větší  
množství nástrojových držáků s nástroji. 
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.    

 
       Legenda:   bending moment  -   ohybový moment, deflection -  odklon  

Obr. 2.7 Graf průhybů různých upínacích systémů při zatížení [45] 

           Kleštinové upínače svírají upínaný nástroj po obvodě stopky pomocí vložené kleštiny, 
která je vtláčena do kuželové dutiny upínací maticí. Upnutí nástroje je poměrně pevné. Kleština vzhledem 
ke svým výrobním tolerancím vnáší určitou chybu souososti upnutí. Přenášený krouticí moment závisí na 
tom, jakým momentem byla dotažena upínací matice. 

          Upínače typu Weldon upínají nástroj vložený do dutiny upínače pomocí jednoho nebo 
dvou radiálně umístěných upínacích šroubů. Upnutí nástroje je spolehlivé, není ale možné nastavovat 

délku vysunutí nástroje z držáku, protože vysunutí je dáno polohou upínacích plošek vytvořených na 

válcové ploše upínací stopky nástroje. Upínaci šroubky zvyšují nevývahu celku a odtláčí nástroj ke stěně 

dutiny upínače. Logicky tak zvyšují nesouosost nástroje s osou rotace vřetene. 

            Hydroupínače upínají nástroj pomocí tlaku hydraulické kapaliny, která rozpíná vnitřní 

tenkou dvojitou stěnu upínače k nástroji. Upnutí nástroje je dáno tlakem kapaliny, kterou vytváří malý píst 

na konci upínacího šroubu. V případě poklesu tlaku kapaliny je nástroj odepnut. Upínače zajišťují dobrou 

souosost nástroje s osou rotace. V radiálním směru vykazuje upínač určitou zbytkovou pružnost, která je 

dána tenkou vnitřní upínací stěnou a viskozitou hydraulického média.   

 

Obr. 2.8. Řez hydroupínačem [45] 
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Sklíčidlový upínač upíná vložené nástroje čelistmi axiálně posouvanými v kuželové dutině. Je 
používán především pro upínání vrtacích nástrojů. Přenášený krouticí moment také zavisí na velikosti 
upínacího momentu. Upínač je náchylný k poruchám způsobeným drobnými nečistotami. 

      Termoupínač svírá nástroj po celé válcové ploše vlivem rozměrového přesahu vůči 
upínanému nástroji. Před upnutím nástroje se upínač musí zahřát na teplotu cca 350 °C Do dutiny 
zahřátého upínače, která je vlivem tepelné dilatace zvětšena, se vloží nástroj. Po schládnutí upínače je 
nástroj pevně sevřen. Upnutí nástroje je spolehlivé a není závislé na obsluze. Upínače jsou vybaveny 
stavitelným dorazovým šroubem pro nastavení délky vysunutí nástroje. Při odepínání nástroje se opět musí 
upínač zahřát. Souosost upnutí nástroje je velmi dobrá. Vzhledem k tomu, že upínač je tvořen jediným 
celistvým tělesem, je také nevývaha velice malá. Upínač tak lze používat i pro stroje pracující s vysokými 
otáčkami vřetene.  

 
 

2.2 PODSTATA TERMOUPÍNAČŮ 

Jak již bylo uvedeno výše, termoupínač svírá nástroj po celé válcové ploše vlivem rozměrového 
přesahu vůči upínanému nástroji. Tento velmi prostý princip má svou výhodu v tom, že pro vytvoření 
upínací síly nejsou potřeba žádné, byť jednoduché, mechanizmy, které vždy vnášejí do upínací soustavy 

nepřesnost či nevývahu. Na druhou stranu použitý princip přináší nutnost použití specielního materiálu pro 

výrobu držáku z důvodu zajištění co nejmenších nežádoucích deformací způsobovaných opakovanými 

ohřevy upínače. Rozměrová stálost upínačů je výrobci [45] garantována na více jak 5 000 upínacích cyklů. 

 
Obr. 2.9. Termoupínač s upínacím kuželem BT [56] 

 

Souosost nástroje s osou rotace držáku ve vzdálenosti 3D od konce držáku bývá uváděna s hodnotami 

0,003 až 0,005 mm, nevývaha bývá uváděna v rozsahu do G 6,3 při 

15 000 ot/min [56].                                                                                                                                           

Velmi důležitou výhodou těchto držáků je malý vnější průměr. Síla stěny na konci držáku bývá 

od 5 do 8 mm. To umožňuje upnutému nástroji práci v hlubokých kapsách při obrábění forem a to je 
důležité při obrábění na moderních pětiosých CNC strojích, pokud obrábí s nakloněným vřetenem pro 
eliminaci nulové řezné rychlosti v ose nástroje. 

Pro použití termoupínače je nutný přístroj pro rychlý indukční ohřev upínací části. Velký gradient 
teploty ohřevu je nutný zejména v případě odepínání nástroje. Rychlost ohřevu musí být tak velká, aby se 
vzniklé teplo nestačilo rozšířit do upnutého nástroje. Z tohoto pohledu je nejnáročnější odepínání nástrojů 
z rychlořezné oceli, která má prakticky shodný teplotní koeficient délkové roztažnosti s materiálem 
upínače. Odepínání HSS nástrojů upnutých v termoupínačích s průměrem upínací stopky menším jak 5 mm 
je velkým problémem u všech nahřívacích přístrojů na trhu. V případě nástrojů ze slinutých karbidů je 
situace příznivější. SK má nižší součinitel délkové roztažnosti a nástroje je tak možné vyjmout v širším 
časovém pásmu bez omezení průměrem stopky nástroje. Nutnou podmínkou samozřejmě je, že stopky 
nástrojů budou zhotoveny v předepsaných tolerancích.                                                   
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                                         Obr. 2.10.  Princip nastavení délky nástroje [57] 
 

Pro seřízení délky upínaného nástroje v termoupínači je v tělese držáku dorazový šroub, který se pomocí 

přípravku seřídí na požadovanou délku vysunutí nástroje z tělesa upínače. Po nastavení dorazového 

šroubu se pomocný přípravek s nástrojem vyjme. Po ohřevu upínače se do dutiny vloží nástroj, na který se 

držák seřizoval. 
 

 

 

 

2.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OSTATNÍCH ZPŮSOBŮ UPÍNÁNÍ 

K základním charakteristikám ostatních způsobů upínání patří to, že vlastní upínací síla je vyvozena 

mechanizmem nebo třetí součástkou. Nástrojový držák se tak stává složitější pro výrobu. V mnoha 

případech je obtížné dosáhnout požadovaných hodnot souososti upnutého nástroje vůči ose rotace 

vřetene a zejména dosáhnout bez dodatečného vyvážení klidný chod nástroje při vysokých otáčkách 

vřetene obráběcího stroje. 

 

 

2.4 TYPICKÉ APLIKACE PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY UPNUTÍ 

Typické aplikace pro jednotlivé druhy upnutí jsou dány především historií v daném podniku, kde je 

přirozená snaha navazovat na odzkoušené a dobře fungující technologie. V případě pořízení nových CNC 

technologií se zpravidla jedná o dodání stroje seřízeného na konkrétní dílec. V takovém případě o použití 

některého z uvedených způsobů upnutí nástrojů zpravidla rozhoduje technické oddělení dodavatele 

technologické vybavenosti stroje. V poslední době se v podnicích začíná používat metoda Tool 

management, která spočívá v přenesení veškeré kompetence v nástrojovém vybavení na dodavatelskou 

firmu. Podnik pak má za dohodnutou cenu neustále k dispozici veškeré potřebné vybavení. Tato forma 

pořízení technologické výbavy stroje má některé nesporné výhody. Může přinést ale i některá nagativa v 

tom, že dodavatelská firma bude mít z pochopitelných důvodů svoje limity na snižování nákladů na 

nástroje. 
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     Pro upínání vrtacích nástrojů ze slinutých nástrojů je potřeba dbát na dodržení maximální povolené 

excentricity špičky nástroje. Ta se dle jednotlivých výrobců nástrojů pohybuje v rozmezí 0,01 až 0,03 mm 

[5]. 

Proto se zpravidla pro tyto nástroje používá upnutí do kleštinových upínačů, již méně přesných strojních 

sklíčidel. Výjimečně se používají upínače typu Weldon. Naopak pro některé přesné aplikace se rozšiřuje 

použití hydroupínačů. 

   Upínání válcových fréz ze slinutých karbidů nebo rychlořezné oceli se provádí nejčastěji upínacími držáky 

typu Weldon, nebo pomocí kleštinových upínačů. Stejný způsob upnutí se používá pro válcové frézy 

osazené VBD či tvarové frézy používané pro frézování forem. Házivost upnutých nástrojů se zpravidla 

nekontroluje, protože zvýšené hodnoty házivosti nevedou bezprostředně k destrukci nástroje. 

