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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

FALTUS, P. Obrábění grafitu. Ostrava: katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní VŠB-

Technická univerzita Ostrava, 2009, 35 s. Bakalářská práce, vedoucí doc. Ing. Vladimír Vrba 

CSc. 

 

Firma Forez, s. r. o. mi poskytla možnost pozorovat vhodné nástroje pro obrábění grafitu. 

Grafit se ve firmě Forez, s. r. o. používá pro výrobu elektrod pro elektroerozivní obrábění.  

Výhodou těchto elektrod při elektroerozivním obrábění je snadné obrábění složitých forem 

pro lisování plastů převážně do automobilového průmyslu. Hlavním cílem firmy je nejen 

návrh, ale i celkové provedení až po hotový výrobek Závěr práce vyhodnocuje výsledky 

výzkumu a porovnává použité nástroje. 

 
 
 
Anotation of  Bachelor Thesis 

FALTUS, P. Machinig of grafite, VŠB Machine Faculty – Technical University of Ostrava, 

2008, Bachelor Thesis, supervisor doc. Ing. Vladimír Vrba CSc. 

 
 
A company Forez, s. r. o. provided me an opportunity to observe a proper tools for cutting 

graphite. The graphite is used for producing electrodes which are suitable for elektroerosion 

machining. Their advantage consists in easy cutting of very complicated forms, especially 

forms for pressing of plastic materials. These materials are made mainly for automotive field. 

The principal aim is not only producing a design, but also a performance as a whole. At the 

end I evaluate the results of the research and compare the used tools.  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Obsah bakalářské práce 

Seznam použitého značení………………………………………………………………….6 

1 Úvod………………………………………………………………………………...7 

    2       Obecná charakteristika daného problému..................................................................8 

 2.1 Historie firmy Forez s.r.o…………………………………………………...8 

  3           Zvláštnosti při obrábění grafitu……………….…………………………………..10 

     3.1  Grafit…………..…………………………………………………...10 

     3.2  Obecné charakteristiky grafitu………..……………………………12 

3.3              Ochrana zdraví a životního prostředí……………………………….13 

 3.4          Poznámky k výrobě elektrod………...……………………..………13 

      3.5             Třídy grafitu...………………………………………………………16 

      3.6  Technologie frézování………….…………………………………..17 

3.6.1          Válcové frézování…….....……….…………………………18 

3.6.2           Čelní frézování...…………...………………………………24 

4 Výběr vhodných nástrojů pro konkrétní podmínky………………………………...28 

 4.1      CNC Röders RXP 500..……………………………………………………28 

 4.2 CNC Röders RFM 600…………………………………………………….29 

 4.3 Řídící systém…………….………………………….……………………..30 

 4.4       Použité nástroje………………………..….…..…….……………………..31 

 4.5 Nástroj s pájenými PKD destičkami ………………………………………32 

4.6 Nástroj povlakovaný diamantem.…………….……………………………33 

4.7 Nástroj z SK povlakovaný TiAlN…………………………………………34 

4.8 Upínání materiálu….………………………………………………………34 

5 Diskuze experimentu………………………………………………………………..36 

 5.1 Nástroj s pájenými PKD destičkami……………………………………….36 

 5.2 Nástroj povlakovaný diamantem ………………………………………….38 

 5.3 Nástroj z SK povlakovaný TiAlN…………..………………………...…...40 

5.4 Nejvýhodnější materiál …….………….……………………………...…...41 

6 Technicko-ekonomické zhodnocení……………………….…….………………….42 

7 Závěr………..……………………………………………………………………….44 

8 Použitá literatura………………………...…………………………………………..45 

9 Přílohy…………..……………………………………………….…………..………46 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Seznam použitého značení 
FV vertikální složka síly         [N] 

FH horizontální složka síly        [N] 

FC řezná složka síly         [N] 

FP pasivní složka síly         [N] 

κr úhel nastavení řezné hrany        [°] 

B šířka frézované plochy        [mm] 

D průměr frézy          [mm] 
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1. Úvod 
 

Jedno z nejvýznamnějších kritérií pro jakoukoliv výrobu je produktivita 

obrábění. Vhodná volba technologie výroby už v počáteční fázi je tak důležitá, že se 

promítne do celé výroby. Tohoto kritéria se dosáhne vhodným nastavením parametrů 

pro stroj, nástroj a v neposlední řadě materiál obrobku. Podle těchto parametrů 

můžeme toto obrábění za hospodárné. 

 

Dobrý technický stav strojového parku je neméně důležitý. Jedině plná 

pohotovost nám zajistí plynulý průběh vhodně zvolených parametrů výrobního 

procesu.  

