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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

Ae         radiální řezy 

Ap         axiální řezy 

Aα         hřbet nástroje  

Aγ         čelo nástroje 

CFc        konstanta vyjadřující vliv obráběného materiálu 

D          průměr frézy [mm]   

Def       efektivní průměr frézy [mm]   

D´         vnější průměr VBD [mm]   

D1´        vnitřní průměr VBD [mm]     

DC        Dry Cutting (suché obrábění) 

F´         vektorová forma řezné síly [N]   

Fc          řezná složka síly [N]  

Fci         řezná složka síly řezání i-tého zubu v záběru [N] 

FcNi       kolmá řezná složka síly řezání [N] 

Ff = Fy   síla ve směru posuvu [N]  

Ffi         posuvová složka výsledné síly řezání [N] 

FfNi       kolmá posuvová složka výsledné síly řezání [N] 

Fp = Fz  pasivní složka řezné síly [N]  

Fx         normálová síla na směr posuvu [N]       

HC        Hard Cutting (tvrdé obrábění) 

HFC      High Feed Cutting (vysokoposuvové frézování) 

HFM     High Feed Milling (vysokoposuvové frézování) 

HPM     High Productivity / Performance Machining (vysokoobjemové obrábění) 
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HRRM  High Removal Rate Machining (obrábění s vysokými úběry)                             

HSC      High Speed Cutting 

HSM     High Speed Machining (vysokorychlostní obrábění) 

N1       první nesousledné frézování 

NC        Numerical control 

PVD     Physical Vapour Deposition (nanášení odpařením z pevné fáze) 

Ra        průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [µm] 

Rz        největší výška profilu [µm] 

S          odřezávaná vrstva [mm2] 

S1        první sousledné frézování 

TiO2     Oxid titaničitý 

UC        rozšířená kombinovaná nejistota měření [µm] 

VBD    vyměnitelná břitová destička 

ap         hloubka řezu [mm] 

d          montážní průměr ze strany stroje/montážní velikost [mm] 

d1              průměr ze strany stroje [mm] 

fz          posuv na zub [mm]  

k          koeficient rozdělení pravděpodobnosti  

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

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

ku         koeficient rozšíření při stanovení rozšířené nejistoty  

s(x)      směrodatná odchylka [mm]    

t          tloušťka VBD [mm]   
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uA       standardní nejistota typu A [µm]  

uB       standardní nejistota typu B [µm]  

uB1      nejistota vlivu opěrné paty snímacího hrotu [µm] 

uB2      nejistota měřicího přístroje [µm]  

uc        kombinovaná standardní nejistota [µm]   

vc         řezná rychlost [m·min-1]   

vf         posuvová rychlost [m·min-1]  

vt         rychlost odchodu třísky  [mm·s-1]  

xi         označení měření 

z1max    maximální odchylka j-tého zdroje nejistoty vlivem opěrné paty drsnoměru [µm]   

α         úhel šikmého řezu pro stanovení hodnot mikrotvrdosti [°] 

αn        nástrojový úhel hřbetu v rovině normálové [°] 

γn        úhel čela v rovině normálové [º]    

δ         úhel primární deformace  [º]                          

ϰr         úhel nastavení hlavního ostří [º]  

ϰr´       úhel nastavení vedlejšího ostří [º]                     

ρ         hustota [kg·m-3]   

φ1       vstupní úhel záběru zubu [°]  

ϕ1       úhel posuvu jednotlivých vrstev materiálu v kluzných rovinách [°]   
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Úvod 

Cílem diplomové práce je experimentálně navrhnout vhodné řezné parametry 

pro vysokoposuvové frézování titanové slitiny UNS R56260. Vysokoposuvové frézování 

je efektivní úběr materiálu pomocí zvýšení posuvů nástroje, a to způsobuje zkrácení časů 

na frézování. Tento způsob HSC se používá pro velkosériové a hromadné výroby. U tohoto 

způsobu je rozhodující mít vyhovující stroj a snažit se optimalizovat řezné parametry. 

V současné době mají technologie různé hranice, ale tyto hranice se pořád posouvají 

k lepší efektivnosti pomocí mnoha nových strojů, nástrojů a technologií. 

V teoretické části diplomové práce, jsou shrnuty základní informace o titanu, jeho 

způsobu obrábění a využití v praxi. Dále je nastíněna problematika HSC, řezných sil 

a vypracované rešerše na podobné experimenty, související s problematikou diplomové 

práce. 

V experimentální části se diplomová práce zaměřovala na čelní frézování titanové 

slitiny UNS R56260. Tato experimentální část se prováděla na pracovišti Vysoké školy 

báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulty strojní a obráběla se na frézovacím centru 

DMU 50. Cílem diplomové práce je zhodnotit zvolené řezné parametry, z hlediska 

velikosti řezných složek sil a dosažené kvality drsnosti povrchu u všech navolených 

řezných parametrů at´ už sousledného nebo nesousledného frézování. Řezné síly se byly 

měřeny pomocí dynamometru Kistler 9129AA a drsnost povrchu byla měřena drsnoměrem 

SURFTEST SJ-210. 

V poslední části diplomové práce jsou uvedeny výsledky naměřených řezných sil 

a parametrů drsností povrchu a jejich vyhodnocení. Jsou zde také vyhodnoceny optimální 

řezné podmínky pro frézování titanové slitiny UNS R56260. Dále je v diplomové práci 

uvedeno porovnání čelního frézovaní titanu z hlediska sousledného a nesousledného 

frézování.  
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1. Rešerše stávajícího stavu frézování titanu a titanových 

slitin 

1.1 Historie titanu 

Na objevení titanu se největší mírou podíleli W. Gregor a M. K. Klaproth, kteří mezi 

lety 1791 až 1795 objevili zatím neznámý prvek. Tento prvek nazval Klaproth titanem. 

Vytvoření čistého prvku se dlouho nedařilo, až v roce 1910 M. A. Hunterovi, který ovšem 

nedokázal vypracovat metodu výroby čistého titanu. Tato metoda se připisuje až v roce 

1950 W. Krollovi, díky němu se titan začal vyrábět ve velkém množství. Titan se začal 

používat ve vojenské technice a po roce 1957 se teprve uchytil v některých oborech 

průmyslu. Titan se rok od roku začal využívat více, pro představu v roce 1961 se vyrobilo 

čistého titanu 15 000 tun ročně a v roce 1970 se vyrábělo nejméně 60 000 tun za rok. [1]  

1.2 Vlastnosti titanu  

Fyzikální vlastnosti titanu se podařilo určit až když se vyrobil velmi čistý titan. 

V porovnání s ostatními kovy má titan tyto vlastnosti:   

 vysoký bod tání - 1665 °C, 

 poměrně velké měrné teplo - 0,130 J·kg-1·K-1, 

 velký měrný elektrický odpor 45 × 10  µ·Ω·cm, 

 malá měrná váha - 4,5 g·cm-3, 

 malá tepelná vodivost - 0,045 cal·cm-1, 

 malá tepelná roztažnost - 8,15× 10 	K-1, 

Mechanické vlastnosti titanu jsou velmi závislé na obsahu nečistot jako jsou např: 

kyslík, dusík, uhlík. Pevnost u titanu se vyrovná konstrukčním ocelím, avšak na rozdíl 

od ocelí má menší modul pružnosti, a to 11 000 kg·mm-2. Jeho vlastností je velký poměr 

meze kluzu ku mezi pevnosti, tato vlastnost se nejvíce odráží na tváření za studena. [1] 

Titan je v současné době velice oblíbený materiál s problematickým zpracováním. 

Mezi hlavní přednost titanu patří velká odolnost proti korozi. Na povrchu titanu se 

zpravidla vytvářejí pasivační vrstvy ( ), které napomáhají k zvyšování standardního 

potencionálu. V přírodě je titan stálý a dokáže se daleko lépe bránit korozi než některé 

druhy korozivzdorných ocelí, a to jak v průmyslovém ovzduší, tak i 
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v přímořských oblastech, dokonce i v mořské vodě. Korozní účinek anorganických 

prostředí mají pouze 4 typy kyselin, a to je: fluorovodíková, sírová, solná a fosforečná. [1] 

Titan se využívá v mnoha průmyslových odvětvích, ale musíme vzít v úvahu drahou 

finanční výrobu, a tak se používá v případech, kde nelze použít levnější alternativu 

ve formě slitin hliníku a hořčíku. Těžiště jeho použití je od počátku výroby v kosmických 

technologií a leteckém průmyslu (vesmírné sondy a stanice). Dále se díky své pevnosti 

a korozivzdornosti používá v chirurgii (implantáty), v chemickém průmyslu (chemické 

reaktory), ve vodním průmyslu  (lodní šroub), strojírenství, automobilovém průmyslu a 

v mnohých dalších variantách (náramkové hodinky, rámy kol, golfové hole, sluchátka). 

Nejčastějšími legujícími prvky ve slitinách titanu jsou: hliník, vanad, molybden, niob, cín. 

Tyto legující prvky zajistí v titanu výslednou požadovanou strukturu a krystalovou 

modifikaci. [2] 

 
Obr. 1 Využití titanu 

 

1.3 Obrábění titanových slitin 

U obrábění titanu a titanových slitin vznikají podstatně větší řezné síly než u obrábění 

běžných ocelí a to z toho důvodu, že jejich mechanicko-metalurgické vlastnosti patří 

do těžkoobrobitelných materiálů. U titanových materiálů se musí dbát na správném 

utváření třísky, protože obrábění titanu způsobuje vylamování břitu nástroje při vnikání 

do materiálu a také u vyjíždění ze záběru. Karbidové nástroje, které jsou vhodné pro 

obrábění titanu se nepovlakují, jelikož nemají chemickou reakci s titanem. Díky této 

chemické stálosti se u nástroje zachová ostrá hrana. Pro zajištění lepšího odvodu tepla se 

může maximálně použít povlaková vrstva PVD, která zajišťuje ostřejší hranu. [3] 

Pro opracování titanu je potřeba zajistit pozitivnější geometrii břitu. Vyšší řezný odpor 

způsobuje narůstání teploty a kvůli nízké tepelné vodivosti titanu je nástroj daleko více 



Diplomová práce 

15 
 

namáhán. Pokud je nástroj delší dobu v záběru, automaticky se zvyšuje teplota a spolu 

s vysokými řeznými silami způsobuje kráterové výmoly podél břitu. Dalším rizikem může 

být přeobrobení již oddělené třísky. Těmto problémům můžeme předejít pomocí snížení 

řezných parametrů, s kterými ovšem klesá produktivita. [4] 

Titan a titanové slitiny jsou známy svou vysokou elastičností, kdy spolu s vyšším 

řezným odporem může mít za následek odtlačování obrobku od nástroje. Hlavním 

důsledkem tohoto nežádoucího jevu je nedodržení rozměrové přesnosti a vysoké 

požadavky na obráběcí nástroje. U tenkostěnných profilů nastává situace zborcení 

konstrukce a vzniku vibrací. Předejít těmto problémům se může absolutně tuhým strojem  

a pozitivní geometrií břitu. [4] 

Obrobitelnost titanu a jeho slitin je daleko problematičtější než obrobitelnost ostatních 

kovů. Vzhledem k jeho poměrně vysoké pevnosti, malé tepelné vodivosti a schopnosti 

pohlcovat kyslík a dusík v místě vytváření třísky. Absorpce kyslíku a dusíku při zahřátí má 

za následek zkřehnutí povrchové vrstvy. U obrábění titanových slitin vzniká zpevňování 

povrchu obráběného materiálu, co má za důsledek rychlé otupování nástroje. Skutečnost, 

že mezi nástrojem a obrobkem je malá styková plocha, způsobuje přehřívání slabé 

povrchové vrstvy až nad teploty 1000 °C. Obrobený titan se může při tak vysokých 

teplotách navařovat na břitu nástroje. Pro chlazení a mazání se může využít maziva. Běžné 

typy maziv však nemají takové účinky, jako u chlazení a mazání ostatních ocelí. Tyto 

maziva nedokážou podstatně snížit tření, proto se musí využívat speciálních maziv 

určených pro těžkoobrobitelné oceli. [29] 

Broušení titanových slitin je kvůli vlastnostem titanu velice náročné. Brusiva se vlivem 

tvrdosti materiálu brzy otupují, popřípadě se vylamují z brusných kotoučů. Nevýhodou při 

broušení titanových slitin je chemická reakce mezi obrobkem a některými brusnými zrny. 

Následek těchto chemických reakcí je mnohem rychlejší opotřebování brusných kotoučů. 

[29] 

Mezi další nepříjemnost při obrábění titanu a jeho slitin, patří snadná vznětlivost 

titanového prachu nebo jemných třísek. I přes všechny nedostatky lze titanové slitiny 

obrábět za předpokladu silných strojů, které umožňují nižší rychlosti a vysoké posuvy. 

Důležitým faktorem je neustálé ochlazování místa řezu a časté ostření nástrojů. [29] 
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1.4 Zásady pro frézování titanových slitin 

Vlastnosti titanu a jeho slitin způsobují tento materiál naprosto ojedinělým z hlediska 

náročnosti obrábění. Z kapitoly 1.3 Obrábění titanových slitin jsou patrné základní 

problémy, které nastávají při obrábění titanu a jeho slitin. Hlavní pravidla při obrábění 

titanu jsou:  

 dodržování relativně nízkých řezných rychlostí;   

 ostré břity;   

 optimalizovat rychlost posuvu; 

 zabránit chodu naprázdno, během prováděné operace. [5] 

Kromě těchto uvedených pravidel se bere ohled na dodávání řezné kapaliny pomocí 

vysokotlakého přívodu přes vřeteno a nástroj. Dbá se taky na využití sousledného 

frézování, kdekoliv je to přípustné, protože nezpůsobuje takové ovlivnění trvanlivosti 

nástroje jako nesousledné. [5]  

Podmínky efektivní práce u třískového obrábění titanu jsou: ostrý nástroj, tuhé upnutí, 

dostatečné chlazení, výkonný stroj a velmi časté ostření nástroje, aby maximální otupení 

nepřekročilo 1,5 mm u rychlořezných ocelí a 0,4 mm u slinutých karbidů, jelikož 

u frézování dochází k přerušování řezu, tak jsou podmínky pro frézování horší než třeba 

u soustružení. M. E. Merchant zjistil, že trvanlivost nástrojů u obrábění titanu je menší než 

u obrábění litiny. Z této skutečnosti vyplývá, že se musí zmenšit řezná rychlost u frézování 

titanu o 1/3, aby trvanlivost nástroje byla srovnatelná s trvanlivostí nástroje u litiny. 

