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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

KRUTILEK, J. Efektivní frézování korozivzdorných ocelí: diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže  

a strojírenské metrologie, 2019, 74 s. Vedoucí práce: Petrů, J. 

Diplomová práce řeší problematiku efektivního frézování korozivzdorných ocelí. 

Analyzuje dynamické zatížení a silové poměry při obrábění a hodnotí parametry drsnosti 

povrchu při frézování korozivzdorné oceli 1.4404. V teoretické části jsou popsané 

experimentální činnosti zabývající se výzkumem řezných sil a parametrů drsnosti 

povrchu. Další část se věnuje popisu materiálů, řezných nástrojů, obráběcího centra, 

použitých měřidel a řezných podmínek. Experimentální část se věnuje popisu 

experimentu. Následně se zpracovaly, vyhodnotily a stanovily složky řezných sil Fx, Fy 

a Fz, výsledná síla F a parametry drsnosti povrchu Ra a Rz. Výsledné hodnoty byly 

porovnány s teoretickými předpoklady a byla provedena diskuze výsledku. Na závěr 

práce byly stanoveny doporučené řezné podmínky.  

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

KRUTILEK, J.  Effective Milling of Stainless Steels: Master thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Enginnering, Deparment 

of Machining, Assembly and Engineering Metrology, 2019, 74 p. Thesis head: Petrů, J. 

The Master thesis solves the issue of effective milling of stainless steels. It analyzes 

the dynamic load and force ratios in machinig and evaluates surface rougness parameters 

for milling of stainless steel 1.4404. In the theoretical part there are described 

experimental activities dealing with cutting forces and surface roughness parameters. 

The next part is dedicated to description of materials, cutting tools, machinig center, 

used gauges and cutting conditions. The experimental part is devoted to the description 

of the experiment. It was subsequently processed, evaluated and determined components 

of cutting forces Fx, Fy and Fz, resulting force F and surface rougness parameters Ra and 

Rz. The resulting values were compared with the theoretical part and the  evaluation was 

conducted.  The recommended cutting conditions were determined at the end of the 

thesis. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AIP   Arc Ion Plating (obloukové pokovení) 

EMQL  Elektrostatic Minimum Quantity Lubrication  

(elektrostatické minimální množství mazání) 

D   minimální průměr frézy [mm] 

D1   průměr frézy [mm] 

Da   spojovací průměr frézy [mm] 

DIN  německá národní norma 

EN  evropská norma 

F   výsledná síla řezání [N] 

�̅�    výběrový průměr silového zatížení [N] 

Fc   řezná složka [N] 

Ff = Fy  posuvová síla [N] 

Ffn = Fx  normálová síla [N] 

Fp = Fz   pasivní síla [N] 

Hn, H2
   odlehlost podezřelých hodnot [μm] 

HSC  High Speed Cutting (vysokorychlostní obrábění) 

IC   průměr vepsané kružnice VBD [mm] 

ISO  mezinárodní norma 

JIS   japonská průmyslová norma 

Ks   specifická řezná síla [MPa] 

L   výška frézy, účinná délka břitu VBD [mm] 

MMR  míra odebrání materiálu [mm3.min-1] 

MQL  Minimum Quantity Lubrication (minimální množství mazání) 

Pc    řezný výkon [W] 

PVD  Physical Vapour Deposition (fyzikální nanášení kovu) 

Ra   průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [μm] 
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Re   poloměr zaoblení rohů VBD [mm] 

Rz   největší výška profilu [μm] 

S   tloušťka VBD [mm] 

SI   mezinárodní systém jednotek  

U   rozšířená nejistota [N] 

UC   rozšířená kombinovaná nejistota [μm] 

UBMS  Unbalanced Magnetron Sputtering 

(nevyvážené rozprášení magnetem) 

VBD  vyměnitelná břitová destička 

VDA  německá odborová norma 

ae   šířka záběru, radiální hloubka řezu [mm] 

ap   hloubka řezu [mm]    

fz   posuv na zub [mm] 

k   součinitel rozdělení [-] 

ku   koeficient pokrytí [-] 

n   otáčky [min-1] 

ni    počet měření [-] 

sF   výběrová směrodatná odchylka silového zatížení [N] 

sx   výběrová směrodatná odchylka [μm] 

uA   standartní nejistota typu A [μm] 

uB   standartní nejistota typu B [μm] 

uB1   nejistota vlivu opěrné paty snímacího hrotu [μm] 

uB2   nejistota měřicího přístroje [μm] 

uC   kombinované standartní nejistota [μm] 

vc   řezná rychlost [m.min-1] 

vf   rychlost posuvu [m.min-1] 

�̅�    výběrový průměr [μm] 
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xi    naměřené veličiny [-] 

z   počet zubů [-]  
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Úvod 

Diplomová práce se bude zabývat problematikou efektivního frézování 

korozivzdorných ocelí. Analyzuje dynamické zatížení a silové poměry při obrábění  

a hodnotí parametry integrity povrchu při frézování korozivzdorných ocelí. 

Korozivzdorné materiály hrají důležitou roli v mnoha oblastech průmyslu. Typickými 

znaky je špatná obrobitelnost (tvrdost, houževnatost, přilnavost třísek atd.). 

V posledních letech se výzkum korozivzdorných oceli hodně rozšířil. Provádí se různé 

vědecké experimenty, které jsou publikovány v různých vědeckých časopisech. 

Teoretická část se věnuje experimentálním činnostem, ze kterých byly zpracovány 

rešerše. Z rešerší byly vyhodnoceny závěry a navrhnuty řezné podmínky, podle kterých 

se budou experimentální výsledky porovnávat. 

Experimentální část se věnuje popisu korozivzdorné oceli 1.4404 (AISI 316L), 

obráběcího centra HURCO VMX 30t, řezných nástrojů od firmy Iscar, dynamometru 

Kistler 9255 C, drsnoměru Surftest SJ – 400 a zvolených řezných podmínek pro 

frézování. Byla zvolena konstantní hloubka řezu, řezná rychlost a posuv na zub byly 

proměnlivé. Celý experiment byl proveden na Žilinské univerzitě v Žilině, Strojní 

fakultě, Katedře obrábění a výrobní techniky. 

Cílem diplomové práce je stanovit složky řezných sil, výslednou sílu F a parametry 

drsnosti povrchu Ra a Rz. V závěru práce je uvedeno zhodnocení a diskuze dosažených 

výsledků a zvolené doporučené řezné podmínky pro frézování korozivzdorné oceli. 

Práce by měla přispět k rozšíření znalosti analýzy dynamického zatížení a silových 

poměru při obrábění korozivzdorných materiálů. 
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1. Rešerše stávajícího stavu hodnocení integrity povrchu 

Korozivzdorné materiály mají důležitou roli v mnoha oblastech průmyslu, jako jsou 

automobilový, zdravotnický, chemický, energeticky, jaderný a mnoho dalších odvětví 

průmyslu. Rostoucí rozvoj průmyslu zvyšuje poptávku po materiálech 

z korozivzdorných ocelí. Materiály mají velkou houževnatost, vysokou tvrdost, vysokou 

pevnost v tahu, vysokou tažnost a nízkou tepelnou vodivost. Pro korozivzdorné oceli je 

typická špatná obrobitelnost. 1 

Ve vědecké práci Xu Chuanguena a kolektivu jsou hlavní příčiny špatné 

obrobitelnosti následující: 1 

 Vysoká houževnatost – kvůli mechanickým vlastnostem oceli se třísky 

obtížně vytvářejí. Je zapotřebí vysoké množství energie. Energie je přenášena 

na tepelnou bilanci a tím se zvyšuje teplota řezu. 1 

 Vysoká tvrdost a pevnost při vysokých teplotách – obecně platí, že tvrdost 

materiálu se snižuje s rostoucí teplotou. Avšak tvrdost a pevnost 

korozivzdorných ocelí jsou vysoké i při vysokých teplotách. 1 

 Přilnavost třísek – vysoká houževnatost způsobuje, že mezi řeznými 

plochami nástroje a třísky je velký tlak a vysoké teploty. Třísky snadno 

přilnou k řezným hranám a tím negativně ovlivňují kvalitu obrobeného 

povrchu. 1 

 Koeficient teplené vodivost – hlavní důvod, který ovlivňuje vedení řezného 

tepla. Nízký součinitel tepelné vodivost obráběného materiálu, způsobuje 

menší obvod tepla do třísky a do obrobku. Tím se větší množství energie 

odvádí do nástroje a výsledkem je rychlé otupení, popřípadě zlomení nástroje 

nebo řezné hrany. 1 

 Vytvrzení – korozivzdorní materiály vykazují větší vytvrzení, způsobené 

velkou plastičnosti při plastické deformaci mřížky. Stabilita korozivzdorných 

ocelí je špatná. Proto je někdy způsobené, že austenitické materiály při 

aplikaci vysokých řezných sil jsou přeměněny na martenzitické materiály. 1 

V posledních letech se výzkum korozivzdorných ocelí značně rozšířil. Píšou se 

bakalářské a diplomové práce, které se zabývají problematikou korozivzdorných ocelí. 

Provádí se různé vědecké experimenty a činnosti, které jsou publikovány v různých 

vědeckých časopisech na celém světě. Výzkumy jsou zaměřené na testování procesních 
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kapalin, drsnosti povrchu, řezné síly, určení integrity povrchu, opotřebení nástroje, 

měření tvrdosti, stanovení optimálních řezných podmínek apod.  

V této kapitole budou představeny některé bakalářské a diplomové práce, jednotlivé 

výzkumy a experimenty na frézování korozivzdorných ocelí. Vypracované rešerše 

budou pro vyhodnocení řezných sil a drsnosti povrchu. Bude popsáno kde, a kým byla 

práce zhotovena, cíle práce, použitý materiál, stroj, nástroj, přístroj k měření, výsledky, 

diskuze a závěry z prací.  

Pro dnešní a budoucí výrobu má velký význam znalost vytvoření nového povrchu. 

Znalost mechanismu a vlastnosti umožňují zlepšování procesů a vytvoření součástí bez 

poruch. Během obrábění celá řada veličin ovlivňující kvalitu výrobku. Proto se bere 

v potaz integrita povrchu. Integrita povrchu bere v úvahu důsledky působení 

jednotlivých technologických metod na jakost plochy a spojuje je do vztahu k funkčním 

požadavkům na celý výrobek. 

1.1. Rešerše frézování korozivzdorných ocelí na VŠB – TUO 

HSC (High Speed Cutting) frézováním korozivzdorných ocelí se na VŠB – TUO, 

Fakultě strojní, Katedře obrábění, montáže a strojírenské metrologie zabývala cela řada 

bakalářských a diplomových prací. Vybraly se ke zpracování rešerší celkem 3 práce, 

které se zabývaly danou problematikou. 

Pro experimenty byla zvolena korozivzdorná ocel 1.4404 dle ČSN 17 349.4. Během 

frézování se měřily řezné síly a drsnost povrchu. Řezné síly se měřily pomocí 

dynamometru Kistler 9129AA, který byl připojený na zesilovač 5070A a přes program 

DynoWare byly vyhodnoceny jednotlivé složky řezné síly. Drsnost povrchu se měřila 

pomocí drsnoměru Surftest SJ 210. Všechny vzorky byly frézovány na 5-ti osém 

obráběcí centru DMG MORI DMU50.  

1.1.1. Rešerše na hodnocení drsnosti povrchu po aplikaci HSC 

Diplomovou práci zpracoval student Pavel Bulawa. Věnuje se hodnocení integrity 

povrchu. V teoretické části je popsána integrita povrchu, vysokorychlostní obrábění  

a charakteristika tvrdých materiálů. 2 

V experimentu se frézovaly dva materiály ocel 1.0503 a ocel 1.4404. Pro rešerše se 

zpracovala pouze korozivzdorná ocel (1.4404). Obrábělo se čelní frézou od společnosti 

SANDVICK Coromant s označením 419 – 052 Q22. Fréza byla osazena pouze jednou 
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VBD (vyměnitelná břitová destička). Destička měla označení 419R – 1405 E – MM 

1030 od firmy SANDVICK. 2 

Experimentální část se věnovala měření drsnosti povrchu. Řezné podmínky měly 

konstantní hloubku řezu (ap) a měnila se řezná rychlost (vc) a posuv na zub (fz)  

viz Obr. 1. Frézovalo se v sousledném a nesousledném směru bez použití procesního 

média. Drsnost povrchu se měřila 10 krát jak v podélném, tak příčném směru. 2 

Dosažené výsledky pro sousledné frézování ukázaly, že nejlepší drsnosti povrchu 

v příčném a podélném směru se dosáhne použitím vysoké řezné rychlosti a nízkého 

posuvu na zub. Pro nesousledné frézování byla naměřena nejmenší drsnost povrchu  

u nejnižší řezné rychlosti a nejvyšším posuvu na zub. 2 

 

Obr. 1 Řezné podmínky pro experiment měření drsnosti povrchu 2 

1.1.2. Rešerše na hodnocení řezných sil po aplikaci HSC 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením řezných sil během HSC frézování. 

