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Seznam použitých symbolů 

vc Řezná rychlost [m·min-1] 

vf Rychlost posuvu [m·min-1] 

vt Rychlost odchodu třísky [m·min-1] 

F Síla, kterou nástroj působí na odřezávanou vrstvu [N] 

FT Třecí síla [N] 

FN Normálová síla [N] 

A Čelo nástroje [ - ] 

 Úhel řezu [°] 

 Úhel smykové roviny [°] 

 Úhel tření [°] 

 Úhel roviny střihu [°] 

n Nástrojový normálový úhel hřbetu [°] 

n Nástrojový normálový úhel čela [°] 

k Střední kritické kluzové napětí [Mpa] 

 Poloměr zaoblení špičky obráběcího nástroje  [mm] 

ap Hloubka řezu [mm] 

b Šířka řezu [mm] 

hD Tloušťka odřezávané vrstvy [mm] 

n1 Otáčky [min-1] 

fz Posuv na zub [mm] 

Ra Střední aritmetická úchylka profilu [m] 

Rz Největší výška profilu [m] 

x  Střední hodnota [mm] 

n Rozsah výběru [ - ] 

s(x) Výběrová směrodatná odchylka [mm] 

xi Naměřená hodnota [mm] 

H2, Hn Normované hodnoty [mm] 

uA Standardní nejistota typu A [mm] 

UB Standardní nejistota typu B [mm] 

UB1 Nejistota vlivu opěrné paty snímacího hrotu  

UB2 Nejistota měřícího přístroje  
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UC Rozšířená kombinovaná nejistota [mm] 

uC Kombinovaná standardní nejistota [mm] 

Z3max Nejistota typu B [mm] 

ku Koeficient rozšíření [ - ] 

AP1max Maximální využitelná délka řezné části nástroje [mm] 

D Průměr stopky nástroje [mm] 

D1 Řezný průměr nástroje [mm] 

L Celková délka nástroje [mm] 

LS Použitelná délka stopky nástroje [mm] 

ZU Počet zubů [ - ] 

Rm Mez pevnosti materiálu vtahu [Mpa] 

Rp Mez kluzu [Mpa] 

A5 Tažnost [%] 

E Modul pružnosti v tahu [Mpa] 

G Modul pružnosti ve smyku [Mpa] 

D Průměr kuličky [mm] 

F1 Síla zatížení [N] 

t Doba zatížení [s] 
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Seznam použitých zkratek 

HSC High Speed Cutting (vysokorychlostní obrábění) 

HPC High Produktivity Cutting (vysokoproduktivní obrábění) 

HPM High Performance Machining (vysokovýkonové obrábění) 

HFC High Feed Cutting (rychloposuvové obrábění) 

CAD Computer Alded Design (počítačem podporované navrhování) 

CIM Computer Integrated Manufacturing (počítačem Integrovaná výroba) 

CAM Computer Alded Manufacturing (řízení výroby počítačovou podporou) 

S-N-O Soustava stroj – nástroj – obrobek 

PPD Primární plastická deformace 

MNO Oblast primární plastické deformace 

KBN Kubický nitrid bóru 

PKD Polykrystalický diamant 

PCBN Polykrystalický kubický nitrid bóru 

SK Slinutý karbid 

HRC Tvrdost měřena dle Rockwella (diamant) 

HB Tvrdost měřena dle Brinella 

MBN Barkhausenův šum 
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1 Úvod do problematiky 

Charakteristickými znaky jsou v současné době rychlý rozvoj vědy 

a techniky, rozmach průmyslové výroby a stále těsnější spojení výzkumu 

a vývoje s výrobou, spojení teorie s praxí. 

Hlavním odvětvím průmyslu je strojírenství a představuje základ rozvoje 

ostatních průmyslových odvětví. Jeho hlavním trendem je klást větší důraz na 

efektivitu jakosti výroby, na její technickou i cenovou úroveň, na šetření 

materiálem a energií. 

Dnešní vývoj strojů pro třískové obrábění směřuje k tomu, aby tyto stroje 

při vyšší produktivitě práce dosáhly nových vyšších kvalit opracování povrchu. 

Podstatné snižování ceny vyráběných součástí je dosahováno zejména v rámci 

hlavních časů, kdy optimální řezné podmínky jsou charakterizovány vysokými 

hodnotami posuvů i otáček vřetene. 

Vzrůstající konkurenční tlak nutí výrobní podniky k organizačním 

opatřením a optimalizaci stávajících technologií, eventuelně využití technologií 

nových, mezi které se vysokorychlostní obrábění řadí. HSC – technologie dnes 

přináší možnost snižování výrobních nákladů, výrobních časů a někdy i nové 

konstrukční možnosti. 

Velké nároky kladené na stroje a jejich řídící techniku jsou uplatňovány 

i na nástroje, vyráběné ze slinutých karbidu, cermetu s optimalizovanou 

geometrií a konstrukci. Další zvyšování hospodárnosti je dosahováno použitím 

kubického nitridu bóru (KBN) a polykrystalického diamantu (PKD) jako řezného 

materiálu. Také aplikace povrchových úprav moderních řezných nástrojů vede 

ke značnému zvýšení efektivity výroby. 

1.1 Historický vývoj 

Koncepci obrábění vysokými řeznými rychlostmi začal uplatňovat vlastně 

již C. Salomon a to sérii experimentu prováděného v letech 1924 až 1931, který 

spočíval v sérii křivek popisujících závislost teploty řezání na řezné rychlosti. 

Dosáhl řezných rychlostí až 16 500 mmin-1 při frézování. Jeho předpoklad 

spočíval v tom, že řezná teplota dosahuje maxima při určité řezné rychlosti a při 

jejím dalším zvyšování již teplota řezání poměrně rychle klesá.  



        Michal Horný                                                                       Diplomová práce 

 7

19 50

Jeho záměrem bylo překonat hranici obecně nazvanou kritická řezná 

rychlost, které odpovídá kritická řezná teplota, při níž fréza není schopna 

odolávat vysoké teplotě a silám. Za touto hranicí, pak podle předpokladů mělo 

dojít ke snížení teploty řezání a to až na takovou teplotu, jaká byla při běžné 

řezné rychlosti. Tak by mohl řezný proces probíhat opět normálně při stejných 

teplotách řezání, ale s tím rozdílem, že by se pohyboval v oblasti obrábění 

vysokými řeznými rychlostmi. 

Po Salomonovi byla věnována této problematice pozornost v některých 

výzkumných laboratořích v USA, které řešily základní problém existence 

poklesu teploty po dosažení maxima. Výsledky tzv. balistických zkoušek, při 

řezných rychlostech řádově 50 000 až 80 000 mmin-1 sice potvrdily nižší 

úroveň řezných teplot i sil, ale s ohledem na dobu trvání záběru břitu 

s obrobkem řadu milisekund šlo o podmínky zásadně odlišné od zatížení břitu 

při běžném obrábění. 

První výzkum HS obrábění provedl R. L. Vaughn, který v roce 1958 

studoval několik proměnných veličin z běžného procesu obrábění o kterých se 

domníval, že jsou rozhodující pro HSC. Druhá série výzkumů začala v roce 

1970 a předmětem zkoumání bylo stanovení možnosti nasazení HS obrábění 

ve výrobě, nejdříve při obrábění hliníkových slitin a později nikl-hliníkového 

bronzu. F. J. McGee poskytl důležité údaje týkající se vlivu řezné rychlosti 

a geometrii břitu na teplotu řezání při soustružení hliníkové slitin. Tyto údaje 

ukázaly, že křivky teploty řezání dosahují vrcholu v blízkostí teploty tavení 

hliníkových slitin. Koncem 70. a začátkem 80. let minulého století byla 

provedena třetí série pány D. Flomem a R. Komandurim, která byla zaměřena 

na získání databáze pro obrábění hliníkových, titanových a niklových slitin 

a ocelí. Konec 80. let a léta 90. jsou reprezentována již jen německými 

technickými univerzitami, které v této problematice zaznamenali v Evropě 

nejvýraznější pokrok. Časovou osu uzavírá rok 2000, který se stál průlomovým 

i pro Západočeskou univerzitu v Plzni. [4]  

1.2 Současný stav ve světě (ČR) 

V současné době je výroba strojů nesmírně technicky i investičně 

náročná a soustřeďuje se velmi rychle do několika nejsilnějších firem a zemí. 
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Výroba a spotřeba obráběcích strojů a výrobních strojů vůbec je důležitým 

ukazatelem stupně průmyslového rozvoje jednotlivých zemí. 

Trojice ze světových ekonomických velmocí – USA, Německo 

a Japonsko, zajišťují ve výrobě obráběcích strojů více než 50 % světové 

produkce a spotřebují téměř její polovinu. Jestliže se mezi takové giganty 

dokázala vklínit Itálie objemem výroby a Čína ve spotřebě obráběcích strojů 

figuruje dokonce na třetím místě světových tabulek, vzbuzuje hospodářský 

potenciál i těchto zemí veliký respekt. [16] 

Česká republika si v posledních letech udržuje postavení uprostřed 

druhé desítky světových výrobců a jen o jedno až dvě místa zaostává v objemu 

spotřeby. Mezinárodní uznání ČR vyjadřuje členství v asociaci CECIMO. 

Význam a vysokou úroveň českých výrobců obráběcích strojů výrazným 

způsobem umocňuje prestižní postavení největšího českého producenta 

společnosti Tajmac – ZPS v elitní trojici největších světových výrobců 

vícevřetenových automatů. [16] 

Základem specifikací pro inovaci a vývoj nových strojů se vedle znalosti 

požadavků zákazníků staly nejnovější technické a technologické poznatky 

a trendy v oboru třískového obrábění. Zvýšením pevnosti a tuhosti skeletů byla 

dosažena maximální dynamická a tepelná stabilita strojů. Optimalizaci pohonů 

posuvů a pohonů vřeten byla podstatně zvýšená jejich dynamika. Parametry 

strojů umožňují aplikaci technologie vysokorychlostního obrábění (HSC) 

i technologie vysoce produktivního obrábění (HPC), které představují hlavní 

světové trendy z přelomu tisíciletí i současnosti. [16]  

Tato technologie se využívá například při výrobě integrálních dílů pro 

letecký průmysl, nebo sériová výroba automobilového průmyslu a u jeho 

subdodavatelů. Metodami HSC se vyrábějí střední série komponentů. Skříně 

převodovek, díly brzd, pumpy, hlavy válců podobně. Materiálem jsou zde 

převážně slitiny hliníku. Očekává se ovšem i jejich všeobecné uplatnění v málo 

a středně sériové strojní výrobě. [2] 
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2 Pojem HSC a jeho definice 

Pojem HSC je velmi relativní. Nelze totiž přesně říci, že konvenční 

obrábění přechází do oblasti vysokorychlostního obrábění od určité řezné 

rychlosti, aniž bychom brali ohled na ostatní podmínky vytvářející proces. 