U titanových slitin se tyto řezné rychlosti musí snížit až o 4/5 proti řezné rychlosti u litiny. 

V literatuře se doporučuje nástroj z rychlořezné oceli nebo ze slinutých karbidů. Frézovat 

titan lze válcovými horizontálními frézami, stopkovými frézami nebo frézami s vertikální 

hlavou. Sousledné frézování zajišťuje větší trvanlivost nástroje, ale za to potřebuje 

výkonnější stroje. Nejdůležitější podmínky pro frézování titanu tab. 1. [1] 

              Tab. 1 Řezné podmínky pro obrábění titanu a titanových slitin [1]   

 

  

Materiál nástroje 

slinutý karbid rychlořezná ocel 

Ti Ti slitiny Ti Ti slitiny 

Řezná rychlost [m/min] 40-60 25-40 25-40 15-20 

Posuv na otáčku [mm] 0,08-0,2 0,1-0,15 0,15-0,25 0,1-0,2 
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Pro trvanlivost ostří v závislosti na podmínkách frézování, byly experimentálně 

zjištěny rovnice ze kterých vyplývá, že lze pracovat i s většími řeznými rychlostmi, 

za předpokladu zmenšeného posuvu na 0,08 až 0,03 mm/zub. Ve skutečnosti je výhodnější 

menší rychlost frézování a větší tloušťka třísky a větší posuv. Hloubka řezu je zpravidla 

volena v rozmezí 0,6 - 1,25 mm, ale K. F. Romanov tvrdí, že hloubka řezu se může 

stanovit až 4 mm, pokud jsou upraveny ostatní parametry frézování. Nedílnou součástí 

frézování je volba správné geometrie břitu nástroje. [1] 

             Tab. 2 Geometrie zubu frézovací hlavy [1] 

 

Úhel 
Materiál nástroje 

rychlořezná 
ocel 

slinutý karbid 

čela γo 0° 0 až -10° pro čistý titan 
Hřbetu αo 12° 12° 

nastavení hlavního ostří ϰr 30° 60° 
nastavení vedlejšího ostří ϰr´ 6° 6° 

 

Velké radiální řezy (Ae) se projevují na životnosti nástroje, a to velkou měrou ji 

snižuje, kdežto větší axiální řezy (Ap) se na nástroji neprojevují tak podstatně. 

Nejproduktivnějším způsobem úběru materiálu u titanových slitin je použití dlouhých břitů 

a malé zubové rozteče. Radiální hloubka řezu by měla být alespoň 30 procent z průměru 

frézy a axiální hloubka by se měla zvolit maximální dovolená pro zadanou operaci. [5] 

U čelního frézování titanu se dbá předpokladu správné volby polohy nástroje vůči 

obráběnému materiálu a stanovení průměru frézy vůči šířce obráběné plochy. Volí se 

zpravidla tak, aby byl zajištěn plný záběr nástroje a nástroj co možná nejméně vyjížděl 

z materiálu. [5] 

1.5 Frézování 

Frézování patří mezi nejrozšířenější metody obrábění. Nesmírnou výhodou je velká 

výkonnost operace při velmi kvalitním povrchu. Frézování se používá pro obrábění 

rovinných, tvarových i rotačních ploch. Poměrně velké využití je i při zhotovení drážek, 

ozubených kol a závitů. U frézování se odebírá tříska pomocí nástroje frézy. Hlavní pohyb 

je rotační a vykonává ho nástroj. Vedlejší pohyb je přímočarý a vykonává ho obrobek. 

U novějších strojů (víceosá obráběcí centra) jsou posuvy plynule měnitelné a mohou být 

uskutečněny i ve více směrech. Při frézování je naprosto důležité dbát pozornosti 

u několika zásad, jako jsou například poloha a směr frézy, správná volba frézy, dráha 
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frézy, metoda frézování, řezné podmínky, typ kontaktu mezi břitem a materiálem. Velký 

vliv u frézování má také smysl otáčení nástroje vůči obrobku. [6]   

1.5.1 Nesousledné frézování 

U tohoto typu frézování se ostří pohybuje proti směru posuvu obrobku. Obrobená 

plocha vzniká při pronikání nástroje do obráběného materiálu. Odebíraná tloušťka třísky se 

mění v průběhu celého záběru, a to od minimální neboli nulové hodnoty a roste až 

do konce záběru. Řezné síly, které působí v místě řezu, se snaží nástroj a obrobek tlačit 

od sebe, jelikož při vyjíždění břitu z materiálu vzniká velké tahové pnutí, a proto může 

nastat rychlé poškození břitu nástroje. Břit musí být do materiálu přitlačován a působením 

tření nastává ohlazování a odírání břitu, vznik vysokých teplot a kontakt břitu se 

zpevněnou vrstvou, vznikající při obrábění předchozím břitem. Všechny tyto negativní 

skutečnosti mají vliv na délku životnosti nástroje. Radiální síly se snaží zvedat obráběný 

materiál ze stolu. Při vyjíždění břitu z materiálu, se vlivem velké třísky a vzniklému 

nahromaděnému teplu, může dojít k navařování třísky na břit nebo k odštípnutí ostří. [6] 

[7] 

Výhody :  

 menší opotřebení stroje (šroub, matice); 

 počáteční záběr zubů nemá vliv na hloubku řezu; 

 povrch obráběného materiálu nemá extrémní vliv na trvanlivost nástroje. [6] 

1.5.2 Sousledné frézování 

Smysl otáčení při sousledném frézování je ve stejném směru, ve kterém se pohybuje 

posuv. Odebíraná tloušťka třísky se mění z maximální a postupně přechází až do minima, 

což je nulová tříska. Tato skutečnost chrání břit před ohlazováním a odíráním o již 

obrobenou část obrobku. Velmi pozitivní je, že řezné síly přitahují obrobek směrem 

k nástroji a udržují tak břit v řezu, proto se využívá preferovat sousledné frézování všude, 

kde to podmínky dovolují. Aby bylo možné provádět sousledné frézování, je zapotřebí 

vymezit vůli a předpětí mezi posuvovým šroubem a maticí. Nesplnění tohoto požadavku 

může vyústit až k poškození nástroje a dokonce i stroje. [6] [8] 

Výhody: 

 vyšší trvanlivost nástrojů; 

 použití vyšších řezných rychlostí a posuvů; 
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 jednodušší upínání; 

 menší sklon ke kmitání. [6] 

 

Obr. 2 Metody frézování [6] 

1.6 Moderní obrábění vysokými rychlostmi 

Současný trend strojů pro třískové obrábění se snaží docílit, aby stroje zvýšily 

produktivitu práce, aniž by klesla kvalita obrobeného povrchu. Firmy se  na trhu snaží být 

co nejvíce konkurence schopné, a tím snižují hlavně cenu vyráběného výrobku. I přes  

snížení cen výrobku se musí firma snažit být rentabilní. To vede k tomu, že se firmy ubírají 

cestou snížit co možná nejvíce hlavní strojní čas, kdy se optimalizují řezné podmínky 

hlavně z hlediska vysokých hodnot posuvů a otáček vřetena. Díky dostatečné kvalitě 

obrobené plochy lze taky vypustit dokončovací operace broušení. Moderní doba také 

požaduje obrábět materiály, které se běžnými konvenčními způsoby obrábět nedají. 

Výsledkem je stále větší využívání nových progresivnějších metod obrábění: 

 HSM (High Speed Machining) - vysokorychlostní obrábění; 

 HSC (High Speed Cutting) - HC (Hard Cutting) - tvrdé obrábění; 

                                            - DC (Dry Cutting) - suché obrábění; 

 HFC / HFM (High Feed Cutting / Milling) - vysokoposuvové frézování;   

 HPM (High Productivity / Performance Machining) - vysokoobjemové /                                    

vysokovýkonové;    

 HRRM (High Removal Rate Machining) - obrábění s vysokými úběry. [9] 

1.7 Vysokoposuvové frézování 

  High feed milling neboli vysokoposuvové frézování se věnuje odebírání velkého 

množství materiálu za co nejmenší dobu. Tento proces umožňuje získávat nové lukrativní 

příležitosti. Mnoho firem jde ovšem špatnou cestou z pohledu technologického procesu, a 

proto nastávají problémy. Pokud není správně použita technologie HFM vznikají 
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nepříznivé výsledky. Pro ty co zavedou technologii správně, však výhody několikanásobně 

převýší problémy. Vysokoposuvové frézování je velice produktivní metoda, která 

nezkracuje životnost nástroje, tak jako konvenční metody. Nicméně, je mnoho problémů, 

které se musí brát v úvahu pro správné zapracování vysokoposuvového frézování: [10] 

Stroje 

Tuhé a velice pevné obráběcí stroje jsou naprosto zásadní, jelikož se obrábí 

za vysokých posuvových rychlostí, a proto k tomu musí být zvolen stroj naprosto vhodný 

at´ už z hlediska ovládání tak i dosažených parametrů. Nové stroje mají daleko větší 

výhodu pokud jsou objednávány i s přihlédnutím na vysokoposuvové frézování. Je možné 

provozovat HFM i na starších typech, ale pracovní proces řezání nebude nikdy tak 

efektivní. [10] 

Aplikace obrábění 

Ne každá obráběcí metoda se vytváří stejně. Pro vysokoposuvové frézování se hodí 

dlouhé přesahy a vysoké rychlosti frézování, ale je nutné brát ohled, že se nemůže 

uvažovat až moc velká rychlost s krátkým výběhem, protože by se museli přidat speciální 

držáky proti vibracím, nebo zmenšit řeznou rychlost. Pro zrychlenou operaci by měl být 

nástroj s dlouhým výběhem, z praxe ale vyplývá, že se zvýší vibrace. [10] 

Programování 

Optimalizace řezných drah pomocí správných programů, umožňuje nepřehnané nároky 

na řezné nástroje. Pokud nástroj zajíždí do těžce obrobitelných částí například rohů drážek, 

nastane situace, že se z lehkého zatížení na nástroj stane velké z důvodu změny úhlu 

záběru. Pomocným pravidlem při frézování je naprogramovat oblouk, který je o 50 procent 

větší než je průměr frézy. Frézování do oblouku snižuje úhel záběru, a tudíž zabraňuje 

přetížení frézy. Pokud stroj nemůže správně propočítat dráhu nástroje, dráha se stane 

nepředvídatelnou. [10] 

U vysokorychlostního frézování na rozdíl od HSC (High Speed Cutting) se nemusí až 

tak kontrolovat maximální použitelné otáčky hlavního vřetene, ale spíše naprosto využít 

maximální posuvovou rychlost. Při nákupu nového NC programového centra, je správné se 

zaměřit na vysoké rychlosti ve všech řízených osách. Lze také říci, že frézování vysokými 

rychlostmi řadově v desetinách až milimetrech na zub je výhodné z hlediska 

ekonomického i ekologického. Technologie HFC je nejčastěji využívána u frézování 

z důvodu malé hloubky řezu (do cca ap= 2 mm) a vysokého posuvu na zub (cca fz= 3 mm). 

Používané nástroje jsou většinou vyměnitelné břitové destičky, kvůli jejich robustnosti jak 
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rozměrové tak tvarové a malému úhlu nastavení hlavního ostří. Tím řezné síly směřují 

do vřetena stroje axiálním směrem. Velkou měrou na efektivní frézování mají velké nároky 

stahující se k soustavě stroj-nástroj-obrobek. [11]   

1.8 Teoretické zákonitosti obrábění vysokými rychlostmi  

U obrábění nelze určit přesnou hodnotu řezné rychlosti, kdy přechází konveční metody 

na obrábění vysokorychlostní. U odborníků se šíří názor, že HSC nastává tehdy, jeli střední 

teplota řezání, přibližně stejná jako teplota tavení obráběného materiálu. U titanu, který je 

brán jako těžkoobrobitelný materiál, se používá výrazu výkonového obrábění. [12] 

Pro základní pochopení HSC technologie slouží vznik a odchod třísky. U stanovené 

řezné rychlosti se mění vlastnosti třísky ať už metalurgické, chemické nebo i mechanické. 

 

Obr. 3 Tvorba třísky u HSC technologie [12] 

 Působením vysoké řezné a posuvové rychlosti, vzniká v oblasti obrábění mnoho tepla, 

to se navíc ještě kumuluje kvůli intenzivnímu tření třísky o čelo. Toto teplo způsobí 

zčervenání a změkčení povrchu obráběného materiálu, důsledkem změkčení se sníží 

přítlačná síla na čelo nástroje, klesne řezný odpor, zvětší se úhel roviny střihu, zmenší se 

průřez třísky a rychlost odchodu třísky z místa řezu se zvýší. Díky těmto parametrům se 

zmenší sekundární nárůst teploty. Tato skutečnost pomáhá při obrábění těžkoobrobitelných 

materiálů. Díky vysokým rychlostem pouze menší množství tepla proniká do materiálu 

a do nástroje, jelikož většinu tepla je odvedeno pomocí třísky. To má pozitivní vliv 

na přesnost obrábění, opotřebení nástroje i na integritu povrchu. Důležitým aspektem 

je vhodně zvolená strategie obrábění. [12] [13] [14] 
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1.9 Řezné síly při čelním frézování 

Stanovení řezných sil u frézování, je daleko složitější proces, než u kterékoliv jiné 

metody obrábění. Důležitým aspektem je proměnlivý průřez třísky, který mění působící 

řezné síly. Na výslednou řeznou sílů působí mnoho aspektů. Nejdůležitějším faktorem je 

počet zubů v záběru a jejich okamžitá poloha. Výpočet výsledné síly je vlastně součet 

všech současně zabírajících zubů v záběru. [15]  

Pro zjištění řezných sil u čelního frézování se vychází ze silového poměru na jednom 

břitu, který je určen úhlem  v určité poloze.  

 
Obr. 4 Silový rozklad při čelním frézování [9] 

 

Obecně řečeno síla F´ ve vektorovém tvaru, je součet všech dílčích složek při úběru 

odřezávané vrstvy. Pro představu lze chápat sílu F´ jako vektorový účinek odebírané vrstvy 

účinkující v těžišti. Jelikož síla F´ účinkuje v průřezu odřezávané vrstvy, tak je i současně 

průmětem střižné roviny Pre a nazývá se měrná řezná síla. Primární složka měrné řezné 

síly je vyvolána působením hlavní složky řezné síly Fc u průřezu S odřezávané složky. 