 

 

3 ŘEZNÉ NÁSTROJE PRO FRÉZOVÁNÍ 

Frézování je obrábění, které se provádí dvěma na sebe vázanými pohyby - rotačním pohybem 

nástroje a posuvným pohybem obrobku. V případě obrábění na portálových strojích může vykonávat 

všechny pohyby nástroj. Na moderních CNC obráběcích strojích je možné všechny pohyby plynule a 

navzájem nezávisle řídit včetně plynulé změny otáček vřetene. Fréza má obvykle větší počet zubů, které 

odebírají materiál. Výhodou frézování na současných výrobních technologiích je velký výkon z hlediska 

množství odebraného materiálu. Vynikající kvalita obrobeného povrchu v mnoha případech redukuje počet 

dokončovacích operací. Frézování se neustále vyvíjí ve stále univerzálnější metodu obrábění. Velkou 

výhodou frézování je to, že hlavní řezný pohyb vykonává nástroj. Na rozdíl od soustružení tak na dílec 

nepůsobí síly vznikající rotací dílce. Není tedy nutné uvádět do rotace hmotu obrobku s upínačem [6]. 

Frézování je velmi komplexním způsobem obrábění nejen z důvodu rozdílnosti způsobu 

obrábění, ale také vzhledem k rozmanitosti frézovacích strojů, rozdílných nástrojů a velké rozmanitosti 

obrobků. Je nutné si ovšem uvědomit, že na výsledek působí mnoho faktorů, zejména technický stav 

obráběcího stroje, charakter obrobků a jeho upínačů. Tyto faktory jsou do určité miry omezujícími 

podmínkami. 

 

 
  

 

3.1 TEORIE FRÉZOVÁNÍ  

Pracovní pohyby nástroje a obrobku 

Frézování je způsob obrábění, při kterém se materiál obrobku odebírá vícebřitým nástrojem - frézou. 

Hlavní pohyb je rotační a vykonává ho nástroj. Posuv do řezu koná obrobek upnutý na pracovním stole 

stroje. Směr pohybu obrobku – přímočarý posuvný – je obvykle kolmý na osu otáčení nástroje. Podle 

rozložení řezných hran na tělese frézy a podle polohy osy otáčení nástroje vůči obrobku je možné frézování 

rozdělit do tří hlavních skupin: 

• válcové frézování 

• čelní frézování 

• čelní válcové frézování 
Dalšími skupinami je frézování tvarové, odvalovací a mnohé další varianty nejčastěji používané na 
jednoúčelových strojích. 
 
Řezné hrany při válcovém frézování jsou na válcovém obvodu nástroje. Osa otáčení frézy je rovnoběžná 
s obrobenou plochou. Řezný pohyb je výslednicí rotačního pohybu frézy a podélného pohybu obrobku. 
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Výsledná dráha těchto pohybů, tj. dráha relativního pohybu břitu jednoho zubu frézy vzhledem k obrobku, 
je cykloida. 

 
Obr. 3.01 Výsledná dráha relativního pohybu nástroje při frézování [11] 

 Vzdálenost posuvu bodů cykloidy za jednu otáčku nástroje určuje velikost posuvu na otáčku ��  a posuv na 
zub  �!  . Hodnota posuvu nástroje vůči obrobku za 1 minutu se nazývá hodnotou rychlosti posuvu   "#. 

Podle toho, jakým směrem se posouvá obrobek k nástroji, rozeznáváme sousledné a nesousledné 
frézování. Pokud se obrobek posunuje ve směru otáčení frézy, jde o sousledné frézování, pokud je směr 
opačný a obrobek se posouvá proti směru otáčení frézy, jedná se o nesousledné frézování. [11]. 

             

Obr. 3.02 Vlevo obrázek sousledného frézování, vpravo nesousledné frézování 

 

Při nesousledném frézování odebírá břit každého zubu tloušťku třísky od  ℎ = 0 až k hodnotě  ℎ%&'  .   
Zpočátku břit materiál stlačuje a začne odřezávat až tlouštka třísky dosáhne určité velikosti, protože ostří 
frézy není ve skutečnosti ostrá hrana, ale těleso o poloměru ( = 8 )ž 30 *+  . 

 

Nevýhody: 
- zhoršování jakosti obrobené plochy, 
- zvětšování intenzity opotřebení, 
- směr síly frézování s ohledem na upnutí, 

- s postupujícím otupením nástroje výrazně stoupá odtlačování materiálu nástrojem.  

 

Při sousledném frézování odebírá každý břit rotačního nástroje třísky o tloušťce od ℎ%&'.až k hodnotě ℎ =

0  . 
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Výhody: 
- výsledná síla frézování směřuje do obrobku, 
- zmenšuje se náchylnost ke chvění, 
- dosáhne se lepší jakosti frézované plochy, 
- Je možné použít vyšší hodnoty posuvů na zub při nezměněné trvanlivosti a tím lze dosáhnout 

vyšší produktivity frézování. �� se při sousledném frézování zvýší až o 100% v porovnání 
s frézováním nesousledném. 
 

Nevýhody: 
- větší silový ráz při záběru každého zubu do materiálu. Lze do určité miry kompenzovat 

nástrojem se šikmými zuby. 
- nevhodné pro materiál s tvrdým a znečištěným povrchem poškozujícím ostří nástroje. 

 

 

3.2 MATERIÁL FRÉZOVACÍCH NÁSTROJŮ 

Zkoumání vlastností upínačů bude prováděno za použití identických monolitních nástrojů, tříbřitých 
válcových fréz typu F3AU1770BDK38 zhotovených metodou broušení zplna z roubíku materiálu jakosti 
KC643M. Výrobce nástroje je firma Kennametal, nástroje byly vyrobeny v jejím sesterském závodě v Izraeli. 
[45].                             
   Rozhodující vlastností obráběcích nástrojů je řezivost. Ta představuje souhrn vlastností, které vyjadřují 
schopnost řezného materiálu řezat obráběný materiál za fyzikálních podmínek charakteristických pro 
řezání. Právě požadavek na schopnost řezat za charakteristických, tedy pro různé materiály a metody 
řezání rozdílných podmínek, vyplývají různé požadavky na řezné materiály. Pro dosažení vysoké životnosti a 
trvanlivosti nástroje a pro dosažení předepsané jakosti povrchu je nutné volit optimální druh řezného 
material. Vše samozřejmě závisí na základě hlubokého poznání jevů probíhajícím v zóně řezání.  Jednou ze 
základních vlastností zóny řezání je místně velmi vysoká teplota, která má, mimo jiné, přímou závislost na 
řezné rychlosti. Odolnost proti vysokým teplotám je jednou z nejdůležitějších vlastností nástrojových 
materiálů. Dalšími důležitými vlastnostmi jsou mechanická odolnost a technologické vlastnosti. 
     Tvrdost a trvanlivost při vysokých teplotách řezání charakterizují nepřímo dva velmi významné faktory 
kvality nástroje. Prvním faktorem je maximální dovolená řezná rychlost – pokud je omezena stupněm 
ohřátí, druhým faktorem je odolnost proti otupení v ohřátém stavu.  To je důvod postupného přechodu v 
historii obrábění od uhlíkových nástrojových nástrojů k nízko a vysokolegovaným, rychlořezným ocelím a 
materiálům zhotovených práškovou metalurgií. Materiály zhotovené práškovou metalurgií mají nejvyšší 
odolnost proti vysokým teplotám. 
    Důležitou vlastností nástrojových materiálů je mechanická pevnost, která je u nástrojových ocelí 
rozdílná. Zpravidla se vyhodnocuje tahovou zkouškou. Typické pro tyto materiály je, že je velmi málo 
znatelná mez kluzu. Nejnovější nástrojové oceli pro specifické účely se vyrábí metodou práškové 
metalurgie. Ve strojírenské praxi jsou v současné době daleko více rozšířenější nástroje ze slinutých 
karbidů.  
 

 
Obr. 3.03 Povlakovaný a nepovlakovaný frézovací nástroj ze slinutého karbidu. [45] 
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4 DRSNOST POVRCHU  

Jak bylo uvedeno v předcházející kapitole, rozhodujícím kritériem pro rozhodnutí, zda je 
vyčerpána trvanlivost frézy použité při experimentu, bude dosažení maximální hranice definované drsnosti. 
Drsnost povrchu bude měřena drsnoměrem Hommel Tester T 1000 se záznamem na termotiskárnu. Na 
záznamu jsou přehledně uspořádány jak naměřené hodnoty drsnosti, tak grafický záznam profilu povrchu 
ve velkém měřítku. 