Těmito podmínkami je myšlen jednak způsob obrábění a především druh 

obráběného materiálu. Někteří odborníci se přiklánějí k definici, že o HSC jde 

tehdy, když střední teplota řezání dosahuje hodnot blízkých teplotě tavení 

obráběného materiálu. V praxi se ujal názor, že obrábění vysokými řeznými 

rychlostmi probíhá v oblasti od 600 do 1800 m.min-1, obrábění super řeznými 

rychlostmi nad 18 000 m.min-1. V případě těžkoobrobitelných materiálů, jako 

jsou slitiny niklu či titanu, se dává spíše přednost výrazu výkonové obrábění. 

Z hlediska procesu tvoření třísky by třetí definice mohla znít, že vysoká řezná 

rychlost je taková rychlost, od které se v celé oblasti primární plastické 

deformace vytvářejí pouze lokalizované smyky bez intenzivní plastické 

deformace. [1]  

HSC technologie zahrnuje kromě vlastního obrábění i tzv. suché a tvrdé 

obrábění. Vysokorychlostní obrábění sleduje zvýšení úběru třísek, kvality 

obráběného povrchu a životnosti nástroje podstatným zvýšením řezné rychlosti 

při sníženém průřezu třísky a snížení řezné síle. Vysoká relativní rychlost třísky 

vzhledem k čelní ploše nástroje spolu s novou kvalitou řezné hrany zvyšuje 

podíl tepla řezného procesu, které odchází s třískou, snižuje tepelné 

i mechanické namáhání nástroje a prodlužuje jeho životnost. Redukce 

tepelných toků do nástroje, rámu stroje a do obrobku za současného snížení 

řezných sil přináší zvýšení přesnosti obrobku a kvality jeho povrchu. [2] 

Doposud se ještě nikomu nepodařilo adekvátně pojmenovat tuto 

sdruženou technologii přesně vymezitelnou definici, která by popsala a vystihla 

okolnosti, mechanismus a způsob vlastního obrábění, a nad kterou by zavládla 

všeobecná shoda. Pojem obrábění vysokými řeznými rychlostmi naznačuje jen 

část celé pravdy o této technologii, proto již v úvodu je nutno připomenout, že 

se nejedná pouze o zmíněnou extrémně vysokou řeznou rychlost, jak by se 

mohlo zdát při prvním pohledu na věc, nýbrž také o vysoké rychlosti posuvů. 

Krátce řečeno se jedná o vysoce výkonné obrábění, při kterém se dosahuje 

velkých objemů obrobeného materiálu za časovou jednotku tzv. úběru. [4] 
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Vedle pojmu HSC se velice často objevuje i pojem HPM nebo HPC. 

Rozdíl mezi HSC a HPC je důraz kladen na jednotlivé prvky obráběcího 

procesu a obráběcí techniky. Proto je nutné chápat oba pojmy jako ne zcela 

zaměnitelné. Klást důraz na rychlost obrábění není totéž jako klást důraz na 

řezný výkon a na množství odstraněného materiálu. Zatímco HSC se více 

zaměřuje na samotný obráběcí resp. řezný proces s cílem umožnit nasazení 

třískových technologií i pro specifické obráběcí situace a kde hlavní roli hraje 

především řezná rychlost, u HPC je prvotním hlediskem kombinace 

ekonomicko-kvalitativních kritérií. HPC má stále ještě velký rozvojový potenciál, 

hlavně pak v oblasti vývoje nových nástrojů pro obrábění. [4] 

2.1 Suché obrábění 

Cílem suchého obrábění je vyloučení a nebo minimalizace použitého 

množství řezných kapalin a tím snížení nákladů na jejich obstarání, údržbu 

a likvidaci. Z důvodu technických, ale i ekonomických není často možné úplně 

se zříct použití řezných kapalin, a proto se používá tzv. ,,kvazi-suché” obrábění, 

které ponechává určité zredukované množství řezných kapalin pro mazání 

kontaktní plochy a tým pro snížení třecích sil mezi třískou a nástrojem, pro 

zabránění vzniku nárůstku  apod. Chlazení a třísku odplavující efekty se sice 

ztratí, ale dochází k radikálnímu snížení potřeby řezné kapaliny. 

K růstu použití suchého obrábění napomáhá potřeba ochrany životního 

prostředí a ochrana zdraví pracovníků. Mnohé z řezných kapalin obsahují látky 

poškozující životní prostředí, resp. zdraví pracovníků. V případě, že úplné 

vyloučení řezných kapalin není možné, ekologické a zdravotní důvody vedou 

k potřebě používání neškodných řezných kapalin. [3] 

2.2 Tvrdé obrábění 

Tvrdé obrábění znamená obrábění kalených ocelí a jiných velmi tvrdých 

materiálů nástroji definovaným tvarem řezné hrany náhradou za dříve užívanou 

technologii broušení. Tvrdé obrábění je umožněno hlavně použitím kubického 

nitridu bóru (KBN) jako řezného materiálu, který je druhým materiálem za 

diamantem co do tvrdosti, ale svou tvrdost si na rozdíl od diamantu udržuje až 

do vysokých teplot (až do 2000 °C), překračující tavnou teplotu železných 

materiálů. Má také mnohem vyšší odolnost proti mechanickým a teplotním 
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šokům. Efekty vysokorychlostního obrábění kalených materiálů pomocí KBN se 

dostavují již při relativně nízkých řezných rychlostech do 200 m.min-1. Tyto 

technologie mají společný základ, který vyplývá z příbuznosti jevů řezného 

procesu při zvyšování řezné rychlosti a teploty třísky. [2] 

 

 
Obr. 2.1 - Oblast HSC efektu pro dané materiály [11] 

 

Na obr. 2.2 vidíme oblast řezných rychlostí pro dané materiály a také oblast 

řezných rychlostí u jednotlivých metod obrábění. 

  

 
Obr. 2.2 - Oblast efektu HSC u obráběných materiálů a metod obrábění [11] 
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3 Základní rozdíl mezi konvenčním a HSC obráběním 

Obecně platí, že efektivní řezání kovu nastává, pouze když  si řezný 

materiál při teplotě a v prostředí řezného procesu udrží výraznou převahu 

tvrdosti oproti obráběnému materiálu. Se vzrůstající řeznou rychlostí roste 

celkové množství tepla řezného procesu, a to téměř úměrně s narůstající 

rychlostí střihu třísky a intenzitou tření třísky o nástroj. Plastickou deformaci 

třísky v rovině střihu se rázem, skokově, mění její teplota, která dále roste 

třením třísky o čelo nástroje. [2] 

 

Princip HSC řezných pochodů lze vysvětlit s porovnáním konvečních 

technologií. 

 

 

Obr. 3.1 - Porovnání konvenčního a vysokorychlostního obrábění [2] 
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Tab. 3.1 Srovnání řezných parametrů u konvenčního a HSC obrábění [1] 

Sledovaný parametr Konvenční obrábění HSC obrábění 

Řezná rychlost vcK      vcHSC 

Celkový řezný odpor FK      FHSC 

Třecí síla FT      FTHSC 

Úhel směru max. tečných napětí K      HSC 

Tloušťka třísky aK      aHSC 

Rychlost odchodu třísky z kontaktní 

zóny 
vtK      vtHSC 

Drsnost obrobeného povrchu RaK      RaHSC 

 

Rozdíly mezi rychlostním a konvenčním obráběním se výrazně projevují 

v mechanizmu tvorby třísky. Oddělování třísky je velmi složitým procesem, 

jehož průběh závisí na mnoha činitelích, zejména na fyzikálních vlastnostech 

obráběného materiálu a jejich závislosti na podmínkách plastické deformace. 

Obecně platí, že při zvyšující se řezné rychlosti se oblast plastické deformace 

v zóně tvorby třísky zužuje a ke vzniku třísky dochází plastickým skluzem 

v jediné rovině, tzv. rovině střihu. [8] 

3.1 Tvorba třísky u klasického obrábění 

Základní podmínkou progresivního obrábění je naprostá převaha 

požadovaných fyzikálních vlastností materiálu řezného nástroje nad 

obráběným. Obecně se předpokládá, že se vzrůstající řeznou rychlostí roste 

celkové množství tepla, a to téměř úměrně s narůstající rychlostí střihu třísky 

o nástroj. Plastickou deformaci třísky v rovině střihu se ,,skokově“ mění její 

teplota, která dále roste třením třísky o čelo nástroje. Při klasickém obrábění 

dochází ve smykové rovině k mechanickému zpevnění třísky, které vede 

k jejímu ztvrdnutí oproti původnímu stavu. Tím, že zpevněná tříska klade větší 

odpor, narůstá úhel roviny střihu, který zvyšuje tloušťku třísky i její odpor proti 

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

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

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

do nástroje. Třecí teplo a značná přítlačná síla třísky podporující difusní 
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procesy, které vedou k vymílání kráteru na čele nástroje. Intenzita vývoje 

celkového procesního tepla roste úměrně se zvyšováním rychlosti smyku třísky 

ve smykové rovině, ale také s řezným odporem, který je dán obráběným 

materiálem. [5] 

 

 
Obr. 3.2 - Zpevňování při ,,klasickém“ obrábění [10] 

 

3.2 Tvorba třísky v podmínkách HSC obrábění 

Vysokorychlostní obrábění, realizované zvláště výkonnými, mimořádně 

tvrdými a tepelně odolnými řeznými nástroji, probíhá při teplotě třísky blízké 

tavné teplotě obráběného materiálu. Za určité řezné rychlosti dochází k náhlé 

změně řady metalurgických, chemických i mechanických vlastností třísky. 