[15] 

= 			[ ] 
  Hodnoty měrných řezných sil , ,	  nebo specifické měrné řezné síly 

. , . , . , jsou dohledatelné v tabulkách. Tyto hodnoty slouží pro výpočet celkové 

síly řezání, pomocí řezání hlavní a vedlejší řezné hrany. [15] 

Síla  - je to řezná síla, která působí ve směru hlavního řezného pohybu, neboli 

ve směru řezné rychlosti . Podle této síly se určuje velikost kroutícího momentu pokud 
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máme při obrábění rotační pohyb. Směr můžeme popsat jako tangenciální a rovný 

s vektorem . [15] 

Síla  - tato síla je orientovaná rovinou , která je charakterizovaná rychlostí posuvu 

 a má označení jako síla posuvu. Může mít směr axiální, radiální nebo i kombinaci obou. 

Podmínkou je však shodnost s vektorem rychlosti posuvu . [15] 

Pasivní složkou řezné síly je síla , působící kolmo na vektor řezné rychlosti  

a vektoru rychlosti posuvu  a také má stejný směr jako rovina . Směřuje vždy 

opačným směrem než síla posuvu , z toho vyplývá, že může působit axiálně, radiálně 

i kombinovaně oběma, ale je pokaždé stejný s vektorem rychlosti . [15] 

Nejdůležitější složky z hlediska velikosti řezné síly jsou geometrie nástroje, obráběný 

materiál, řezné prostředí, řezný materiál a řezné parametry jako jsou , , . Pokud se 

zvýší řezná rychlost u obrábění, zmenší se složky řezné síly. Určování samostatných složek 

řezných sil se provádí, pomocí snímání tlaků u řezného klínu při obrábění 

experimentálního vzorku. Působením tlaku a síly na plochu se určují složky řezné síly. 

Měřidlo na měření složek řezných sil musí být velice citlivé a přesné. Pokud se snímá 

řezná síla dynamického jevu v souvislosti rychlosti vzniku a působení, je zapotřebí vysoká 

intenzita zařízení. [15] 

1.10 Drsnost povrchu  

U každého procesu obrábění zůstává stopa na povrchu obráběného materiálu 

po řezném nástroji ať už výrazná nebo skoro neviditelná. Na vzhled obrobku má vliv 

proces obrábění, směr, geometrie nástroje, ostrost a mnoho dalších faktorů. Za dobu co se  

obrábí prošli nástroje, stroje i technologie různými zdokonalujícími procedurami, které 

umožňují zkvalitnit výsledný povrch obráběného materiálu. [16]   

V současné době lze frézováním vytvořit vysoce kvalitní povrch, který se v dřívější 

době musel vytvářet pomocí dokončovacích operacích (např. broušením). Z toho vyplývá 

změna mezi jakostí obrobené plochy a výrobními náklady. Výslednou jakost plochy 

po frézování můžeme vypočítat. Tato hodnota pak udává jaká jakost povrchu může nastat 

za ideálních podmínek. Ve skutečnosti však působí mnoho faktorů, které se u frézování 

objevují. Kromě těchto faktorů musíme brát vliv i na dynamickou nebo statickou tuhost 

soustavy stroj-nástroj-obrobek. [16] 
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Povrch obrobené plochy je závislý na odřezávání třísky. Tříska závisí na geometrii 

nástroje, která se volí podle obráběného materiálu. Obecně lze říci, že úhel čela se pro 

těžkoobrobitelné oceli volí co nejmenší (méně než 8°). Úhel hřbetu se volí nejčastěji 16°, 

pro případ těžkoobrobitelného titanu se volí 20°. Výrobce většinou udává parametry ( , 

, ) pro každý jednotlivý nástroj a jeho vhodné využití pro různé materiály. Špatná 

volba parametrů může způsobit nedostačující využití stroje a v horším případě vytvoření 

zmetku z hlediska kvality povrchu nebo zničení nástroje. Příkladů poškození nástroje 

je mnoho pro představu: nárůstek na čele, opotřebení hřbetu, opotřebení břitu, vznik trhlin 

na ostří, výmoly na čele, plastická deformace břitu a mnoho dalších. Na kvalitu povrchu 

má dále vliv obráběný materiál, kde vzniká rozdíl jak je materiál tepelně zpracovaný jeho 

chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti a podobné. [16] 

Nadstandardní vliv na kvalitu povrchu má ovšem stroj, kdy jeho tuhost je snad 

nejdůležitější požadavek na dosažení nízké drsnosti. Tuhost rámu zachycuje vibrace 

a tlumí je. Tyto vibrace můžou vzniknout pro špatné upnutí polotovaru do stroje. 

U procesu vkládání a ustavování obrobku do stroje by se nemělo zapomínat na proměnlivé 

síly během procesu frézování, a tím dbát na správné upnutí a dostatečně stabilní stůl CNC 

centra. U strojů, které používají kuličkových šroubů na posuvy, by se mělo dávat pozor na 

jejich tuhost a minimální vůli. Dalším z mnoha důležitých faktorů je příkon a tuhost 

vřetene. Pokud operace nemá dostatečně velký příkon, může nastat situace, kdy vzniknou 

vibrace vlivem používaných vysokých posuvů, vedoucích k poškození vřetene následně 

řezného nástroje až k nízké kvalitě povrchu obráběného materiálu. [16]    

1.11 Materiál UNS R56260 

Diplomová práce se bude zabývat obráběním materiálu UNS R56260, tento materiál se 

vyznačuje vlastnostmi jako jsou nízká hustota, vysoká pevnost, menší tepelná roztažnost, 

nemagnetické vlastnosti, výborná odolnost proti korozi obzvláště v mořské vodě a výborné 

mechanické vlastnosti při vysokých teplotách. Využití materiálu UNS R56260 je velice 

všestranné, nejvíce využívaná je ovšem v leteckém průmyslu, kde se z této slitiny vyrábí 

kostry letadel. Velkou měrou se využívá i v ropném a plynném průmyslu. Hustota slitiny 

UNS R56260 je  ρ = 4650 · , struktura je pseudo α slitina s 2 % β stabilizátorů, 

které vytvářejí podstatně lepší odolnost vůči tepelnému namáhání. Pro srovnání je uveden 

nejpoužívanější materiál titanových slitin Ti6Al4V. Struktura této slitiny je z fází α+β, 

chemické složení slitiny je uvedeno v tabulce 4. Hustota Ti6Al4V je ρ = 4430 ·  

a je považována za nízkou. Další vlastnosti jsou vysoká pevnost a výborná 
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korozivzdornost, menší modul pružnosti v tahu a další mechanické vlastnosti jsou vypsány 

v tabulce 6. Největší výhodou je snášení materiálu v biologickém prostředí tzv. 

biokompatibilita. [17] 

 

Tabulka 3. Chemické složení slitiny UNS R56260 [20] 

 
 

Tabulka 4. Chemické složení slitiny Ti6Al4V [17] 

   

Tabulka 5. Mechanické vlastnosti UNS R56260 [20] 

mez pevnost v tahu 1269 MPa 

mez pružnosti v tahu 1172 MPa 

modul pružnosti 113 GPa 

tažnost 10% 

 

Tabulka 6. Mechanické vlastnosti Ti6A14V [17] 

tvrdost HB  334 

mez pevnost v tahu 950 MPa 

mez pružnosti v tahu 880 MPa 

modul pružnosti 113,8 GPa 

tažnost 15% 

      

1.12 Rešerše na vysokoposuvové obrábění Ti6Al4V 

Podobnou problematikou jakou je zadání diplomové práce se zabývali studenti již 

dříve. Díky jejich poznatkům a výsledkům, ke kterým se dopracovali, lze porovnávat jejich 

výsledné hodnoty s hodnotami diplomové práce. 

Experimenty, které se tohoto tématu dotýkají se prováděli na Vysokém učením 

technickém v Brně, Fakultě strojního inženýrství, Ústavu strojírenské technologie a jsou 

prováděny v rámci bakalářské práce na téma Obrábění titanových a těžkoobrobitelných 

slitin frézováním popřípadě diplomové práce na téma Predikce sil a kvality opracování 

při frézování s vysokými posuvy titanové slitiny Ti6Al4V. Velmi obdobné téma diplomové 

práce se provádělo i na VŠB-TU Ostrava, Fakultě strojní, Katedra obrábění, montáže 

a strojírenské metrologie, kdy se student zabýval problematikou Vysokoposuvového 

frézování hliníkových a titanových slitin. 

Přísada C O Mo Fe Zr H Sn N Al

Množství [hm.%] 0,008 0,1 6,01 0,07 3,95 0,0038 2,01 0,008 6

Přísada N2 C H2 Fe O2 Al V Ti

Množství [hm.%] <0,05 <0,08 <0,0125 <0,25 <0,2 5,5-6,76 3,5-4,5 zbytek
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1.12.1 Vysokoposuvové frézování hliníkových a titanových slitin 

V diplomové práci se nejdříve zabývala všeobecný frézováním, vlastnostech slitin 

titanu a hliníku, něco málo o frézovacích nástrojích a zpracované rešerše na podobné 

témata, toto všechno je uvedeno v teoretické části. V praktické části se diplomová práce 

věnuje porovnání metod sousledného a  nesousledného frézování materiálu UNS R56260. 

U těchto metod se sleduje drsnost povrchu a velikost řezných sil při operaci frézování. 

Obrábělo se na pětiosém frézovacím centru DMU 50 od firmy DMGMORI. Používaný 

software Mastercam a využívaný systém HeidenhainiTNC 530 HSCI s postprocesorem. 

Používané břitové destičky VBD RHKW1003M0TN od firmy Ingresoll Cutting Tools. 

Závěrem práce se porovnávají hodnoty drsnosti (Ra, Rz) a řezné složky ( , , ). [19] 

Z vypracované diplomové práce vyplývá, že nejmenší naměřená drsnost povrchu při 

sousledném frézování nastane při řezné rychlosti v = 50	[m ∙ min ] a posuvu na zub 

f = 0,25	[mm]. Výsledná průměrná hodnota v podélném směru měření drsnosti vůči 

směru posuvu je Ra = 0,64 ± 0,07	[µm] a největší výškový rozdíl je 

 Rz = 3,51 ± 0,32	[µm]. Nejmenší průměrná hodnota v příčném směru měření je 

u stejných řezných podmínek. Výsledné hodnoty jsou Ra = 0,46 ± 0,05	[µm] a 

 Rz = 2,84 ± 0,28	[µm]. [19] 

Pro nesousledné frézování titanové slitiny se zjistilo, že nejkvalitnější povrch  

z hlediska drsnosti povrchu nastane při řezné rychlosti v = 80	[m ∙ min ] a posuvu na 

zub f = 0,25	[mm].  V podélném směru, tedy ve stejném směru jako směr posuvu je 

výsledná průměrná hodnota Ra	= 0,87 ± 0,06	[µm] a největší výškový rozdíl je  

Rz = 5,15 ± 0,48	[µm]. Nejmenší průměrná hodnota v příčném směru měření je u 

stejných řezných podmínek. Výsledné hodnoty jsou Ra = 0,79 ± 0,06	[µm] a 

 Rz = 4,88 ± 0,41	[µm]. [19] 

Z hlediska výsledků diplomové práce lze vyčíst, že kvalita drsnosti povrchu 

u sousledného frézování je lepší tedy nižší, než kvalita frézování u nesousledného 

frézování.  Dále lze říci, že při zvětšování řezné rychlosti v 	[m ∙ min ] u frézování 

titanových slitin zvyšuje i drsnosti obráběného povrchu Ra a Rz, ale nepůsobí takovým 

vlivem jako zvětšování posuvu na zub	f 	[mm]. [19] 

U řezných sil ( , , ), kde je  - normálová síla,  - síla ve směru posuvu a 

  - pasivní síla. Řezné síly se hodnotily v průběhu sousledného i nesousledného 

frézování. [19] 
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U sousledného frézování titanu se nejmenší síly vyskytovaly při řezné rychlosti 

v = 80	[m ∙ min ]	a posuvu na zub f = 0,25	[mm]. Dosahované hodnoty jsou 

F = 129	[N], F = 214	[N] a F = 485	[N]. [19] 

U nesousledného frézování titanu se nejmenší síly vyskytovaly při řezné rychlosti 

v = 50	[m ∙ min ]	a posuvu na zub f = 0,25	[mm]. Dosahované hodnoty jsou 

F = 240	[N], F = 26	[N] a F = 457	[N]. [19] 

Diplomová práce zjistila, že největší vliv na rostoucí řezné síly má posuv na zub 

f 	[mm]. Při porovnávání sousledného a nesousledného frézování diplomová práce uvádí, 

že se metody z hlediska vysokých řezných sil moc neliší, i když o malinko lepší se jeví 

nesousledné frézování. [19]  

1.12.2 Predikce sil a kvality opracování při frézování s vysokými posuvy titanové 

slitiny Ti6Al4V 

Teoretická část informuje o analýze silového zatížení a kvalitě obráběného povrchu u 

frézování. Praktická část práce se zaměřuje na materiál Ti6Al4V a jeho opracování čelním 

vysokoposuvovým frézováním. U tohoto experimentu se vyhodnocovalo, jak se mění 

silové zatížení a drsnost povrchu vzhledem ke změně rychlosti posuvu. [18] 

Materiál byl obráběn na konvenční frézce FD32V od společnosti TOS. Nástrojem 

určeným pro vysokoposuvové frézování s označením FF EW D25-M12-06-C, pro tento 

nástroj byly zvoleny VBD s názvem FF WOCT 060212T – M. VBD. Materiál, z kterého se 

tyto VBD vyrábějí, je slinutý karbid s vrstvou povlaku TiAlN. Pro zjištění řezných sil byl 

využit dynamometr KISTLER 9257B. Dynamometr byl napojen na výpočetní software 

Dynoware s použitou frekvencí 6000 [Hz]. Pro měření drsnosti se používal drsnoměr 

TR100 od výrobce TIME. Zvolené řezné podmínky byly upraveny pro konvenční frézku 

FD32V. [18] 

Pro experiment bylo zásadní porovnat, jak moc se liší teoretické hodnoty s reálně 

naměřenými hodnotami. Zjištěná skutečnost, která vyplynula s porovnání těchto hodnot je, 

že teoreticky vypočtené hodnoty jsou několikanásobně vyšší, než hodnoty naměřené. 

U slitiny titanu Ti6Al4V se tato hodnota liší přibližně o 194%. Dále z experimentu 

vyplynulo, že při zvyšujícím se posuvu na zub fz [mm] se zvětšují řezné složky síly, 

zmenšuje se řezná síla kc a zvětšuje se drsnost obrobeného povrchu [Ra]. [18]   
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1.12.3 Vliv utváření třísky na opotřebení nástrojů pro frézování titanové slitiny 

Ti6Al4V 

Tento experiment se zabýval utvářením třísky, vibracemi při obrábění a opotřebením 

nástroje při frézování titanové slitiny. Řezná vibrace zvyšují nestabilitu řezu mezi 

nástrojem a povrchem obrobené třísky, která způsobuje narůstající opotřebení nástroje. 