                  
                        Obr. 4.0 Drsnoměr Hommel Tester T 1000. 

Jakost obrobeného povrchu je závislá na celém procesu obrábění, na použitém nástroji, na 
stupni opotřebení použitého nástroje, na statické a dynamické tuhosti celého systému: stroj – nástroj – 
obrobek – upínač. Malé nepravidelnosti jsou definovány, jako drsnost R. Tímto označením se rozumí jemné 
strukturované odchylky od ideálního, tedy přímkového profilu povrchu.  Jsou určovány po krátkých úsecích 
vyhodnocovaných měřicími přístroji. Úseky jsou zpravidla dlouhé 5 mm. Další nepravidelností na 
obrobených plochách je vlnitost W. Zde je vzdálenost nejvyšších a nejnižších bodů větší než u drsnosti. 
Testování pro zjišťování vlnitosti musí být prováděno na delším úseku. Drsnost je tak makrogeometricky 
překryta vlnitostí. Pro stanovení stavu povrchu obrobeného materiálu stanovuje norma ČSN EN ISO4587 
tyto geometrické parametry: 

• R pro drsnost povrchu 

• W pro vlnitost povrchu 

• P pro základní profil 
 
 
Informace o stavu povrchu je získávána profilovou metodou. Norma definuje: 

• profil povrchu  - průsečnice skutečného povrchu a dané roviny, 

• snímaný profil - geometrické místo středů snímacího hrotu o stanovených parametrech, 

• referenční profil -  dráha, po které se snímač pohybuje, 

• základní profil - je úplný profil po aplikaci krátkovlnného filtru λs. Je základnou pro digitální 
zpracování profilu pomocí filtru pro výpočet a hodnocení profilu, 

• zbytkový profil -  je základní profil získaný snímáním ideálně hladkého a rovného povrchu. 
Zbytkový profil se skládá z odchylek vedení, vnějších a vnitřních poruch a odchylek vzniklých při 
přenosu profilu, 

• profil drsnosti - je profil odvozený ze základního profilu potlačením složek použitého filtru 
profilu λc. Profil drsnosti je použit pro hodnocení parametrů drsnosti, 
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• profil vlnitosti – je odvozený profil pro postupnou aplikaci filtru profilu λf a filtru λc na základní 
profil. 

Důležitým procesem je filtrace, při které se odstraňují nežádoucí složky profilu. Pro oddělování 

dlouhovlnných složek od krátkovlnných se nazývá mezní vlnová délka filtru cut-off .   

Filtry profilu λs, λc,λf 

• Filtr λs definuje rozhraní mezi drsností a krátkovlnnými složkami. 

• Filtr λc určuje rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitostí. 

• Filtr λf udává rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami přítomnými na povrchu. 

Další důležitou veličinou je základní délka Ir – délka ve směru osy x používaná pro rozpoznání 

nerovností charakterizujících daný profil. Základní délka Ir je stejná jako hodnota filtru λc. Veličina In je délka 

ve směru osy x používaná pro posouzení vyhodnocovaného profilu. Vyhodnocovaná délka může obsahovat 

jednu, ale také více základních délek. [29]. 

 

 

4.1 PARAMETRY DRSNOSTI 

Základní pojmy  

Největší výška výstupku profilu Rp  je výška Zp  největšího výstupku profilu v rozsahu základní délky Ir. 

Největší hloubka prohlubně profilu Rv je hloubka Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky Ir. 

 
Obr. 4.1 Parametry Rv, Rp, Rz  [29] 

 

Průměrná výška profilu Rc je průměrná hodnota výšek Zt prvků profilu v rozsahu základní délky Ir. Pro 

zjištění průměrné výšky profilu Rc je nutné zadání jedné vertikální a horizontální hladiny řezu.  Pro výpočet 

hodnoty Rc použijeme vztah: 

 

��  =  
�

�
∑ "#$

�
$%�                           [μm]                                                                       (6.1) 

 
Obr. 4.2 Parametry pro stanovení Rc [29] 

 
Celková výška profilu Rt – je součet výšky Zp nejvyššího výstupku a hloubky Zv nejnižší prohlubně 

v rozsahu Ir. 
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Střední aritmetická úchylka profilu Ra – udává aritmetický průměr absolutních hodnot souřadnic 

Z(x) v rozsahu základní délky Ir. Parametr Ra nereaguje dostatečně na nejvyšší výšky hrotů a hloubky rýh 

profilu. Je dána vztahem: 

�� =  �
�� ∫ |"(#)|�$

% &#         [μm]                                                                        (6.2) 

 
Obr. 4.3 Parametr Ra [29] 

Mezi další parametry pro hodnocení povrchu patří Rq – průměrná kvadratická hodnota 
souřadnic Z(x) v délce Ir. Je používaný pro statistické pozorování profilu povrchu protože odpovídá 
standardní odchylce z profilových souřadnic. Je dán vztahem: 

�' =  * �
�� ∫ "+(#)��

% &#          [μm]                                                                      (6.3) 

 
Obr. 4.4 Parametr Rq [29] 

 
Mezi méně frekventované parametry obrobených povrchů patří Rsk – podíl průměrných hodnot 

třetích mocnin pořadnic Z(x) a třetí mocniny hodnoty Rq vždy v rozsahu Ir. Dobrým vlastnostem povrchu 
odpovídá záporná hodnota Rsk. 

Dalším parametrem jakosti povrchu je špičatost profilu Rku, to je podíl průměrných hodnot 
čtvrtých mocnin pořadnic Z(x) a čtvrtá mocnina hodnoty Rq v délce Ir.    

 
Obr. 4.5 Parametr Rsk  a parametr Rku [29] 

 
Délkové parametry jsou hodnoceny průměrnou vzdáleností prvků profilu RSm. Ta určuje 

průměrnou hodnotu šířek Xs prvků profilu v rozsahu základní délky Ir. Pro vyhodnocení je nutné zadat 
výšku hladiny řezů C1 a C2. Pro výpočet platí vztah : 

�,- =  �
. ∑ 012.23�                     [μm]                                                                      (6.4) 

 
Obr. 4.6 Parametr RSm [29] 
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Tvarové parametry obrobených povrchů se hodnotí Průměrným kvadratickým sklonem 

posuzovaného profilu RΔq. Tento parametr vyhodnocuje průměrnou kvadratickou hodnotu sklonu 
pořadnic dZ/dX po délce Ir . Uvedený parametr je používaný při hodnocení odrazu světla, jakosti 
galvanického pokovení a tribologických vlastností. Je dán vztahem: 

�Δ =  " #
$% ∫ '()

(*+,$%
- ./                   [μm]                                                                (6.5) 

 
Obr. 4.7 Parametr RΔq [29] 

 
Závěrem uvádím materiálový podíl profilu Rmr©, v průmyslové praxi velmi často hodnocený a 

uváděný pod názvem nosný podíl. Pro výpočet procentuálního podílu délky materiálu prvků profilu MI© na 
dané úrovni c k vyhodnocované délce In  platí vztah: 

�01(3) =  #--
56

∑ 89:;:<# (3) =  #--.?5(@)
56

        [%]                                                             (6.6) 

 
Obr. 4.8 Parametr Rmr© [29] 

 
Norma ISO3274 : 1996 uvádí základní charakteristiky dotykových přístrojů pro měření 

parametrů drsnosti. Uvádí metody vhodné pro objektivní zjištění parametrů povrchu strojních součástí, 
které lze využít pro moderní statistické a spektrální hodnocení nerovností povrchu.  Dotykový profilometr 
se skládá z mechanické části převádějící nerovnost povrchu na snímač, který je součástí vyhodnocovacího a 
zobrazovacího elektronického bloku. Blokové schéma na následujícím obrázku. 

 
Obr. 4.9 Princip měření dotykovým profilometrem [29] 

 

Mechanická část přístrojů je tvořena motorickým posuvným přístrojem obsahujícím induktivní snímací 
přístroj s výměnnou snímací částí, na jejímž konci je snímací hrot. Snímací hrot se pohybuje rovnoměrnou 
definovanou rychlosti po přímé dráze a dané vzdálenosti. Během posuvu je přitlačen přesně danou silou 
k povrchu materiálu. Reliéf povrchu je v induktivním nebo také piezoelektrickém, magnetoindukčním či 
v interferometrickém laserovém převodníku převáděn na elektrický signál. 
Elektronická část obsahuje hardwarovou a softwarovou část převádějící příchozí signál na grafický záznam 
nerovnosti povrchu a provádějící výpočet pro žádané parametry hodnocení obrobeného povrchu. 
Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na displeji přístroje, případně je možné je vytisknout nebo elektronicky 
odeslat a dále zpracovávat. 
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 Pro správnost výsledků je důležitý bezvadný stav snímačů a parametry snímání, které jsou dané 

zejména: 

• poloměrem zaoblení snímacího hrotu, 

• vrcholovým úhlem snímacího hrotu, 

• přítlačnou silou měřícího hrotu, 

• rychlost změny měřící síly. 