Tříska sníží svou přítlačnou sílu na čelo nástroje. Tento děj nastane také 

v případě kalené ocelové třísky, která rovněž změkne. Třecí síla i celkový řezný 

odpor klesne, zvětší se úhel smykové roviny, ztenčí se průřez odcházející třísky 

a zvýší se rychlost vt jejího odchodu z kontaktní zóny. Utvářející se tříska 

,,zčervená“ a následně sníží svou přítlačnou sílu Fn na čelo nástroje. Plocha 

kontaktní zóny se naopak sníží, čímž se omezí sekundární nárůst teploty třísky 

třením v kontaktní zóně. [5] 
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Obr. 3.3 - Tvorba třísky u ,,klasické“ a ,,HSC technologie“ [10] 

3.2.1 Odvození úhlu střižné roviny  

 
Obr. 3.4 - Dynamické podmínky při obrábění [6] 

 

Velikost úhlu  na obr. 3.4 lze odvodit z podmínky minimálně vyložené 

práce a stanovit sílu F, kterou nástroj působí na odřezávanou vrstvu: 

,
)90cos(sincossin 













 baba
F pkpk   (3.1) 

Cílem řešení je nalezení úhlu , pro který bude síla F minimální. Tohoto 

je možné dosáhnout nalezením extrémní hodnoty funkce rovnice, tedy 

z podmínky: 
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,0
d

dF   (3.2) 

Úpravou rovnice (3.1) a splnění podmínky rovnice (3.2): 

,0
sin)90(cos

)90cos(
22 










K
d
dF   (3.3) 

Po úpravě vztahu (3.3) dostáváme úhel střižné roviny  závisející 

především na úhlu řezu  a úhlu tření : 

,
2

)(90  
   (3.4) 

Eliminace vlivu normálové složky síly obrábění FN poklesne: 

 Celkový řezný odpor a třecí složka Ft, 

 zmenší se intenzita opotřebení čela nástroje, 

 zvětší se úhel střižné roviny . [6] 

3.3 Vliv podmínek obrábění vysokorychlostními řeznými 

rychlostmi 

3.3.1 Vliv řezné rychlosti vc 

S rostoucí řeznou rychlostí se zužuje oblast PPD a úhly 0 a 1 rostou. 

V oblasti HS obrábění se PPD koncentruje do úzkého smykového pásu v okolí 

smykové roviny v důsledku omezené řezné rychlosti šíření kluzu 

v polykrystalech. Rostoucí řezná rychlost způsobuje zmenšování intenzity 

plastické deformace a v HSC režimu nedochází téměř k plastické deformaci 

třísky. [4] 

3.3.2 Vliv řezné rychlosti na vlastní tvorbu třísky 

Z hlediska tvorby třísky je znám vznik především dvou druhů třísek a to 

třísky soudržné a elementární. Podle rozložení plastické deformace je soudržná 

tříska plynulá nebo článkovitá. Plynulá tříska se vytváří u kovů a slitin 

s krychlovou prostorově nebo plošně středěnou krystalovou mřížkou s vysokou 

tepelnou vodivostí a malou tvrdostí (jsou to např. slitiny hliníku nebo oceli 

s nízkým obsahem uhlíku). Naopak tvorba článkovité souvislé třísky je 

pozorována u obrábění kovů s hexagonální těsnou krystalovou mřížkou, které 
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se vyznačují nízkou tepelnou vodivostí a vysokou tvrdostí. Do této skupiny patří 

převážně materiály jakými jsou titanové a niklové slitiny. 

Druh vzniklé třísky pro určitý obráběný materiál závisí především na 

velikosti řezné rychlosti. Proto je u HS obrábění pozorován vznik soudržné 

plynulé třísky, soudržné článkovité třísky i třísky elementární. Při nízkých 

řezných procesech se může pro jeden obráběný materiál vytvářet plynulá 

soudržná tříska a od určité řezné rychlosti se začne vytvářet soudržná 

článkovitá tříska na třísku elementární. [4] 

3.3.3 Vliv řezné rychlosti na řezné síly 

Bylo potvrzeno, že řezná síla se zmenšuje s rostoucí řeznou rychlostí až 

do dosažení minima při řezné rychlosti charakteristické pro daný materiál. Poté 

má řezná síla tendenci k růstu s rostoucí řeznou rychlostí. Smyková síla 

v oblasti nižších řezných rychlostí roste se zvětšující řeznou rychlostí vlivem 

deformačního zpevnění. Od určité výše řezných rychlostí se začne uplatňovat 

tepelné opevňování a smyková síla klesá a teoreticky se blíží k nule. 

Snížení řezné síly pozorované při obrábění různých materiálů, ale 

nesníží nároky na výkon obráběcích strojů. Mechanická práce je součinem 

řezné síly a řezné rychlosti. Pokles řezných sil je v porovnání s růstem řezné 

rychlosti zanedbatelný, proto potřebný výkon stroje stále roste. Snížení řezných 

sil se také s výhodou používá při obrábění tenkostěnných a málo tuhých částí 

obrobků. [4] 

3.4 Velikost posuvu, hloubka řezu 

Hodnoty velikosti posuvu a hloubky řezu mají u HS obrábění stejný vliv 

na jevy při obrábění, jako při konvenčním obrábění. Ovšem jejich hodnoty jsou 

u HS obrábění velice závislé na mnoha faktorech a jejich hodnoty se musí vždy 

striktně dodržet vhodná strategie úběru materiálu obrobku. V koutech a ostrých 

přechodech se může velikost hloubky řezu značně měnit. Vhodnou strategii 

odebírání materiálu zajišťují vyspělé CAD/CAM systémy. Při špatně zvolené 

strategii odebírání materiálu může být ovlivněna celá stabilita procesu řezání. 
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Vliv hloubky řezu a velikosti posuvu na některé jevy: 

 S rostoucí velikostí posuvu klesá součinitel pěchování, rostou řezné síly, 

roste střední teplota řezání a snižuje se trvanlivost břitu (pro stejnou vc). 

 S rostoucí velikostí hloubky řezu klesá měrný řezný odpor, klesá 

součinitel pěchování, roste střední teplota řezání, rostou řezné síly 

a snižuje se trvanlivost břitu (pro stejnou vc). Roste také úhel smykové 

roviny a zužuje se oblast PPD. 
 

Pro velikosti řezných sil a jejich minimalizace je nejpříhodnější čtvercový 

průřez třísky. Nevhodný průřez třísky (velká šířka a malá tloušťka) zvyšuje 

velikost normální složky řezné síly, která negativně ovlivňuje kvalitu povrchu 

a přesnost obrábění. Velikost normální složky řezné síly je nutné minimalizovat 

především při dokončování dlouhými štíhlými nástroji. [4] 

3.5 Vliv na integritu povrchu 

Integrita obrobeného povrchu je soubor vlastností obrobeného povrchu 

popsaný souborem následujících charakteristik: 

 topografie povrchu (geometrické charakteristiky profilu povrchu), 

 strukturní změny v povrchové vrstvě 

 stupeň, hloubka a charakter zpevnění 

 smysl, velikost a průběh zbytkových pnutí  

Velikost zpevnění povrchové vrstvy závisí pouze na terciární plastické 

deformaci. Použitím HS technologií se intenzita zpevnění povrchové vrstvy 

sníží a hloubka tohoto zpevnění je velice malá. 

Snížením teploty povrchu nedochází ani ke strukturním změnám 

v povrchových vrstvách. To je důležité zvláště u obrábění kalených materiálů, 

u kterých by vysoká teplota povrchu způsobila popuštění a ztrátu tvrdosti. 

Tvarová přesnost a drsnost obrobku je závislá také na stabilitě procesu 

řezání. Pro dosažení stability musí být frekvence vynucených kmitů 

a samobuzeného kmitání rozdílná od vlastní frekvence některého určujícího 

členu systému. Nemůže tedy dojít k rezonanci. 

Důraz na topografii povrchu se klade u HS obrábění především při 

dokončovacím obrábění. Na topografii povrchu ovšem nemá velký vliv samotná 

HS technologie, ale především řada faktorů, které se v procesu vyskytují. [4] 
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4 Porovnání technologie HSC 

4.1 Výhody technologie HSC 

 Se zvyšujícími se otáčkami vřetene je umožněna vyšší rychlost posuvu 

při stejné tloušťce odebírané vrstvy jako při konvenčním obrábění. Proto 

je dosaženo významného snížení strojních časů 

 Důsledkem vysoké hodnoty úběru (cm3min-1) se získá větší objem 

odebraného materiálu resp. třísek za jednotku času. Množství 

odebraného materiálu je zhruba o 30% větší než při konvenčním 

obrábění. 

 Snížení řezných sil a silových deformací soustavy S-N-O. 

 Zvýšení podílu tepla odváděného třískou – vlivem řezné rychlosti 

dochází ke změně rozložení odvodu tepla (v režimu HFC: 75% třískou, 

10% břitem nástroje, 10% okolním prostředím, 5% obrobkem). 

 Snížení podílu tepla odváděného obrobkem dochází k eliminaci jeho 

tepelných deformací. 

 Vlivem nárůstu posunové rychlosti se tepelné ovlivnění obrobku ještě 

snižuje. 

 Zvýšení rozměrové přesnosti obrobku. 

 Zlepšení kvality obrobeného povrchu, které vede k minimalizaci nebo 

k úplnému odstranění dokončovacích operací. 

 Protože jsou při vysokorychlostním obrábění obecně používány malé 

hloubky řezy, jsou nástroje a vřeteno zatěžovány jen malými radiálními 

silami. To šetří ložiska vřetene, vedení a kuličkové šrouby. 

 Redukce nástrojového vybavení stroje. 

 Omezení nebezpečí vzniku chvění přesunem řezných podmínek mimo 

rozsah kritických vibrací soustavy S-N-O. 

 Produktivita je celkově největší při fázi dokončování, přestože je 

dosahováno nadstandardní kvality povrchu. 

 HSC umožňuje také obrábění velmi tenkých obrobků. [9] 
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4.2 Nevýhody technologie HSC 

 Nákladné strojní vybavení. 

 Speciální (drahé) nástroje a řezné materiály. 

 Nutnost vyvažování rotačních nástrojů. 

 Speciální přesné upínání řezných nástrojů. 

 Speciální upínání obrobků. 

 Odstraňování velkého objemu třísek za jednotku času. 

 Nedostatečné odzkoušení technologických dat pro HSC, HFC 

projektování – pro některé druhy materiálů. 

 Zvýšené náklady na zajištění dostatečné bezpečnosti obsluhujícího 

personálu. 

 Velké hodnoty zrychlení a zpomalení při startu a při zastavování vřetene 

přinášejí rychlejší opotřebení vedení, ložisek a uložení. A tím vedou 

k nárůstu nákladů na opravu a údržbu. 

 Nutné jsou odborné znalosti této technologie, vyhovující programové 

vybavení a spojení pro rychlý přenos dat. 

 ,,Testovací fáze” vykazuje značnou časovou náročnost. 