Práci vypracoval student Karel Kaszperydes. V práci nalezneme popis 

vysokorychlostního obrábění od jeho historie, až po požadavky na stroj a nástroj. 3 

Pro experiment se hodnotily dva materiály, a to ocel 316L a ocel C45 E. Z práce jsou 

vybrány výsledky pro materiál 316L (1.4404). Pro frézování se použila vyměnitelná 

frézovací hlava s označením 419 – 052Q22 – 144H. Byla použita jedna VBD  

(419R – 1405E – MM 1030). Nástroje byly od firmy SANDVICK Coromant. 3 

Experiment byl zaměřeny na měření řezných sil při čelním frézování. Měření se 

provádělo jak v sousledném, tak nesousledném směru. Měnila se pouze řezná rychlost  

a posuv na zub při konstantní hloubce řezu viz Obr. 2. 3 
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Obr. 2 Řezné podmínky použité pro měření řezných sil 3 

Výsledky a závěry z diplomové práce viz Obr. 3. 

 U nesousledné strategie vyšla výsledná složka síly nejnižší za použití malého 

posuvu na zub a vysoké řezné rychlosti. 

 U sousledné strategie je výsledná složka síly nejnižší při málem posuvu na 

zub a malé řezné rychlosti. 

 Vysoka řezná rychlost a vysoký posuv na zub nám zvětšuje řezné síly. 3 

 

Obr. 3 Vyhodnocené řezné síly pro nesouslednou strategii (vlevo) a souslednou 

strategii (vpravo) 3 
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1.1.3. Rešerše na hodnocení řezných sil a drsnosti povrchu po aplikaci HSC 

Bakalářská práce se zabývala vyhodnocením řezných sil a drsnosti povrchu. Byla 

zpracovaná studentem Jiřím Krutilkem. V teorii jsou popsány vlastnosti 

korozivzdorných ocelí, HSC frézování, řezné síly a čelní frézování. 4 

Frézovala se korozivzdorná ocel 1.4404. Byla použitá frézovací hlava s označením 

32E3R040M16 a byla v ní upnuta jedna VBD. V experimentu se měnily dvě čtvercové 

VBD s označením SNGX07T308SR – MM – P01: M8340 (25μm 96007259)  

a SNGX07T308SR – MM – P01: M8340 (35μm 96007260). Obrábělo se za konstantní 

řezné rychlosti a otáček, měnila se posuvová rychlost, posuv na zub a hloubka řezu. 4 

Závěry z bakalářské práce: 

 čím vyšší posuv na zub (fz) tím jsou větší řezné síly, 

 čím větší hloubka řezu (ap) tím se zvětšují řezné síly, 

 vysoký posuv na zub, zvyšuje hodnoty drsnosti povrchu, 

 velká hloubka řezu, zvyšuje hodnoty drsnosti povrchu, 

 pro optimální hodnoty drsnosti povrchu a řezných sil je zapotřebí použit malé 

fz a malé ap. 
4 

 

Obr. 4 Řezné podmínky pro experiment 4 

1.2. Rešerše stanovení regresních funkcí řezných sil při frézování 

Vědecký experiment byl zhotovený za účelem zlepšení stávající obrobitelnosti ocelí, 

se zaměřením na korozivzdornou ocel 1.4125. Zabýval se určením řezných sil během 

obrábění. Výzkum se prováděl na Univerzitě Poletechnica v Bukurešti na oddělení 
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výrobního inženýrství ve spolupráci s Rumunským výzkumným a vývojovým institutem 

pro plynové turbíny COMOTI. 5 

Frézování se provádělo na vzorcích z oceli 1.4125 (X105CrMo17). Materiál má 

dobré mechanické vlastnosti a vysokou odolnost proti korozi. Využívá se v průmyslu, 

kde se vyrábí přesné součástí. 5 

Experiment se prováděl na CNC stroji MCV 300. Řezným nástrojem byla fréza 

PROTOSTAR 45 DIN 65276. Řezné podmínky se pro každý experiment měnily. 

Celkem bylo provedeno a změřeno 20 experimentů v rozsahu různých řezných 

podmínek viz Obr. 5. Během experimentu se na 10 sekund zaznamenávaly řezné síly. 

Řezné síly byly měřeny stacionárním dynamometrem s piezoelektrickým převodníkem 

a vyhodnoceny softwarem DynoWare Type 2825A – 02. 5 

 

Obr. 5 Rozsah řezných podmínek pro experiment 5 

Po zpracování regresních funkcí řezných sil a vypočítání celkové řezné síly byly 

stanoveny tyto závěry: 

 na celkovou řeznou sílu má největší vliv posuv na zub (fz), 

 řezná rychlost (vc) má nejmenší vliv na celkovou řeznou sílu, 

 axiální (ap) a radiální (ae) hloubka má nelineární vliv na řezné síly. 5 

1.3. Rešerše optimalizace čelního frézování korozivzdorné oceli 

Studie byla provedena ve Výzkumné laboratoři mechaniky a struktury na Univerzitě 

8 May 1945 v Guelmě ležící v Alžírsku a na Univerzitě Tunis El Manar v Tunisku. 

Činnosti se zabývala skupina vědců ze dvou univerzit, aby přispěli k optimalizaci 

řezných podmínek korozivzdorných ocelí a vytvořili 3D modely topografii obráběných 

povrchu. Predikční modely se vytváří z výstupních parametrů (Ra, Fc, Pc, Ks a MRR). 

Tyto modely mají velký průmyslový zájem. Používají se pro zlepšení technologických 

parametrů obrábění. 6 

Frézování se provádělo na materiálu 1.4307 (AISI 304L), který byl ve formě bloku. 

Zvolené rozměry byly 120 mm x 80 mm x 60 mm. Celý experiment se prováděl na 

konvenční frézce ALMO. Pro obrábění byly zvoleny VBD od firmy SANDVIK 

Coromant s označením R245 – 12 T3 E – PL. Destičky mají čtvercový tvar se čtyřmi 
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břity. VBD byly upnuty v držáku R245 – 100Q32 – 12L. Drsnost povrchu byla měřena 

přístrojem Mitutoyo Surftest 201. Řezné síly se měřily pomocí tříkomponentního 

piezoelektrického dynamometru. Řezné podmínky byly nastaveny tak, aby se měnily 

3 proměnné (řezná rychlost, posuv na zub a hloubka řezu) viz Obr. 6. Měřena  

a frézovaná délka byla 12 mm. V experimentu se vyhodnocovala drsnost povrchu, řezné 

síly, řezný výkon a rychlost odstraňování materiálu. Z výsledných a vyhodnocených 

hodnot se vytvořila 2D a 3D topografie povrchu. 6 

 

Obr. 6 Příklady použitých řezných podmínek a výsledné hodnoty Ra a řezné síly 6 

Z naměřených a vyhodnocených dat řezných sil působící v experimentu byly 

vyvozeny tyto závěry: 

 řezná síla klesá se snížením vc, 

 řezná síla se zvyšuje se zvýšením fz, 

 řezná síla se zvyšuje se zvýšením ap, 

 pro nízké řezné síly je vhodné volit malé hloubky řezu a vysoké řezné 

rychlosti, 

 z hodnocení vyplynulo, že velký vliv na řeznou sílu má hloubka řezu. 6 
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Experimentální část drsnosti povrchu byla vyhodnocena následovně: 

 zvyšováním fz se zvyšuje hodnota Ra, 

 zvyšováním vc a zvýšením fz dochází ke zlepšení drsnosti povrchu, 

 vysoká řezná rychlost s malými posuvy na zub a hloubkou řezu snižují hodnoty 

Ra. 6 

Z výzkumu byly stanoveny optimální řezné podmínky pro minimální hodnoty Ra  

(vc = 222 m.min-1; fz = 0,13 mm; ap = 0,3 mm). 6 

1.4. Rešerše o studiu frézování na sucho, s procesní kapalinou a elektrostatickým 

mazáním 

Skupina vědeckých pracovníku prováděla studie o parametrech procesu frézování 

korozivzdorné oceli. Experiment byl proveden v Číně na Technologické Univerzitě 

Zhejiang, na Katedře speciálních účelových zařízení a pokročilých technologii 

zpracování. Cílem práce bylo porovnat efektivitu obrábění. Frézovalo se za sucha,  

za použití procesní kapaliny, EMQL (elektrostatické minimální množství mazání)  

a MQL (minimální množství mazání). Konktrétně se hodnotila experimentální studie 

vlivů parametrů EMQL. Pro rešerše byla zpracovaná studie hodnocení řezných sil  

a drsnosti povrchu za sucha. 7 

Zkoušky frézování byly provedeny na vertikálním obráběcím centru DMTG  

VDF – 850. Materiálem byla korozivzdorná ocel 1.4301 (AISI 304). Výzkum  

se prováděl na dvou vzorcích. Každý vzorek měl odlišný rozměr. První blok měl 

rozměry 375 mm x 120 mm x 110 mm a sloužil pro měření drsnosti povrchu. Druhý 

blok měl rozměry 55 mm x 105 mm x 150 mm a byl připojený k dynamometru Kistler 

a sloužil pro měření řezných sil. Byly použity VBD od firmy Sumitoma s označením 

APMT 1604 PDER – 608. Destičky byly vloženy do frézovací hlavy průměru 35 mm. 

Do držáku se mohly vložit tři VBD, ale pro experiment byla frézovací hlava osazena 

pouze jednou VBD. Pro minimalizaci opotřebení řezného nástroje se každý test provedl 

za použití nové řezné hrany destičky. Během obrábění byl konstantní posuv na zub  

(fz = 0,12 mm), hloubka řezu (ap = 1 mm) a šířka záběru (ae = 5 mm), měnila se pouze 

řezná rychlost (vc = 80, 100, 120 a 150 m.min-1). Řezné síly se měřily pomocí 

dynamometru Kistler type 9119A. Drsnost povrchu byla měřena měřidlem Mitutoyo  

SJ – 210. Hodnota Ra byla měřena v 5 bodech a vždy ve směru řezu. 7 
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Pro suché frézování korozivzdorní oceli za konstantních řezných podmínek (posuv 

na zub, hloubka řezu a šířka záběru) a měnící se řeznou rychlost bylo prokázané,  

že zvyšováním řezné rychlosti se snižuji hodnoty řezných sil a drsnosti povrchu. Nízká 

řezná síla byla přičítání vyšší teplotě v řezu a koncentraci tepla v blízkosti břitu. 

Usnadňovalo to deformaci a střih třísky. Vysoké řezné rychlosti zlepšovaly kvalitu 

povrchu. 7 

 

Obr. 7 Grafické znázornění vyhodnocených řezných sil pro celý výzkum 7 

 

Obr. 8 Grafické znázornění vyhodnocení parametru drsnosti povrchu Ra pro celý 

výzkum 7 

1.5. Rešerše na určení vztahu mezi řeznými parametry při frézování 

korozivzdorných ocelí 

V článku se řeší vztahy mezi parametry řezání. Studie zkoumala vliv procesních 

faktorů na řeznou sílu a vibrace na základě mechanismu opotřebení nástroje. Experiment 

se prováděl v Číně v laboratoři pro Technologii řezání a aplikací v provincii Ganzu. 

Laboratoř patří Technologickému institutu Lanshou. Literatura poskytuje teoretickou  
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a technickou podporu a navrhuje optimalizaci procesních faktorů pro frézování 

korozivzdorné oceli. 8 

Materiálem obrobku byla použita ocel 1.4404 (AISI 316L). Korozivzdorná ocel byla 

nařezaná na rozměr 420 mm x 320 mm x 100 mm. Experiment byl proveden na CNC 

frézce XKA 714. Pro frézování byl zvolený držák nástroje 90W25 3K13, který byl 

osazený VBD s označením APMT 1135 PDER – M B4025. Průměr frézy byl 16 mm. 