Pro kontrolu a kalibraci přístroje jsou vždy s přístrojem dodávány kontrolní etalony drsnosti. 

Další používané metody měření jakosti povrchu jsou založeny na využití fyzikálních vlastností světla. 

Používaná je metoda světelného řezu nebo interference světla. Dnes již historickou, ale sporadicky stále 

používanou metodou je měření drsnosti povrchu komparací s etalony drsnosti povrchu. 

 

5 TERMOUPÍNAČE A JEJICH VLIV NA OPTIMALIZACI ŘEZNÝCH PODMÍNEK 

Tvarové plochy, které se vyskytují především na součástech forem pro plastikářský průmysl, nebo na dílcích 

nástrojů pro lisování plechových dílců či na náročných dílcích leteckého a energetického průmyslu, se v 

současné době výhradně obrábí na tří a víceosých obráběcích centrech. Pro snížení pracnosti při 

dokončování dílců a omezení operací ručního dokončování je důležitým požadavkem dosažení co 

nejhladšího povrchu strojním obráběním. To lze dosáhnout co nejmenším řádkováním paralelních drah 

nástroje při konečném obrábění načisto. Pro tyto operace se zpravidla používají kulové frézy o poměrně 

malém pracovním průměru, kterými je třeba obrobit i hluboké tvarové kapsy na obráběných dílcích. Vzniká 

tak požadavek na štíhlý upínač, mající co nejmenší vnější průměr při spolehlivém a přitom co nejkratším 

upnutí řezného nástroje. Pro tyto aplikace je termoupínač dobrou volbou.   

 
Obr 5.01 Frézování členitého dílce s nakloněnou osou vřetene. 

 

Obrábění rozměrných, třeba i rotačních dílců je limitováno v mnoha případech jejich vlastní velkou 

hmotností. Taková hmotnost dílců znemožňuje použití vysokých posuvových rychlostí. Proto se posledním 

desetiletí rozšiřují pro tyto operace portálová obráběcí centra. Obrobky, které můžou mít hmotnost až 

několik tun, jsou upnuty na pevném stole. U větších strojů je v pracovním prostoru několik upínacích mist, 

kde se kontrolují hotové dílce, případně upínají nové polotovary. Ve strojním čase probíhají na vedlejším 

upínacím místě pracovní operace. Všechny pracovní pohyby u těchto strojů vykonává vřeteník stroje. Ten 

má konstantní hmotnost a z toho důvodu je možné použít vysoké rychlosti posuvů. Na portálových 

obráběcích centrech se pro ekonomické odebrání velkého množství materiálu frézováním používají metody 

HSV. Pro upnutí nástrojů tak platí stejné požadavky jako pro HSC a navíc s požadavkem na přenos velkých 

kroutících momentů. 

 

 
Obr. 5.02 Extrémě dlouhé nástrojové držáky upnuté v termoupínači [45] 
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      Pro zajištění optimální životnosti a co největší produktivity kulových fréz při obrábění tvarových ploch, 

jsou tyto stroje vybavovány vřeteníky, které umožňují vyklonění osy rotace nástroje pro eliminaci kontaktu 

nástroje s obrobkem v oblasti nulové řezné rychlosti. To přináší požadavek na nástrojové držáky se štíhlou 

upínací částí umožňující dostatečný náklon při frézování tvarových ploch.  

 
Obr. 5.03 Stavebnice termoupínačů s různými nástavci pro frézování tvarových ploch [45] 

 

Pro obrobky s hlubokými kapsami je nutné stroj vybavit dlouhými nástrojovými držáky s dostatečnou 

tuhostí, malou házivostí a co nejmenší nevývahou. Případně je vybavit držáky, které lze po upnutí nástroje 

vyvážit pro maximální snížení zatížení vřetene stroje silami vznikajícími z důvodu nevyváženosti při 

vysokých provozních otáčkách stroje. Termoupínače, vzhledem ke své velmi jednoduché a symetrické 

konstrukci, tyto podmínky můžou splnit.   

                  

 

Manipulace s termoupínači 
Výměna nástroje v termoupínači probíhá rychlým ohřevem upínací části ve speciálním přístroji pro 

indukční ohřev. Bezprostředně po ukončení ohřevu je nutné nástroj vyjmout mírným tahem směrem z 

držáku. Po vyjmutí nástroje je držák ochlazen ve speciální lázni. Při ochlazení je držák současně omyt a 

zbaven všech ulpělých nečistot. 

Po vyjmutí otupeného nástroje je nutné seřídit stavitelný doraz v dutině držáku. Pro nastavení dorazu je 

vyroben seřizovací přípravek, do kterého se vloží nový nástroj. Celá sestava se v seřizovacím přípravku 

nebo digitálním výškoměrem změří a potom se nastaví dorazový šroub na přesnou žádanou hodnotu plus 

délku seřizovacího přípravku.   
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Obr. 5.04 Sestava držáku se seřizovacím přípravkem, vpravo seřizovací přípravek [45] 

 
Po seřízení a kontrole se z dutiny vyjme nástroj se seřizovacím přípravkem, držák se v indukčním 

nahřívacím přístroji ohřeje na teplotu 350°C a do dutiny až na opěrný doraz se vloží nový nástroj.  

 
Obr. 5.05 Jiná varianta seřizovacího přípravku [45] 

 
Po několika sekundách je nástroj vlivem chládnutí sevřen tělesem držáku a je možné ho 

dochladit v lázni chladícího přístroje či ve volném prostoru. Na následujícím obrázku je v řezu zobrazena 

zóna ohřevu upínací části tělesa držáku.  

                       
                Obr 5.06 Řez držákem s upnutým nástrojem [45] 
 

Manipulace probíhá rychle, bez použití síly. Při dodržení všech bezpečnostních instrukcí nehrozí žádné 

nebezpečí. Protože při výměně nástroje není nutné použít sílu, nemůže dojít k mechanickému poškození 

upínače ani nástroje. Maximální přenášený kroutící moment je tak dán přesahem průměru nástroje vůči 

otvoru v upínači a materiálovými konstantami. 

 ��  = �. ��                       [Nm]                                                                                     (7.1) 

Kde T je třecí síla , r1 poloměr upínací části nástroje. 

� = !. " =  #� . $. %. &. "         [N]                                                                                 (7.2) 

p1  tlak ve spoji nástroje a upínače  

d  průměr upínací stopky nástroje nástroje  

l  délka zasunutí nástroje do upínače 
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f  součinitel tření mezi nástrojem a upínačem 
Tlak ve spoji je dán vztahem: 
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r1   poloměr nástroje, r2 poloměr vnějšího průměru upínače 
EI  modul pružnosti nástroje, EII modul pružnosti upínače 
µI Poissonova konstanta pro materiál nástroje, µII Poissonova konstanta pro materiál upínače 

 

5.1 PŘÍSTROJE PRO INDUKČNÍ OHŘEV 

Pro ohřev termoupínačů je na trhu celá řada přístrojů. V Evropě jsou nejvíce rozšířeny indukční přístroje 
pro ohřev firem Schrink, Zoller, Bilz, Diebold a mnoha dalších. Některé přístroje jsou kombinovány zároveň 
se stanicí na ochlazení nástroje, jiné mají chladící zařízení jako samostatnou jednotku a u některých 
výrobců je chlazení integrováno přímo do nahřívacího přístroje.                            
Konstrukční provedení chlazení je vzduchové a vodní. U vzduchového chlazení se mohou používat 
například chladící nástavce vyrobené z hliníku a opatřené chladícími žebry pro zvětšení teplosměnné 
plochy. Chlazení vodní je u všech výrobců provedeno buď jako komora, do které se držák s nástrojem 
řízeně ponoří, nebo jako suchá komora která se zaplaví chladící lázní.  

 

5.2 FYZIKÁLNÍ PRINCIP OHŘEVU 

Ohřev se v těchto přístrojích provádí vířivými proudy, které jsou indukovány 
elektromagnetickým polem vnikajícím v induktoru. Induktor je cívka, která je napájena střídavým proudem 
o frekvenci zhruba 10 kHz. Pro správnou funkci je nutné, aby vzdálenost mezi vinutím cívky a ohřívaným 
materiálem byla co nejmenší. 