 Nezbytná je technická příprava výroby včetně plánování výroby 

s důrazem na optimalizaci tohoto řezného procesu a to vše na vysokém 

stupni/úrovni propracovanosti (nutno plně/hospodárně využít poměrně 

drahé výrobní zařízení a nářadí). [9] 

4.3 Aplikace vysokorychlostního obrábění 

 Obrábění s vysokým podílem hrubování při použití výkonných 

vřetenových jednotek. Příkladem je výroba integrálních dílů pro letecký 

průmysl, nebo sériová výroba v automobilovém průmyslu a u jeho 

subdodavatelů. HSC metodami se vyrábějí střední série komponentů. 

Skříně převodovek, díly brzd, pumpy, hlavy válců apod. Materiálem zde 

jsou převážně slitiny hliníku. 

 HSC technologie při obrábění součásti z křehkých materiálů nebo 

součástí s tenkými stěnami nachýlenými na deformace. Ty nelze 

konvenčními metodami úspěšně opracovat. Při obrábění vysokými 
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rychlostmi vznikají jen malé síly působící na obrobek a tím i malá 

pravděpodobnost deformace obrobku. 

 Obrábění součástí z materiálů citlivých na teplo vzniklé při řezném 

procesu. Opět se zde využívá efektu vysokorychlostního obrábění, ale 

tentokrát efektu menších tepelných toků do materiálu obrobku z procesu 

řezání. 

 Výroba zápustek, forem, lisovacích nástrojů a elektrod. Zavedení HSC 

metod zde vytvořilo předpoklady pro optimalizaci celého výrobního 

procesu. Přínosem je kromě zkrácení času  výroby také výrazné 

zkrácení výrobního řetězce, snížení rozpracovanosti výroby, náhrada 

některých nekonvenčních metod obrábění; to vše je umožněno značným 

zlepšením přesnosti a kvality povrchu. Z velké části odpadne také 

nutnost následného ručního dokončování povrchu formy. Typickým 

materiálem je zde ocel, kalená ocel a měď. [4] 

4.4 Ekonomická podstata rozvoje HSC 

Rozšíření této nové HS technologie do široké praxe je otázkou její 

ekonomické rentability, kde prioritní roli hrají samozřejmě náklady na její 

zavedení a provoz versus úspory, kterých lze její aplikací dosáhnout. Tato 

technologie je specifická tím, že pro její plné využití je zapotřebí velmi dokonalé 

spolupráce nejen všech dílčích složek systému výroby (CIM = Computer 

Integrated Manufacturing = počítačem integrovaná výroba), ale především tzv. 

prvků do vytvářejících vlastní proces obrábění, které se výrazně podílejí na 

vedlejších časech. V porovnání s konvečním způsobem obrábění je HSC 

mnohem silnější závislé na periferních zařízeních typu: systémy pro výměnu 

nástrojů nebo odstraňování třísek atd. Jelikož podstata HS obrábění spočívá 

v použití vysokých řezných rychlostí, zajišťujících velmi vysoké hodnoty úběru 

materiálu, je proto její hlavní výhodou snížení času na obrábění, vedle dalších 

kvalitativních výhod, které přináší. Pokud strojní čas tvoří podstatnou část 

celkového operačního času a pokud opotřebení břitu při vysoké řezné rychlosti 

není významné, potom zvýšení řezné rychlosti způsobí významné snížení 

strojních časů, ale dále pak také snížením mzdových a režijních nákladů, kdy 

při HS obrábění pracuje na menším množství technologických operací menší 
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počet pracovníků s využitím menšího počtu obráběcích strojů (ale 

výkonnějších). 

V dnešní době se metoda vysokorychlostního obrábění frézováním nebo 

soustružením uplatňuje především při obrábění hliníku a jeho slitin, kde přinesla 

velmi podstatné snížení strojních i vedlejších časů. Vedle speciálních 

obráběcích strojů, nutných k realizaci HSC, hrají velmi důležitou roli náklady na 

nástroj, respektive dosahovaná trvanlivost břitu v porovnání s její cenou. Pro 

obrábění hliníku se většinou používá břitů ze SK nebo PKD, které jsou 

v současnosti již běžným nástrojovým materiálem za dostupné ceny. Jinak je 

tomu v případě obrábění ocelí a litin. Zde je nutno pro dosažení odpovídající 

trvanlivosti břitu použít nástroje s břity PCBN nebo řezné keramiky pro 

soustružení. Při této variantě se ovšem musí provést důkladná ekonomická 

rozvaha, při které se berou v úvahu vysoké ceny těchto řezných materiálů. [4] 
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5 Příprava experimentu 

Úkolem práce je ověřit vliv vysokorychlostního frézování na kvalitu 

obrobeného povrchu. Část experimentu byla provedena za spolupráce Institute 

of Mechanical Technology z Poznan University of Technology v Polsku. 

Experiment byl proveden na univerzálním 5-ti osém CNC frézovacím centru 

DMU 60 monoBLOCK s použitím 2 různých nástrojů od firmy KENNAMETAL. 

Pro samotný experiment byly použity dva materiály ASP 2023, což je nástrojová 

ocel a ocel 12 050.1. V experimentální části byla hodnocena drsnost povrchu, 

tvrdost podle Brinella a zbytkové pnutí v závislosti na navržených řezných 

parametrech a použitých řezných nástrojích. 

 

 
Obr. 5.1 - Materiál 12 050.1 po experimentu a vyhodnocení povrchu 

 
Obr. 5.2 - Materiál ASP 2023 po experimentu a vyhodnocení povrchu 
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5.1 Použitý stroj 

Experiment byl prováděn na stroji DMU 60 monoBLOCK s NC otočným 

stolem. Výrobcem stroje je DECKEL MAHO. Tento univerzální frézovací stroj je 

určený pro produktivní obrábění. Má vysokou tuhost, dynamiku a přesnost. 

Nabízí optimální ergonomii a uživatelskou přívětivost. Vyrábí se v 3 a 5ti osém 

provedením. Řídícím systémem tohoto stroje je Heidenhaim iTNC 530. [13] 

 

 
Obr. 5.3 - Univerzální CNC-frézka DMU 60 monoBLOCK [13] 

 

Tab. 5.1 Základní technické parametry použitého stroje [14] 

Technický údaj Hodnota Jednotka 

Počet os 5  

Pracovní rozsah X x Y x Z 730 x 560 x 560 mm 

Rozsah otáček 1 – 24 000 min-1 

Rychloposuv 30 mmin-1 

Výkon 15 kW 

Plocha stolu 1000 x 600 mm 

Řídící systém Heidenhaim iTNC 530  
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5.1.1 OMP60 obrobková sonda s optickým systémem OMI - 2 

Pro ustavení obrobku byla použita obrobková sonda OMP 60 s optickým 

systémem OMI – 2, která se instaluje do vřetene v obráběcím centru. Sonda 

Renishaw se používá v CNC obráběcích centrech či frézkách k ustavení 

a kontrole obrobků. Díky konstrukčnímu řešení jak sonda, tak i komunikační 

modul odolávají náročným podmínkám pracovního prostředí obráběcího stroje 

včetně nárazů a vibrací. [21] 

 

 
Obr. 5.4 - Sonda OMP 60 při ustavování obrobku 

5.2 Zkušební materiály 

Pro experiment byly použity zkušební materiály nástrojová ocel ASP 

2023 , která je na obr. 5.2 a ocel 12 050.1 která je na obr. 5.1. 

5.2.1 Nástrojová ocel ASP 2023 

Nástrojová ocel ASP 2023 je vyráběna metodou práškové metalurgie. 

Výrobce oceli je společnost Erasteel (Švédsko, Francie). Materiál je tvrdší, 

houževnatější a odolnější proti otěru. Materiál se standardně dodává s tvrdostí 

62 HRC. Chemické složení materiálu je popsáno v tab. 5.2. [22] 
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Tab. 5.2 Chemické složení ASP 2023 [22] 

Označení materiálu ASP 2023 

Chemické složení [%] 
C Cr Mo W V 

1,30 4,20 5,00 6,40 3,10 

Způsob výroby Prášková metalurgie 

Výrobek Plochá tyč 

5.2.2 Ocel 12 050.1 

Druhý materiál, který byl v experimentu použit a zkoušen byla ocel 

12 050.1. V tab. 5.3 je popsané chemické složení materiálu. Uhlíková ocel 

k zušlechťování a povrchovému kalení 12 050.1 normalizačně žíhaný (ČSN 41 

2050). Použití: materiálem je uklidněná ocel vhodná na hřídele těžebních strojů, 

turbokompresorů, karuselů, na větší ozubená kola, šneky, ozubené věnce, 

rotory šroubových kompresorů, ojnice, pístnice, vřetena, písty kompresorů, 

čepy, šrouby, dopravní válečky, lamely spojek a další. [23] 

 

Tab. 5.3 Chemické složení 12 050.1 [23] 

Označení 

materiálu 
12 050.1 

Chemické 

složení 

[%] 

C Mn Si Cr Ni Cu P S 

0,42 

0,50 

0,50 

0,80 

0,17 

0,37 

max 

0,25 

max 

0,30 

max 

0,30 

max 

0,40 

max 

0,040 

 

Tab. 5.4 Mechanické vlastnosti oceli 12 050.1 [23] 

Mez kluzu Rp0,2 min. 325 MPa 

Mez pevnosti Rm min. 540 MPa 

Tažnost A5 min. 17 % 

Tvrdost max. 225 HB 

Modul pružnosti v tahu E 211 GPa 

Modul pružnosti ve smyku G 79 GPa 
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5.3 Použité nástroje 

K provádění experimentu byly použity frézy od společnosti Kennametal 

Europe GmbH. Společnost Kennametal je řazena mezi přední světové 

dodavatele nástrojů, obráběcích komponentů a moderních materiálů 

používaných ve výrobních procesech. Konkrétně byly použity frézy 

s označením F3AH1800ADL30 a F4AJ1800ADN30. 