Řezné vibrace způsobují nárůst nestability mezi nástrojem a vznikem třísky. Výsledky 

experimentu poukázaly, že dochází k vzrůstu opotřebení nástroje a nekvalitní třísky. 

S průběhem působením třecí síly na břitový nástroj dochází k narůstání opotřebení hrany 

ostří a utváření nekvalitní třísky. Během utváření třísky dochází ke ztrátě přilnavosti řezné 

hrany nástroje, vlivem působení tepelné bilance a mechanického zatížení. Vlivem těchto 

příčin dochází k velkému opotřebení nástroje, popřípadě k destrukci nástroje.  Studie 

uvedená v tomto výzkumu má zásadní přínos pro optimalizaci parametrů obrábění  

a snížení opotřebení nástroje.  Pro více informací o experimentu vliv utváření třísky 

na opotřebení nástrojů pro frézování titanové slitiny Ti6Al4V je k dispozici v literatuře 

[26]. 

1.12.4 Vyhodnocení 5-osého frézování HSC pro materiál Ti6Al4V 

Cílem experimentu bylo stanovit podmínky omezení a požadavky, které se používají 

pro výrobu plynových turbín z materiálu Ti6Al4V. Při obrábění nástrojů z titanové slitiny 

je ovlivněna vyšší doba záběru mezi styčnou plochou obráběného materiálu a řezným 

nástrojem, přičemž dochází k tepelné bilanci a k následnému vytvoření nekvalitní třísky. 

Při obrábění dutin oběžných kol. U tohoto obrábění se používají zpravidla nástroje 

menšího průměru, které musí korespondovat s geometrii řezného nástroje. Při modelování 

povrchu pro současné 5-osé frézování je nutno dbát na rozdíly mezi jednotlivými 

hrubovacími a dokončovacími operacemi. Pro konečnou fázi dokončovací operace je nutno 

dbát na geometrii nástroje a geometrii břitu. Při této operaci se používá nejprve obrysový 

nástroj. Jeho hlavním účelem je zvýraznit parametrické křivky, které jsou ortogonální nebo 

téměř kolmé. Nebo lze využít metodu Sturzovu metodu nulovým úhlem, který umožňuje 

obrábění prostoru mezi lopatkami. Pro více informací o experimetu vyhodnocení 5-osého 

frézování HSC pro materiál Ti6Al4V je k dispozici v literatuře [27]. 

1.12.5 Účinky řezných parametrů při konci frézování u titanové slitiny Ti6Al4V 

Řezná rychlost má nejmenší vliv na opotřebení nástroje. Nejmenší opotřebení 

při frézování titanové slitiny Ti6Al4V vzniká při posuvu na zub fz = 0,05 [mm] a řezné 

rychlosti vc = 120 [m·min-1], přičemž se chová řezná rychlost lineárně. Rychlost posuvu 

na zub a šířka záběru mají největší vliv na opotřebení nástroje. Ke snížení opotřebení 
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nástroje při frézování titanové slitiny se doporučují tyto parametry: ft ≤ 0,07	[ ], 
ap ≤ 2	[ ] a řezná rychlost může být zvolena mezi hodnotami vc = 60-150 [ · ]. 
S nárůstem opotřebení nástroje tangenciální konstanta se navyšuje a současně je lineární. 

Parametry a strategie řezání mohou být zkoumány dlouhodobě. Díky studiím se tyto 

výsledky dostaly na mnohem větší úroveň, čímž se posunuly hranice životnosti nástroje. 

[28] 

  



2. Návrh experimentální činnosti frézování 

Praktická část diplomové práce se zabývá vysokoposuvovým frézováním titanové 

slitiny UNS R56260. Materiál se obráběl čelním frézováním jednoho zubu nástroje a byl 

kontrolován z hlediska působení řezných složek sil a z hlediska drsnosti dosaženého 

povrchu při různých řezných rychlostech. Experiment se uskutečnil v Ostravě na Vysoké 

škole báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakultě strojní, Katedře obrábění, montáže  

a strojírenské metrologie, kde bylo v roce 2015 zakoupeno nové frézovací centrum 

DMU50, na kterém bylo možné tento experiment zhotovit. Fréza a vyměnitelné břitové 

destičky byly zakoupeny od firmy Ingressol Cutting Tools. V diplomové práci bylo 

srovnáno sousledné a nesousledné frézování a jeho vliv na řezné síly a drsnost povrchu. 

U experimentu byly měněny řezné podmínky řezná rychlost v 	[m ∙ min ] a posuv na 

zub f  	[mm]. Hloubka záběru a 	[mm], potažmo šířka záběru a 	[mm] v průběhu celého 

experimentu zůstávaly neměnné. Před začátkem samotného experimentu bylo nutné upnout 

do obráběcího centra dynamometr, který v průběhu celého experimentu zaznamenával 

působení řezných sil vyvolaných od nástroje k obráběnému materiálu. Pro upevnění slitiny 

titanu UNS R56260 k dynamometru, byly vyvrtány čtyři díry pro umístění šroubů  

do obráběného materiálu. Následně se materiál upnul na dynamometr. Také se obráběný 

materiál musel před začátkem experimentu frézovat, pro snadnější upnutí a lepší 

manipulaci se slitinou titanu. U experimentu byl použit dynamometr Kistler 9129AA, který 

zaznamenával řezné síly v průběhu procesu, a to v osách ,  a . Naměřené hodnoty 

byly přeneseny do číslicových hodnot a odečteny pomocí softwaru DynoWare. Během 

frézování druhého kusu se pomocí drsnoměru Surfest SJ - 210, zjišťovala drsnost povrchu 

pro každé řezné podmínky uvedené v tabulce. Zjištěné hodnoty byly zpracovány  

a následně vyhodnoceny do grafů a tabulek.               

2.1 Obráběcí stroj 

Experiment byl proveden na pětiosém frézovacím centru DMU 50 od firmy 

DMGMORI. Firma DMGMORI vyrábí kvalitní CNC, obráběcí centra a nejmodernější 

pětiosé stroje. Uvnitř stroje je zabudovaný řídicí systém HeidenhainiTNC 530 HSCI 

s postprocesorem. Tento řídicí systém je úzce spjatý s počítačovým programem 

Mastercam. 
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Tabulka 7. Technické parametry stroje DMU 50 

Základní parametry Hodnoty 

Pojezdy v osách 500/ 450/ 400 [mm] 

Otáčky 20 - 18 000 [min-1] 

Upínání nástrojů HSK - A63 

Rychloposuv 24 000 [mm·min-1]  

Výkon vřetene (40 / 100% zatížení) 25/35 [kW] 

Točivý moment vřetene (40 / 100% zatížení) 87 /130 [Nm] 

Rozměr otočného stolu 630 x 500 [mm] 

Počet nástrojů 16 

Maximální zatížení stolu 300 [kg] 

Hmotnost stroje 4480 [kg] 

 

 
Obr. 5 Frézovací centrum DMU 50 

2.2 Nástroj a VBD pro slitinu UNS R56260 

Pro zadaný experiment vysokoposuvového čelního frézování slitiny UNS R56260, 

jiným označením Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, byla zvolena šestibřitá fréza 5W7G052R00 od 

výrobce Ingerssol Cutting Tools. Do nástroje se upnula pouze jedna vyměnitelná břitová 

destička.  
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Obr. 6  Nástroj 5W7G052R00 od firmy Ingerssol Cutting Tools [22] 

 

      Tabulka 8. Základní rozměry frézy 5W7G052R00 od firmy Ingerssol Cutting Tools [22] 

 

ØD [mm] Ød [mm] Ød1 [mm] ap [mm] L [mm] Počet zubů 

52 22 40 2 50 6 

 

Vyměnitelné břitové destičky byly použity od firmy Ingerssol Cutting Tools, 

s obchodním označením RHKW1003M0TN.   

 
Obr. 7 VBD RHKW1003M0TN od firmy Ingerssol Cutting Tools [21]  

 

   Tabulka 9. Parametry VBD RHKW1003M0TN od firmy Ingerssol Cutting Tools [21] 

 

Tloušťka: t [mm] Průměr: D´ [mm] Průměr: D1´ [mm] Doporučený posuv na zub: fz [mm] 

3,8 10 4,4 0,25-0,6 

 

2.3 Řezné parametry pro slitinu UNS R56260 

U experimentu se provádělo čelní frézování jedním břitem. Obráběná  titanová slitina 

UNS R56260 se obráběla nejprve nesousledným frézováním a následně sousledným 

frézováním za stejných podmínek uvedených v tabulce. 
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   Tabulka 10. Řezné parametry pro slitinu titanu UNS R56260 

Obráběný 
materiál 

Řezná rychlost vc 

[m·min-1] 
Posuv na  zub fz 

[mm] 
Otáčky n 
[min-1] 

Rychlost posuvu 
vf [m·min-1] 

titanová 
slitina: UNS 

R56260 

50 

0,25 

343 

0,086 

0,4 0,137 

0,6 0,206 

80 

0,25 

549 

0,137 

0,4 0,22 

0,6 0,329 

100 

0,25 

686 

0,172 

0,4 0,274 

0,6 0,412 

130 

0,25 

893 

0,223 

0,4 0,357 

0,6 0,536 

 

2.3.1 Příklad teoretického výpočtu podmínek pro čelní frézování: 

Teoretický výpočet podmínek pro čelní frézování titanové slitiny UNS R56260, 

šestibřitou frézou 5W7G052R00, tato fréza má jmenovitý průměr = 52	[ ], ovšem 

efektivní průměr frézy se rovná = 46,36	[ ],podle obrázku 8. Záběr frézy 

v materiálu byl 60%.  Vyměnitelné břitové destičky byly použity RHKW1003M0TN, 

avšak při záběru byla osazena vždy pouze jedna destička. Doporučený posuv na zub 



Diplomová práce 

34 
 

dodavatele Ingersoll Cutting Tools je f = 0,25 − 0,6	[mm] a z tohoto posuvu se také 

vycházelo. 

 
Obr. 8. Nákres efektivního průměru Def 

 

Pro jasnou představu je uveden názorný příklad, pro řezné podmínky: posuv na zub 

f = 0,25	[mm] a řezná rychlost v = 50	[m · min ] 
Teoretický výpočet otáček n	[min ]:  

	v = π · D · n1000 		[m · min ]	
n = v · 1000

π · D  

n = 50 · 1000
π · 46,36  

n = 343	[min ] 
Teoretický výpočet rychlosti posuvu v 	[m · min ]: 

v = f · n = f · z · n			[mm · min ] 
v = 0,25 · 1 · 343 

v = 85,75	[mm · min ] = 0,086	[m · min ] 
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Obráběcí stroj: DMU 50 

↓ 
 

Nástroj: 5W7G052R00, VBD: RHKW1003M0TN 

↓ 
 

Materiál: UNS R56260 

↓ 
 

Hloubka řezu: ap = 0,5 [mm]  

↓ 
 

 

Posuv na zub:                                    Posuv na zub:                           Posuv na zub:               
fz = 0,25 [mm]                                  fz = 0,4 [mm]                              fz = 0,6 [mm]  
 

    ↓                           ↓                     ↓ 
 

Řezná rychlost:                                Řezná rychlost:                          Řezná rychlost:               = 50	[ ∙ ]                      = 50	[ ∙ ]                     = 50	[ ∙ ] 
 

    ↓                           ↓                     ↓ 
 

Řezná rychlost:                                Řezná rychlost:                          Řezná rychlost:               = 80	[ ∙ ]                      = 80	[ ∙ ]                     = 80	[ ∙ ] 
 

    ↓                           ↓                     ↓ 
 

Řezná rychlost:                                Řezná rychlost:                          Řezná rychlost:               = 100	[ ∙ ]                    = 100	[ ∙ ]              = 100	[ ∙ ]      
 

    ↓                           ↓                     ↓ 
 

Řezná rychlost:                                Řezná rychlost:                          Řezná rychlost:               = 130	[ ∙ ]                    = 130	[ ∙ ]               = 130	[ ∙ ]     
 

 

Obr. 9.  Schéma navržených řezných podmínek pro změnu posuvu na zub a řezné rychlosti  



2.4 Drsnoměr SURFTEST SJ-210 

Diplomová práce je zaměřena na porovnávání drsnosti povrchu při různých řezných 

podmínkách  vysokoposuvového frézování titanové slitiny UNS R56260. Drsnost povrchu 

se sledovala, jak z hlediska různých řezných podmínek, tak i způsobu frézovaní 

(sousledné, nesousledné). Pro měření drsnosti povrchu byl zvolen přístroj 

SURFTEST SJ-210. Tento drsnoměr je od firmy Mitutoyo Corporation, která se zaměřuje 

na výrobu a prodej přístrojů používaných převážně v metrologii. Hlavní funkcí drsnoměru 

SURFTEST SJ-210 je změření parametrů drsnosti povrchu kontrolované součásti. 

Naměřené hodnoty se zobrazují na digitálním displeji, které byly naměřené za stálých 

podmínek přístroje. V drsnoměru lze odečíst průměrnou aritmetickou úchylku (Ra) nebo 

největší výšku nerovnosti profilu (Rz). Všechny tyto hodnoty se odečítají v mikrometrech 

[µm]. Zvolený drsnoměr je velmi mobilní a využívá sondu, která měří integritu povrchu. 