Účinnost transformace energie je dána vztahem: 

� =  �
����

��!��",#$.%�
��&.' ()*(�

                  [-]                                                                      (7.4) 

Kde : 
D   je průměr induktoru 
d   je průměr ohřívaného tělesa 
δ   je hloubka vniku energie 
ρ1   je měrný odpor materiálu indiktoru 
ρ2   je měrný odpor materiálu ohřívaného tělesa 
μ   je poměrná permeabilita 
 
 
Hloubka vniku vířivých proudů do ohřívaného tělesa je závislá na frekvenci budícího proudu a je dána 
vztahem: 

δ = 503. ' +
-./             [mm]                                                                                     (7.5)                                                                                               

Kde : 
1             měrný odpor                   [Ω.mm2.m] 

2            poměrná permeabilita ohříva   [-] 
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Matematický model indukčního ohřevu je velmi složitý. Analytický výpočet elektromagnetického pole a 
pole teplot je možné vyjádřit soustavou diferinciálních rovnic. V rovnicích se pomocí koeficientů vyjadřují 
materiálové vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou navíc závislé na teplotě. Obecný výpočet je tak velmi složitý.   
 Protože bylo nutné pro účely této práce zajistit přístroj pro indukční ohřev, přístroj nebylo možné zapůjčit 
a cena přístrojů evropských výrobců je příliš velká, rozhodl jsem se, že si přístroj vyrobím.   

 
Obr. 5.07 Návrh výrobně jednoduchého přístroje pro indukční ohřev. 

 
  Analýzou požadavků, které budou na přístroj kladeny a na základě poznatků z práce na továrně 
vyráběných přístrojích, jsem dospěl k jednoduché a univerzální konstrukční koncepci přístroje zobrazené na 
obr. 7.7. Pro maximální univerzálnost jsem zvolil horizontální provedení přístroje s pevně připevněným 
induktorem a posuvným držákem nástroje. Jako držák nástroje pozice 2 jsem použil upínací vidličku ze 
zásobníků obráběcích center. Tu je možné, v případě ohřevu upínačů jiných provedení, jednoduše vyměnit 
za jinou.   Rám přístroje a vodící lišty jsou zhotoveny z Al profilů Bosch pozice 4, jak je uvedeno na obrázku 
7.11 s rozloženým přístrojem.  Krycí panely pozice 3 jsou vyrobeny z ocelových plechů vypálených na CNC 
laserovém pálícím stroji. Klasickou technologií tak bylo nutné vyrobit jen induktor pozice 1. Ten je tvořen 
silonovým pouzdrem s držákem připevňující induktor na horní krycí desku, teflonovou kostrou cívky a 
víčkem s opěrným ocelovým kroužkem vyrobeným z nemagnetické nerezové oceli, jak je zobrazeno na 
následujícím obrázku. Přístroj dostal označení WNDI a výrobní číslo NN 1-00. Pracovní napětí je 3 x 400V, 
proud 16 A a výkon max. 11 kW. 

 
Obr. 5.08 Návrh přístroje pro indukční ohřev s rozloženým induktorem. 

 
Induktor, který je z hlediska funkce přístroje stěžejní součástí, je tvořen silonovým pouzdrem 

pozice 1 s držákem připevňující induktor na horní krycí desku, teflonovou kostrou cívky s vinutím pozice 2, 
teflonovým víčkem pozice 4 a opěrným ocelovým kroužkem pozice 3 vyrobeným z nemagnetické nerezové 
oceli, jak je zobrazeno na obrázku č. 7.11. Blok elektroniky byl vyroben ve spolupráci s firmou KTP, je o 
výkonu 10 KW, pracuje v rezonančním zapojení. Při spuštění zařízení vestavěný procesor řídící chod 
spínacích IGBT tranzistorů pomocí zpětné vazby z AD převodníků kontroluje napětí a proud na induktoru. 
Určuje délku otevření IGBT tranzistorů a tím výkon induktoru.  



- 22 - 

 

Po sestrojení přístroje a odzkoušení jeho činnosti jsem ve spolupráci s Katedrou Energetiky VŠB 
provedl měření gradientu teploty na funkčních místech upínače.  Vzhledem k velkému nárůstu teploty 
v čase, je jedinou možností, jak objektivně měřit teplotu, použití termočlánků. Termočlánky nemají žádnou 
tepelnou setrvačnost, proto při měření rychlých změn teplotního pole poskytují validní výsledky. 
 

 
 

Obr. 5.09 Blokové schema zapojení elektroniky indukčního přístroje WNDI. 

 

 
Obr. 5.10 Termoupínač upravený pro měření teplotního pole. 

Na vybraná místa upínacího pouzdra byly kondenzátorovou svářečkou nabodovány termočlánky. Protože 
jsem kromě gradientu potřeboval změřit také rozložení teplotního pole v závislosti na tlouštce materiálu 
bylo pouzdro na drátovém řezacím stroji rozřezáno a z vnitřní strany byly obrobeny otvory o průměru 6 
mm s rovným dnem. Tlouštka materiálu pod dnem byla u prvního otvoru 1 mm, druhého 2 mm a třetího 3 
mm. Do otvorů a na povrch upínače byly přivařeny termočlánky typu „K“. Byly provedeny dvě zkoušky, 
průběh obou zkoušek byl stejný. 

 
 

5.3 MĚŘENÍ TEPLOTY 

Teploty byly snímány a ukládány systémem Solartron Schlumberger, což je počítačem řízený systém pro 
teplotechnická měření v elektrárnách a průmyslu. Měřící systém Solartron Schlumberger, který byl použit 
pro měření, je sestaven z počítačové I/O karty „3595 4A“ a externích sběrných karet „ IMP 35951“. Měřící 
systém vyhovuje normám ISO 2548 a ISO 9001. Komunikace mezi interface kartou 3595 4A umístěné v PC 
počítači a externími sběrnými kartami IMP 35951 je pomocí S-Net kabelu. Pro komunikaci a zpracování 
naměřených hodnot je použit software „PMS“. Externí sběrné karty IMP 35951 jsou 16 bitové anologo-
digitální převodníky umožňující přesná měření stejnosměrných napětí, proudů a teplot přímo 
z termočlánků. Tyto sběrné karty umožňují při měření teplot pomocí termočlánků kompenzací studeného 
konce termočlánku pomocí zabudovaných termistorů nebo přesného zadání teploty. Chyba použitého 
měřícího sytému při měření teplot pomocí termočlánku „K“ je < 0,3°C v rozsahu -100°C až +450°C , < 1°C 
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v rozsahu -200°C až +1370°C,  což je v souladu s normou IEC 584. Použitý měřící systém je kalibrován ve 

státem akreditovaných laboratořích. Měřené teploty byly snímány a zaznamenávány v 1 sekundovém 

intervalu po dobu cca 60 sec. 

 

Metodika měření teplot a popis měřených míst. 

Měření bylo provedeno nabodovanými termočlánky typu „K” tvořenými termočlánkovými dráty Ni a NiCr o 

průměru 0,3 mm na  povrch upínače. Vzdálenost mezi nabodovanými jednotlivými dráty v měřícím místě 

byla cca 1 – 2 mm. Jednotlivé termočlánky byly připojeny kompenzačním vedením k měřícímu systému 

Solartron Schlumberger. 

 

Výsledky zkoušek. 

Naměřené teplotní průběhy ohřevu upínacího pouzdra při jednotlivých zkouškách jsou uvedeny v 

následujících grafech. Rozmístění jednotlivých měřících míst na upínači je uvedeno na obr. 7.12. Teplo se 

při indukčním ohřevu tvoří vířivými proudy v povrchové vrstvě materiálu, proto vlastní řez vývin tepla nijak 

neovlivňuje. Na následujících grafech je zaznamenán průběh teplot při ohřevu upínacího pouzdra. Při 

vlastním měření byla odřezaná část upínače přiložena na původní místo.  

 

 
 

Obr. 5.11 Rozmístění jednotlivých měřících mist. 

 

Graf 5.1     Průběh teplot při ohřevu upínače, zkouška č. 1, doba ohřevu 20 sec.