Obě použité Frézy jsou celokarbidové s PVD vícevrstvým povlakováním 

vrstvami TiN, TiCN a TiC. Ve srovnání s chemickou metodou povlakování CVD 

dosahuje fyzikálně nanesený PVD povlak TiN velmi výrazně lepších výsledků 

z hlediska opotřebení břitu nástroje. Uvedené povlaky se používají zpravidla pro 

tvrdé a suché obrábění. Pro HSC musí být systémy povlaků zpravidla s co 

nejmenší tloušťkou, často menší 10 m neboť větší tloušťky zvětšují zaoblení 

řezné hrany, což negativně působí na přesnost, drsnost a celkově na proces 

řezání. [24] 

 
Obr. 5.5 - Schéma jednotlivých povlakovaných vrstev [24] 

5.3.1 F3AH1800ADL30 

Jedná se o karbidovou tříbřitou stopkovou frézu o průměru 18 mm se 

stoupáním šroubovice 30°. Další rozměry jsou uvedeny v tab. 5.5. Použití frézy 

je vhodné pro vysokoproduktivní obrábění díky tuhému tělesu a konstrukci 

s dostatečně velkou zubovou mezerou, která zaručuje bezproblémový odvod 

třísek i při vysokých rychlostech řezání. Nástroj je vhodný také pro dokončovací 

frézování. Primárně je fréza určena pro obrábění materiálů P, M, K, 

S a alternativně pro obrábění materiálů N. Tato fréza byla použita 

u experimentu 2 a 3. [24] 
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Obr. 5.6 – Fréza F3AH1800ADL30 [24] 

Tab. 5.5 Rozměry frézy F3AH1800ADL30 [24] 

D1 [mm] D [mm] 
AP1 max 

[mm] 
LS [mm] L [mm] ZU 

18,00 18,00 26 48 92 3 

 

5.3.2 F4AJ1800ADN30 

Pro experiment 1 a 4 byl použit nástroj F4AJ1800ADN30. Jedná se 

o karbidovou čtyřbřitou stopkovou frézu o průměru 18 mm se stoupáním 

šroubovice 30°. Další rozměry jsou uvedeny v tab. 5.6. Použití frézy je obdobné 

jako u předchozí použité frézy F3AH1800ADL30. [24] 

 
Obr. 5.6 – Fréza F4AJ1800ADN30 [24] 

Tab. 5.6 Rozměry frézy F4AJ1800ADN30 [24] 

D1 [mm] D [mm] 
AP1 max 

[mm] 
LS [mm] L [mm] ZU 

18,00 18,00 32 48 92 4 
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6 Experimentální podmínky 

V provedeném experimentu byl ověřován vliv vysokorychlostního 

frézování na kvalitu obrobeného povrchu. V tab. 6.1 jsou uvedeny použité řezné 

parametry, které byly při experimentu použity. Celý experiment byl prováděn 

sousledným frézováním na univerzálním frézovacím centru DMU 60 

monoBLOCK. Pro samotný experiment byly použity zkušební materiály ocel 

12 050.1, která je zobrazena na obr. 5.1 na které se frézovala plocha 1 až 12 

o šířce 16mm. Plocha 1 až 6 byla frézováno čtyřbřitou frézou F4AJ1800ADN30. 

Axiální hloubka řezu byla stanovena s ohledem na uplatnění technologie při 

dokončování na ap=0,25mm, fz=0,25mm. Zbývající plochy 7 až 12 byly 

frézovány tříbřitou frézou F3AH1800ADL30. Hloubka řezu byla konstantní 

s ohledem na uplatnění technologie při dokončování ap=0,25mm, fz=0,33mm. 

Druhým materiálem, který byl v experimentu použit je nástrojová ocel 

ASP 2023, která je zobrazena na obr. 5.2. Na oceli ASP 2023 byly frézovány 

plochy 13 až 22 o šířce 16 mm. Plocha 13 až 18 byla frézována tříbřitou frézou 

F3AH1800ADL30. Axiální hloubka řezu byla stanovena s ohledem na uplatnění 

technologie při dokončování na ap=0,25mm, fz=0,33mm. Zbývající plochy 19 až 

22 byly frézovány čtyřbřitou frézou F4AJ1800ADN30. Axiální hloubka řezu byla 

stanovena s ohledem na uplatnění technologie při dokončování na ap=0,25mm, 

fz=0,25mm. Zde se frézovaly pouze 4 plochy z důvodu opotřebení břitu 

nástroje. Po vysokorychlostním frézování jsme měli za cíl ověřit kvalitu 

obrobeného povrchu. V rámci experimentální části byla hodnocena drsnost 

povrchu, tvrdost povrchu podle Brinella a zbytková pnutí v závislosti na 

navržených řezných parametrech a použitých řezných nástrojích. Jako první 

byla provedena zkouška drsnosti na všech 22 plochách v podélném a příčném 

směru ve směru vektoru posuvu. Měření bylo provedeno v laboratoři Katedry 

obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Další zkouškou, která byla 

provedena byla zkouška tvrdosti podle Brinella, která byla provedena za pomoci 

zkušební laboratoře Vítkovice a.s.. Měření zbytkového napětí 

magnetoelastickou metodou bylo provedeno v laboratoři Katedry mechanické 

technologie.  
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Tab. 6.1 Použité řezné parametry při provádění experimentu 

Použitý 

materiál 

Obrobená 

plocha 

Rychlost 

posuvu vf 
Otáčky n1 

Hloubka 

řezu ap 

Posuv na 

zub fz 

[mmin-1] [min-1] [mm] [mm] 

12 050.1 

Plocha 1 1 1000 0,25 0,25 

Plocha 2 5 5000 0,25 0,25 

Plocha 3 10 10 000 0,25 0,25 

Plocha 4 15 15 000 0,25 0,25 

Plocha 5 20 20 000 0,25 0,25 

Plocha 6 24 24 000 0,25 0,25 

Plocha 7 1 1000 0,25 0,33 

Plocha 8 5 5000 0,25 0,33 

Plocha 9 10 10 000 0,25 0,33 

Plocha 10 15 15 000 0,25 0,33 

Plocha 11 20 20 000 0,25 0,33 

Plocha 12 24 24 000 0,25 0,33 

ASP 2023 

Plocha 13 15 15 000 0,25 0,33 

Plocha 14 20 20 000 0,25 0,33 

Plocha 15 24 24 000 0,25 0,33 

Plocha 16 10 10 000 0,25 0,33 

Plocha 17 5 5000 0,25 0,33 

Plocha 18 1 1000 0,25 0,33 

Plocha 19 15 15 000 0,25 0,25 

Plocha 20 20 20 000 0,25 0,25 

Plocha 21 24 24 000 0,25 0,25 

Plocha 22 10 10 000 0,25 0,25 
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7 Vyhodnocení povrchu 

7.1 Použité měřící zařízení 

Měření drsnosti povrchu bylo prováděno dotykovým (hrotovým) 

přístrojem Surftest SJ – 401 společnosti MITUTOYO v laboratoři Katedry 

obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Přístroj nám umožňuje 

hodnocení struktury povrchu, vlnitosti povrchu a mnoho dalších parametrů 

podle různých národních a mezinárodních norem. Kontrola výsledku výpočtu 

a vyhodnoceného profilu se názorně zobrazují na velkém dotykovém displeji, 

s možností výstupu na zabudované tiskárně. Přístroj je kompaktní i přenosný 

s velkým počtem funkcí. 

 

 
 

Obr. 7.1 - Drsnoměr Surftest SJ - 401 [15] 
 

Tab. 7.1 Základní technické parametry použitého drsnoměru SJ – 401: [15] 

Technický údaj Hodnota Jednotka 

Rozsah měření x 800; 80; 8 µm 

Rozsah měření z 25; 50 mm 

Rychlost měření 0,05; 0,1; 0,5; 1,0 mms-1 

Zpáteční rychlost 0,5; 0,1; 0,5; 1 mms-1 

Dotek: minimální rozlišení 0,000125 µm 

           rádius špičky           5 µm 

           měřící síla               0,75 mN 



        Michal Horný                                                                       Diplomová práce 

 32

19 50

7.1.1 Testování hodnot podezřelých na zatížení hrubou chybou 

Po naměření všech hodnot byla provedena kontrola na hrubé chyby, 

které mohly vzniknout při samotném měření. Hrubé chyby, které vznikají 

nesprávným provedením měření, nesprávným odečtením měření, nesprávným 

způsobem zpracování, vadou přístroje, nesprávnou manipulací s měřidlem, 

musí být ze souboru naměřených hodnot vyloučeny. [7] 

Postup při zjišťování hrubé chyby: 

1)   Ze souboru naměřených hodnot x1  x2  … xn se vypočítá hodnota, 

,1
1
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kde: s(x) – je výběrová směrodatná odchylka 

x  - je střední hodnota 

xi – je naměřená hodnota 

n – je rozsah výběru 

2)  Pro posouzení odlehlosti podezřelých hodnot souboru (x2, xn) se vypočítají 

normované hodnoty H2, Hn (x2  x ,  xn  x ): 

,
)(
2

2 xs
xxH 

   (7.7) a případně ,
)(2 xs
xx

H n    (7.8) 

kde: H2, Hn – normované hodnoty 

s(x) – je výběrová směrodatná odchylka 

x  - je střední hodnota 

xi – je naměřená hodnota 

n – je rozsah výběru 

3) Z tabulek se určí mezní hodnota H pro předem stanovenou pravděpodobnost 

p a počet měření v souboru n. Mezní hodnota pro pravděpodobnost p=95% 

a pro počet měření n=5 činí H=2,18. 
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4)  Za předpokladu, že H2  H a Hn  H hodnota x2 není zatížena hrubou chybou 

a ponechává se v souboru, ale hodnota xn je ovlivněna chybou a ze souboru 

naměřených hodnot se vyloučí. 

 

Stanovení nejistoty měření 

Pro každou měřenou plochu drsnosti povrchu výlisku byla stanovena 

standardní nejistota typu A (uA), standardní nejistota typu B (uB) a kombinovaná 

nejistota (uC). 

1) Standardní nejistota typu A (uA) se zjistí výpočtem směrodatné odchylky 

s( x ): 

uA = s( x ) = 
 
  ,

1
1

2






nn

xx
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i
i

  (7.9) 

kde: uA  –  je standardní nejistota typu A 

s( x ) – je směrodatná odchylka 

x  - je střední hodnota 

xi – je naměřená hodnota 

n – je rozsah výběru 

 

2) Standardní nejistota typu B (uB) vychází z odhadu na základě zkušeností, 

vytipováním možných zdrojů nejistot. Tato byla určena po konzultaci 

s pracovníky metrologických laboratořích v Opavě a ve Vítkovicích. Její 

stanovení vychází z předpokladu vlivu opěrné paty snímacího hrotu 

a nejistoty samotného přístroje. 

Standardní nejistota typu B (uB) je dána vztahem: 

,2
2

2
1 BBb uuu    (7.10) 

 kde: uB – je standardní nejistota typu B 

uB1 - je nejistota vlivu opěrné paty snímacího hrotu 

uB2 - nejistota měřícího přístroje 
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Hodnota byla stanovena pro normální rozdělaní hustoty pravděpodobnosti 

vztahem: 

,
3

max3
1

Z
uB    (7.11) 

 kde: uB1 – je nejistota vlivu opěrné paty snímacího hrotu 

Z3max  – byla stanovena na  3% z naměřené hodnoty pro daný měřící 

přístroj. 