Pro měření řezných sil ve směru x, y a z byl použitý kruhový piezoelektrický 

dynamometr Kistler 9255C. Řezná rychlost, posuv na zub a hloubka řezu se pro každý 

test měnila, viz Obr. 9. 8 

 

Obr. 9 Zvolené řezné podmínky pro testování oceli 1.4404 8 

V experimentální části byly měřeny vibrace, řezné síly a opotřebení nástroje. Z práce 

byly vybrány pouze výsledky řezných sil. Řezné síly byly vyhodnoceny: 

 zvyšováním řezné rychlosti se řezné síly snižují, 

 posuvová rychlost má malý vliv na řezné síly, 

 hloubka řezu výrazně ovlivňuje řezné síly, zvýšením hloubky řezu se výrazně 

zvýší řezná síla, 

 největší řezná síla je ve směru y, 

 nejvíce se řezná síla mění ve směru y. 8 
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Obr. 10 Výsledné grafy pro hodnocení řezných sil, a) účinky řezné rychlosti, b) účinky 

posuvu na zub, c) účinky hloubky řezu 8 

1.6. Rešerše vlivu nástroje na obrobenou plochu při vysokorychlostním čelním 

frézování 

V práci byly provedeny experimenty, které zkoumaly poškození destiček a drsnost 

obrobených povrchů při vysokorychlostním frézování. Drsnost povrchu a poškození 

nástroje byla zkoumána výpočtem a měřením řezných sil a vibrací. Studie byla 

provedena na univerzitě v Číně. Na testování se podílely dvě katedry z Univerzity 

Shandog. První byla Katedra pokročilých proudových technologii a druhá Katedra 

vysokoúčinné a čisté mechanické výroby. Práce umožnuje dobré pochopení procesu 

řezání a snížení nákladů na řezné nástroje. 9 

Testovacím materiálem byla korozivzdorná ocel 1.4542 (X5CrNiCuNb16 – 4). 

Rozměr vzorku měl obdélníkový tvar 160 mm x 110 mm x 110 mm. Frézovalo se na 

CNC obráběcím centru DAEWOOACE – V500. Obrábělo se na suchu. Nástrojem byla 

frézovací hlava OCT – 06100 – 32R a byla osazena VBD s označením JC8015 – 

ODHW606AEN. Průměr frézy byl 100 mm. Hodnoty řezné rychlosti a posuvu na zub  

se měnily. Hloubka řezu a šířka záběru byly konstantní viz Obr. 11. Drsnost povrchu 

byla měřena mobilním přístrojem TR200. Měřila se 5 krát na každém obrobeném 

povrchu. Řezné síly se měřily pomocí dynamometru Kistler 92573. Síly byly měřeny  

10 sekund, aby se udržela stabilita řezného procesu. 9 
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Studie byla provedena na odhalení procesu poškození řezného nástroje. Pro rešeršní 

práci byly vybrány hodny pro řezné síly a drsnosti povrchu. Vyhodnocené závěry  

a doporučení: 

 zvyšováním řezné rychlosti se řezné síly zmenšují, 

 posuv na zub nemá zásadní vliv na řezné síly, 

 zvýšením řezné rychlosti se snižuje drsnost povrchu, 

 zvýšením posuvu roste drsnost povrchu, 

 opotřebení nástroje vedlo ke zhoršení drsnosti povrchu (vznik silné třísky  

a škrábance) 

 během skutečné výroby se doporučuje sledovat opotřebení nástroje a drsnost 

povrchu během obrábění, aby se zaručila kvalita zpracování obrobeného 

povrchu. 9 

 

Obr. 11 Řezné podmínky pro hodnocení opotřebení a drsnosti povrchu 9 

1.7. Rešerše nového přístupu frézování korozivzdorné oceli 

Vědecká práce se zabývala studiem a měřením řezných sil, rozložením teploty při 

frézování, metalografickou analýzou a polarizačními testy. Práce byla realizována na 

Univerzitě Valladolia, Fakultě Průmyslového inženýrství ve Španělsku. 10 

Vzorky pro testování byly z materiálu 1.4404 (AISI 316L). Rozměr obrobku měl 

délku 200 mm, šířku 60 mm a tloušťku 5 mm. Obrábělo se na frézce NC A – 16. 

Frézovalo se nástrojem od firmy Iscar. Frézovací hlava byla osazena jednou VBD 

s označením TPKN 1603 PPTR – 42 IC 328.  Celkem se obrábělo 8 vzorků. Byla 

zvolena konstantní hloubka řezu (ap = 5 mm) a šířka záběru (ae = 3 mm). Měnila se řezná 

rychlost (vc = 100 a 150 m.min-1) a posuv na zub (fz = 0,10; 0,12; 0,15 a 0,2 mm). Testy 

byly provedeny bez procesního média. Řezné síly se měřily dynamometrem Kistler 9124 

a zpracování dat bylo provedeno pomocí softwaru  DasyLabv.8. 10 

Hodnocení a výsledky řezných sil při obrábění korozivzdorné oceli: 

 zvýšením řezné rychlosti se řezná síla snižuje, 
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 zvýšením posuvu na zub se řezná síla lehce zvyšuje, 

 pro nízké řezné síly je vhodné použít vysoké řezné rychlosti a nízké posuvy 

na zub. 10 

 

Obr. 12 Vyfiltrované hodnoty řezných sil pro zvolené řezné podmínky 10 

1.8. Rešerše účinku obrábění na povrchové vlastnosti korozivzdorné oceli 

Výzkum byl proveden na Jaderné Univerzitě Sheffieldu ve Velké Británii  

ve spolupráci s Materiálovým Výkonným Centrem na Manchesterské univerzitě  

a firmou AMEC Foster Wheeler. Cílem práce bylo analyzovat reakci suchého frézování 

korozivzdorné oceli v rozšířeném rozsahu řezných podmínek. Používal se statistický 

model, který je schopný předpovídat povrchovou integritu v náročných podmínkách 

obrábění. Měřila se drsnost povrchu, zbytkové napětí, fázové transformace a hloubka 

deformace. Rešerše se bude zabývat výsledky drsnosti povrchu. 11 

Zkoumaným materiálem byla korozivzdorná ocel 1.4404 (AISI 316L).  Zkoušky se 

prováděly na 3 – osém vertikálním centru Mazak Vertical Center Smart 430 A. 

Frézovací hlava byla od firmy Sandvik. Měla průměr 53 mm a byla osazena  

5 vyměnitelnými břitovými destičkami s označením R300 – 1240. Řezné podmínky 

zahrnovaly tři hlavní parametry: řeznou rychlost, posuv na zub a hloubku řezu. Zvolený 

rozsah řezných podmínek viz Obr. 13. Drsnost povrchu se hodnotila přístrojem Mitutoyo 

Surftest SJ – 410. Každý vzorek se měřil 10 krát. Jednotlivé hodnoty každého vzorku 

byly zprůměrovány, aby se minimalizovaly účinky materiálové nehomogenity nebo 

účinky náhodných jevů. 11 

 

Obr. 13 Rozsah řezných podmínek 11  
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 Celkové hodnocení kvality povrchu: 

 drsnost povrchu je citlivá na změny fz, 

 vysoké posuvy na zub zvyšuji hodnoty drsnosti povrchu, 

 nízké ap a vc vedly ke snížení hodnot drsnosti povrchu, 

 pro kvalitní povrchu obrobku a nízké hodnoty drsnosti povrchu by se měly použít 

nízké ap a fz a vysoké vc. 
11 

 

Obr. 14 Grafické znázornění výsledku drsnosti povrchu 11 

1.9. Rešerše účinku řezných parametrů na drsnost povrchu 

Heznandéz – Gonzáles a kolektiv z Univerzity de Holguín z Centra pro studium 

CAD/CAM z Kuby představili práci na téma účinky řezných parametrů na drsnost 

povrchu a tvrdost při frézování korozivzdorné oceli. Studie se zaměřila na hledání 

optimálních kombinací řezných parametrů. Cílem práce byl výzkum vlivů řezných 

rychlostí na tvrdost a drsnost povrchu. 12 

Korozivzdorná ocel 1.4301 (AISI 304) byla nařezaná na rozměr 75 mm x 20 mm  

x 20 mm. Celkem se frézovalo 5 vzorků s označením (A, B, C, D a E) a bočním 

označením (1, 2, 3 a 4). Testy proběhly na univerzální frézce X5032. Řeznými nástroji 

byly dvě frézy o průměru 16 mm ze slinutého karbidu. Použily se tři řezné rychlosti a tři 

rychlosti posuvu. Hloubka řezu byla konstantní (ap = 0,5 mm). Každý test se dvakrát 

opakoval a zhotovilo se 18 pokusů, viz Obr. 15. Po každém přejezdu se měřila drsnost 

povrchu. Drsnost povrchu byla měřena dvakrát. 12 
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Obr. 15 Řezné podmínky a označení vzorku a pokusů při frézování 12 

 Z diskuze výsledku a vyhodnocení pomoci korelace mezi rychlosti posuvu, řezné 

rychlosti a drsnosti povrchu vznikly tyto závěry: 

 zvýšení rychlosti posuvu se zvýšily hodnoty drsnosti povrchu, 

 zvýšením řezné rychlosti se snížily hodnoty drsnosti povrchu, 

 nejnižší hodnoty drsnosti povrchu (Ra ≤ 2 μm) byly při řezné rychlosti  

vc ≥ 6 m.min-1 a rychlosti posuvu vf ≤ 43 mm.min-1. 12 

 

Obr. 16 Grafy drsnosti povrchu pro různé rychlosti posuvu a řezné rychlosti 12  
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1.10. Rešerše efektivního frézování za sucha a s kryogenním chlazením 

korozivzdorných ocelí 

Vědečtí pracovníci Nalbant a Yildiz z Univerzity Gazi Turecko, Fakulty technického 

vzdělání, Katedry strojní výchovy představili práci vlivu kryogenního chlazení během 

obrábění korozivzdorných ocelí. Hlavním cílem práce bylo zkoumat vlivy kryogenního 

chlazení tekutým dusíkem (-196°C) a porovnat výsledky ze suchým obráběním. 

Zkoumaly se vlivy řezných sil, které vznikají během frézování. V práci budou 

zaznamenány jen účinky řezných sil pro suché frézování. Kryogenní frézování  

viz literatura [13]. 13 

 V experimentální činnosti byla použitá korozivzdorná ocel 1.4301 (AISI304). 

Rozměry obrobku byly 120 mm x 120 mm x 25 mm. Testování bylo provedeno na 

vertikální obráběcím centru Johnford VMG – 850. Nástrojem byly VBD s označením 

AEMW 150308ER od firmy Mitsubishi. Destičky byly navrženy firmou pro obrábění 

korozivzdorných ocelí. Jedna vyměnitelná břitová destička, byla osazena ve frézovací 

hlavě BAE500R20 S20. Průměr nástroje byl 24 mm. Zvolila se konstantní hloubka řezu 

(ap = 0,5 mm) a posuv na zub (fz = 0,05 mm). Měnila se řezná rychlost, viz Obr. 17. 

Šířka řezu byla 15 mm a délka řezu 250 mm. Řezné síly byly měřeny dynamometrem 

Kistler 9123C. Sestava se skládala ze statoru, propojovacího kabelu a kondicionéru 

signálu. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí softwaru DynoWare. 13 

 Výsledky a závěry z experimentální práce pro suché frézování: 

 zvyšováním řezné rychlosti se složka řezné sily Fx zvyšuje, 

 zvyšováním řezné rychlosti se složka řezné sily Fy zvyšuje, 

 zvyšováním řezné rychlosti se složka řezné sily Fz zvyšuje, 

 frézování za sucha má menší hodnoty řezných sil než kryogenní (chlazený 

materiál zvyšuje tvrdost a tím je hůře obrobitelný). 13 

 

Obr. 17 Řezné podmínky pro suché frézování a frézování s kryogenním chlazením 13 
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1.11. Rešerše vlastností povlakovaných nástrojů pro obrábění 

korozivzdorných ocelí 

V Japonsku na Univerzitě Kanzawa, fakultě strojí, Ústavu vědy a inženýrství  

ve spolupráci s inovačními technologiemi a vědy vypracovali pracovníci Hosekawa  

a kolektiv vědecký experiment na vlastnosti řezných nástrojů povlakovaných PVP 

metodou, nanesených metodou UBMS (nevyvážené rozprášení magnetem) a metodou 

AIP (obloukové pokovení). Povlakované destičky byly navrženy tak, aby snižovaly 

řezné síly a zlepšily kvalitu povrchu. Cílem práce bylo zkoumáni nástrojů při 

vysokorychlostním frézování korozivzdorných ocelí a Ti – 6Al – 4V slitiny. 14 

Pro experiment byly zvoleny dva různé materiály. Korozivzdorná ocel 1.4301 

(AISI304) a slitina Ti – 6Al – 4V. Obrábělo se na vysokorychlostním vertikálním 

obráběcím centru. Nástrojem jsou VBD destičky, které jsou povlakované metodou 

UBMS a AIP. Zvoleno bylo 5 destiček a měly označení podle metody. Dvě destičky 

byly z metody UBMS a zbylé z AIP. Řezná rychlost se měnila (vc = 50 a 220 m.min-1). 