Tato sonda koná přímočarý vratný pohyb na zkoumaném povrchu a výslednou drsnost 

převádí do číselné hodnoty. [23] 

                            Tabulka 11. Technické parametry drsnoměru SURFTEST SJ-210 [23] 

 

Technické parametry 

Rozsah měření  16 [mm] 

Příčný směr 17,5  [mm] 

Rychlost měření 0,25; 0,5; 0,75  [mm·s-1] 

Rozsah měření 360 [µm] 

Snímací dotyk Diamantový hrot 

Poloměr patky měření 40 [mm] 

Měřicí síla snímače 0,75 [mN] 

Úhel snímacího hrotu 60° 

Normy drsnosti EN ISO, VDA, JIS, ANSI 

Napájení Síťový adaptér, baterie 

Digitální filtr Gauss, 2CR75, PC75 

Hmostnost 0,5 [kg] 

 

 

 

 



Diplomová práce 

37 
 

Obr. 10. Detail měření + Drsnoměr SURFTEST SJ-210 [23] 

 

 

Obr. 11. Soustava měření drsnosti 
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2.5 Dynamometr Kistler 9129AA 

Další částí diplomové práce je měření dynamických sil při vysokoposuvovém 

frézování slitiny UNS R56260. Do obráběcího stroje DMU 50 byl zvolen a následně upnut 

dynamometr KISTLER 9129AA. Tento dynamometr slouží k zjišťování silových poměrů 

při frézování. Výrobcem je firma (Kistler Eastern Europe s.r.o.). Dynamometr KISTLER 

9129AA měří řezné složky sil ve 3 směrech: 

  - normálové řezné síly, kolmé na složku ; 

 - řezné síly působící ve směru posuvu nástroje;  

 - tlakové nebo pasivní řezné síly působící ve směru osy nástroje. [24] 

Obr. 12. Dynamometr Kistler a jeho upevnění na stroji 

 

                               Tabulka 12. Technické parametry dynamometru KISTLER 9129AA [24] 

Technické parametry 

Měření na osách  Fx , Fy , Fz 

Rozsah měřících sil -10 ÷ 10 [kN] 

Teplota při měření 0 ÷ 70 [°C] 

Rozměry  90 x 105 x 32 [mm] 

Hmotnost 3,2 [kg] 
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Naměřené řezné síly se po trase dynamometr - přepínač - zesilovač - dostávájí do 

počítače. V počítači se pracuje se softwarem dynoware, který je propojen se zesilovačem a  

kterému udává silové rozpětí.   

 
Obr. 13. Schéma měření sil 
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3. Provedení experimentální činnosti 

Úkolem diplomové práce bylo naměřit a vyhodnotit řezné síly u frézování titanové 

slitiny UNS R56260. Následně změřit drsnost povrchu (Ra, Rz) při různých hodnotách 

řezné rychlosti vc [m ∙ min ] a posuvu na zub fz [mm]. Toto vysokoposuvové frézování se 

hodnotilo z hlediska sousledného i nesousledného frézování.  

Drsnost povrchu byla měřena se u materiálu drsnoměrem Surftest SJ-210, vždy po 

prvním přejetém záběru frézy. U řezných sil se zjišťovaly síly působící na materiál upnutý 

ve stroji pomocí šroubů na dynamometru KISTLER 9129AA. Všechny tyto data jsou 

uvedena v tabulce a následně použita pro zhotovení grafů. 

3.1 Vyhodnocení parametrů drsnosti povrchu 

Obráběným materiálem je titanová slitina UNS R56260 čtvercového půdorysu o délce 

strany 130 [mm]. Drsnost povrchu obrobku byla změřena pomocí přenosného drsnoměru 

Surftest SJ-210, který zaznamenává nerovnosti povrchu pomocí dotykového hrotu 

a vyhodnucuje  parametry drsnosti Ra [µm] a Rz [µm]. Drsnoměr byl upevněn do stojanu 

dle obrázku 10. Více informací o drsnoměru jsou uvedeny dříve v diplomové práci. 

Materiál byl obráběn dvanácti různými rychlostmi dle tabulky 10, z důvodu vyhodnocení  

rozdílů mezi sousledným a nesousledným frézováním. Materiál byl frézován celkově 

dvakrát více, tedy dvacetčtyřikrát. Drsnost povrchu byla měřena vždy po prvním záběru a 

měřila se v podélném směru (stejný směr jako směr posuvu) a v příčném směru (kolmý 

směr na směr posuvu). U každého směru se měřilo třikrát. Názorný příklad je uveden na 

obrázku 10. 
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3.1.1 Značení vzorků 

Pro lepší orientaci je uvedeno značení titanové slitiny. 

 
Obr. 14. Titanová slitina a povrch vzorku po frézování 

 

Ti R56260-1-50-0,25-X(Y)-S1(N1) 

Ti - titanová slitina 

R56260 - označení materiálu 

1 - počet osazených břitů nástroje 

50 - řezná rychlost vc [m · min ] 
0,25 - posuv na zub fz [mm] 

X - měření v příčné ose, Y - měření v podélné ose 

S1 - první sousledné frézování 

N1 - první nesousledné frézování 

3.1.2 Tabulka naměřených hodnot drsnosti 

Pro názorný příklad je uvedena tabulka drsnosti Ra a Rz. V této tabulce jsou uvedeny 

drsnosti slitiny titanu UNS R56260 pro řeznou rychlost vc = 50[m · min ] a posuv na zub 

fz = 0,25 [mm]. Hodnoty byly naměřeny v příčném směru a při využití sousledného 

frézování. Zbylé hodnoty byly vypočítány výše: [min ]n, vf [m · min ]. 
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Tabulka 13. Naměřené hodnoty pro sousledné frézování a měření v příčném směru (kolmý 

směr na směr posuvu), při řezných parametrech : posuv na zub fz = 0,25 [mm],  řezná 

rychlost vc =50[m·min
-1

],hloubka řezu ap =0,5[mm], otáčky n=343 [min
-1

]a rychlost 

posuvu vf =0,086[m·min
-1

] 

Číslo měření: n Označení měření 
Naměřené hodnoty drsnosti 

Ra [µm] Rz [µm] 

1. Ti R56260-1-50-0,25-X-S1 1,509 9,768 

2. Ti R56260-1-50-0,25-X-S2 1,413 8,95 

3. Ti R56260-1-50-0,25-X-S3 1,345 8,366 

Součet naměřených hodnot 4,267 27,084 

Aritmetický průměr hodnot 1,422 9,028 

 

3.1.3 Podezřelé hodnoty na testování hrubou chybou 

Hodnoty drsnosti povrchu Ra a Rz se musí zkontrolovat z hlediska zatížení hrubou 

chybou. Tyto chyby vznikají při nesprávném odečtení z přístroje, nesprávném provedení 

měření, při poruše stroje a podobných nepříznivých situacích. Hrubé chyby se musí ze 

souboru naměřených hodnot odstranit a nahradit je novými přijatelnými hodnotami. Byly 

měřeny 3 hodnoty v každém směru. Podezřelé hodnoty při zatížení hrubou chybou lze 

provádět pouze za předpokladu normální hustoty pravděpodobnosti. Pro výpočty byla 

použita literatura [25]. 

Postup pro vyloučení hrubé chyby: 

a) Ze všech dat x1 < x2 < x3 byla vypočtena průměrná hodnota  

̅ = 1
 

xi.. naměřené hodnoty 

n.. počet měření 

Praktický příklad výpočtu průměru x z tabulky 13: 

x = 1n x = 4,2673 = 1,422	[µm] 
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Výpočet výběrové směrodatné odchylky: 

s(x) = ∑ (x − x)n − 1  

 ̅ … průměrná hodnota výběru 

xi ... naměřené hodnoty 

n.. počet měření 

Praktický příklad výpočtu směrodatné odchylky	 ( ): 
( ) = ∑ ( − ̅)− 1 = 0,0824	[μ ] 

b) Na posouzení odlišných podezřelých hodnot (x2 , xn) se musí zjistit výpočtem 

normované hodnoty H2, Hn 	(x < x	, x > x): 
H = x − xs(x) 	případně	H = x − xs(x)  

̅ … střední hodnota výběru 

xi ... naměřené hodnoty 

s(x) ... směrodatná odchylka 

 

c) Z tabulek byla odečtena hodnota H pro stanovenou pravděpodobnost p = 0,95 k 

počtu měření n = 3. Pro tyto kritéria je mezní hodnota H = 1,15. [25] 

d) Pokud je hodnota H2 < 1,15, pak hodnota x2 je správná a není zatížena hrubou 

chybou. Tato hodnota se v tomto případě nechává v souboru. Pokud je hodnota Hn < H, 

potom nastane situace, že hodnota xn je zatížena hrubou chybou a musí se ze souboru 

hodnot odstranit. [25] 

Praktický příklad výpočtu normované hodnoty H2: 

= ̅ −( ) = 1,422 − 1,4130,0824 = 0,1092 
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Jestliže je hodnota H2 < 1,15, tak hodnota x2 je nezatížena hrubou chybou, může se 

ponechat v souboru naměřených hodnot. [25] 

3.1.4 Určení nejistoty měření 

Nejistota měření je v současné době zcela nezbytný prvek pro zjištění výsledku měření 

v akreditovaných společnostech. Řídí se normami, směrnicemi a pokyny evropských 

organizací. Jako nejistotu měření se rozumí parametr rozsahu hodnot okolo naměřených 

výsledků měření. V diplomové práci jsou uvedeny tři základní nejistoty měření, a to: 

nejistota typu A (ua), nejistota typu B (ub) a kombinovaná nejistota (uc). [25] 

Standardní nejistota typu A:  

Je získávána z více opakovaných měření, jejíchž hodnota se vzhledem k vyššímu 

opakovaní zmenšuje. Pro nezávislé hodnoty měření se tato standardní nejistota vypočte 

jako výpočet směrodatné odchylky s(x): 

u = s(x) = ∑ (x − x)n(n − 1)  

̅ … průměrná hodnota výběru 

xi ... naměřené hodnoty 

( ̅)... směrodatná odchylka 

n.. počet měření 

Praktický příklad standardní nejistoty typu A (uA): 

u = s(x) = ∑ (x − x)n(n − 1) = 0,01363 · 2 = 0,0476	[μm] 
Standardní nejistota typu B: 

Tato hodnota není závislá na počtu opakování měření. Standardní nejistota typu B je 

vázaná na výběrový průměr jiným způsobem než je výpočet směrodatné odchylky 

z několika měření.  

u = u + u  

u  ... nejistota vztažená k opěrné patě snímacího hrotu 
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u  ... nejistota vztažená k přístroji měření, u = 0,03 

u = z 	k  

z 	  ... stanovena na hodnotu z 	 = ±	3% pro používaný měřící přístroj 

k ... parametr určující rozdělení ze zákona jeho hodnota je k = 	√3 

Praktický příklad nejistoty měření typu B: 

u = x ∙ 0,03k = 1,422 ∙ 0,03√3 = 0,0246	[μm] 
u = x ∙ 0,03 = 1,422 ∙ 0,03 = 0,0427	[μm] 

u = u + u = 0,0246 + 0,0427 = 0,0493	[μm] 
Kombinovaná standardní nejistota: 

u = u + u  

Praktický příklad kombinované nejistoty měření: 

u = u + u = 0,0476 + 0,0493 = 0,0685	[μm] 
Rozšířená kombinovaná nejistota (Uc): 

U = k ∙ u  

u …	kombinovaná nejistota měření 

k … koeficient rozšíření, pro zadaný experiment je ku = 2, který zajišťuje přibližně 

95%  spolehlivosti  

Praktický příklad rozšířené kombinované nejistoty: 

U = k ∙ u  

U = 2 ∙ 0,0685 

U = 0,137	[μm] 
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3.1.5 Řezné parametry a průměrné hodnoty naměřených drsností při sousledném 

frézování 

Tabulka 14. Průměrné hodnoty naměřených drsností v závislosti na řezných podmínkách 

při sousledném frézování titanové slitiny UNS R56260 

 
 

V tabulce 14. jsou uvedeny všechny průměrné hodnoty drsností při různých řezných 

parametrech. Z důvodu velkého opotřebení destičky a častému lomu destičky se 

nerealizovalo měření 12. při řezné rychlost vc = 130 [m·min-1] a posuvu na zub 

fz = 0,6 [mm]. Pro lepší přehlednost v tabulce 14. byly vyznačeny nejlepší dosažené 

hodnoty drsnosti povrchu (žlutá barva) a nejhorší dosažené hodnoty drsnosti povrchu 

(zelená barva). 

 

 

 

 

Ra [µm] Rz [µm] Ra [µm] Rz [µm]

0,25 0,086 1,102 8,221 1,422 9,028

0,4 0,137 0,829 4,79 0,6 2,936

0,6 0,206 0,788 4,082 0,468 2,952

0,25 0,137 0,445 2,451 0,197 1,258

0,4 0,22 1,367 6,786 0,2 1,315

0,6 0,329 1,142 5,401 0,298 1,695

0,25 0,172 0,278 1,809 0,2 1,204

0,4 0,274 0,841 4,29 0,258 1,67

0,6 0,412 1,695 7,225 0,931 4,09

0,25 0,223 0,623 2,875 0,317 1,806

0,4 0,357 1,282 4,852 0,227 1,21

0,6 0,536

130 893

Nerealizováno

50 343

80 549

100 686

Řezná rychlost 

vc [m·min-1]

Posuv na  zub 

fz [mm]

Otáčky     

n [min-1]

Rychlost 

posuvu             

vf [m·min-1]

Průměrná hodnota naměřených drsností

Podélný směr Příčný směr
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3.1.6 Nejlepší dosažená drsnost povrchu při sousledném frézování a jejich 

rozšířená kombinovaná nejistota Uc   

Tabulka 15. Dosažené hodnoty naměřených nejmenších parametrů Ra a Rz při sousledném 

frézování s rozšířenou kombinovanou nejistotou v příčném směru x (směr kolmý na směr 

posuvu nástroje).  

 
 

 

Graf 1. Závislost parametrů drsnosti povrchu na posuvu na zub fz [mm] pro sousledné 

frézování v příčném směru (směr kolmý na směr posuvu nástroje) a řeznou rychlost 

 vc = 80 [m·min
-1

], ap = 0,5 [mm].   

 

Z tabulky 15. vyplývá, že nejlepší dosažená drsnost povrchu při sousledném frézování 

a měření v příčné ose x se naměřila při řezných parametrech vc = 80 [m·min-1] a posuvu na 

zub fz = 0,25 [mm]. Tato hodnota je Ra = 0,197 ± 0,069 [µm] a hodnota  

Rz = 1,258 ± 0,443[μ ].    

Ra [µm]
Ra + Uc 

[µm]

Ra - Uc 

[µm]
Rz [µm]

Rz + Uc 

[µm]

Rz - Uc 

[µm]

Ti R56260-1-80-0,25-X-S 549 0,137 0,197 0,266 0,128 1,258 1,701 0,815

Ti R56260-1-80-0,4-X-S 549 0,22 0,2 0,22 0,179 1,315 1,458 1,172

Ti R56260-1-100-0,25-X-S 686 0,172 0,2 0,237 0,162 1,204 1,372 1,036

Průměrná hodnota naměřené drsnosti a rozšířená 

kombinovaná nejistota

Příčný směr x:
Rychlost 

posuvu            

vf [m·min-1]

Otáčky      

n [min-1]
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Tabulka 16. Dosažené hodnoty naměřených nejmenších parametrů Ra a Rz při sousledném 

frézování s rozšířenou kombinovanou nejistotou v podélném směru y (stejný směr jako 

směr posuvu nástroje).  