 
 

6 PŘÍPRAVA EXPERIMENTU 

Experimentální stroj FGS 40/50 CNC 

Vlastní provádění zkoušek upínačů při frézování materiálu 11 373 bude prováděno na smýkadlové frézce 

FGS 40/50. Stroj byl vyroben v roce 1986 firmou TOS Olomouc. Frézka je smýkadlové konstrukce, kde 

základ stroje tvoří masivní odlitek ze šedé litany, po jehož přední straně se svisle pohybuje v ose “z” 
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prostřednictvím kuličkového šroubu a kaleného vedení konzoly stolu. Servomotor pohonu osy “z” je 
umístěn uvnitř základny stroje, brzda je umístěna na druhém konci šroubu a v případě vypnutí stroje 
automaticky zabrzdí šroub ve svislém směru pohybu. Pokud je stroj zapnut, polohu stroje zabezpečuje 

elektronickou vazbou servopohon. V konzole stolu jsou vytvořeny vodící plochy pro vedení stolu v ose “x”. 
V této ose je pohyb konstrukčně uspořádán tak, že na pevném kuličkovém šroubu se otáčí pomocí 
servopohonu otočná matice axiálně otočně uchycená ke konzole stolu. Výsledkem je pohyb stolu v ose x. 
Na horní straně základny stroje je vytvořeno vedení pro smýkadlo v ose “y” s vřeteníkem. Pro potlačení 
nespojitých pohybů při malých posuvech jsou všechny protiplochy vedení obloženy speciálním plastem 
Turcite B. Smýkadlo se pohybuje pomocí kuličkového šroubu a servopohonu umístěného na zadní straně 
základny stroje. Ve skříni smýkadla je umístěn motor vřeteníku a převodovka s 18 převodovými stupni, za 
klidu řazenými elektricky. Na čelní straně smýkadla je příruba na kterou je připevněn vertikální vřeteník s 
dutinou ISO 50. Vřeteník je možné naklonit o 45°na obě strany.  

                        
                         Obr. 6.1   Frézka FGS 40/50 připravená pro provádění zkoušek 

 

Pokud je potřeba, tak je možné vřeteník pomocí pevně zabudovaného manipulačního přípravku přemístít 
na zadní stranu smýkadla. Potom je možné využít horizontálního vřeteníku, který je umístěn uvnitř spodní 
části smýkadla. Po demontáži vřeteníku se totiž automaticky propojí ozubenými koly přívod kroutícího 
momentu na horizontální vřeteno stroje.  Stroj byl původně vybaven řídícím systémem Tesla NS 571 a 
přímým odměřováním pomocí lineárních induktosynů. Protože řízení stroje nevyhovovalo současným 
požadavkům, byl proveden ekonomický retrofit stroje. V rámci mechanické úpravy stroje byly vyměněny 
opotřebené součásti převodovky, všechny kuličkové šrouby byly odeslány na opravu výrobci a po zpětné 
montáži byl stroj uveden do funkčního stavu. Původní přímé odměřování polohy bylo nahrazeno lineárními 
optickými snímači s rozlišením 1µm. Pro řízení stroje byl zakoupen nový řídicí systém AJS 131, který je 
založen na platformě průmyslového PC s operačním sytémem Windows. 
AJS 131 je elektronický systém určený k řízení obráběcích strojů, vybavených elektrickým řízením pohybu 
maximálně 6 lineárních nebo rotačních os (případně vřeten). 
Ovládá elektrické servopohony a další příslušenství obráběcího stroje v závislosti na informacích získaných 
ze zadaného programu součásti (patrprogramu) nebo z kopírovacího dotyku, což je zařízení vyhodnocující 
okamžitý tvar snímaného předmětu. 
 
 

6.1 PŘÍPRAVA MATERIÁLU 

Jak bylo uvedeno v předcházející kapitole, stroj je plně vybaven pro provedení experimentů. Během 
zkoušek nebude použita procesní kapalina. Vlastní provádění prvního experimentu bude prováděno 
frézováním osazení do bloku materiálu jakosti 11 523.  
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         Obr. 6.2 Náčrt materiálu upnutého ve svěrácích na stolu frézky   
             

Původně uvažované frézování drážek nebude prováděno.  Důvodem je, že v praxi se frézování drážek 
provádí pomocí trajektoriií postupného rozjíždění nebo různých obráběcích cyklů, kdy nástrojem o menším 
průměru se postupně do hloubky a do stran obrábí stěny drážek. Pokud se drážka obrábí najednou na celý 
průřez stopkovou frézou a nejsou přitom intenzivně vysokým tlakem odplavovány vznikající třísky, dochází 
u nástrojů ze slinutých karbidů při vtažení již odřezané třísky mezi břit a stěnu k lomu řezné hrany a 
následným defektům obrobené plochy.  

 
Obr. 6.3 Fotografie lomu břitu frézy způsobeném vtažením již odřezané třísky mezi břit a frézovaný materiál 

 

Takovou plochu by nebylo možné objektivně hodnotit a docházelo by ke zkreslení výsledků experimentu.  
Vlastnosti upínačů se budou testovat za použití tříbřitých fréz Kennametal F3AU177BDK38, materiál 
nástroje je slinutý karbid KC643M s PVD povlakem TiAlN. V tabulce 8.1 uvedené na následující straně jsou 
uvedeny výrobcem doporučené řezné podmínky. Upínače budou testovány při sousledném a 
nesousledném frézování, mimo jakost povrchu budou také sledovány vibrace obrobku a trajektorie 
odlétajících třísek. 
 
Z tabulek doporučených hodnot volíme pro obráběný materiál 11 523 řezné podmínky skupinu S1. Průměr 
funkční části frézy je 17,7 mm, 3 zuby, průměr stopky je 18 mm, hloubka řezu ap  12 mm. Hloubka je volena 
pro snadné měření drsnosti povrchu přístrojem Hommel Tester T 1000. Úběr ae volíme 3 mm, dle tabulky 
by mohl být 0,5 x D to je 8,85 mm. Řezná rychlost doporučená výrobcem je 80 m/min. Z toho vyplývají 
otáčky 1439 ot/min. Protože nebude použita procesní kapalina, redukujeme otáčky na 1 000 ot/min. 
Tabulka uvádí posuv na zub a otáčku 0,075 mm tomu odpovídá posuv 225 mm/min. Pro provádění 
experimentu volíme tedy tyto parametry řezného procesu: 

• ap     12 mm 

• ae       3 mm 

• f       225 mm.min-1, pro fz 0,075 mm.zub-1 
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• n      1 000   ot.min-1 

• l        300 mm 
 

Z důvodu zajištění reprodukovatelných podmínek pro frézování bude při frézování osazení na hranolu 
materiálu použit jednoduchý CNC program, kterým po stisknutí tlačítka obrobíme jednu vrstvu materiálu. 
Po dokončení obrábění bude vřeteník a stůl ustaven do vhodné polohy tak, aby bylo možné provést 
všechna potřebná měření. Programy budou vytvořeny tak, aby nejdříve bylo provedeno 10 pracovních 
cyklů pro sousledné frézování a 10 cyklů nesousledné frézování. 

                  
Obr. 6.4 Fotografie stroje při měření házivosti upnutého nástroje a drsnosti obrobeného povrchu 

                                                      
Z důvodu snadné obsluhy a nastavení úběru budou programy napsány inkrementálně. To 

zabezpečí, že při každém dalším stisknutí tlačítka start bude automaticky odebrán dálší naprogramovaný 
úběr materiálu.  

Program pro sousledné frézování 
G91 G95 G54 G41 
S 1000 M3 D1 
G0 Z-100 
G01 X-340 F225 
M5 
G0 Z100 
X340 Y-3 
M30 
 
Funkce řídícího programu. Po stisknutí tlačítka start se nastaví inkrementální způsob načítání souřadnic, 
posunutí souřadného systému a načítání korekcí. Na dalším řádku se spustí otáčky vřetene a zařadí korekce 
nástroje. Poté nástroj přijede z výchozí polohy ve svislém směru k materiálu. Pracovním posuvem odfrézuje 
jednu vrstvu materiálu, zastaví vřeteno a odjede o 100 mm od materiálu v ose z. Přejede na začátek 
materiálu a současně nastaví přídavek ae. Chod programu je přerušen do dalšího stisknutí tlačítka start. 
Výška úběru materiálu ap je dána prvotním nastavením vřeteníku pomocí ručních koleček a posunutí 
souřadného systému stroje v ose z. Během úběru v jedné vrstvě se nemění. 

 
 
 
 

6.2 PŘÍPRAVA PRO FRÉZOVÁNÍ KRUHOVOU INTERPOLACÍ 

Zkoušky upínačů při práci za podmínek kruhové interpolace v rovině xz budou prováděny na 
přířezu materiálu 11 573 upnutého na stole frézky. Pro zjednodušení upnutí poměrně hmotného obrobku o 
průměru 260 mm a výšce 120 mm byl materiál ve své dolní části přivařen na ocelovou desku o hraně 300 
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mm a tloušťce 30 mm. Takto vzniklý svařenec bylo možné jednoduše pomocí upínek připevnit ke stolu 
stroje.  Svárem tepelně ovlivněná oblast byla daleko od obráběné části a žádným způsobem provádění 
experimentu neovlivnila. Neměla ani negativní vliv na tuhost soustavy: stroj – nástroj- obrobek. 