Posuv na zub a hloubka řezu byly konstantní (fz = 0,005 mm; ap = 1 mm). Řezné síly se 

měřily pomocí piezoelektrického dynamometru Kistler 9251A. 14 

Výsledky experimentu a vyhodnocené závěry pro materiál 1.4301: 

 zvýšením řezné rychlosti se složky řezných sil zvyšují, 

 zvýšením řezné délky se řezné síly zvětšují. 14 

1.12. Závěry z rešeršních práci 

Po prostudování literatury a jednotlivých experimentů pro frézování 

korozivzdorných oceli typu 1.4404 (AISI 316L) a podobných ocelí, byly vyvozeny tyto 

závěry: 

 zvyšováním řezné rychlosti hodnoty řezných sil klesají, 

 zvyšováním posuvu na zub hodnoty řezných sil se zvětšují, 

 vysoká řezná rychlost snižuje hodnoty drsnosti povrchu, 

 nízké posuvy na zub snižují hodnoty drsnosti povrchu, 

 pro nízké hodnoty řezných sil a drsnosti povrchu je vhodné použít nízký posuv 

na zub a vysokou řeznou rychlost.  
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2. Návrh experimentální činnosti frézování 

2.1. Použitý materiál během experimentu 

Pro frézování byla zvolená korozivzdorná ocel 1.4404 (AISI 316L). Ocel je 

kyselinovzdorná chromniklmolybdenová s nízkým obsahem uhlíku. Obsahuje 

molybden, který zlepšuje odolnost proti korozi. V chloridovém prostředí nepodléhá 

důlkové ani štěrbinové korozi. Je vysoce odolná proti koncentrovaným anorganickým  

a organickým kyselinám. Je odolná proti srážení karbidů na hranicích zrn a proto je 

velmi dobře svařitelná a nepodléhá mezikrystalové korozi. Ocel má zlepšenou 

obrobitelnost. Využívá se pro výrobu korozivzdorných výrobků obráběním, více než 

běžné austenitické oceli. Je nemagnetická, ale po svařování a zpracování za studena, 

může vzniknout mírný magnetismus. Pro vhodné mechanické vlastnosti se využívá pro 

tažení, lisování a ohýbaní. Využívá se v chemickém průmyslu, pro výrobu bazénů  

a v zařízeních, které přicházejí do styku s mořskou vodou nebo do agresivních  

prostředí. 15 

Tabulka 1 Chemické složení korozivzdorné oceli 1.4404 (AISI 316L) 16 

Chemické složení 

1.4404 (AISI 316L) 

Prvek Množství v hm. [%] 

C ≤ 0,03  

Si ≤ 1 

Mn ≤ 2  

S ≤ 0,015  

P ≤ 0,045  

Cr 16,5 až 18,5  

Ni 10 až 13 

Mo 2 až 2,5  

N ≤ 0,11 
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Tabulka 2 Mechanické vlastnosti korozivzdorné oceli 1.4404 (AISI 316L) pro 20 °C 16 

Mechanické vlastnosti pro 20 °C 

1.4404 (AISI 316L) 

Tvrdost 215 [HB] 

Mez kluzu 200 [MPa] 

Mez pevnosti 500 až 700 [MPa] 

Tažnost 40/30 [%] 

Modul pružnosti 200 000 [MPa] 

 

2.2. Obráběcí centrum HURCO VMX 30t 

Frézování bylo provedeno na 3 – osém obráběcím centru HURCO VMX 30t. Stroj 

byl vyrobený světovou firmou HURCO GmbH. Je charakterizován vysokými výkony, 

vysokou funkčnosti a možnosti použití vysokých řezných rychlosti, které jsou vhodné 

pro hrubování. Konstrukce obráběcího centra poskytuje možnost vybavit stroj otočným 

nebo šikmým stolem. Vřeteno má vysoký výkon s vysokým točivým momentem. 

Frézovací centrum je napojeno na řídicí systém WinMax. 17 

Tabulka 3 Technické parametry obráběcího stroje HURCO VMX 30t 17 

Funkce Technické parametry 

Rozsah otáček 10 – 12 000 [m.min-1] 

Výkon pohonů 13,5 [kW] 

Max. rychloposuv v osách (x; y; z) 35; 35; 30 [m.min-1] 

Točivý moment 214 [N.m] 

Rozměr stolu 1020 x 510 [mm] 

Max. zatížení stolu 1360 [kg] 
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Obr. 18 Obráběcí centrum HURCO VMX 30t na Žilinské univerzitě, Strojní fakultě, 

Katedře obrábění a výrobní techniky 

2.3. Obráběcí nástroj 

Pro frézování se používaly obráběcí nástroje od firmy ISCAR. Firma ISCAR  

je světová špička v oblasti distribuce řezných nástrojů a řezných materiálů. Společnost 

má vlastní vývoj a výrobu, proto se jejich řezné nástroje vyznačují vysokou kvalitou  

a výkonností. Dodává nástroje jak pro průmyslové giganty, tak pro oblast drobných 

výrobců, pro různá průmyslová odvětví. 

Zvolila se fréza FF FW D50 – 22 – 05. Nástroj se dá osadit až 5 vyměnitelnými 

břitovými destičkami. Pro experiment byla fréza osazena 5 VBD s označením  

H600 WXCU 05T312T IC830. Destičky byly oboustranné s 6 řeznými hranami. Jsou 

určeny speciálně pro vysokoposuvové frézování korozivzdorných ocelí. 

2.3.1. Fréza FF FW D50 – 22 – 05 

Tabulka 4 Technické parametry frézy FF FW D50 - 22 05 18 

FF FW D50 – 22 – 05 

D1 

[mm] 

D 

[mm] 

ap  

[mm] 

Da  

[mm] 

L  

[mm] 

z  

[mm] 

50 40,1 1 22 40 5 
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Obr. 19 Fréza FF FW D50 - 22 05 a VBD s označením   

H600 WXCU 05T312T IC830 18 

2.3.2. Destičky H600 WXCU 05T312T IC830 

Tabulka 5 Technické parametry destiček H600 WXCU 05T312T IC830 18 

H600 WXCU 05T312T IC830 

IC  

[mm] 

RE  

[mm] 

L  

[mm] 

S  

[mm] 

8,33 5,5 4,2 1,2 

 

 

Obr. 20 Destičky zvolené pro experiment H600 WXCU 05T312T IC830 18 
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2.4. Řezné podmínky použité během experimentu 

Experimentální měření bylo provedeno technologií čelního frézování v sousledném 

směru na obráběcím centru HURCO VMX 30t. Pro vzorky z korozivzdorné oceli 

1.4404, byly zvoleny různé parametry obrábění. Hloubka řezu byla zvolená konstantní 

(ap = 0,5 mm), měnila se řezná rychlost a posuv na zub.  Překrytí bylo zvoleno 55 %  

a frézována délka byla 300 mm. 

Tabulka 6 Řezné podmínky použité pro experimentální měření 

Hloubka 

řezu  

ap 

[mm] 

Řezná 

rychlost 

vc 

[m.min-1] 

Otáčky 

n 

[min-1] 

Posuv na 

zub  

fz 

[mm] 

Rychlost 

posuvu  

vf 

[m.min-1] 

0,5 

250 1591,55 

0,1 0,80 

0,5 3,98 

1 7,96 

1,5 11,94 

350 2228,17 

0,1 1,11 

0,5 5,57 

1 11,15 

450 2864,79 

0,1 1,43 

0,5 7,17 

1 14,33 

550 3501,41 

0,1 1,75 

0,5 8,75 

850 5411,27 

0,1 2,71 

0,5 13,53 
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2.4.1. Schéma experimentálního měření 

 

Obr. 21 Schéma řezných podmínek experimentálního měření 

2.5. Hodnocení integrity povrchu 

2.5.1. Přístroje pro měření řezných sil 

Řezné síly během experimentu byly měřeny třísložkovým piezoelektrickým 

dynamometrem Kistler Type 9255 C. Přístroj pro měření byl vyrobený firmou Kistler 

Eastern Europe s. r. o. Dynamometr má vysokou tuhost a vysokou frekvenci. Slouží pro 

měření dynamických změn velkých sil a pro široký rozsah měření. 

Dynamometr je složený ze čtyř třídílných silových snímačů, které jsou namontovány 

pod vysokým předpětím mezi základní a horní deskou.  Senzory tvoří tři páry 

křemenných desek. Jeden pár je citlivý na tlak ve směru z. Druhé dva páry jsou citlivé 

HURCO 
VMX 

30t

FF FW D50 - 20 - 05 s H600 WXCU 05T312T 
ICO830

ap = 0,5 
[mm]

vc =250 
[m.min-1]

n = 1592 
[min-1] 

fz = 0,1 
[mm]

fz = 0,5 
[mm]

fz = 1    
[mm]

fz = 1,5 
[mm]

vc =350 
[m.min-1]

n = 2228 
[min-1] 

fz = 0,1 
[mm]

fz = 0,5 
[mm]

fz = 1    
[mm]

vc =450 
[m.min-1]

n = 2865 
[min-1] 

fz = 0,1 
[mm]

fz = 0,5 
[mm]

fz = 1    
[mm]

vc =550 
[m.min-1]

n = 3501 
[min-1] 

fz = 0,1 
[mm]

fz = 0,5 
[mm]

vc =850 
[m.min-1]

n = 5411 
[min-1] 

fz = 0,1 
[mm]

fz = 0,5 
[mm]



30 
 

na smyk ve směru x a y. Síly jsou měřeny praktický bez posunutí. Výstupy měření vedou 

čtyřmi vestavěnými snímači, které jsou spojeny s 9 pólovou přírubou. Čtyři snímače 

jsou namontovány k zemní izolaci a to vylučuje problém se smyčkou. 19 

Během měření byl dynamometr připojený k zesilovacímu zařízení Kistler 5006 A. 

Výstupem z dynamometru bylo milivoltalické napětí, které bylo zpracováno 

převodníkem Adventech PCL 818 – HG. Výstup z převodníku byl zpracovaný pomocí 

softwaru DASY Lab V 4.02.22. 

Tabulka 7 Technické parametry dynamometru Kistler Type 9255 C 19 

Kistler Type 9255 C 

Funkce Technické parametry 

Rozsah měření sil -30 až 30 [kN] 

Měřící teplota -20 až 70 [°C] 

Montážní plocha 260 x 260 [mm] 

Hmotnost 52 [kg] 

 

 

Obr. 22 Upnutí vzorku s dynamometrem Kistler Type 9255C a měřící soustava pro 

vyhodnocení experimentálního měření řezných sil 

2.5.2. Přístroj pro měření drsnosti povrchu 

K hodnocení drsnosti povrchu frézovaných vzorků byl použitý měřicí přístroj 

Surftest SJ – 400. Přístroj pro měření povrchu vyrobila firma Mitutoyo. Revoluční 

přenosné měřící zařízení pro měření drsnosti povrchů opracovaných materiálů. 

Charakterizuje se vysokou přesností měření drsnosti, snadnou obsluhou  
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a multifunkčnosti. Slouží pro vyhodnocování primárních profilů, parametrů vlnitosti  

a drsnosti podle norem DIN, EN, ISO, VDA a JIS. 20 

Na začátku měření snímací systém se nedotýká obrobku. Zabraňuje tomu 

bezpečnostní systém. Snímací systém je uveden do pohybu, až po začátku měření. 

Posuvová jednotka přijede ve směru osy x k povrchu obrobku. Snímací systém při 

pojezdu zpět se zvedne z opracovaného povrchu. Zamezuje poškození snímacího hrotu. 