Kombinovaná nejistota (uC) je dána vztahem: 

,22
BAc uuu    (7.12) 

kde: uC – je kombinovaná standardní nejistota 

uA – je standardní nejistota typu A 

uB – je standardní nejistota typu B 

Rozšířená kombinovaná nejistota je vyjádřena vztahem: 

,cuC ukU    (7.13) 

kde: UC – je rozšířená kombinovaná nejistota 

uC – je kombinovaná standardní nejistota 

kU – je koeficient rozšíření (pokrytí), byl stanoven na kU = 2 [7] 

Naměřené drsnosti s výpočtem nejistoty jsou v příloze 1. 

7.1.2 Vyhodnocení drsnosti povrchu 

V experimentu se posuzovaly parametry drsnosti Ra a Rz, a to 

v podélném a příčném řezu ve směru vektoru posuvu. Kde Ra je střední 

aritmetická odchylka a je nejčastěji hodnotícím kritériem drsnosti povrchu. Je to 

střední aritmetická hodnota absolutních odchylek profilu v rozsahu základní 

délky. Rz je nejvyšší výška nerovnosti profilu. Je to výšková charakteristika 

drsnosti povrchu, která je určena vzdáleností mezi čárou prohlubně profilu 

v rozsahu základní délky. Na následujících obrázcích jsou znázorněny 

dosažené parametry drsnosti povrchu pro materiály 12 050.1 a ASP 2023 při 

experimentech 1, 2, 3 a 4. 
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Tab. 7.2 Průměrný parametr drsností povrchu při obrábění čtyř zubovou frézou 

materiálu 12 050.1 

Parametry drsnosti Ra, Rz 

Plocha 
vf 

Podélný směr Příčný směr 

Ra Rz Ra Rz 

[m·mm-1] [µm] [µm] [µm] [µm] 

1 1 3,47±0,62 19,28±2,25 0,81±0,30 5,04±1,72 

2 5 2,71±0,34 16,18±2,71 0,53±0,22 3,28±1,16 

3 10 4,39±0,36 27,06±2,28 1,21±0,52 6,62±2,15 

4 15 3,63±0,75 20,66±3,87 0,73±0,27 3,94±1,50 

5 20 3,44±2,46 19,90±2,46 0,81±0,21 4,74±1,57 

6 24 2,79±0,36 18,98±3,56 0,60±0,08 3,66±0,45 
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Obr. 7.2 - Dosažené parametry drsnosti povrchu při obrábění 

čtyř zubovou frézou materiálu 12 050.1 

 

Z grafu na obrázku 7.2 vyplívá, že při rychlosti posuvu vf 10 mmin-1 je 

dosahováno nejhorších parametrů drsnosti. Po překročení této rychlosti se lepší 

parametry drsnosti. Nejlepších parametrů drsnosti je ovšem dosahováno při 

rychlosti posuvu vf 5 mmin-1. Při vysokorychlostním frézování je dosahováno 

kratších strojních časů a jak je patrné z obrázku i drsnost dosahuje výrazně 

lepších parametrů. Z toho se nám potvrdily teoretické předpoklady. 
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Tab. 7.3 Průměrný parametr drsností povrchu při obrábění tří zubovou frézou 

materiálu 12 050.1 

Parametry drsnosti Ra, Rz 

Plocha 
vf 

Podélný směr Příčný směr 

Ra Rz Ra Rz 

[m·mm-1] [µm] [µm] [µm] [µm] 

7 1 1,63±0,12 8,4±0,71 0,78±0,20 5,34±1,12 

8 5 2,15±0,32 11,34±2,56 0,54±0,14 3,14±0,65 

9 10 2,20±0,25 9,9±1,30 2,02±0,62 11,5±3,15 

10 15 2,11±0,21 9,48±0,72 2,04±3,85 12,02±3,85 

11 20 2,90±0,21 14,28±1,79 0,86±0,28 5,14±1,59 

12 24 3,02±0,43 15,00±1,81 0,63±0,15 4,06±0,99 
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Obr. 7.3 - Dosažené parametry drsnosti povrchu při obrábění tří zubovou frézou 

materiálu 12 050.1  

 

Z grafu na obrázku 7.3 vyplívá, že se při frézování tří zubovou frézou materiálu 

12 050.1 pohybujeme v menším intervalu drsnosti než při frézování čtyř 

zubovou frézou materiálu 12 050.1. Nejlepších parametrů drsnosti je 

dosahováno při rychlosti posuvu vf 1 mmin-1. Z ekonomického hlediska 

a zkrácení strojního času je pro nás výhodnější použití vyšší rychlosti posuvu 

dosažené parametry drsnosti se od menších rychlostí výrazně neliší. 
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Tab. 7.4 Průměrný parametr drsností povrchu při obrábění tří zubovou frézou 

materiálu ASP 2023 

Parametry drsnosti Ra, Rz 

Plocha 
vf 

Podélný směr Příčný směr 

Ra Rz Ra Rz 

[m·mm-1] [µm] [µm] [µm] [µm] 

13 15 0,84±0,08 6,2±0,61 0,59±0,06 3,84±0,39 

14 20 0,71±0,09 4,54±0,40 0,49±0,04 2,76±0,57 

15 24 0,80±0,12 4,56±0,63 0,48±0,04 2,68±0,63 

16 10 0,66±0,09 3,68±0,54 0,38±0,12 2,04±0,45 

17 5 0,71±0,09 4,44±0,73 1,43±0,35 5,80±1,51 

18 1 0,62±0,06 3,98±0,58 0,46±0,16 3,02±0,98 
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Obr. 7.4 - Dosažené parametry drsnosti povrchu při obrábění tří zubovou frézou 

materiálu ASP 2023 

 

Z grafu na obrázku 7.4 vyplívá, že při rychlosti posuvu vf 15 mmin-1 je 

dosahováno nejhorších parametrů drsnosti. Po překročení této rychlosti se lepší 

parametry drsnosti, jako byly před touto rychlostí. Nejlepších parametrů drsnosti 

je ovšem dosahováno při rychlosti posuvu vf 10 mmin-1. Při vysokorychlostním 

frézováním je dosahováno kratších strojních časů a jak je patrné z obrázku 

i drsnost dosahuje dobrých parametrů.  
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Tab. 7.5 Průměrný parametr drsností povrchu při obrábění čtyř zubovou frézou 

materiálu ASP 2023 

Parametry drsnosti Ra, Rz 

Plocha 
vf 

Podélný směr Příčný směr 

Ra Rz Ra Rz 

[m·mm-1] [µm] [µm] [µm] [µm] 

19 15 0,83±0,13 4,94±0,69 0,44±0,05 2,5±0,38 

20 20 0,60±0,07 3,8±0,49 0,46±0,04 2,8±0,53 

21 24 0,59±0,06 3,86±0,52 0,44±0,04 2,58±0,73 

22 10 0,58±0,05 3,84±0,40 0,51±0,17 3,12±1,40 
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Obr. 7.5 - Dosažené parametry drsnosti povrchu při obrábění 

čtyř zubovou frézou materiálu ASP 2023 

 

Z grafu na obrázku 7.5 vyplívá, že při rychlosti posuvu vf 15 mmin-1 je 

dosahováno nejhorších parametrů drsnosti. Po překročení této rychlosti se 

výrazně lepší parametry drsnosti. Nejlepších parametrů drsnosti je ovšem 

dosahováno při rychlosti posuvu vf 10 mmin-1. Při vysokorychlostním 

frézováním je dosahováno kratších strojních časů a jak je patrné z obrázku 

i drsnost dosahuje výrazně lepších parametrů. Z toho se nám potvrdily 

teoretické předpoklady. 
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7.2 Měření tvrdosti podle Brinella 

Měření tvrdosti je velmi rozšířenou laboratorní i provozní zkouškou, 

používanou ke kontrole a zkoušení materiálů. Mezi nejběžnější zkoušky tvrdosti 

patří vnikací zkoušky. Při nich se pozvolně vtlačuje zkušební tělísko do 

zkoušeného materiálu, ve kterém se vytvoří vtisk. Podle plochy nebo hloubky 

vtisku se usuzuje na tvrdost. Rozeznáváme zkoušky podle Brinella, Rockwella 

a Vickerse. Při zkoušce podle Rockwella se do zkoušeného předmětu zatlačuje 

zkušební tělísko, kterým je buď diamantový kužel o vrcholovém úhlu 120° nebo 

ocelová kalená kulička o průměru 1/16“ = 1,58 mm. Vickersova metoda má jako 

zkušební tělísko čtyřboký jehlan o vrcholovém úhlu 136°. Pro naše měření jsme 

použili zkoušku podle Brinella, kdy se do zkoušeného materiálu zatlačuje 

plynule rostoucí silou ocelová kalená kulička (D = 10; 5; 2,5; 2 a 1 mm). 

Zatížení se volí jako násobek čtverce průměru kuličky (F = 300D2; 100 D2; 50 

D2 a 25 D2 N). Doba zatížení je závislá na druhu zkoušeného materiálu (t = 10 

až 180 s). Tvrdost určujeme podle průměru vtisku, který kulička zanechala. 

Označení se skládá ze značky HB a k ní připojených údajů podmínek zkoušky, 

tj. průměr kuličky D, síly F a doby zatížení t. [18] 

Tvrdost podle Brinella: 

HB = ( 0,102  F1) / A,  (2.4) 

F1 – síla v N 

A  – povrch vtisku vytlačeného vrchlíku, který je považován za kulový. 

 

 
Obr. 7.6 – Zkouška tvrdosti podle Brinella [17] 
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7.2.1 Vyhodnocení tvrdosti podle Brinella 

Před samotným provedením zkoušky podle Brinella byl materiál 

vybroušen ve středu materiálu a teprve poté byly na každé ploše provedeny dva 

vpichy. 