 
 

 

Graf 2. Závislost parametrů drsnosti povrchu na posuvu na zub fz [mm] pro sousledné 

frézování v podélném směru (stejný směr jako směr posuvu nástroje)  a řeznou rychlost 

vc = 100 [m·min
-1

], ap = 0,5 [mm].   

 

Z tabulky 16. vyplývá, že nejlepší dosažená drsnost povrchu při sousledném frézování 

a měření v podélné ose y se naměřila při řezných parametrech vc = 100 [m·min-1] a posuvu 

na zub fz = 0,25 [mm]. Tato hodnota je Ra = 0,278 ± 0,040 [µm] a hodnota  

Rz = 1,809 ± 0,167[μ ]. 
 

Ra [µm]
Ra + Uc 

[µm]

Ra - Uc 

[µm]
Rz [µm]

Rz + Uc 

[µm]

Rz - Uc 

[µm]

Ti R56260-1-100-0,25-Y-S 686 0,172 0,278 0,3184 0,238 1,809 1,977 1,642

Ti R56260-1-80-0,25-Y-S 549 0,137 0,445 0,533 0,358 2,451 2,683 2,219

Ti R56260-1-130-0,25-Y-S 893 0,223 0,623 0,77 0,477 2,875 3,235 2,516

Značení vzorků 

materiálu:

Otáčky      

n [min-1]

Rychlost 

posuvu            

vf [m·min-1]

Průměrná hodnota naměřené drsnosti a rozšířená 
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3.1.7 Řezné parametry a průměrné hodnoty naměřených drsností při 

nesousledném frézování 

Tabulka 17. Průměrné hodnoty naměřených drsností v závislosti na řezných podmínkách 

při nesousledném frézování titanové slitiny UNS R56260 

 
 

V tabulce 17. jsou uvedeny všechny průměrné hodnoty drsností při měnících se 

řezných parametrech. Z důvodu velkého opotřebení destičky a častému lomu destičky se 

nerealizovaly měření číslo 3 a 12. Při  3. měření s parametry řezná rychlost 

vc = 50 [m·min-1]  a posuvu na zub fz = 0,6 [mm]. Stejně tak při 12. měření s parametry 

řezná rychlost vc = 130 [m·min-1]  a posuvu na zub fz = 0,6 [mm]. Pro lepší přehlednost 

v tabulce 17. byly vyznačeny nejlepší dosažené hodnoty drsnosti povrchu (žlutá barva) a 

nejhorší dosažené hodnoty drsnosti povrchu (zelená barva). 

 

 

 

 

 

Ra [µm] Rz [µm] Ra [µm] Rz [µm]

0,25 0,086 0,911 5,548 0,633 3,483

0,4 0,137 1,134 6,93 0,801 5,522

0,6 0,206

0,25 0,137 1,114 7,063 0,888 5,713

0,4 0,22 1,767 7,621 0,948 6,211

0,6 0,329 1,198 5,288 0,52 3,026

0,25 0,172 0,581 2,989 0,452 3,108

0,4 0,274 0,647 3,511 0,38 2,445

0,6 0,412 0,799 3,632 0,271 1,452

0,25 0,223 0,622 2,785 0,243 1,391

0,4 0,357 0,95 4,671 0,258 1,599

0,6 0,536

Rychlost 

posuvu             

vf [m·min-1]

Nerealizováno

Nerealizováno

100 686

130 893

Průměrná hodnota naměřených drsností

Podélný směr Příčný směr

Řezná rychlost 

vc [m·min-1]

Posuv na  zub 

fz [mm]

Otáčky     

n [min-1]

50 343

80 549
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3.1.8 Nejlepší dosažená drsnost povrchu při nesousledném frézování a jejich 

rozšířená kombinovaná nejistota Uc   

Tabulka 18. Dosažené hodnoty naměřených nejmenších parametrů Ra a Rz při 
nesousledném frézování s rozšířenou kombinovanou nejistotou v příčném směru x (směr 

kolmý na směr posuvu nástroje).  

 
 

 

Graf 3. Závislost parametrů drsnosti povrchu na posuvu na zub fz [mm] pro nesousledné 

frézování v příčném směru (směr kolmý na směr posuvu nástroje) a řeznou rychlost 

vc = 100 [m·min
-1

], ap = 0,5 [mm].   

 

Z tabulky 18. vyplývá, že nejlepší dosažená drsnost povrchu při nesousledném 

frézování a měření v příčné ose x se naměřila při řezných parametrech vc =130 [m·min-1] a 

posuvu na zub fz = 0,25 [mm]. Tato hodnota je Ra = 0,243 ± 0,087[µm] a hodnota  

Rz = 1,391 ± 0,548[µm]. 
 

Ra [µm]
Ra + Uc 

[µm]

Ra - Uc 

[µm]
Rz [µm]

Rz + Uc 

[µm]

Rz - Uc 

[µm]

Ti R56260-1-130-0,25-X-NS 893 0,223 0,243 0,331 0,156 1,391 1,939 0,843

Ti R56260-1-130-0,4-X-NS 893 0,357 0,258 0,348 0,169 1,599 2,11 1,088

Ti R56260-1-100-0,6-X-NS 686 0,412 0,271 0,317 0,224 1,452 1,793 1,111

Značení vzorků materiálu:
Otáčky      

n [min-1]

Rychlost 

posuvu            
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 Tabulka 19. Dosažené hodnoty naměřených nejmenších parametrů Ra a Rz při 
nesousledném frézování s rozšířenou kombinovanou nejistotou v podélném směru y (stejný 

směr jako směr posuvu nástroje). 

 
 

 

Graf 4. Závislost parametrů drsnosti povrchu na posuvu na zub fz [mm] pro nesousledné 

frézování v podélném směru (stejný směr jako směr posuvu nástroje)  a řeznou rychlost 

vc = 100 [m·min
-1

], ap = 0,5 [mm].   

 

Z tabulky 19. vyplývá, že nejlepší dosažená drsnost povrchu při nesousledném 

frézování a měření v podélné ose y se naměřila při řezných parametrech vc = 100 [m·min-1] 

a posuvu na zub fz = 0,25 [mm]. Tato hodnota je Ra = 0,581 ± 0,121 [µm] a hodnota  

Rz = 2,989 ± 0,556[μ ]. 
 

Ra [µm]
Ra + Uc 

[µm]

Ra - Uc 

[µm]
Rz [µm]

Rz + Uc 

[µm]

Rz - Uc 

[µm]

Ti R56260-1-100-0,25-Y-NS 686 0,172 0,581 0,702 0,46 2,989 3,545 2,433

Ti R56260-1-130-0,25-Y-NS 893 0,223 0,622 0,902 0,342 2,785 3,679 1,891

Ti R56260-1-100-0,4-Y-NS 686 0,274 0,647 0,7 0,594 3,511 3,789 3,233

Značení vzorků materiálu:
Otáčky      

n [min-1]

Rychlost 

posuvu            

vf [m·min-1]
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3.1.9 Srovnání naměřených výsledků hodnot drsnosti povrchu pro sousledné a 

nesousledné frézování titanové slitiny UNS R56260 v rovnoběžném směru na směr 

posuvu nástroje 

 

Graf 5. Porovnání parametrů drsnosti povrchu (Ra,Rz) v podélném směru y (stejný 

směr jako směr posuvu nástroje) pro sousledné i nesousledné frézování  

Pro vyhodnocení drsnosti povrchu v podélném směru y (stejný směr jako směr posuvu 

nástroje), byly použity naměřené hodnoty drsnosti povrchu Ra [µm] a Rz [µm]. Z grafu 

5. lze usoudit, že ve většině případů s rostoucím posuvem na zub fz [mm] roste i parametr 

Ra [µm] jak u sousledného tak i nesousledného frézování. Pro parametr Rz [µm] nelze s 

jistotou konstatovat žádnou závislost na řezných parametrech posuvu na zub fz [mm] a 

řezné rychlosti vc [m·min-1]. Dále z grafu vyplývá závislost parametru Ra [µm] na řezné 

rychlosti vc [m·min-1] a to, že s vysokou řeznou rychlostí a menším posuvem na zub je 

kvalita povrchu nejlepší. Také z grafu vyčteme, že sousledné frézování není z hlediska 

naměřené drsnosti povrchu ve všech případech lepší, jak se uvádí v některých literaturách. 

Můžeme taky konstatovat, že z hlediska životnosti nástroje je sousledné frézování méně 

náročné jako nesousledné. Při řezných parametrech posuvu na zub fz = 0,6 [mm] a řezné 

rychlosti vc = 130 [m·min-1], lze naprosto přesvědčivě říci, že jsou  řezné parametry 

nevhodně zvoleny, jelikož VBD praskla už při prvním přejezdu v materiálu, ať už při 

sousledném frézování nebo i nesousledném.     
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3.1.10 Srovnání naměřených výsledků hodnot drsnosti povrchu pro sousledné a 

nesousledné frézování titanové slitiny UNS R56260 v kolmém směru na směr posuvu 

nástroje 

 

Graf 6. Porovnání parametrů drsnosti povrchu (Ra,Rz) v příčném směru (směr kolmý 

na směr posuvu nástroje) pro sousledné i nesousledné frézování  

Pro vyhodnocení drsnosti povrchu v příčném směru x, byly použity naměřené hodnoty 

drsnosti povrchu Ra [µm] a Rz [µm]. Při porovnání drsnosti povrchu u podélného a 

příčného směru je patrné, že v příčném směru (směr kolmý na směr posuvu nástroje) jsou 

hodnoty drsnosti povrchu nižší. Z grafu také vyplývá, že hodnoty drsnosti Ra [µm] jsou 

ve většině případů lepší u sousledného frézování než u nesousledného. Podobně lze 

konstatovat, že parametr drsnosti Rz [µm] je ve většině případů také mnohem lepší 

při sousledném frézování. Vliv řezné rychlosti vc [m·min-1] má podobný charakter jako 

u podélného měření a to ten, že parametry drsnosti Ra [µm] a Rz [µm] vykazují nízké 

hodnoty až kolem řezné rychlosti vc = 100 [m·min-1] a vyšších. 

3.2 Vyhodnocení řezných sil při frézování slitiny UNS R56260 

Další částí experimentu bylo vyhodnotit řezné síly při vysokoposuvovém frézování 

titanové slitiny UNS R56260. Řezné síly byly zjišťovány pomocí dynamometru Kistler 

9129AA, který byl upevněn do stroje a pomocí schématu na obr. 12 byly převáděny 
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do počítače, kde se zobrazovaly pomocí programu Dynoware. Program Dynoware byl 

nainstalován do přenosného počítače, aby bylo možno výsledky odečítat přímo 

na pracovišti. Program zajišťuje mnoho různých možností: nastavení podmínek obrábění, 

řízení průběhu měření, analýzu dat pomocí grafů a tabulek, statické hodnocení a ze 

zpracovaných dat se dá i rozfázovat jakýkoliv záběr zubu do materiálu. Pro stanovený 

experiment se využívaly pouze hodnoty průměrných a maximálních vzniklých sil v 

jakékoliv ose: 

  - normálové řezné síly, kolmé na složku ; 

 - řezné síly působící ve směru posuvu nástroje;  

 - tlakové nebo pasivní řezné síly působící ve směru osy nástroje. 

  

Polotovar slitiny titanu UNS R56260 je čtvercový profil. Do tohoto materiálu byly 

vyvrtány čtyři průchozí díry pro šrouby na upevnění na dynamometr Kistler 9129AA. 

Titanová slitina byla obráběna 12 různými řeznými parametry obrábění jak pro sousledné 

tak i pro nesousledné frézování. Pro naměření řezných sil se používal hned první přejezd, 

protože u některých řezných podmínek břitová destička více ani nevydržela. Rozložení 

řezných sil při frézování a upevnění materiálu na dynamometr je znázorněno na obr. 11.  

3.2.1 Značení vzorků pro vyhodnocení řezných sil 

Pro orientaci mezi vzorky byl navrhnut následující rozlišovací systém: 

UNS R56260... druh titanové slitiny 

X1 - X12 ... číslo měření  

S ... způsob frézování: sousledně 

N ... způsob frézování: nesousledně 

3.2.2 Řezné síly při sousledném frézování titanové slitiny 

Hodnoty řezných sil v tabulce jsou uvedeny z programu Dynoware. Hodnoty složek 

jsou uvedeny v absolutních hodnotách, jelikož záporné číslo síly nám značí jenom opačný 

smysl působení síly.  
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Tabulka 19. Hodnoty složek řezných sil (střední, maximální) při sousledném frézování, při 
různých  parametrech obrábění. 

 
 

 
 Obr. 15. Záznam složek řezných sil pro sousledné frézování při řezných parametrech: 

posuv na zub fz = 0,25 [mm], řezná rychlost vc = 50 [m·min
-1

], hloubka záběru  

ap = 0,5 [mm] a rychlost posuvu vf = 0,085 [m·min
-1

].  

Fx  [N] Fy  [N] Fz  [N] Fx  [N] Fy  [N] Fz  [N]

UNS R56260-X1-S 0,25 16,8 278 462 250,7 420 595,9

UNS R56260-X2-S 0,4 44,44 460 684 278 682,6 828

UNS R56260-X3-S 0,6 35,31 657 948 489,2 1193 1193

UNS R56260-X4-S 0,25 27,7 320 568 241,6 442 664

UNS R56260-X5-S 0,4 18,16 399 735 329,7 545,2 876,7

UNS R56260-X6-S 0,6 55,37 742 2031 574,6 1093 2426

UNS R56260-X7-S 0,25 7,368 331 617 273 475 728

UNS R56260-X8-S 0,4 18,99 528,9 1155 425,7 694,7 1346

UNS R56260-X9-S 0,6 13,69 700 1286 232,9 815 1392

UNS R56260-X10-S 0,25 3,67 566 2357 574 730 2634

UNS R56260-X11-S 0,4 74 327 804 368 497 961

UNS R56260-X12-S 0,6

549 80

Označení vzorků 

materiálu:

Posuv na  zub            

fz [mm]

Otáčky    

n [min-1]

Řezná 

rychlost    

vc [m·min-1]

343 50

686 100

893 130

Složky maximálních řezných sil :

Nerealizováno Nerealizováno

Složky středních řezných sil :
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3.2.3 Vyhodnocení složek řezných sil při sousledném frézování a posuvu na zub  

fz = 0,25 mm. 

Tabulka 20. Naměřené složky řezné síly (střední, maximální) při sousledném frézování a 

posuvu na zub fz = 0,25 mm. 

 

 

Graf 7. Naměřené hodnoty složek řezných sil při sousledném frézování pro stálý posuv na 

zub fz = 0,25 mm, hloubka záběru ap = 0,5 mm a různých řezných rychlostech vc [m·min
-1

]. 