 
Program pro sousledné frézování 

G90 G95 G54 G41 
S 1000 M3 D1 
G0 X100 Y76,15 
G0 Z0 
G0 X30  
G01 X0 F225 
G02 X0 Y76,15 I0 J-76,15 
G0 Z100 
G0 X100 
M5 
M30 

 
Po změření drsnosti obrobeného povrchu a kontrole nástroje se na řádku 30, 70 odečte hodnota ae od 
proměnných Y a absolutní hodnoty J. Program se uloží do paměti stroje a znovu se spustí. Obdobný postup 
se provede při sousledném frézování. 

                    
          Obr. 6.5 Sestava při nesousledném úběru materiálu kruhovou interpolací.  

 

Z tabulky řezných podmínek opět volíme řezné podmínky pro obráběný materiál 11 523. Průměr funkční 
části frézy je 17,7 mm, 3 zuby, průměr stopky je 18 mm, hloubka řezu ap  12 mm. Úběr ae volíme 3 mm.  
Řezná rychlost doporučená výrobcem je 80 m/min. Z toho vyplývají otáčky 1439 ot/min. Z důvodu 
frézování bez procesní kapaliny redukujeme na 1 000 ot/min. Tabulka uvádí posuv fz na zub a otáčku 0,075 
mm, tomu odpovídá posuv 225 mm/min. Pro provádění experimentu volíme tedy tyto parametry řezného 
procesu: 

• ap     12 mm 

• ae       3 mm 

• f       225 mm.min-1, pro fz 0,075 mm.zub-1 

• n      1 000   ot.min-1 
 

Program pro frézování kruhové desky je napsán pomocí příkazu pro kruhovou interpolaci. Na 
rozdíl od programu pro frézování v předcházejícím odstavci je použito absolutní programování. Počátek 
souřadného systému v osách x a y je umístěn do středu obrobku. Nulová hodnota osy z je umístěna na 
obráběný povrch. 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

Měření kleštinového držáku, sousledné frézování 
Naměřená hodnota házivosti nástroje upnutého v kleštinovém upínači byla 0,025mm. Do připravené 

tabulky byly zapisovány hodnoty drsnosti odečtené z displeje přístroje Hommel Tester T 1000. Přístroj 

navíc vytiskl na pruh termopapíru grafický průběh drsnosti povrchu. 

 

Tab. 7.1 Naměřené hodnoty drsnosti povrchu kleštinový upínač sousledné frézování 

Třísk

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rz 3,0

1 

3,1

6 

3,7

4 

3,4

8 

4,6

6 

4,2

7 

4,2

4 

4,

8 

4,2

2 

4,2

8 

4,6

3 

4,7

4 

5,0

2 

4,5

4 

4,5

6 

 

 

 

              
Obr. 7.01 Sousledné frézování, třísky mají po oddělení malou kinetickou energii a vyšší teplotu 

 

 

 
Obr. 7.02 Grafický výstup z přístroje Hommel Tester T 1000 pro kleštinový upínač a  sousledné frézování 

 

Měření držáku Weldon, sousledné frézování 
Naměřená hodnota házivosti nástroje upnutého v upínači Weldon byla 0,015mm. Do připravené tabulky 

byly zapisovány hodnoty drsnosti odečtené z displeje přístroje Hommel Tester T 1000. 

Tab. 7.2 Naměřené hodnoty drsnosti povrchu upínač Weldon sousledné frézování 

Třísk

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rz 3,1

1 

3,2

5 

3,3

2 

3,5

4 

2,8

7 

3,4

6 

3,2

6 

3,0

1 

3,1

1 

3,5

0 

3,

8 

3,4

8 

4,1

2 

4,0

4 

3,5

2 
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Obr. 7.03 Sousledný způsob frézování nástrojem upnutým v držáku Weldon, vibrace   držáku a teplota třísek 

byla srovnatelná s měřením s kleštinovým držákem 

 

Obr. 7.04 Grafický výstup z přístroje Hommel Tester T 1000 pro držák weldon a sousledné frézování 

 
Měření termoupínače, sousledné frézování 
Naměřená hodnota házivosti nástroje upnutého v termoupínači byla 0,01mm. 
 

Tab. 7.3 Naměřené hodnoty drsnosti termoupínače, sousledné frézování 

Třísk
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rz 7,0
1 

4,9
2 

4,8
1 

3,9
1 

3,9
1 

4,0
8 

4,6
2 

3,4
4 

3,5
4 

3,5
8 

3,8
2 

4,4
4 

3,8
4 

4,0
7 

4,2
7 

 

 

 

Obr. 7.05 Grafický výstup z přístroje Hommel Tester T 1000 pro termoupínač a sousledné frézování 
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Obr. 7.06 Sousledný způsob frézování nástrojem upnutým termoupínači, vibrace držáku byla větší, zároveň 

byla větší kinetická energie oddělených třísek 

Při sousledném frézování nástroji upnutými v termoupínači docházelo při původně nastavených řezných 
podmínkách k velkým vibracím. Řezné podmínky bylo nutné změnit. Optimálního chodu nástroj dosáhl při 
otáčkách 1400 ot/min a posuvu 446 mm/min. Potom také naměřená drsnost klesla na srovnatelné 
hodnoty, Výkon nástroje byl ale  větší o 97%. Oddělování třísky probíhalo s větší kinetickou energií a třísky 

měly vyšší teplotu. 

 

 

 
Obr. 7.07 Grafický výstup z přístroje Hommel Tester T 1000 pro držák weldon 

 

8 ZÁVĚRY 

Volba typu upínače nástrojů pro frézovací pro obráběcí stroje závisí na celé řadě parametrů. 
Nelze všeobecně stanovit, který upínač je vhodnější pro celé spektrum obráběcích operací. Důležitý je také 
neustálý technický rozvoj, kdy každý rok přináší nová technická řešení upínačů nebo alespoň výrazná 
vylepšení, která posunují svět techniky vpřed. 

V této disertační práci byla řešena vhodnost použití termoupínačů pro frézovací operace. 
Experimenty byly prováděny na upraveném obráběcím stroji s možností plynule měnit řezné podmínky a 
průběžně zaznamenávat dosažené hodnoty. Současně byly snímány hodnoty zatížení vřetene a tedy 
energetickou spotřebu pro oddělování třísek při použití jednotlivých upínačů. Drsnost povrchu byla měřena 
certifikovaným přístrojem. Naměřené hodnoty jsou tedy věrohodné a poskytují dobré předpoklady pro 
objektivní závěry. Pro porovnání je jako etalon použit termoupínač, hodnocení drsnosti obrobeného 
povrchu, vibrací, životnosti řezné hrany a vnějších rozměrů je tak vztaženo k tomuto typu upínačů 
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Tab. 8.1  Tabulka s výsledky experimentů 

 
 
 
 
Před zahájením experimentu bylo stanoveno, že jako hraniční drsnost pro ukončení zkoušky 