Tab. 7.6 Tabulka naměřených hodnot tvrdosti materiál 12 050.1 

Plocha 
vf 

[mmin-1] 

HB 2,5/187,5 

1 2 

1 1 170 167 

2 5 175 180 

3 10 183 179 

4 15 182 180 

5 20 182 184 

6 24 182 175 

7 1 168 165 

8 5 182 171 

9 10 182 180 

10 15 185 186 

11 20 191 183 

12 24 182 179 
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Obr. 7.7 – Dosažené parametry tvrdosti podle Brinella při obrábění čtyř zubovou 

frézou na materiálu 12 050.1 
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Obr. 7.8 – Dosažené parametry tvrdosti podle Brinella při obrábění tří zubovou 

frézou na materiálu 12 050.1 

 

Z grafu na obrázku 7.7 při frézování čtyř zubovou frézou a z grafu na obrázku 

7.8 tří zubovou frézou na materiálu 12 050.1 vyplívá, že lze z těchto několika 

měření vyvodit závěr. S rostoucí rychlostí posuvu se tvrdost materiálu zvětšuje 

až do hodnot rychlosti posuvu kolem vf 10 až 24 mmin-1 a posléze už je 

konstantní. Největší tvrdosti dosáhla při frézování tří zubovou frézou při 

rychlosti posuvu vf 20 mmin-1. Nejmenší tvrdost byla dosažena pří frézování 

čtyř zubovou frézou vf 1 mmin-1. Při porovnání tvrdosti dosažených obráběním 

čtyř a tří zubové frézy jsou průběhy i dosažené hodnoty srovnatelné nedá se 

tedy říci, že použití více břitého nástroje je výhodnější. 
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Tab. 7.7 Tabulka naměřených hodnot tvrdosti materiál ASP 2023 

Plocha 
vf 

[mmin-1] 

HB 2,5/187,5 

1 2 

13 15 247 247 

14 20 263 256 

15 24 283 270 

16 10 279 270 

17 5 267 266 

18 1 260 257 

19 15 250 258 

20 20 261 263 

21 24 274 581 

22 10 260 255 
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Obr. 7.9 – Dosažené parametry tvrdosti podle Brinella při obrábění tří zubovou 

frézou na materiálu ASP 2023 
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Obr. 7.10 – Dosažené parametry tvrdosti podle Brinella při obrábění čtyř 

zubovou frézou na materiálu ASP 2023 

 

Z grafu na obr. 7.9 při obrábění tří zubovou frézou na materiálu ASP 2023 lze 

z těchto několika měření vyvodit závěr, že s rostoucí rychlostí posuvu se tvrdost 

materiálu zvětšuje do hodnoty rychlosti posuvu vf 10 mmin-1. Zajímavý je 

prudký pokles při rychlosti posuvu  vf 15 mmin-1 až na nejnižší tvrdost 247HB. 

Posléze už prudce stoupá. Největší tvrdosti dosáhne při rychlosti posuvu vf 24 

mmin-1. Z grafu na obr. 7.10 při obrábění čtyř zubovou frézou na materiálu ASP 

2023 lze vyvodit, že s rostoucí rychlostí posuvu je tvrdost konstantní až mírně 

klesající po rychlost posuvu vf 20 mmin-1, kde je prudce stoupající až na 

největší tvrdost 581HB, která je při rychlosti posuvu vf 24 mmin-1. 

7.3 Měření zbytkového pnutí 

Zbytková napětí jsou definována jako napětí, která jsou spojena 

s technologií výroby a úpravy materiálu. Zbytková napětí zůstávají v povrchu 

součásti i po odstranění příčin, která je vyvolala. Při obrábění dochází ke vzniku 

zbytkových napětí v důsledku tepelného zpracování a obrábění. Tento problém 

je obzvláště významným u moderních technologií jako vysokorychlostní tvrdé 

frézování (HSC), kdy dochází k extrémním záběrovým podmínkám jak 

z mechanického, tak i z tepelného hlediska. Vznik zbytkových napětí v závislosti 
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na řezné rychlosti, posuvu, typu nástroje a dalších parametrech je proto jednou 

z důležitých součástí optimalizace procesu HSC obrábění. [20] 

7.3.1 Princip Barkhausenova šumu 

Barkhausenův šum je poprvé popsaný v roce 1919. Na následujícím 

obrázku č. 7.4.1.1 je použité uspořádání profesorem Barkhausenem. [19] 

 

 
Obr. 7.11 - Původní Barkhausenovo uspořádání [18] 

 

Přiblížíme či vzdálíme-li magnet od jádra, je v reproduktoru slyšitelné 

chrastění či práskání. Tento šum souvisí s nespojitostmi v procesu magnetizace 

feromagnetika. Feromagnetické materiály si lze představit jako složeny 

z malých magnetických oblastí podobných tyčovým magnetům, které se 

nazývají domény. Domény jsou přitom navzájem odděleny hranicemi, kterým se 

říká doménové stěny. Vnější magnetické pole přitom způsobuje pohyb 

doménových stěn. Výsledkem je pak změna v celkové magnetizaci vzorku. Je-li 

cívka z vodivého drátu umístěna v blízkosti vzorku v době, kdy se doménová 

stěna pohybuje, související změna magnetizace vzorku indukuje v cívce 

elektrický puls. Praktické použití magnetoelastické metody Barkhausenova 

šumu je možné v oblastech: 

 měření zbytkových napětí za předpokladu, že mikrostrukturní 

parametry se pohybují v rozumných mezích, 

 měření strukturních změn, za předpokladu, že úroveň napětí se 

pohybuje v rozumných mezích, 
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 zkoušení vad, které mohou vyvolávat změny v napětí nebo 

mikrostruktuře. [18] 

Měření zbytkových napětí magnetoelastickou metodou bylo provedeno 

v laboratoři Katedry mechanické technologie za pomoci Ing. Vladislava Chodka. 

7.3.2 Vyhodnocení povrchového  napětí 

Povrchové napětí bylo měřeno do hloubky 0,1 mm. Vyhodnocení 

povrchového napětí jsme hodnotili pro materiál 12 050.1. Měření bylo 

provedeno magnetoelastickou metodou ve třech nezávislých řezech. Z grafu na 

obr. 7.12 jsme hodnotili průběh amplitudy po frézování materiálu se čtyřmi zuby. 

Z grafu na obr. 7.13 je hodnocena amplituda po frézování materiálu se třemi 

zuby. Podle grafu na obr. 7.14 jsme provedli porovnání fréz se třemi a čtyřmi 

zuby. 
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Obr. 7.12 - Průběh amplitudy MBN pro frézu s čtyřmi zuby u materiálu 12 050.1 

 

Z grafu na obr. 7.12 je provedeno vyhodnocení zbytkového pnutí pro frézu 

s čtyřmi zuby. S narůstající rychlostí posuvu napětí pozvolna klesá. Nejlepšího 

parametru napětí je dosahováno při rychlosti posuvu vf 24 mmin-1. Při 

vysokorychlostním frézování je dosahováno lepšího povrchového napětí, než 

při nižších rychlostech řezání. Efekt vysokorychlostního obrábění je v tomto 

případě potvrzen. 
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Obr. 7.13 - Průběh amplitudy MBN pro frézu s třemi zuby u materiálu 12 050.1 

 

Z grafu na obr. 7.13 je provedeno vyhodnocení zbytkového pnutí pro frézu 

se třemi zuby. Z obrázku je patrné, že malé rychlosti posuvu jsou negativní na 

povrchové zbytkové napětí. Nejlepšího povrchového napětí je dosahováno při 

rychlosti posuvu vf 10 mmin-1. Další hodnoty v závislosti na rychlosti posuvu už 

jsou méně příznivé na povrchové napětí. 
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Obr. 7.14 - Porovnání MBN pro frézy se čtyřmi a třemi zuby u materiálu 

12 050.1 
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Z grafu na obr. 7.14 je provedeno porovnání výsledků zbytkového pnutí při 

frézování se třemi a čtyřmi zuby na materiálu 12 050.1. Z grafu jsou patrné 

výsledky, že nejlepšího povrchového napětí je dosahováno při frézování se 

třemi zuby a rychlosti posuvu vf 10 mmin-1, ale také nejhoršího napětí při 

rychlosti posuvu  vf 1 mmin-1. Při porovnání intervalu povrchového napětí 

u frézování se třemi zuby je větší, než interval povrchového napětí u frézování 

se čtyřmi zuby. Z toho bylo možné vyvodit závěr, že u více zubových nástrojů 

jsou lepší povrchové napětí obráběného materiálu. Pro toto potvrzení by se 

dalo na tomto experimentu ještě dále pokračovat přidáním nástroje s více zuby.  
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8 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá kvalitou obrobeného povrchu po 

vysokorychlostním frézování. Všeobecně spočívá podstata vysokorychlostního 

frézování především v dosahování kratších strojních časů při současném 

zvýšení přesnosti a kvality obrobených prostorových ploch, převážně 

nepravidelných tvarů. Po vysokorychlostním frézování bylo cílem ověřit kvalitu 

obrobeného povrchu. V rámci experimentální části byla hodnocena drsnost 

povrchu, tvrdost povrchu podle Brinella a zbytková pnutí v závislosti na 

navržených řezných parametrech a použitých řezných nástrojích.  

Jako první byla provedena zkouška drsnosti na všech 22 plochách 

v podélném a příčném směru ve směru vektoru posuvu. Při frézování tří 

zubovou frézou v materiálu 12 050.1 se pohybujeme v menším intervalu 

drsnosti než při frézování čtyř zubovou frézou v materiálu 12 050.1. U čtyř 

zubové frézy jsou nejlepší parametry dosahované při rychlosti posuvu vf 5 

mmin-1. U tří zubové frézy jsou nejlepší parametry drsnosti dosahované při 

rychlosti posuvu vf 1 mmin-1. Pro porovnání tří a čtyř zubové frézy u frézování 

materiálu ASP 2023 se pohybujeme zhruba ve stejném intervalu drsnosti. U tří 

zubové frézy jsou nejlepší parametry drsnosti dosahované při rychlosti posuvu 

vf 10 mmin-1. U čtyř zubové frézy jsou nejlepší parametry drsnosti také 

dosahované při rychlosti posuvu vf 10 mmin-1. Z ekonomického hlediska 

a zkrácení strojního času je pro nás výhodnější použití vyšší rychlosti posuvu, 

dosažené parametry drsnosti se od menších rychlostí posuvů výrazně neliší. 

Dalším vyhodnocením kvality tvrdosti byla zkouška tvrdosti podle Brinella 

na všech 22 plochách. Materiály byly ve středu obrobku vybroušeny. A teprve 

poté byly na každé ploše provedeny dva vpichy. Z grafu na obrázku 7.7 při 

frézování čtyř zubovou frézou a z grafu na obrázku 7.8 tří zubovou frézou na 

materiálu 12 050.1 vyplívá, že s rostoucí rychlostí posuvu se tvrdost materiálu 

zvětšuje až do hodnot rychlosti posuvu kolem vf 20 mmin-1 a posléze už je 

konstantní až klesající. Z grafu na obrázku 7.7 a 7.8 tedy vyplívá, že při větší 

rychlosti posuvu je dosahováno výraznějších lepších parametrů tvrdosti, než při 

nižších rychlostech řezání. Efekt vysokorychlostního obrábění je v tomto 

případě potvrzen. Na obr. 7.9 při obrábění tří zubovou frézou na materiálu ASP 

2023 si lze z těchto několika měření vyvodit závěr, že s rostoucí rychlostí 
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posuvu se tvrdost materiálu zvětšuje do hodnoty rychlosti posuvu vf 10 mmin-1 

a poté prudce klesne při rychlosti posuvu  vf 15 mmin-1 až na nejnižší tvrdost 

a poté zase prudce stoupá. Z grafu na obr. 7.10 při obrábění čtyř zubovou 

frézou na materiálu ASP 2023 lze vyvodit, že s rostoucí rychlostí posuvu je 

tvrdost konstantní až mírně klesající po rychlost posuvu vf 20 mmin-1, kde je 

prudce stoupající až na největší tvrdost  při rychlosti posuvu vf 24 mmin-1. 