Změřená data se zobrazují na LCD displeji. Statisticky zpracovává data do histogramu, 

které mohou být vytištěny na vysoce kvalitní vysokorychlostní tiskárně. Tiskárna 

vytiskne naměřené výsledky, křivky BAC nebo ADC a vypočítané výsledky 

hodnocených profilů. Výsledky a profily jsou tištěny ve formátu šířky zobrazující se na 

LCD displeji. 20 

Tabulka 8 Technické parametry přenosné měřicího přístroje Surftest SJ – 400 20 

Surftest SJ – 400 

Funkce Technické parametry 

Měřicí rozsah snímače 3 200 [μm] 

Hodnoty λc 0,08; 0,25; 0,8, 2,5 [mm] 

Zdvih snímače 800 [μm] 

Posuv 25 nebo 50 [mm] 

Měřicí síla  4 [mN] 

 

Obr. 23 Surftest SJ - 400 na Žilinské univerzitě, Strojní fakultě, Katedře obrábění  

a výrobní techniky  
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3. Provedení experimentálního testování 

Experimentální činnost diplomové práce se zabývala efektivním frézováním 

korozivzdorných ocelí. Zvoleným materiálem byla ocel 1.4404 (AISI 316L). Jedná se o 

kyselinovzdornou chromniklmolybdenovou  ocel. Experiment byl zhotovený ve 

spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině na Strojní fakultě na Katedře obrábění a 

výrobní techniky. Žilinská univerzita poskytla k experimentálnímu měření obráběcí 

centrum HURCU VMX 30t, dynamometr Kistler Type 9255 C a drsnoměr Surftest 

SJ – 400. Byla zvolena fréza a vyměnitelné břitové destičky od firmy ISCAR.  

Cílem diplomové práce je sledování a analýza dynamického zatížení a silových 

poměrů při frézování a zhodnocení vybraných parametrů integrity povrchu. Podle teorie 

a výzkumných činností po celém světě viz 1. kapitola, byly navrhnuté řezné podmínky. 

Byla zvolena konstantní hloubka řezu a zvyšovala se řezná rychlost a posuv na zub. 

Publikace uvádí, že zvyšování řezné rychlosti snižuje řezné síly a drsnot povrchu. 

Zvyšováním posuvu na zub by mělo docházet ke zvýšení řezných sil a drsnosti povrchu. 

Práce by měla přispět k rozšíření znalosti analýzy dynamického zatížení a silových 

poměrů při obrábění korozivzdorných materiálů. 

Dynamometr Kistler Type 9255 C byl upnutý na stole frézovacího centra HURCO 

VMX 30t. Na dynamometru byl ustavený strojní svěrák a v něm upnutý vzorek oceli o 

rozměrech 90 mm x 300 mm x 250 mm. Dynamometr byl připojený k zesilovacímu 

zařízení Kistler 5006 A, a převodníku Adventech PCL 818 – HG. Převodník a zesilovací 

zařízeni bylo propojené s PC soustavou. V PC byl nahraný program pro zpracování 

řezných sil DASY Lab V 4.02.22. 

 

Obr. 24 Upnutí vzorku a dynamometru Kistler Type 9225 C 
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Pro obrábění bylo zvoleno čelní vysokoposuvové frézování v sousledném směru. 

Bylo zhotoveno celkem 14 testů pro měření řezných sil a drsnosti povrchu. Všechny 

testy byly frézovány za sucha, za předem stanovených řezných podmínek. Frézovaná 

délka byla 300 mm a šířka 90 mm. Frézovalo se v celé délce materiálu s překrytím 

frézované plochy 55 %. Na šířku vzorku se vlezly 3 přejezdy.  Během každého přejezdu 

byly měřeny řezné síly dynamometrem Kistler 9225 C. Po každém přejezdu se měřila 

drsnost povrchu. Povrch byl měřený pomoci přístroje Surftest SJ – 400. Pro každý test 

bylo změřeno celkem 5 hodnot drsnosti povrchu v podélném směru. 

 

Obr. 25 Schéma přejezdu experimentálního testování vytvořeno v programu 

Mastercam 2017 

 

Obr. 26 Upnutí vzorku na měřicím přístroji Surftest SJ - 400 
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4. Zhodnocení dat a diskuze výsledků 

Experimentální část diplomové práce se zabývá vyhodnocením silového zatížení  

a drsnosti povrchu za předem zvolených řezných podmínek. Měnila se řezná rychlost  

a posuv na zub. Hloubka řezu byla konstantní. Zkoumal se vliv řezných podmínek na 

řezné síly a drsnost povrchu. Dosažené závěry byly porovnány s výsledky výzkumných 

center a jiných univerzit. 

Zpracování a vyhodnocení naměřených výsledku řezných sil a drsnosti povrchu bylo 

pomocí programu Microsoft Excel 2013.  

4.1. Řezné síly 

4.1.1. Analýza řezných sil během frézování 

Řezné síly během experimentu byly měřeny pomocí soustavy pro měření řezných sil, 

která se skládala z dynamometru Kistler 9255 C, zesilovacího zařízení Kistler 5006 A, 

převodníku Adventech PCL 818 – HG a softwaru DASY Lab V 4.02.22. Některé 

hodnoty získané pomocí dynamometru byly nepodstatné. Jednalo se zejména o náběh 

nástroje do materiálu a výběh frézovacího nástroje z materiálu. Hodnoty byly vhodně 

upraveny pomocí filtrace v programech DASY Lab 4.02.22 a Microsoft Excel 2013, aby 

se zachovaly využitelné informace o silovém zatížení.  

Dynamometr zaznamenává tři složky řezných sil v kartézském systému x, y a z a to 

ve směru síly Fx, Fy a Fz, které odpovídají složkám řezných sil Ffn, Ff a Fp. 

 Složka řezné síla Ffn měla shodný směr se silou měřenou ve směru Fx. 

 Složka řezné síly Ff měla shodný směr se silou měřenou ve směru Fy.  

 Složka řezné síly Fp měla shodný směr se silou měřenou ve směru Fz.  

 

Obr. 27 Schéma působení složek řezných sil během experimentálního měření 19 
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4.1.2. Označení vzorků 

Pro vyhodnocení a zpracování řezných sil byl navržený jednoduchý systém značení 

zkoumaného materiálu.  

X_YYY_Z → 1_250_01  

Kde: 

X (1) – číslo testu 

YYY (250) – řezná rychlost vc  [m.min-1] 

Z (01) – posuv na zub fz  [mm] (označení 01 odpovídá fz = 0,1 [mm], označení 1 

odpovídá fz = 1 [mm]) 

4.1.3. Průběh měření složek řezných sil 

Složky řezných sil byly získány odečtem z grafu z programu DASY Lab 4.02.22 

Tabulka 9 Průběh měření složek řezných sil vzorku 1_250_01 

1_250_01 vc = 250 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 0,1 [mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 1110 Fy = 1153 Fz = 1824 

Min. hodnota [N] Fx = 858 Fy = 230 Fz = 183 
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Tabulka 10 Průběh měření složek řezných sil vzorku 2_250_05 

2_250_05 vc = 250 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 0,5 [mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 1134 Fy = 1227 Fz = 1816 

Min. hodnota [N] Fx = 921 Fy = 278 Fz = 248 

 

 

Test 2 

 

Tabulka 11 Průběh měření složek řezných sil vzorku 3_250_1 

3_250_1 vc = 250 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 1[mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 1529 Fy = 1520 Fz = 2238 

Min. hodnota [N] Fx = 767 Fy = 240 Fz = 256 

 

 

Test 3 
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Tabulka 12 Průběh měření složek řezných sil vzorku 4_250_15 

4_250_15 vc = 250 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 1,5[mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 1600 Fy = 1599 Fz = 2999 

Min. hodnota [N] Fx = 1189 Fy = 521 Fz = 331 

 

 

Test 4 

 

Tabulka 13 Průběh měření složek řezných sil vzorku 5_350_01 

5_350_01 vc = 350 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 0,1[mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 728 Fy = 759 Fz = 996 

Min. hodnota [N] Fx = 603 Fy = 270 Fz = 309 

 

 

Test 5 
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Tabulka 14 Průběh měření složek řezných sil vzorku 6_350_05 

6_350_05 vc = 350 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 0,5 [mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 1093 Fy = 1183 Fz = 1185 

Min. hodnota [N] Fx = 884 Fy = 226 Fz = 701 

 

 

Test 6 

 

Tabulka 15 Průběh měření složek řezných sil vzorku 7_350_1 

7_350_1 vc = 350 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 1 [mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 1171 Fy = 1599 Fz = 1549 

Min. hodnota [N] Fx = 787 Fy = 516 Fz = 684 

 

 

Test 7 
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Tabulka 16 Průběh měření složek řezných sil vzorku 8_450_01 

8_450_01 vc = 450 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 0,1 [mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 653 Fy = 668 Fz = 1104 

Min. hodnota [N] Fx = 352 Fy = 235 Fz = 152 

 

 

Test 8 

 

Tabulka 17 Průběh měření složek řezných sil vzorku 9_450_05 

9_450_05 vc = 450 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 0,5 [mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 800 Fy = 1415 Fz = 1209 

Min. hodnota [N] Fx = 259 Fy = 254 Fz = 149 

 

 

Test 9 
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Tabulka 18 Průběh měření složek řezných sil vzorku 10_450_1 

10_450_1 vc = 450 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 1 [mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 1489 Fy = 1599 Fz = 1756 

Min. hodnota [N] Fx = 680 Fy = 496 Fz = 410 

 

 

Test 10 

 

Tabulka 19 Průběh měření složek řezných sil vzorku 11_550_01 

11_550_01 vc = 550 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 0,1 [mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 970 Fy = 996 Fz = 1530 

Min. hodnota [N] Fx = 617 Fy = 382 Fz = 269 

 

 

Test 11 
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Tabulka 20 Průběh měření složek řezných sil vzorku 12_550_05 

12_550_05 vc = 550 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 0,5 [mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 1279 Fy = 1573 Fz = 1728 

Min. hodnota [N] Fx = 510 Fy = 417 Fz = 263 

 

 

Test 12 

 

Tabulka 21 Průběh měření složek řezných sil vzorku 13_850_01 

13_850_01 vc = 850 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 0,1 [mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 560 Fy = 472 Fz = 927 

Min. hodnota [N] Fx = 348 Fy = 150 Fz = 499 

 

 

Test 13 
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Tabulka 22 Průběh měření složek řezných sil vzorku 14_850_05 

14_850_05 vc = 850 [m.min-1] ap = 0,5 [mm] fz = 0,5 [mm] 

Max. hodnota [N] Fx = 1350 Fy = 778 Fz = 1579 

Min. hodnota [N] Fx = 889 Fy = 286 Fz = 667 

 

 

Test 14 

 

4.1.4. Nejvyšší naměřené hodnoty řezných sily  

Tabulka 23 Nejvyšší naměřené hodnoty vc = 250 [m.min-1] a fz 0,1 ÷ 1,5 [mm] 

vc = 250 [m.min-1] 

Normálová síla Fx [N] Posuvová síla Fy [N] Pasivní síla Fz [N] 

fz = 0,1 [mm] 

1110 1153 1824 

fz = 0,5 [mm] 

1134 1227 1816 

fz = 1 [mm] 

1529 1520 2238 

fz = 1,5 [mm] 

1600 1599 2999 
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Tabulka 24 Nejvyšší naměřené hodnoty vc = 350 [m.min-1] a fz 0,1 ÷ 1 [mm] 

vc = 350 [m.min-1] 

Normálová síla Fx [N] Posuvová síla Fy [N] Pasivní síla Fz [N] 

fz = 0,1 [mm] 

728 759 996 

fz = 0,5 [mm] 

1093 1183 1185 

fz = 1 [mm] 

1171 1599 1549 

 

Tabulka 25 Nejvyšší naměřené hodnoty vc = 350 [m.min-1] a fz 0,1 ÷ 1 [mm] 

vc = 450 [m.min-1] 

Normálová síla Fx [N] Posuvová síla Fy [N] Pasivní síla Fz [N] 

fz = 0,1 [mm] 

653 668 1109 

fz = 0,5 [mm] 

800 1415 1209 

fz = 1 [mm] 

1489 1599 1756 
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Tabulka 26 Nejvyšší naměřené hodnoty vc = 350 [m.min-1] a fz 0,1 ÷ 0,5 [mm] 

vc = 550 [m.min-1] 

Normálová síla Fx [N] Posuvová síla Fy [N] Pasivní síla Fz [N] 

fz = 0,1 [mm] 

970 996 1530 

fz = 0,5 [mm] 

1279 1573 1728 

 

Tabulka 27 Nejvyšší naměřené hodnoty vc = 350 [m.min-1] a fz 0,1 ÷ 0,5 [mm] 

vc = 850 [m.min-1] 

Normálová síla Fx [N] Posuvová síla Fy [N] Pasivní síla Fz [N] 

fz = 0,1 [mm] 

560 472 927 

fz = 0,5 [mm] 

1350 778 1579 

 

4.1.5. Vyhodnocení silového zatížení 

Na základě naměřených hodnot složek řezných sil Fx, Fy a Fz byla vypočítaná 

výsledná síla při frézování korozivzdorné oceli 1.4404 (AISI 316L). Po stanovení 

výsledné síly F následovalo statistické zpracování naměřených hodnot z programu 

DASY Lab V 4.02.22.  