 

Z tabulky 20. a grafu 7. lze vyčíst, že nejmenší průměrné naměřené hodnoty složek 

řezných sil jsou pro sousledné frézování konstantním posuvem na zub fz = 0,25 [mm], při 

řezné rychlosti vc = 50 [m·min-1] a rychlosti posuvu vf = 0,085 [m·min-1]. Také lze vyčíst, 

že průměrná hodnota řezné složky Fx je takřka zanedbatelná u všech řezných rychlostí 

z důvodu přechodu složky řezné síly ze záporných hodnot do kladných. Dále z grafu 

7. vyplývá vzrůstající složky řezných sil Fy a Fz , při vzrůstajících řezných rychlostech 

vc [m·min-1].  

Fx  [N] Fy  [N] Fz  [N]
Fx  MAX  

[N]

Fy MAX 

[N]

Fz  MAX 

[N]

UNS R56260-X1-S 343 50 16,8 278 462 250,7 420 595,9

UNS R56260-X4-S 549 80 27,7 320 568 241,6 442 664

UNS R56260-X7-S 686 100 7,368 331 617 273 475 728

UNS R56260-X10-S 893 130 3,67 566 2357 574 730 2634
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Řezná 
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vc [m·min-1]
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   3.2.4 Vyhodnocení řezných sil při sousledném frézování a posuvu na zub 

fz = 0,4 mm. 

Tabulka 21. Naměřené složky řezné síly (střední, maximální) při sousledném frézování a 

posuvu na zub fz = 0,4 mm. 

 

 

Graf 8. Naměřené hodnoty složek řezných sil při sousledném frézování pro stálý posuv na 

zub fz = 0,4 mm, hloubka záběru ap = 0,5 mm a různých řezných rychlostech vc [m·min
-1

]. 

 

Z tabulky 21. a grafu 8. lze vyčíst, že nejmenší průměrné naměřené hodnoty řezných 

sil při  sousledném frézování konstantním posuvem na zub fz = 0,4 [mm], jsou pro každou 

řeznou složku rozdílné. Nejmenší průměrná hodnota u složky Fy byla dosažena u řezné 

rychlosti vc = 130 [m·min-1] a rychlosti posuvu vf = 0,357 [m·min-1]. Nejmenší průměrná 

hodnota u složky Fz byla získána u řezné rychlosti vc = 50 [m·min-1] a rychlosti posuvu 

vf = 0,085 [m·min-1]. Z grafu také vyplývá, že průměrná řezná složka Fx je skoro 

zanedbatelná z důvodu přechodu složky řezné síly ze záporných hodnot do kladných. 

Fx  [N] Fy  [N] Fz  [N]
Fx  MAX  

[N]

Fy MAX 

[N]

Fz  MAX 

[N]

UNS R56260-X2-S 343 50 44,44 460 684 278 682,6 828

UNS R56260-X5-S 549 80 18,16 399 735 329,7 545,2 876,7

UNS R56260-X8-S 686 100 18,99 528,9 1155 425,7 694,7 1346

UNS R56260-X11-S 893 130 74 327 804 368 497 961

0,4
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3.2.5 Vyhodnocení řezných sil při sousledném frézování a posuvu na zub 

fz = 0,6 mm. 

Tabulka 22. Naměřené složky řezné síly (střední, maximální) při sousledném frézování a 

posuvu na zub fz = 0,6 mm. 

 

 

Graf 9. Naměřené hodnoty složek řezných sil při sousledném frézování pro stálý posuv na 

zub fz = 0,6 mm, hloubka záběru ap = 0,5 mm a různých řezných rychlostech vc [m·min
-1

]. 

 

Z tabulky 22. a grafu 9. lze vyčíst, že nejmenší průměrné naměřené hodnoty složek 

řezných sil jsou pro sousledné frézování konstantním posuvem na zub fz = 0,6 [mm], při 

řezné rychlosti vc = 50 [m·min-1] a rychlosti posuvu vf = 0,085 [m·min-1]. Z grafu také 

vyplývá, že průměrná řezná složka Fx je skoro zanedbatelná z důvodu přechodu složky 

řezné síly ze záporných hodnot do kladných. 

 

Fx  [N] Fy  [N] Fz  [N]
Fx  MAX  

[N]

Fy MAX 

[N]

Fz  MAX 

[N]

UNS R56260-X3-S 343 50 35,31 657 948 489,2 1193 1193

UNS R56260-X6-S 549 80 55,37 742 2031 574,6 1093 2426

UNS R56260-X9-S 686 100 13,69 700 1286 232,9 815 1392

UNS R56260-X12-S 893 130
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3.2.6 Řezné síly při nesousledném frézování titanové slitiny 

Hodnoty řezných sil v tabulce jsou uvedeny z programu Dynoware. Hodnoty složek 

jsou uvedeny v absolutních hodnotách, jelikož záporné číslo síly nám značí jenom opačný 

smysl působení síly.   

Tabulka 23. Hodnoty složek řezných sil (střední, maximální) při nesousledném frézování, 

při různých  parametrech obrábění. 

 

 
Obr. 16. Záznam složek řezných sil pro sousledné frézování při řezných parametrech: 

posuv na zub fz = 0,25 [mm], řezná rychlost vc = 50 [m·min
-1

], hloubka záběru  

ap = 0,5 [mm] a rychlost posuvu vf = 0,085 [m·min
-1

]. 

Fx  [N] Fy  [N] Fz  [N] Fx  [N] Fy  [N] Fz  [N]

UNS R56260-X1-N 0,25 283,5 293,9 693,2 382,2 499 790

UNS R56260-X2-N 0,4 521,4 426,3 1211 716,7 956 1383

UNS R56260-X3-N 0,6

UNS R56260-X4-N 0,25 309,4 298 679 411 506,7 748,9

UNS R56260-X5-N 0,4 375,6 390,9 794,8 530,4 696 907,6

UNS R56260-X6-N 0,6 462 410 907,9 626 837,5 1012

UNS R56260-X7-N 0,25 319,4 268,9 709,6 428,8 520,6 803,6

UNS R56260-X8-N 0,4 413,7 304,7 955,6 567,6 705 1103

UNS R56260-X9-N 0,6 628,6 442,4 2769 1090 1197 3469

UNS R56260-X10-N 0,25 459,9 287,5 1623 571,2 674,6 1841

UNS R56260-X11-N 0,4 615,4 321,8 2227 821 851,7 2629

UNS R56260-X12-N 0,6

100

Nerealizováno

Posuv na  

zub            

fz [mm]

Označení vzorků 

materiálu:
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Složky středních řezných sil :
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549

686

893
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Nerealizováno

Otáčky    

n [min-1]

Řezná 

rychlost    

vc [m·min-1]

130

Složky maximálních řezných sil :

Nerealizováno



Diplomová práce 

60 
 

3.2.7 Vyhodnocení řezných sil při nesousledném frézování a posuvu na zub 

fz = 0,25 mm. 

Tabulka 24. Naměřené složky řezné síly (střední, maximální) při nesousledném frézování a 

posuvu na zub fz= 0,25 mm. 

 
 

 
Graf 10. Naměřené hodnoty složek řezných sil při nesousledném frézování pro stálý posuv 

na zub fz = 0,25 mm, hloubka záběru ap = 0,5 mm a různých řezných rychlostech 

vc [m·min
-1

]. 

 

Z tabulky 24. a grafu 10. lze vyčíst, že nejmenší průměrné naměřené hodnoty řezných 

sil jsou pro nesousledné frézování konstantním posuvem na zub fz = 0,25 [mm], při řezné 

rychlosti vc = 50 [m·min-1] a rychlosti posuvu vf = 0,086 [m·min-1]. Z grafu taky vyplývá 

skutečnost, že se vzrůstající řeznou rychlosti vc [m·min-1] se zvětšují i průměrné řezné 

složky sil Fx, Fy a Fz. 

 

Fx  [N] Fy  [N] Fz  [N]
Fx MAX 

[N]

Fy MAX 

[N]

Fz  MAX 

[N]

UNS R56260-X1-N 343 50 283,5 293,9 693,2 382,2 499 790

UNS R56260-X4-N 549 80 309,4 298 679 411 506,7 748,9

UNS R56260-X7-N 686 100 319,4 268,9 709,6 428,8 520,6 803,6

UNS R56260-X10-N 893 130 459,9 287,5 1623 571,2 674,6 1841
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3.2.8 Vyhodnocení řezných sil při nesousledném frézování a posuvu na zub 

fz = 0,4 mm. 

Tabulka 25. Naměřené složky řezné síly (střední, maximální) při nesousledném frézování a 

posuvu na zub fz= 0,4mm. 

 

 

Graf 11. Naměřené hodnoty složek řezných sil při nesousledném frézování pro stálý posuv 

na zub fz = 0,4 mm, hloubka záběru ap = 0,5 mm a různých řezných rychlostech 

vc [m·min
-1

]. 

 

Z tabulky 25. a grafu 11. lze vyčíst, že nejmenší průměrné naměřené hodnoty řezných 

složek sil Fx,Fz jsou pro nesousledné frézování konstantním posuvem na zub fz = 0,4 [mm], 

při řezné rychlosti vc = 80 [m·min-1] a rychlosti posuvu vf = 0,219 [m·min-1]. U tohoto 

posuvu na zub je zajímavá skutečnost, že hodnoty řezných sil Fy jsou téměř pro všechny 

řezné rychlosti vc [m·min-1] shodné, ale nejmenší dosažená hodnota řezné složky Fy je pro 

řeznou rychlost vc = 100 [m·min-1] a rychlosti posuvu vf = 0,274 [m·min-1] .  

Fx  [N] Fy  [N] Fz  [N]
Fx MAX 

[N]

Fy MAX 

[N]

Fz  MAX 

[N]

UNS R56260-X2-N 343 50 521,4 426,3 1211 716,7 956 1383

UNS R56260-X5-N 549 80 375,6 390,9 794,8 530,4 696 907,6

UNS R56260-X8-N 686 100 413,7 304,7 955,6 567,6 705 1103

UNS R56260-X11-N 893 130 615,4 321,8 2227 821 851,7 2629
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3.2.9 Vyhodnocení řezných sil při nesousledném frézování a posuvu na zub 

fz = 0,6 mm. 

Tabulka 26. Naměřené složky řezné síly (střední, maximální) při nesousledném frézování a 

posuvu na zub fz= 0,6 mm. 

 

 

Graf 12. Naměřené hodnoty složek řezných sil při nesousledném frézování pro stálý posuv 

na zub fz = 0,6 mm, hloubka záběru ap = 0,5 mm a různých řezných rychlostech 

vc [m·min
-1

]. 

 

Z tabulky 26. a grafu 12. lze vyčíst, že nejmenší průměrné naměřené hodnoty řezných 

sil jsou pro nesousledné frézování konstantním posuvem na zub fz = 0,6 [mm], při řezné 

rychlosti vc = 80 [m·min-1] a rychlosti posuvu vf = 0,329 [m·min-1]. U tohohle navrhnutého 

posuvu na zub fz [mm] je jasně vidět, že řezná rychlost vc [m·min-1] by se měla pohybovat 

někde v rozmezí vc =  80 - 100 [m·min-1], jelikož při nedodržení tohoto intervalu vzniká 

velké opotřebení břitové destičky, následované brzkým lomem. Proto se nezjistily řezné 

síly u řezných rychlostí vc = 50 a 130 [m·min-1], protože břitová destička nedokázala 

vydržet ani jeden přejezd v materiálu.   

Fx  [N] Fy  [N] Fz  [N]
Fx MAX 

[N]

Fy MAX 
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Fz  MAX 

[N]

UNS R56260-X3-N 343 50

UNS R56260-X6-N 549 80 462 410 907,9 626 837,5 1012

UNS R56260-X9-N 686 100 628,6 442,4 2769 1090 1197 3469
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3.3 Srovnání sousledného a nesousledného frézování titanové slitiny 

3.3.1 Srovnání sousledného a nesousledného frézování z hlediska průměrných 

složek řezných sil titanové slitiny při posuvu na zub fz = 0,25 mm 

Tabulka 27. Srovnání průměrných složek řezných sil u sousledného a nesousledného 

frézování při posuvu na zub fz = 0,25 mm, ap =0,5 mm. 

 

 
Graf 13. Porovnání průměrných složek řezných sil u sousledného a nesousledného 

frézování titanové slitiny při posuvu na zub fz=0,25 mm, ap =0,5 mm. 

 

Z tabulky 27. a grafu 13. lze vyčíst, že průměrná řezná složka síly Fx je lepší při 

sousledném frézování. Hodnota průměrné složky řezné síly Fy je ve většině případů 

podobná, takže není až takový zásadní rozdíl mezi sousledným a nesousledným 

frézováním. Pro průměrnou řeznou složku síly Fz je ve většině případů lepší sousledné 

frézování. 

Fx  NS 

[N]

Fy  NS 

[N]

Fz  NS 

[N]

Fx S      

[N]

Fy S    

[N]

Fz S      

[N]

UNS R56260-X1 343 50 283,5 293,9 693,2 16,8 278 462

UNS R56260-X4 549 80 309,4 298 679 27,7 320 568

UNS R56260-X7 686 100 319,4 268,9 709,6 7,368 331 617

UNS R56260-X10 893 130 459,9 287,5 1623 3,67 566 2357
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Fx  NS [N]

Fy  NS [N]

Fz  NS [N]

Fx S      [N]

Fy S    [N]

Fz S      [N]
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3.3.2 Srovnání sousledného a nesousledného frézování z hlediska průměrných 

složek řezných sil titanové slitiny při posuvu na zub fz = 0,4 mm 

Tabulka 28. Srovnání průměrných složek řezných sil sousledného a nesousledného 

frézování při posuvu na zub fz = 0,4 mm, ap =0,5 mm. 

 

 

Graf 14. Porovnání průměrných složek řezných sil u sousledného a nesousledného 

frézování titanové slitiny při posuvu na zub fz=0,4 mm, ap =0,5 mm. 

 

Z tabulky 28. a grafu 14. lze vyčíst, že průměrná řezná složka síly Fx je lepší při 

sousledném frézování. Hodnota průměrné složky řezné síly Fy je ve většině případů 

podobná, takže není až takový zásadní rozdíl mezi sousledným a nesousledným 

frézováním. Pro průměrnou řeznou složku síly Fz je ve většině případů lepší sousledné 

frézování. 