Hodnocení povrchového napětí bylo provedeno na základě měření 

Bauhausenova šumu. Toto měření bylo provedeno pouze na materiálu 12 050.1 

na všech 12ti plochách. Z grafu na obr. 7.14 je provedeno porovnání výsledků 

zbytkového pnutí při frézování se třemi a čtyřmi zuby na materiálu 12 050.1. 

Samotný obrázek nám umožňuje pro daný rozsah parametrů frézování zvolit 

vhodný nástroj. Zřejmě se jeví, že pro maximální parametry bude 

nejoptimálnější použití nástrojů s více zuby. Nejlepšího povrchového napětí je 

dosahováno při frézování se třemi zuby a rychlosti posuvu vf 10 mmin-1, ale 

také nejhoršího napětí při rychlosti posuvu  vf 1 mmin-1. Interval zbytkového 

pnutí u frézování se třemi zuby je větší, než interval zbytkového pnutí 

u frézování se čtyřmi zuby, proto je vhodnější použití nástrojů s více zuby. Pro 

lepší povrchové napětí obráběného materiálu. 
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Příloha 1.  

Naměřené drsnosti s výpočtem nejistoty 
Tab. 1 Naměřené hodnoty drsnosti při obrábění čtyř zubovou frézou materiálu 

12 050.1 

Plocha 1 Plocha 2 

Podélný směr Příčný směr Podélný směr Příčný směr 

Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr 

2,94 

3,47±0,62 

0,98 

0,81±0,30 

3,21 

2,71±0,62 

0,65 

0,53±0,22 

3,92 1,01 2,80 0,49 

3,56 0,45 2,61 0,88 

4,22 0,45 2,44 0,33 

2,71 1,14 2,50 0,30 

Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr 

16,90 

19,28±2,25 

6,90 

5,04±1,72 

19,80 

16,18±2,71 

3,50 

3,28±1,16 

20,90 5,30 14,60 3,20 

21,10 3,10 13,80 5,30 

20,20 3,10 14,20 2,10 

17,30 6,80 18,50 2,30 

Plocha 3 Plocha 4 

Podélný směr Příčný směr Podélný směr Příčný směr 

Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr 

4,18 

4,39±0,36 

1,23 

1,21±0,52 

3,52 

3,63±0,75 

0,51 

0,73±0,27 

4,63 2,16 4,34 1,05 

4,54 0,82 4,41 0,33 

4,44 0,73 3,44 0,94 

4,14 1,12 2,46 0,80 

Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr 

24,80 

27,06±2,28 

6,10 

6,62±2,15 

20,10 

20,66±3,87 

2,50 

3,94±1,50 

28,30 10,4 23,40 5,20 

26,50 5,10 25,20 2,10 

28,10 4,40 19,90 5,90 

27,60 7,10 14,70 4,00 
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Plocha 5 Plocha 6 

Podélný směr Příčný směr Podélný směr Příčný směr 

Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr 

2,85 

3,44±2,46 

0,68 

0,81±0,21 

2,76 

2,79±0,36 

0,63 

0,60±0,08 

4,04 0,48 3,04 0,61 

3,00 0,99 2,82 0,51 

3,65 0,94 3,08 0,71 

3,65 0,95 2,23 0,53 

Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr 

19,00 

19,90±2,46 

3,40 

4,74±1,57 

12,90 

18,98±3,56 

3,80 

3,66±0,45 

23,40 2,70 19,40 3,40 

17,40 4,90 20,50 3,20 

19,00 5,80 22,90 4,30 

20,70 6,90 19,20 3,60 

 

Tab. 2 Naměřené hodnoty drsnosti při obrábění tří zubovou frézou materiálu 

12 050.1 

Plocha 7 Plocha 8 

Podélný směr Příčný směr Podélný směr Příčný směr 

Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr 

1,64 

1,63±0,12 

0,60 

0,78±0,20 

1,82 

2,15±0,2 

0,49 

0,54±0,14 

1,61 1,08 1,97 0,66 

1,66 0,72 2,66 0,67 

1,55 0,58 2,23 0,59 

1,69 0,93 2,08 0,31 

Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr 

8,80 

8,4±0,71 

4,50 

5,34±1,12 

8,10 

11,34±2,56 

3,00 

3,14±0,65 

8,40 7,00 11,00 3,90 

8,90 5,30 14,20 3,60 

8,10 4,00 14,00 3,10 

7,80 5,90 9,40 2,10 

 

 



        Michal Horný                                                                       Diplomová práce 

 54

19 50

Plocha 9 Plocha 10 

Podélný směr Příčný směr Podélný směr Příčný směr 

Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr 

1,85 

2,20±0,25 

1,28 

2,02±0,62 

1,86 

2,11±0,21 

1,50 

2,04±3,85 

2,18 2,26 2,20 1,10 

2,39 2,75 2,26 2,43 

2,38 1,31 2,01 2,66 

2,19 2,48 2,21 2,49 

Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr 

8,90 

9,9±1,30 

8,10 

11,5±3,15 

9,00 

9,48±0,72 

9,30 

12,02±3,85 

9,60 13,4 9,70 6,60 

11,20 13,5 9,80 12,2 

11,20 7,80 9,30 17,0 

8,60 12,7 9,60 15,0 

Plocha 11 Plocha 12 

Podélný směr Příčný směr Podélný směr Příčný směr 

Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr 

2,81 

2,90±0,21 

1,11 

0,86±0,28 

3,31 

3,02±0,43 

0,76 

0,63±0,15 

2,92 0,99 3,00 0,79 

3,01 0,87 2,51 0,50 

2,83 1,00 2,72 0,44 

2,95 0,33 3,56 0,67 

Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr 

12,40 

14,28±1,79 

6,80 

5,14±1,59 

15,50 

15,00±1,81 

4,50 

4,06±0,99 

14,20 5,20 14,10 5,60 

16,20 6,20 13,30 3,50 

12,90 5,20 14,50 2,80 

15,70 2,30 17,60 3,90 
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Tab. 3 Naměřené hodnoty drsnosti při obrábění tří zubovou frézou materiálu 

ASP 2023 

Plocha 13 Plocha 14 

Podélný směr Příčný směr Podélný směr Příčný směr 

Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr 

0,88 

0,84±0,08 

0,54 

0,59±0,06 

0,61 

0,71±0,09 

0,47 

0,49±0,04 

0,77 0,56 0,82 0,54 

0,88 0,64 0,77 0,47 

0,78 0,57 0,65 0,48 

0,89 0,63 0,70 0,47 

Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr 

6,60 

6,2±0,61 

3,40 

3,84±0,39 

4,20 

4,54±0,40 

3,20 

2,76±0,57 

6,30 4,10 4,70 3,60 

6,70 4,00 4,90 2,30 

5,80 3,60 4,50 2,40 

5,60 4,10 4,40 2,30 

Plocha 15 Plocha 16 

Podélný směr Příčný směr Podélný směr Příčný směr 

Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr 

0,60 

0,80±0,12 

0,48 

0,48±0,04 

0,62 

0,66±0,09 

0,46 

0,38±0,12 

0,87 0,45 0,57 0,47 

0,91 0,46 0,65 0,23 

0,85 0,47 0,64 0,25 

0,76 0,52 0,80 0,49 

Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr 

3,50 

4,56±0,63 

3,80 

2,68±0,63 

3,60 

3,68±0,54 

2,60 

2,04±0,45 

4,70 2,20 3,10 2,20 

5,10 2,20 3,40 1,60 

4,80 2,40 3,80 1,50 

4,70 2,80 4,50 2,30 
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Plocha 17 Plocha 18 

Podélný směr Příčný směr Podélný směr Příčný směr 

Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr 

0,60 

0,71±0,09 

0,80 

1,43±0,35 

0,54 

0,62±0,06 

0,48 

0,46±0,16 

0,63 1,40 0,64 0,69 

0,79 1,55 0,66 0,46 

0,71 1,64 0,61 0,47 

0,80 1,77 0,63 0,20 

Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr 

3,60 

4,44±0,73 

3,30 

5,80±1,51 

3,30 

3,98±0,58 

3,10 

3,02±0,98 

3,90 5,20 3,90 4,80 

5,20 6,20 3,90 2,30 

4,30 6,90 3,90 2,80 

5,20 7,40 4,90 2,10 

 

Tab. 4 Naměřené hodnoty drsnosti při obrábění čtyř zubovou frézou materiálu 

ASP 2023 

Plocha 19 Plocha 20 

Podélný směr Příčný směr Podélný směr Příčný směr 

Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr 

0,72 

0,83±0,13 

0,50 

0,44±0,05 

0,57 

0,60±0,07 

0,49 

0,46±0,04 

1,03 0,41 0,69 0,46 

0,74 0,39 0,58 0,43 

0,87 0,48 0,53 0,45 

0,81 0,42 0,63 0,46 

Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr 

4,40 

4,94±0,69 

3,00 

2,50±0,38 

3,60 

3,80±0,49 

3,40 

2,80±0,53 

5,80 2,30 4,40 2,40 

4,20 2,00 3,70 2,30 

5,40 2,70 3,20 3,40 

4,90 2,50 4,10 2,50 
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Plocha 21 Plocha 22 

Podélný směr Příčný směr Podélný směr Příčný směr 

Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr Ra Průměr 

0,52 

0,59±0,06 

0,48 

0,44±0,04 

0,61 

0,58±0,05 

0,83 

0,51±0,17 

0,63 0,47 0,62 0,40 

0,63 0,40 0,63 0,48 

0,56 0,41 0,57 0,42 

0,59 0,43 0,57 0,43 

Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr Rz Průměr 

3,30 

3,86±0,52 

2,50 

2,58±0,73 

4,20 

3,84±0,40 

5,80 

3,12±1,40 

4,00 3,00 4,20 2,00 

4,60 1,80 3,60 3,10 

3,90 1,90 3,70 2,40 

3,50 3,70 3,50 2,30 
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