Výpočet silového zatížení: 

Statistické zpracování se provedlo podle následujících vztahu. Z programu DASY 

Lab se naměřilo celkem 10 hodnot složek řezných sil Fx, Fy a Fz.  

Příklad výpočtu výsledné řezné síly byl proveden pro vzorek s označením 

1_250_01 

Výběrový průměr 𝒙 : 21 
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�̅� =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1           (1) 

Výpočet výběrového průměru silového zatížení �̅�: 21 

�̅� =
9592

10
= 959,2 𝑁  

Výběrová směrodatná odchylka 𝒔𝒙: 21 

𝑠𝑥 =  √
∑ (𝑥𝑖− �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
        (2) 

Popis veličin: 

xi – naměřené hodnoty 

�̅� – průměrná hodnota 

n – počet měření 

Výpočet výběrové směrodatné odchylky silového zatížení 𝒔𝑭: 21 

𝑠𝐹 =  √
38709,6

10−1
= 65,6 𝑁  

Standartní nejistota typu A (uA): 21 

𝑢𝐴 = 𝑠(�̅�) =  
𝑠𝑥

√𝑛
         (3) 

Popis veličin: 

𝑠(�̅�) – směrodatná odchylka 

�̅� – průměrná hodnota 

xi – naměřené hodnoty 

n – počet měření 

Výpočet standartní nejistoty typu A (uA): 21 

𝑢𝐴 =  
65,583 

√10
= 20,7 𝑁  

Rozšířená nejistota U: 21 

𝑈 = 𝑘𝑢 ∙ 𝑢𝑎         (4) 

Popis veličin: 

ku – koeficient pokrytí 

Koeficient pokrytí byl zvolený 2. Koeficient odpovídá spolehlivosti překrytí 95 %. 
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Výpočet rozšířené nejistoty U: 21 

𝑈 = 2 ∙ 20,739 = 41,5 𝑁 

Celková směrodatná odchylka pro celkovou řeznou sílu F: 21 

𝐹 =  √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 + 𝐹𝑧
2  =  �̅� ± 𝑈       (5) 

Popis veličin: 

Fx – síla normálová 

Fy – síla posuvová 

Fz – síla pasivní 

Výpočet celkové směrodatné odchylky pro celkovou řeznou sílu F: 21 

𝐹 =  √959,22 + 417,62 + 344,62 = 1101,5 𝑁 

Celková rozšířená nejistota: 21 

𝜕𝐹

𝜕𝐹𝑥
=  

1

2
∙

1

√𝐹𝑥
2+𝐹𝑦

2+𝐹𝑧
2

∙ 2𝐹𝑥 =  
𝐹𝑥

√𝐹𝑥
2+𝐹𝑦

2+𝐹𝑧
2

=  
𝐹𝑥

𝐹
     (6) 

𝜕𝐹

𝜕𝐹𝑦
=  

1

2
∙

1

√𝐹𝑥
2+𝐹𝑦

2+𝐹𝑧
2

∙ 2𝐹𝑦 =  
𝐹𝑦

√𝐹𝑥
2+𝐹𝑦

2+𝐹𝑧
2

=  
𝐹𝑦

𝐹
     (7) 

𝜕𝐹

𝜕𝐹𝑧
=  

1

2
∙

1

√𝐹𝑥
2+𝐹𝑦

2+𝐹𝑧
2

∙ 2𝐹𝑧 =  
𝐹𝑧

√𝐹𝑥
2+𝐹𝑦

2+𝐹𝑧
2

=  
𝐹𝑧

𝐹
     (8) 

𝑠(𝑓) =  √(
𝜕𝐹

𝜕𝐹𝑥
∙ 𝑠(𝑓𝑥))

2

+ (
𝜕𝐹

𝜕𝐹𝑦
∙ 𝑠(𝑓𝑦))

2

+ (
𝜕𝐹

𝜕𝐹𝑧
∙ 𝑠(𝑓𝑧))

2

    (9) 

Výpočet celkové rozšířené nejistoty: 21 

𝑠(𝑓) =  √(
959,2

1150,9
∙ 65,6)

2

+ (
417,6

1150,9
∙ 60,3)

2

+ (
344,6

1150,9
∙ 66.5)

2

64,9 𝑁  

𝑢𝐴 =  
64,9

√10
= 20,5 𝑁  

𝑈 = 2 ∙ 20,5 = 41,1 𝑁 

Zápis složek řezné sály a celkové řezné síly F:  

Fx = (959,2 ± 41,5) N 

Fy = (417,6 ± 38,1) N 

Fz = (344,6 ± 42) N 
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F = (1101,5 ± 41,1) N 

Tabulka 28 Výsledných hodnot řezných sil pro vzorek s označením 1_250_01 

Složky řezných sil Fx [N] Fy [N] Fz [N] 

Naměřené hodnoty složky řezných sil 

1050 444 353 

1046 376 231 

1022 413 360 

996 419 250 

959 339 397 

888 407 424 

875 424 386 

937 378 281 

914 409 381 

Suma 9592 4176 3446 

Výběrový průměr �̅� 959,2 417,6 344,6 

Výběrová směrodatná odchylka sF 65,6 60,3 66,5 

Nejistota typu A 20,7 19,1 21,0 

Rozšířená nejistota U 41,5 38,1 42,0 

Výsledná síla F 1101,5 
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4.1.6. Závislost řezné síly na řezné rychlosti vc = 250 [m.min-1] 

Porovnání závislosti složek řezných sil Fx, Fy, Fz a výsledné síly F a rozšířené 

nejistoty měření pro řeznou rychlost vc = 250 [m.min-1] a měnící se posuv na zub  

fz = 0,1 ÷ 1,5 [mm]. Hodnoty do tabulky byly zaokrouhleny na celé čísla. 

Tabulka 29 Hodnoty silového zatížení pro řeznou rychlost vc = 250 [m.min-1] v závislosti 

na měnící se posuvu na zub 

fz [mm] Fx ± U [N] Fy ± U [N] Fz ± U [N] F ± U [N] 

0,1 959 ± 42 418 ± 38 345 ± 42 1102 ± 41 

0,5 1020 ± 46 802 ± 79 627 ± 70 1442 ± 62 

1 1075 ± 55 1017 ± 92 1076 ± 103 1829 ± 86 

1,5 1449 ± 71 1453 ± 90 1598 ± 165 2600 ± 120 

 

 

Graf 1 Závislost řezných sil a jejich rozšíření nejistoty pro řeznou rychlost 

 vc = 250 [m.min-1] v závislosti na měnící se posuvu na zub fz = 0,1 ÷ 1,5 [mm] 
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4.1.7. Závislost řezné síly na řezné rychlosti vc = 350 [m.min-1] 

Porovnání závislosti složek řezných sil Fx, Fy, Fz a výsledné síly F a rozšířené 

nejistoty měření pro řeznou rychlost vc = 350 [m.min-1] a měnící se posuv na zub  

fz = 0,1 ÷ 1 [mm]. Hodnoty do tabulky byly zaokrouhleny na celé čísla. 

Tabulka 30 Hodnoty silového zatížení pro řeznou rychlost vc = 350 [m.min-1]  

v závislosti na měnící se posuvu na zub 

fz [mm] Fx ± U [N] Fy ± U [N] Fz ± U [N] F ± U [N] 

0,1 467 ± 24 301 ± 36 355 ± 22 660 ± 26 

0,5 700 ± 38 426 ± 50 703 ± 68 1080 ± 55 

1 858 ± 55 882 ± 52 839 ± 90 1489 ± 67 

 

 

Graf 2 Závislost řezných sil a jejich rozšíření nejistoty pro řeznou rychlost  

vc = 350 [m.min-1] v závislosti na měnící se posuvu na zub fz = 0,1 ÷ 1 [mm] 
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4.1.8. Závislost řezné síly na řezné rychlosti vc = 450 [m.min-1] 

Porovnání závislosti složek řezných sil Fx, Fy, Fz a výsledné síly F a rozšířené 

nejistoty měření pro řeznou rychlost vc = 450 [m.min-1] a měnící se posuv na zub  

fz = 0,1 ÷ 1 [mm]. Hodnoty do tabulky byly zaokrouhleny na celé čísla. 

Tabulka 31 Hodnoty silového zatížení pro řeznou rychlost vc = 450 [m.min-1]  

v závislosti na měnící se posuvu na zub 

fz [mm] Fx ± U [N] Fy ± U [N] Fz ± U [N] F ± U [N] 

0,1 485 ± 39 390 ± 32 614 ± 34 875 ± 35 

0,5 677 ± 44 661 ± 55 519 ± 46 1079 ± 49 

1 1104 ± 75 1276 ± 94 1121 ± 129 2026 ± 101 

 

 

Graf 3 Závislost řezných sil a jejich rozšíření nejistoty pro řeznou rychlost  

vc = 450 [m.min-1] v závislosti na měnící se posuvu na zub fz = 0,1 ÷ 1 [mm] 
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4.1.9. Závislost řezné síly na řezné rychlosti vc = 550 [m.min-1] 

Porovnání závislosti složek řezných sil Fx, Fy, Fz a výsledné síly F a rozšířené 

nejistoty měření pro řeznou rychlost vc = 550 [m.min-1] a měnící se posuv na zub  

fz = 0,1 ÷ 0,5 [mm]. Hodnoty do tabulky byly zaokrouhleny na celé čísla. 

Tabulka 32 Hodnoty silového zatížení pro řeznou rychlost vc = 550 [m.min-1]  

v závislosti na měnící se posuvu na zub 

fz [mm] Fx ± U [N] Fy ± U [N] Fz ± U [N] F ± U [N] 

0,1 778 ± 33 480 ± 41 399 ± 45 997 ± 37 

0,5 925 ± 68 862 ± 87 984 ± 90 1602 ± 82 

 

 

Graf 4 Závislost řezných sil a jejich rozšíření nejistoty pro řeznou rychlost  

vc = 550 [m.min-1] v závislosti na měnící se posuvu na zub fz = 0,1 ÷ 0,5 [mm] 
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4.1.10. Závislost řezné síly na řezné rychlosti vc = 850 [m.min-1] 

Porovnání závislosti složek řezných sil Fx, Fy, Fz a výsledné síly F a rozšířené 

nejistoty měření pro řeznou rychlost vc = 850 [m.min-1] a měnící se posuv na zub  

fz = 0,1 ÷ 0,5 [mm]. Hodnoty do tabulky byly zaokrouhleny na celé čísla. 

Tabulka 33 Hodnoty silového zatížení pro řeznou rychlost vc = 850 [m.min-1]  

v závislosti na měnící se posuvu na zub 

fz [mm] Fx ± U [N] Fy ± U [N] Fz ± U [N] F ± U [N] 

0,1 350 ± 11 247 ± 47 617 ± 41 751 ± 38 

0,5 1014 ± 52 652 ± 90 1135 ± 90 1656 ± 82 

 

 

Graf 5 Závislost řezných sil a jejich rozšíření nejistoty pro řeznou rychlost  

vc = 850 [m.min-1] v závislosti na měnící se posuvu na zub fz = 0,1 ÷ 0,5 [mm] 
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4.1.11. Porovnání výsledné síly F 

Výsledná řezná síla F byla porovnána bez hodnot rozšíření nejistoty měření. 

 Z Grafu 6 lze vyčíst, že při použití konstantní řezné rychlosti a zvyšování posuvu na 

zub se celková řezná síla zvětší. Zvětšování řezné rychlosti při nízkém posuvu na zub 

vede ke snížení celkové řezné síly. Největší pokles výsledné řezné síly byl při zvýšení 

řezné síly na vc = 350 [m.min-1] při posuvu na zub fz = 0,1 mm. Dále vyplývá, že celková 

řezná síla při nízkém posuvu na zub a zvětšující se řezné rychlosti má nízké hodnoty  

a nepřesahuje 1000 N. 