Fx  NS 

[N]

Fy  NS 

[N]

Fz  NS 

[N]

Fx S      

[N]

Fy S    

[N]

Fz S      

[N]

UNS R56260-X2 343 50 521,4 426,3 1211 44,44 460 684

UNS R56260-X5 549 80 375,6 390,9 794,8 18,16 399 735

UNS R56260-X8 686 100 413,7 304,7 955,6 18,99 528,9 1155

UNS R56260-X11 893 130 615,4 321,8 2227 74 327 804
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Fx  NS [N]

Fy  NS [N]

Fz  NS [N]

Fx S      [N]

Fy S    [N]

Fz S      [N]
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3.3.3 Srovnání sousledného a nesousledného frézování z hlediska průměrných 

složek řezných sil titanové slitiny při posuvu na zub fz = 0,6 mm 

Tabulka 29. Srovnání průměrných složek řezných sil sousledného a nesousledného 

frézování při posuvu na zub fz = 0,6 mm, ap =0,5 mm. 

 
 

 

Graf 15. Porovnání průměrných složek řezných sil u sousledného a nesousledného 

frézování titanové slitiny při   posuvu na zub fz=0,6 mm, ap =0,5 mm. 

 

Z tabulky 29. a grafu 15. lze vyčíst, že průměrná řezná složka síly Fx je lepší při 

sousledném frézování. Hodnota průměrné složky řezné síly Fy je ve většině případů lepší 

při nesousledném frézování. Pro průměrnou řeznou složku síly Fz se nedá jednoznačně 

usoudit, které ze způsobů frézování je lepší pro zadaný posuv na zub fz =0,6 [mm]. 

 

Fx  NS 

[N]

Fy  NS 

[N]

Fz  NS 

[N]

Fx S      

[N]

Fy S    

[N]

Fz S      

[N]

UNS R56260-X3 343 50 35,31 657 948

UNS R56260-X6 549 80 462 410 907,9 55,37 742 2031

UNS R56260-X9 686 100 628,6 442,4 2769 13,69 700 1286

UNS R56260-X12 893 130
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Fx  NS [N]

Fy  NS [N]

Fz  NS [N]

Fx S      [N]

Fy S    [N]

Fz S      [N]



Diplomová práce 

66 
 

3.3.4 Srovnání sousledného a nesousledného frézování z hlediska maximálních 

složek řezných sil titanové slitiny při posuvu na zub fz = 0,25 mm 

Tabulka 30. Srovnání maximálních složek řezných sil sousledného a nesousledného 

frézování při posuvu na zub fz = 0,25 mm, ap =0,5 mm. 

 
 

 

Graf 16. Porovnání maximálních složek řezných sil u sousledného a nesousledného 

frézování titanové slitiny při posuvu na zub fz=0,25 mm, ap =0,5 mm. 

 

Z tabulky 30. a grafu 16. lze vyčíst, že maximální hodnota řezné složky sil je ve 

většině případů menší pro sousledné frézování až na řeznou rychlost vc = 130 [m·min-1], 

kde byly zjištěny menší hodnoty u nesousledného frézování. 
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MAX Fy  

NS [N]

MAX Fz  

NS [N]

MAX Fx  

S [N]

MAX Fy 

S [N]

MAX Fz  

S [N]

UNS R56260-X1 343 50 382,2 499 790 250,7 420 595,9

UNS R56260-X4 549 80 411 506,7 748,9 241,6 442 664

UNS R56260-X7 686 100 428,8 520,6 803,6 273 475 728

UNS R56260-X10 893 130 571,2 674,6 1841 574 730 2634
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MAX Fy  NS [N]
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MAX Fz  S [N]
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3.3.5 Srovnání sousledného a nesousledného frézování z hlediska maximálních 

složek řezných sil titanové slitiny při posuvu na zub fz = 0,4 mm 

Tabulka 31. Srovnání maximálních složek řezných sil sousledného a nesousledného 

frézování při posuvu na zub fz = 0,4 mm, ap =0,5 mm. 

 
 

 

Graf 17. Porovnání maximálních složek řezných sil u sousledného a nesousledného 

frézování titanové slitiny při posuvu na zub fz=0,4 mm, ap =0,5 mm. 

 

Z tabulky 31. a grafu 17. lze vyčíst, že maximální hodnota řezné složky sil je  

ve většině případů menší pro sousledné frézování.  
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NS [N]

MAX Fy  

NS [N]

MAX Fz  

NS [N]

MAX Fx  

S [N]

MAX Fy 

S [N]

MAX Fz  

S [N]

UNS R56260-X2 343 50 716,7 956 1383 278 682,6 828

UNS R56260-X5 549 80 530,4 696 907,6 329,7 545,2 876,7

UNS R56260-X8 686 100 567,6 705 1103 425,7 694,7 1346

UNS R56260-X11 893 130 821 851,7 2629 368 497 961
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3.3.6 Srovnání sousledného a nesousledného frézování z hlediska maximálních 

složek řezných sil titanové slitiny při posuvu na zub fz = 0,6 mm 

Tabulka 32. Srovnání maximálních složek řezných sil sousledného a nesousledného 

frézování při posuvu na zub fz = 0,6 mm, ap =0,5 mm. 

 
 

 

Graf 18. Porovnání maximálních složek řezných sil u sousledného a nesousledného 

frézování titanové slitiny při posuvu na zub fz=0,6 mm, ap =0,5 mm. 

 

Z tabulky 32. a grafu 18. lze vyčíst, že  kvůli špatnému navrhnutému posuvu nelze 

vyhodnocovat maximální složky řezných sil z hlediska menších hodnot u sousledného 

nebo nesousledného frézování při posuvu na zub fz = 0,6 [mm].  
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UNS R56260-X3 343 50 489,2 1193 1193

UNS R56260-X6 549 80 626 837,5 1012 574,6 1093 2426

UNS R56260-X9 686 100 1090 1197 3469 232,9 815 1392

UNS R56260-X12 893 130
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4. Zhodnocení dat a diskuze výsledků. 

4.1 Dosažené výsledky drsnosti povrchu pro obrábění slitiny UNS 

R56260 

Pro vyhodnocení naměřených výsledků drsnosti povrchu pro slitinu titanu UNS 

R56260 při sousledném i nesousledném čelním frézováním se vycházelo z naměřených 

složek drsnosti povrchu Ra a Rz. Tyto složky drsnosti povrchu byly pro každé řezné 

podmínky měřeny 3 krát v podélném směru (směr posuvu nástroje) a 3 krát v příčném 

směru (kolmý na směr posuvu nástroje). Po získání hodnot parametrů drsnosti Ra a Rz 

byly vneseny do tabulky a vytvořeny grafy. Čelní frézování probíhalo se šestibřitou frézou, 

ale pouze s jednou osazenou břitovou destičkou. 

U sousledného frézování v příčném směru x (kolmý na směr posuvu nástroje) byly 

nejmenší parametry Ra a Rz naměřeny u vzorku: Ti R56260-1-80-0,25-X-S. Z označení 

vzorku vyplývá, že nejmenší dosažená drsnost byla zjištěna u řezných parametrů: řezná 

rychlost vc = 80 [m·min-1], posuv na zub fz = 0,25 [mm] a rychlosti posuvu 

vf = 0,137 [m·min-1]. Bylo dosaženo následujících parametrů drsnosti povrchu 

Ra = 0,197 ± 0,069	[µm] a Rz = 1,258 ± 0,443	[μm].  
U sousledného frézování v podélném směru y ( směr posuvu nástroje) byly nejmenší 

parametry Ra a Rz naměřeny u vzorku: Ti R56260-1-100-0,25-Y-S. Z označení vzorku 

vyplývá, že nejmenší dosažená drsnost byla zjištěna u řezných parametrů: řezná rychlost 

vc = 100 [m·min-1], posuv na zub fz = 0,25 [mm] a rychlosti posuvu vf = 0,171 [m·min-1]. 

Bylo dosaženo následujících parametrů drsnosti povrchu Ra = 0,278 ± 0,040	[μm] 
a Rz = 1,809 ± 0,167	[μm].  

U nesousledného frézování v příčném směru x (kolmá na směr posuvu nástroje) byly 

nejmenší parametry Ra a Rz naměřeny u vzorku: Ti R56260-1-130-0,25-X-NS. Z označení 

vzorku vyplývá, že nejmenší dosažená drsnost byla zjištěna u řezných parametrů: řezná 

rychlost vc = 130 [m·min-1], posuv na zub fz = 0,25 [mm] a rychlosti posuvu 

vf = 0,223 [m·min-1]. Bylo dosaženo následujících parametrů drsnosti povrchu 

Ra = 0,243 ± 0,087	[μm] a Rz = 1,391 ± 0,548	[μm].  
U nesousledného frézování v podélném směru y ( směr posuvu nástroje) byly nejmenší 

parametry Ra a Rz naměřeny u vzorku: Ti R56260-1-100-0,25-Y-NS. Z označení vzorku 

vyplývá, že nejmenší dosažená drsnost byla zjištěna u řezných parametrů: řezná rychlost 
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vc = 100 [m·min-1], posuv na zub fz = 0,25 [mm] a rychlosti posuvu vf = 0,171 [m·min-1]. 

Bylo dosaženo následujících parametrů drsnosti povrchu Ra = 0,581 ± 0,121	[μm] 
a Rz = 2,989 ± 0,556	[μm].  

Ze zpracovaných grafů a tabulek lze říci, že rostoucí posuv na zub fz [mm] má největší 

vliv na drsnost povrchu Ra a Rz. Z výsledků se dá vyčíst jasnou spojitost mezi 

nejkvalitnějším povrchem a nejnižším posuvem. Dále experiment zjistil větší parametry 

drsnosti Ra a Rz u podélného směru měření, než u příčného směru. Po vyhodnocení 

experimentu nelze s naprostou jistotou tvrdit, že sousledné frézování je lepší než 

nesousledné z hlediska kvality obrobeného povrchu. U všech těchto měření byla použita 

rozšířená chyba měření Uc. 

4.2. Dosažené výsledky řezných sil pro obrábění slitiny titanu UNS 

R56260 

Pro vyhodnocení řezných sil byly měřeny řezné složky síly Fx (normálové řezné síly, 

kolmé na směr posuvu nástroje), Fy ( řezné síly ve směru posuvu nástroje) a Fz (tlakové 

nebo pasivní řezné síly působící ve směru osy nástroje). Z těchto sil by mělo být zřejmé, 

při jakých řezných parametrech je nejlepší frézovat titanovou slitinu UNS R56260. Dále 

bylo vhodné zjistit, která z metod čelního frézování (sousledné, nesousledné) je méně 

náchylná na velikosti řezných sil. 

U sousledného frézování bylo dosaženo nejmenších řezných sil při parametrech 

frézovaní : řezná rychlost vc = 50 [m·min-1], posuv na zub fz = 0,25 [mm]  a rychlosti 

posuvu nástroje vf = 0,085 [m·min-1]. Dosažené hodnoty řezných sil jsou: Fx = 16,8 [N], 

Fy = 278 [N] a Fz = 462 [N].   

U nesousledného frézování bylo dosaženo nejmenších řezných sil při parametrech 

frézovaní : řezná rychlost vc = 50 [m·min-1], posuv na zub fz = 0,25 [mm]  a rychlosti 

posuvu nástroje vf = 0,085 [m·min-1]. Dosažené hodnoty řezných sil jsou: Fx = 283,5 [N], 

Fy = 293,9 [N] a Fz = 693,2 [N].   

Podle naměřených hodnot řezných sil a následným zpracováním do grafů lze odečíst, 

že největší vliv na zvyšování řezných sil má posuv na zub fz [mm]. Také na zvyšování 

řezných složek sil má ve většině případů i řezná rychlost vc [m·min-1]. U výsledných 

nejmenších řezných sil mezi sousledným a nesousledným frézováním není až takový velký 

rozdíl. U sousledného frézování je průměrná řezná složka Fx daleko menší než  
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při nesousledném frézování z hlediska přechodu záporných hodnot řezné složky síly 

do kladných. U dalších průměrných řezných složek sil se hodnoty Fy a Fz až tak neliší, 

ovšem pro většinu případů je sousledné frézování lepší a stabilnější než nesousledné. 

Ze získaných poznatků lze tvrdit, že až tak nezáleží na způsobu frézování, ale spíše 

na strategii a chodu výroby.   
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Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo experimentálně navrhnout vhodné řezné parametry pro 

vysokoposuvové frézování titanové slitiny UNS R56260. Titanová slitina byla frézována 

metodami sousledného i nesousledného čelního frézování při různých řezných 

podmínkách. Experiment byl prováděn na pětiosém frézovacím centru DMU 50 a slitina 

byla obráběna pomocí šestibřité frézy, kdy byla vždy osazena pouze jedna vyměnitelná 

kruhová břitová destička. Diplomová práce vyhodnocovala nejlepší řezné parametry 

pomocí nejmenších řezných složek sil (Fx, Fy, Fz) a také z hlediska dosaženého povrchu 

(Ra, Rz). 

V teoretické časti se diplomová práce zabývá historií, vlastnostmi, využití a rešeršemi 

na podobné témata titanu. Dále je zde přiblížena problematika HSC, utváření třísky 

a zákonitosti silového působení při obrábění. 

V experimentální časti diplomová práce zjišťuje, při jakých řezných parametrech je 

nejlépe frézovat titanovou slitinu UNS R56260. Z hlediska drsnosti povrchu se dospělo 

k výsledkům, že největší vliv na drsnost povrchu má posuv na zub fz [mm]. Nejkvalitnější 

dosažené povrchy byly naměřeny u nejmenších posuvů na zub. Rozdíly mezi sousledným 

a nesousledným frézováním jsou minimální, a proto se nedá s jistotou tvrdit, že by 

sousledné frézování bylo natolik kvalitnější než nesousledné, jak se uvádí v některých 

literaturách. 

Další částí experimentu bylo porovnání a vyhodnocení řezných složek sil u titanové 

slitiny UNS R56260. Podle naměřených hodnot řezných sil a následným zpracováním 

do grafů lze konstatovat, že největší vliv na zvyšování řezných sil má posuv na zub 

fz [mm]. U výsledných nejmenších průměrných řezných sil mezi sousledným a 

nesousledným frézováním není až takový velký rozdíl, ale sousledné frézování vykazuje ve 

většině případů menší hodnoty řezných složek sil než u nesousledného frézování.  

Moderní obrábění titanových slitin je velice důležité, jelikož titan se využívá v mnoha 

průmyslech. Firmy by se spíše měly zabývat strategií a progresivnějšími technologiemi, 

než způsobem frézování, jelikož mezi způsoby není až takový rozdíl. V současné době je 

trend vývoje nových progresivnějších technologií v neustálém předstihu před realitou. 

Z toho lze konstatovat, že je mnoho možností jak efektivitu výroby zvýšit.    
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