frézování bude dosažení 200% výchozí drsnosti vyhodnocované parametrem Rz. Při přípravě experimentu 
byla zkušebně provedena jedna sada experimentů pro všechny upínače. Z výsledků této prvotní zkoušky 
bylo zjištěno, že zvětšení parametru Rz na hodnotu 200% výchozího stavu dochází po 15 úběrech při 
frézování osazení daným monolitním třízubým nástrojem zhotoveným ze slinutého karbidu, při práci bez 
použití procesní kapaliny. Každý nástroj tak během zkoušky odebral celkem 1230 g materiálu ze zkušebního 
bloku zhotoveného z oceli 11 523. U žádného z použitých nástrojů nedošlo k během zkoušek jeho 
destrukci, ani k výraznějšímu poškození řezných hran. Termoupínače, osazené identickými nástroji jako 
porovnávané nástrojové držáky kleštinové a typu weldon vykazují o cca 20 až 40% lepší průměrnou drsnost 
povrchu při nesousledném frézování. Při sousledném frézování však u nich vznikají poměrně velké vibrace 
dané štíhlostí a tím menší tuhostí držáku. Pro odstranění vibrací bylo nutné řezné podmínky změnit tak, 
aby budící frekvence byla vyšší než vlastní frekvence upínače. Potom byla výsledná průměrná drsnost 
povrchu srovnatelná s kleštinovým upínačem. Není proto vhodné termoupínače používat při nižších 
otáčkách. To však v současné době není problémem. Nová obráběcí centra dodávaná do průmyslových 
podniků mají potřebný rozsah otáček již v základním provedení. Při zkouškách nebylo možné využít otáčky 
vyšší jak 2 500 ot.min-1. Pro testování nástrojových držáků s nástroji o menším průměru bude příště nutné 
použít obráběcí centra  alespoň s 8 000 ot.min-1 vřetena. Zkoušky prokázaly, že termoupínače mají vyšší a 
stálou přesnost upínání nástroje a poměrně snadné nastavení délky nástroje. Házivost upnutého nástroje 
byla v termoupínači ve všech případech 0,01 mm. Upínač Weldon vykazoval házivost upnutého nástroje 
0,15 mm. Kleštinový upínač měl největší házivost upnutého nástroje, ta se pohybovala se od 0,015 do 
0,025 mm. Další důležitou výhodou je konstantní upínací síla nezávislá na obsluze, daná jen přesahem 
nástroje vůči otvoru v upínači. Jedinou podstatnou nevýhodou je malá tlumící schopnost upínače. 
Nevýhoda v nutnosti použití speciálního přístroje pro ohřev držáku je pouze zdánlivá. Indukční přístroje 
jsou již poměrně rozšířené a nejsou tak hlavní překážkou většího rozšíření používání termoupínačů. 
V kapitole 7 je podrobně popsána konstrukce přístrojů pro indukční ohřev, a jak bylo zdokumentováno, 
není obtížné takový přístroj sestavit z běžně dostupných součástek.  Největším argumentem pro použití 
termoupínačů je mimo nezpochybnitelné technické přednosti jejich štíhlý tvar umožňující práci v členitých 
obrobcích a stabilitu přesnost upnutí nástrojů. 
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8.1 VĚDECKÝ PŘÍNOS 

Za přínosy pro vědu je možné zařadit metodiku zkoušek a použití nového indukčního přístroje 
WNDI pro ohřev držáků s rezonančním zapojením výkonového bloku elektroniky. Dalším přínosem je 
přesné změření teplot nutných pro bezproblémové odepínání nástrojů z upínačů. Pro další výzkum je 
nastíněna problematika korelace drsnosti obrobené plochy s  měřitelnými vibracemi obrobku. Zde je nutné 
najít vhodnější snímač vibrací a SW účinně potlačující záznam vibrací pozadí. Pokud se takové řešení najde, 
bude možné simultánně sledovat touto nepřímou metodou zejména integritu obráběcího nástroje a 
alespoň orientačně drsnost právě obráběné plochy. To by mělo vliv na zvýšení efektivity využití obráběcích 
center zejména v bezobslužném provozu, při obrábění dílců s velmi dlouhými cyklovými časy. Současně by 
mohlo dojít k eliminaci škod způsobených neočekávaným lomem řezné hrany. 

 

8.2 ZÁVĚRY PRO PRAXI 

Ze závěrů vyplývajících z této práce je možné konstatovat, že termoupínače jsou dobrou první 

volbou upínačů pro nástroje obráběcích center. Pouze na úzké spektrum použití, kde je potřeba mít 
nástrojové držáky s tlumícími schopnostmi se tyto držáky nehodí. Je výhodnější je používat zejména tam, 
kde budou použity při vyšších řezných rychlostech a otáčkách. Toto omezení se ale vlivem technického 
rozvoje postupně mění, jednak zdokonalováním konstrukce termoupínačů, upínacích kuželů a vřeten 
strojů, ale také novými konstrukcemi upínačů. Na trhu jsou již nyní termoupínače kombinované s tvarovým 
zajištěním upnutého nástroje proti vytažení z dutiny upínače a současně jednoduchým mechanizmem pro 
snadné uvolnění nástroje při indukčním ohřevu upínače.  Je proto nutné neustále sledovat novinky 
v odborném tisku, a na technický vývoj průběžně reagovat. 
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9 CONCLUSIONS  

Selection of the types of tool chucks for milling machines and machine tools depends on a 
number of parameters. It is not possible to state generally which chuck is more suitable for the whole 
range of machining operations. A continuous technical development is also important, when each year 
brings new technical solutions for chucks or at least significant improvements which move the technical 
world forward. 

This dissertation thesis dealt with the suitability of using thermal chucks for milling operations.  
Experiments were performed on a modified machine tool with the possibility to smoothly change the 
cutting conditions and to continuously record the values achieved. Also, the spindle load values were 
sensed, i.e. the energy demand for separating millings when using individual chucks. The surface roughness 
was measured with a certified instrument. It means that the measured values are reliable and provide 
preconditions for objective conclusions. A thermal chuck is used as a standard for comparison, so the 
evaluation of the roughness of the machined surface, vibrations, the life of the cutting edge and outer 
dimensions are referred to this type of chucks.  

 

 

 

Thermal chucks fitted with identical tools as the compared tool sleeve and Weldon chucks show 
by approx. 20% to 40% better average surface roughness in up-cut milling. However, in down-cut milling 
relatively large vibrations occur in them given by the slenderness and thus a smaller rigidity of the chuck. 
To eliminate vibrations, it was necessary to change the cutting conditions so that the excitation frequency 
is higher than the natural frequency of the chuck. Then the resultant average surface roughness was 
comparable with the sleeve chuck. It is not, therefore, useful to use thermal chucks at lower speeds. 
However, this is not a problem today. New machining centres supplied to industrial enterprises have the 
necessary speed range in the standard version. During tests, it was not possible to use a speed higher than 
2 500 rpm. To test tool chucks with tools in smaller diameters, next time it will be necessary to use 
machining tools with at least 8 000 rpm of the spindle. The tests have proven that thermal chucks have a 
higher accuracy of tool chucking and a relatively easy setting of the tool length. Another important 
advantage is the constant chucking power independent of the operator, only given by the overlap of the 
tool against the hole in the chuck. The only substantial disadvantage is a small damping capacity of the 
chuck. The disadvantage in the necessity to use a special device to heat the chuck is only apparent. 
Induction devices are relatively spread, so they are not the main obstacle for a wider spread of using 
thermal chucks. Chapter 7 describes in details the construction of devices for induction heating and, as it 
has been documented, it is not difficult to construct such a device by using commonly available 
components. Apart from their undisputable advantages, the biggest argument for using thermal chucks is 
their slim shape allowing them to work in shape complex work pieces.  
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9.1 SCIENTIFIC BENEFIT 

Benefits for science can include the test methodology and using the new induction device WNDI 
for heating chucks with the resonance connection of the power block of the electronics. Another benefit is 
the accurate measurement of temperatures required for trouble-free unclamping tools from chucks. For 
further research, the problems of correlation of machined surface roughness with measurable work piece 
vibrations is outlined. There it is necessary to find a more suitable vibration sensor and software efficiently 
suppressing the background vibration recording. If such a solution is found, it will be possible to 
simultaneously monitor, using this indirect method, particularly the integrity of the cutting tool and at 
least informatively the roughness of the surface being machined. This would have an effect on increasing 
the effectiveness of utilization of machining centres, particularly in attendance-free operations, in 
machining parts with very long cycle times. At the same time, the damage caused by an unexpected break 
of the cutting edge could be eliminated. 

 

 

9.2 BENEFITS FOR USING IN PRACTICE 

From the conclusions arising from this thesis it can be stated that thermal chucks are a good 
first choice of chucks for the tools of machining centres. These chucks are not suitable only for a narrow 
range of applications for which it is necessary to use tool chucks with damping capacities. However, this 
limitation gradually changes through technical development by improving the construction of thermal 
chucks, chucking cones and machine spindles, and also by new constructions of chucks. It is necessary to 
continuously monitor novelties in the technical press and to continuously react on the technical 
development. 
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• Design and implementation of the original machining technology flange-mounted motors,  1999 
- 2000  

• Design and implementation of new machining technology centering collars electric motors, 
2001 

• Design and implementation of cutting centering collars motors associated modular tool, 2001 

• Design and implementation of cutting stators electric orbital milling, 2002 

• Design and implementation of a new type of electric motor stators Clamps, 2004 

• Design and implementation of turnout motors working on CNC machining centers, 2004 

• Design and implementation of machining thin-walled master rings, 2008 

• Design and implementation of an induction heating bearings, 2009 

• Design and implementation of equipment for dismantling the bearings induction, 2010  

• Design and implementation of technology, assembly and machining of stator production on 
CNC machines, 2011 

• Design and implementation of procedural length measurement of workpieces in production of 
CNC machine, 2012 

• Design and implementation of modernized equipment for removing deposits induction, 2013 

• Design and implementation of mechatronic control center grinders BH 28 CNC, 2014 

• Design and implementation of modernization Francis water turbines, 2015 

• Design and implementation of interactive audiovisual support for teaching programming of CNC 
machines, 2015 
 