 

Graf 6 Výsledné hodnoty celkové řezné síly F 

4.1.12. Zhodnocení a diskuze výsledku řezných sil 

Experimentální studium se zabývalo vyhodnocením výsledné řezné síly F za předem 

stanovených podmínek. Vyhodnocené výsledky byly porovnány ze závěry z rešeršních 

prací. Frézováním korozivzdorných ocelí by mělo docházet ke snížení řezných sil, při 

zvyšování řezné rychlosti a zvětšování řezných sil, při zvyšování posuvu na zub. 

Po analýze dynamického zatížení a silových poměrů při frézování bylo zjištěno, že 

zvyšování řezné rychlosti se celková řezná síla F snižuje. Zvyšování posuvu na zub se 

celková řezná síla F zvyšuje. Největší pokles výsledné síly F je z řezné rychlosti  

vc = 250 [m.min-1] na vc = 350 [m.min-1]. Velký pokles celkové řezné síly lze vysvětlit 

snížením tření v oblasti řezu. Další zvětšování řezné rychlosti vede ke zvýšení 
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výslednice řezné síly, ale celkové hodnoty výsledné řezné síly byly nízké a nepřesáhly 

hodnotu 1000 N. Pří zvýšení řezné rychlosti na vc = 850 [m.min-1] při posuvu na zub 

 fz = 0,1 [mm] se výsledná síla F opět snížila. Nízké řezné síly při vysoké řezné rychlosti 

a nízkém posuvu na zub můžeme přičítat vyšší teplotě v řezu a koncentraci tepla 

v blízkosti břitu. To vede k usnadnění deformací a střihu třísky. 

Vyhodnocené hodnoty řezných sil pří frézování korozivzdorné oceli odpovídají 

závěrům z rešeršních prací. 

Nejmenší výsledná řezná síla F byla pro řeznou rychlost vc = 350 [m.min-1] a posuv 

na zub fz = 0,1 [mm]. Největší řezná síla F byla pro řeznou rychlost vc = 250 [m.min-1] 

a posuv na zub fz = 1,5 [mm]. 

Tabulka 34 Největší a nejmenší výsledné síly F a jejich složky Fx, Fy a Fz 

Nejmenší výsledná síla F a její složky Fx, Fy a Fz 

5_350_01 

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

659,8 467,3 301,4 355,1 

Největší výsledná síla F a její složky Fx, Fy a Fz 

4_250_15 

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

2600,4 1448,5 1453,1 1597,7 

 

4.2. Drsnost povrchu 

4.2.1. Analýza hodnot drsnosti povrchu 

Drsnost povrchu během experimentu byla měřena pomocí drsnoměru Surftest  

SJ – 400. Měřily se hodnoty Ra a Rz. Hodnoty byly měřeny po každém přejetí frézy. 

Každý přejezd frézy na vzorku byl měřený celkem 5 krát. Kvalita obrobené plochy se 

měřila jenom v podélné ose, která je rovnoběžná se směrem posuvu.  
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Obr. 28 Směr posuvu měření pro hodnoty drsnosti povrchu Ra a Rz 

4.2.2. Označení vzorků 

Označení vzorku materiálu z korozivzdorné oceli bylo stejné jako pro vzorky pro 

vyhodnocení řezných sil. 

4.2.3. Výpočet drsnosti povrchu 

Hodnoty drsnosti povrchu Ra a Rz byla testovány, jestli nejsou zatížený hrubou 

chybou. Příčinou hrubých chyb je nesprávné provedení měření, vada přístroje, 

nesprávně odečtené údaje atd. Měření ovlivněné hrubou chybou je nepoužitelné. 

Hodnoty zatíženy hrubou chybou musejí být se souboru vyloučeny a nesmí se dále 

používat. Testování hodnot na výskyt hrubých chyb bylo za normálního rozdělení 

pravděpodobnosti. Pravděpodobnost byla určena na 95% v rozsahu výběru n = 5. Mezní 

hodnota pro 5 měření je 1,67. 22 

Po výpočtu hrubé chyby, bude vypočítaná nejistota měření. Nejistotu měření 

můžeme definovat jako parametr charakterizující rozsah hodnot kolem výsledku měření, 

který přiřazujeme hodnotě měřené veličiny. Nejistota závisí na použitých přístrojích, 

použitých konstant atd. Pracuje na pravděpodobnostním principu. K vyhodnocení 

drsnosti frézovaných vzorků se počítá standartní nejistota typu A, typu B a kombinovaná 

standartní nejistota typu C. Standartní nejistota typu A se získává se z opakovatelnosti 

měření. Vyšším počtem měření nejistota klesá. Standartní nejistota typu B nezávisí na 

počtu měření. Nejistota je především ovlivněná prostředím měření, součástí, měřicím 

přístrojem, popřípadě obsluhou měřicího zařízení.  22 

Vypočet hrubých chyb a nejistoty měření proběhl podle následujících vztahu. 
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Výpočet hrubé chyby:  

Výpočet hrubých chyb je znázorněný pro vzorek s označením 1_250_01 pro hodnotu 

Ra. 

Výběrový průměr 𝒙: 22 

 �̅�  =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1   

Výpočet výběrového průměru �̅�: 22 

�̅�  =  
5,78

5
 = 1,16 𝜇𝑚   

Výběrová směrodatná odchylka sx: 22 

𝑠𝑥 =  √
∑ (𝑥𝑖− �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
  

Popis veličin: 

xi – naměřené hodnoty 

�̅� – průměrná hodnota 

n – počet měření 

Výpočet výběrové směrodatné odchylky sx: 22 

𝑠𝑥 =  √
0,00052

5−1
= 0,01 𝜇𝑚  

Odlehlost podezřelých hodnot: 22 

Ze souboru (x2; xn) se provádí výpočet odlehlosti podezřelých hodnot. Stanoví se 

výpočtem normovaní hodnoty H2; Hn. 22 

𝐻2 =  
�̅�−𝑥2

𝑆(𝑥)
;  𝐻𝑛 =  

𝑥𝑛−�̅�

𝑆(𝑥)
        (10,11) 

Postup výpočtu odlehlosti podezřelých chyb: 22 

𝐻2 =  
1,17−1,156

0,011
= 1,23   

H = 1,67 

H2 = 1,23 

Musí platit: H2 < 1,67 
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1,228 < 1,67 → Podmínka splněna. Hodnota není zatížená hrubou chybou. V souboru 

naměřených dat zůstane. 

Nejistota měření: 

Standartní nejistota typu A (uA): 22 

𝑢𝐴 =  𝑠(�̅�) =  
𝑠𝑥

√𝑛
         (12) 

Popis veličin: 

𝑠(�̅�) – směrodatná odchylka 

xi – naměřené hodnoty 

�̅� – průměrná hodnota 

n – počet měření 

Postup výpočtu standartní nejistoty typu A (uA): 22 

𝑢𝐴 =  
0,011

√5
= 0,01  𝜇𝑚  

Standartní nejistota typu B (uB): 22 

𝑢𝐵 =  √𝑢𝐵1
2 + 𝑢𝐵2

2         (13) 

𝑢𝐵1 =  
�̅� ∙0,03

𝑘
         (14) 

𝑢𝐵2 =  �̅�  ∙ 0,03         (15) 

Popis veličin: 

𝑢𝐵1 – nejistota opěrné paty snímacího hrotu 

𝑢𝐵2 – nejistota měřicího přístroje 

�̅� – výběrový průměr 

k – součinitel rozdělení, k = √3 

Postup výpočtu standartní nejistoty typu B (uB): 22 

𝑢𝐵1 =  
 1,156∙0,03

√3
=  0,02𝜇𝑚  

𝑢𝐵2 =  1,156 ∙ 0,03 = 0,04 𝜇𝑚   

𝑢𝐵 =  √0,0202 + 0,0352 = 0,04 𝜇𝑚  
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Kombinovaná nejistota uC: 22 

𝑢𝐶 =  √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2          (16) 

Postup výpočtu kombinované nejistoty uC: 
22 

𝑢𝐶 =  √0,0052 + 0,0402 = 0,04 𝜇𝑚   

Rozšířená kombinovaná nejistota UC: 22 

𝑈𝐶 =  𝑘𝑢 ∙ 𝑢𝐶          (17) 

Popis veličin: 

ku – koeficient pokrytí, pro spolehlivost překrytí 95% je zvolená hodnota 2 

Postup výpočtu kombinované nejistoty Uc: 22 

𝑈𝐶 = 2 ∙  0,04 =  0,08  𝜇𝑚  

Zápis výsledku drsnosti povrchu pro vzorek 1_250_01: 

Ra = (1,16 ± 0,08) μm 

Rz = (6,76 ± 0,47) μm 

 

Obr. 29 Ukázka měření drsnosti povrchu na Žilinské univerzitě, Strojní fakultě, 

Katedře obrábění a výrobní techniky 
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Tabulka 35 Výsledné hodnoty parametru drsnosti povrchu Ra a Rz pro vzorek s 

označením 1_250_01 

Parametry drsnosti povrchu Ra [μm] Rz [μm] 

Naměřené hodnoty drsnosti povrchu  

1,16 6,75 

1,17 6,84 

1,14 6,63 

1,16 6,76 

1,15 6,81 

Suma 5,78 33,79 

Výběrový průměr �̅� 1,16 6,76 

Výběrová směrodatná odchylka s(x) 0,01 0,08 

Odlehlost podezřelých hodnot Hn 1,23 1,02 

Standartní nejistota typu A (uA) 0,01 0,04 

Standartní nejistota typu B (uB) 0,04 0,23 

Kombinovaná nejistota uC 0,04 0,24 

Rozšířená kombinovaná nejistota (UC) 0,08 0,47 

 

 

Obr. 30 Detail obrobené plochy vzorku s označením 10_450_1 
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4.2.4. Závislost drsnosti povrchu na řezné rychlost vc = 250 [m.min-1] 

Přehled průměrných hodnot drsnosti povrchu Ra a Rz a rozšířené kombinované 

nejistoty měření UC  pro řeznou rychlost vc = 250 [m.min-1] a měnící se posuv na zub  

fz = 0,1 ÷ 1,5 [mm]. 

Tabulka 36 Hodnoty drsnosti povrchu Ra a Rz a rozšířené kombinované nejistoty UC  

pro řeznou rychlost vc = 250 [m.min-1] 

fz [mm] Ra ± UC [μm] Rz ± UC [μm] 

0,1 1,16 ± 0,08 6,76 ± 0,47 

0,5 1,49 ± 0,11 9,03 ± 0,94 

1 1,97 ± 0,14 10,9 ± 0,85 

1,5 2,98 ± 0,21 14,88 ± 1,08 

 

 

Graf 7 Závislost parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz pro řeznou rychlost  

vc = 250 [m.min-1] a měnící se posuv na zub fz = 0,1 ÷ 1,5 [mm] 
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4.2.5. Závislost drsnosti povrchu na řezné rychlost vc = 350 [m.min-1] 

Přehled průměrných hodnot drsnosti povrchu Ra a Rz a rozšířené kombinované 

nejistoty měření UC  pro řeznou rychlost vc = 350 [m.min-1] a měnící se posuv na zub  

fz = 0,1 ÷ 1 [mm]. 

Tabulka 37 Hodnoty drsnosti povrchu Ra a Rz a rozšířené kombinované nejistoty UC  

pro řeznou rychlost vc = 350 [m.min-1] 

fz [mm] Ra ± UC [μm] Rz ± UC [μm] 

0,1 1,84 ± 0,13 11,22 ± 0,82 

0,5 1,39 ± 0,1 8,76 ± 0,7 

1 1,18 ± 0,08 7,44 ± 0,54 

 

 

Graf 8 Závislost parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz pro řeznou rychlost  

vc = 350 [m.min-1] a měnící se posuv na zub fz = 0,1 ÷ 1 [mm] 
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4.2.6. Závislost drsnosti povrchu na řezné rychlost vc = 450 [m.min-1] 

Přehled průměrných hodnot drsnosti povrchu Ra a Rz a rozšířené kombinované 

nejistoty měření UC  pro řeznou rychlost vc = 450 [m.min-1] a měnící se posuv na zub  

fz = 0,1 ÷ 1 [mm]. 

Tabulka 38 Hodnoty drsnosti povrchu Ra a Rz a rozšířené kombinované nejistoty UC  

pro řeznou rychlost vc = 450 [m.min-1] 

fz [mm] Ra ± UC [μm] Rz ± UC [μm] 

0,1 1,93 ± 0,13 9,7 ± 0,75 

0,5 2,65 ± 0,18 13,52 ± 0,96 

1 3,66 ± 0,25 18,08 ± 1,27 

 

 

Graf 9 Závislost parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz pro řeznou rychlost  

vc = 450 [m.min-1] a měnící se posuv na zub fz = 0,1 ÷ 1 [mm] 
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4.2.7. Závislost drsnosti povrchu na řezné rychlost vc = 550 [m.min-1] 

Přehled průměrných hodnot drsnosti povrchu Ra a Rz a rozšířené kombinované 

nejistoty měření UC  pro řeznou rychlost vc = 550 [m.min-1] a měnící se posuv na zub  

fz = 0,1 ÷ 0,5 [mm]. 

Tabulka 39 Hodnoty drsnosti povrchu Ra a Rz a rozšířené kombinované nejistoty UC  

pro řeznou rychlost vc = 550 [m.min-1] 

fz [mm] Ra ± UC [μm] Rz ± UC [μm] 

0,1 2,44 ± 0,17 12,32 ± 0,88 

0,5 1,99 ± 0,14 10,32 ± 0,73 

 

 

Graf 10 Závislost parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz pro řeznou rychlost 
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4.2.8. Závislost drsnosti povrchu na řezné rychlost vc = 850 [m.min-1] 

Přehled průměrných hodnot drsnosti povrchu Ra a Rz a rozšířené kombinované 

nejistoty měření UC  pro řeznou rychlost vc = 850 [m.min-1] a měnící se posuv na zub  

fz = 0,1 ÷ 0,5 [mm]. 

Tabulka 40 Hodnoty drsnosti povrchu Ra a Rz a rozšířené kombinované nejistoty UC  

pro řeznou rychlost vc = 850 [m.min-1] 

fz [mm] Ra ± UC [μm] Rz ± UC [μm] 

0,1 2,7 ± 0,19 14,3 ± 1 

0,5 0,74 ± 0,05 3,7 ± 0,3 

 

 

Graf 11 Závislost parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz pro řeznou rychlost 

 vc = 850 [m.min-1] a měnící se posuv na zub fz = 0,1 ÷ 0,5 [mm] 
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4.2.9. Porovnání parametru drsnosti povrchu Ra a Rz 

Porovnání drsnosti povrchu proběhlo bez hodnot rozšířené kombinované nejistoty 

měření UC. Z grafu 12 a 13 je patrné, že při konstantních řezných rychlostech  

vc = 250 a 450 [m.min-1] a zvětšování posuvu na zub parametry drsnosti povrchu Ra  

a Rz rostou. Při konstancích řezných rychlostech vc = 350, 550 a 850 [m.min-1]  

a zvětšování posuvu na zub hodnoty Ra a Rz snižují. 

 

Graf 12 Porovnání parametru drsnosti povrchu Ra 

 

Graf 13 Porovnání parametru drsnosti povrchu Rz 
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4.2.10. Zhodnocení a diskuze výsledku drsnosti povrchu 

Experimentální část diplomové práce se zabývala také vyhodnocením parametru 

drsnosti povrchu Ra a Rz za předem stanovených řezných podmínek. Vyhodnocené 

výsledky byly porovnány se závěry z rešeršních prací. Pro kvalitní povrch 

korozivzdorných ocelí by se měly volit vysoké řezné rychlosti a nízké posuvy na zub. 

Po analýzy parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz bylo zjištěno, že zvětšováním 

řezných sil a posuvu na zub dochází ke zlepšení povrchu. Výjimkou je řezná rychlost  

vc = 450 [m.min-1], kde hodnoty drsnosti povrchu jsou vysoké již při nízkém posuvu na 

zub. Z výsledku je zjištěno, že drsnost povrchu je citlivá na změny posuvu na zub.  

Po porovnání s rešeršními pracemi vyhodnocené výsledky neodpovídají závěrům 

z rešeršních prací. Z experimentálních výzkumu se našla jedna práce, kde dosažené 

závěry bylo podobné závěrům diplomové práce. Výzkum prováděli Abdel – Ali 

Selaimia a kolektiv a zabývali se optimalizaci čelního frézování korozivzdorných oceli. 

Podle jejich výzkumu zvyšováním vc a fz dochází ke zlepšení parametrů drsnosti 

povrchu, ale dochází tím ke snížení životnosti nástroje.  

Nejnižší drsnost povrchu byla vyhodnocena u řezné rychlosti vc = 850 [m.min-1]  

a posuvu na zub fz = 0,5 [mm]. Nejvyšší drsnost povrchu byla naměřena u řezné rychlosti 

vc = 450 [m.min-1] a posuvu na zub fz = 1 [mm]. 

Tabulka 41 Přehled nejmenších a největších parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz 

Nejmenší naměřené parametry drsnosti povrchu Ra a Rz 

14_850_05 

Ra [μm] Rz [μm] 

0,744 3,700 

Největší naměřené parametry drsnosti povrchu Ra a Rz 

10_450_1 

Ra [μm] Rz [μm] 

3,664 18,080 
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4.3. Zhodnocení a diskuze porovnání působení řezných sil na drsnost povrchu 

V diplomové práci byla provedena analýza dynamického zatíženi a silových poměrů 

při frézování a vyhodnocení parametrů drsnosti povrchu v závislosti na předem 

stanovených řezných podmínek. Zvětšovala se řezná rychlost a posuv na zub, při 

konstantní hloubce řezu. 

Z teoretické části byly vyhodnoceny závěry, že pro nízké hodnoty řezných sil  

a drsnosti povrchu je vhodné použít malý posuv na zub a vysoké řezné rychlosti. 

Diplomová práce prokázala, že pro nízké hodnoty řezných sil je vhodné použít vysoké 

řezné rychlosti a nízké posuvy na zub. Pro drsnost povrchu, ale došlo k opaku. Pro 

kvalitnější povrch je vhodné použít vyšší řezné rychlosti a vyšší posuv na zub. Hodnoty 

drsnosti povrchu se neshodují s teoretickými poznatky, protože výsledky naměřených 

hodnot mohly být ovlivněny vibracemi stroje, tepelnou bilanci procesu, tvorbou třísek, 

větším vyložením obrobku. Lepší hodnoty drsnosti povrchu při vyšších vc a fz můžou 

být vysvětleny tím, že se tříska s řezné plochy správně odstraňovala a nedocházelo ke 

zvýšené tvorbě výstupku na obrobené ploše. Tříska byla optimálně vedena z místa řezu. 

Vyhodnocením působení výsledné síly na drsnost povrchu je vhodné volit vyšší 

řezné rychlosti a nižší posuvy na zub, protože výsledná řezná síla vykazuje nižší hodnoty 

v závislosti na kvalitě obrobeného povrchu. Drsnost povrchu pro nízké posuvy na zub 

vykazuje větší hodnoty Ra a Rz, ale tyto hodnoty nepřekročí hranici pro Ra 2,5 μm. 

Zaručuje to kvalitně obrobený povrch, kdy životnost řezného nástroje by mohla 

vykazovat větší hodnoty, než za použití vyšších posuvů na zub. Výjimkou je řezná 

rychlost vc = 850 [m.min-1], kdy hodnota Ra = 2,7 μm. Rešeršní závěry pro působení 

řezných sil na kvalitu obrobeného povrchu byly prokázány diplomovou práci. 

Pro frézování korozivzdorné oceli 1.4404 (AISI 316L) z hlediska zvolených řezných 

podmínek a nástrojů, doporučují použít řeznou rychlost vc = 350 [m.min-1]. Pro nízké 

řezné síly zvolit posuv na zub fz = 0,1 [mm]. Pro nízké hodnoty parametru drsnosti 

povrchu zvolit fz = 1 [mm] a pro nízké řezné síly a kvalitně obrobenému povrchu zvolit 

posuv na zub fz = 0,5 [mm].  

 Pro frézování korozivzdorné oceli 1.4404 (AISI 316L) nedoporučují volit řeznou 

rychlost vc = 250 [m.min-1] a posuv na zub fz = 1,5 [mm] a vc = 450 [m.min-1] a posuv 

na zub fz = 1 [mm]. Vyhodnocené testy pro tyhle řezné podmínky dosahují vysokých 

hodnot řezných sil a parametru drsnosti povrchu.  

  



68 
 

Tabulka 42 Doporučené řezné podmínky pro nízké řezné síly, nízké hodnoty drsnosti 

povrchu a pro nízké řezné síly s kvalitně obrobeným povrchem  

Doporučené řezné podmínky pro nízkou výslednou sílu F  

5_350_01 

vc 

[m.min-1] 

fz  

[mm] 

ap  

[mm] 

vf 

[m.min-1] 

350 0,1 0,5 1,11 

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

659,8 467,3 301,4 355,1 

Doporučené řezné podmínky pro nízké hodnoty drsnosti povrchu Ra a Rz 

7_350_1 

vc 

[m.min-1] 

fz  

[mm] 

ap  

[mm] 

vf 

[m.min-1] 

350 1 0,5 11,15 

Ra [μm] Rz [μm] 

1,184 7,440 

Doporučené řezné podmínky pro nízké řezné síly a kvalitně obrobený povrch 

6_350_05 

vc 

[m.min-1] 

fz  

[mm] 

ap  

[mm] 

vf 

[m.min-1] 

350 0,5 0,5 5,57 

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

1080 700,3 426,1 703,2 

Ra [μm] Ra [μm] 

1,386 8,760 
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5. Závěr 

V diplomové práci byla řešena analýza dynamického zatížení a silových poměrů při 

obrábění a hodnocení parametrů integrity povrchu při frézování. Experimentální část 

byla zhotovena ve spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině, Strojní fakultě, Katedře 

obrábění a výrobní techniky. Univerzita poskytla k experimentálnímu měření obráběcí 

centrum a přístroje pro měření řezných sil a parametru drsnosti povrchu. Řezné nástroje 

a korozivzdorná ocel 1.4404 (AISI 316L) byla poskytnuta VŠB – TUO, Fakultou strojní, 

Katedrou obrábění, montáže a strojírenské metrologie.  

V úvodní části se diplomová práce zabývá rešeršemi stávajícího stavu frézování 

korozivzdorných oceli. V kapitole byly popsány experimenty zabývající se 

problematikou frézování korozivzdorných ocelí. Z nastudovaných rešerší byly 

navrhnuty řezné podmínky. Zvolila se konstantní hloubka řezu, měnila se řezná rychlost 

a posuv na zub. Z publikaci se vyhodnotily závěry, podle kterých se porovnávaly 

výsledky řezných sil a parametrů drsnosti povrchu za předem stanovených řezných 

podmínek. Publikace uvádí, že pro nízké hodnoty řezných sil a drsnosti povrchu je 

vhodné použít nízký posuv na zub a vysokou řeznou rychlost. 

Experimentální část se věnuje popisu materiálu, obráběcího centra, řezných nástrojů, 

přístrojů pro měření řezných sil a drsnosti povrchu a volbu řezných podmínek.  

Poslední část diplomové práce se zabývá vyhodnocením silového zatížení a silových 

poměrů a hodnocení parametrů drsnosti povrchu. Byly popsány vzorce použité pro 

výpočty a zhotoveny přehledné tabulky pro lepší orientaci. Graficky byly znázorněny 

průběhy řezných složek, výsledných řezných sil F a parametry drsnosti povrchu Ra a Rz 

a rozšířené nejistotě měření. Provedlo se zhodnocení, diskuze a porovnání 

s publikacemi. Bylo zjištěno, že pro nízké řezné síly je vhodné použít vysoké řezné síly 

a nízké posuvy na zub a tím byla potvrzena teorie. Pro drsnost povrchu výsledky 

parametrů prokazovaly opak. Pro nízké hodnoty drsnosti povrchu je vhodné použít vyšší 

řezné rychlosti a vyšší posuvy na zub. Pro frézování s nízkými řeznými silami a kvalitně 

obrobenou plochou je vhodné volit vysoké řezné rychlosti a nízké posuvy na zub. 

Teoretické poznatky pro působení řezných sil na kvalitu obrobeného povrchu byly 

prokázaný diplomovou práci.  

Na závěr byly stanoveny doporučené řezné podmínky pro nízké řezné síly, nízké 

hodnoty drsnosti povrchu a nízké řezné síly a kvalitně obrobený povrch.  
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