Na průmyslové odvětví se zvyšují nároky na výrobní společnosti. Na výrobky  

je kladen stále větší požadavek na přesnost a kvalitu opracování současně se stále se  

zmenšujícími se rozměry. Členité tvary už běžné metody obrábění nedokáží 

efektivně uspokojit. 
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2. Obecná charakteristika daného problému: 
 
Tato bakalářská práce je zhotovena pro firmu Forez s.r.o., hlavní cíl je sjednotit 

všeobecné technologické postupy při obrábění grafitu. Toto sjednocení je 

zefektivnění, urychlení a zlevnění výroby volbou vhodných  nástrojů pro obrábění 

grafitu. Hlavním důvodem v době ekonomické krize je co nejvíce snížit finanční 

náročnost výroby nejen ve strojírenství, ale všech oborech průmyslu. Nejhůře na tom 

jsou firmy, které byli subdodavateli do automobilního průmyslu. Firmy se snaží šetřit 

ve všech možných operacích, volba vhodných technologií se správným výběrem 

nástroje je v dnešní době nejlepší kombinace pro udržení své pozice v konkurenčním 

boji na trhu. 

 
2.1 Historie firmy Forez s.r.o.:    [1] 

 
Společnost FOREZ s.r.o. byla založena v roce 1996. Dnes je se svými 192 

zaměstnanci nástrojárnou střední velikosti, počtem konstrukčních kapacit však 

konkuruje největším nástrojárnám v České republice. Firma získala certifikát řízení 

jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a tím i možnost uspokojit nejnáročnější zákazníky.  

 

           Společnost se stala propagátorem nových trendů v oblasti obrábění. Je velmi 

dobře technologicky vybavena (mj. několik špičkových CNC a HSC CNC fréz, 

nejmodernější elektroerosivní drátové řezačky AGIE CUT nebo elektroerosivní 

hloubící stroje AGIE). Všechny výše uvedené CNC stroje jsou plně vytíženy  

a pracují nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu, což zaručuje pružnou reakci na 

zákazníkovy požadavky. Právě velmi dobré technologické vybavení firmy, spolu se 

schopností dodávat kvalitní formy a nástroje pro technicky náročné výlisky firmám 

jako Robert Bosch, Witte, Schneider Electric, Visteon, Valeo a další, je hlavním 

důvodem pokračujícího růstu. Firmě se daří držet meziroční růst obratu v rozmezí 

20-40%.  

Záměrem firmy je pokrýt v budoucnu co největší část výrobního cyklu 

subdodavatelů pro automobilový a elektro-technický průmysl. Nejen formu či nástroj 

nakreslit a vyrobit, ale i lisovat kovové a plastové výlisky a přiblížit se co nejvíce v 
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oblasti tvorby konstrukčních modelů prvotní tvorbě designéra tak, abychom mohli 

nabízet ucelený servis od návrhu až k dodávce montážních celků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOREZ s.r.o. je držitelem těchto certifikátů: 

 

• Certifikát environmentálního managementu  dle ČSN EN ISO 14001: 2005  

(viz. Obr. 1) 

• Certifikát systému řízení jakosti dle ISO 9001: 2000  

(viz. Obr. 2) 

• Certifikát sytému zaručující kvalitu dle ISO/TS 16949: 2002 

(viz. Obr. 3) 

 

 
           

                     Obr. 1                    Obr. 2     Obr. 3 
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3. Zvláštnosti při obrábění grafitu: 

 
  Grafit se používá pro výrobu elektrod elektroerozivního procesu. Tato metoda 

se nejčastěji používá při výrobě vstřikovacích forem na plasty, při výrobě střižných a 

lisovacích nástrojů, tvarově členitých dílců a v neposlední řadě při obrábění 

problematicky obrobitelných materiálů.  

 

 Některé kovové materiály je velmi obtížné obrábět klasickým způsobem, 

dokonce i EDM proces nemusí být úspěšný a hlavně efektivní; elektrody se značně 

opotřebovávají a míra úběru obrobku je velmi malá. Proto výrobce doporučuje na 

každý materiál jinou třídu grafitu. 

 

3.1 Grafit    [10] 

 
Grafit (starší název tuha)  

Struktura grafitu se skládá z vrstev, 

které jsou tvořeny uhlíky navázanými do 

šestiúhelníků. Na každý uhlík jsou vázány 

další tři uhlíky (hybridizace). Tvoří se zde 

rozsáhlý systém delokalizovaných 

elektronů (pí-systém). Jednotlivé vrstvy 

spolu drží pouze pomocí slabých interakcí 

tzv. van der Waalsovy síly. Této vlastnosti 

se využívá např. při výrobě tužek, kde 

mletá tuha tvoří základní složku tyčinky 

určené pro psaní a kreslení. 

 

 Nerost neboli minerál, který se vyskytuje 

v mnoha lokalitách na Zemi. Jedny 

z největších grafitových dolů se nalézají 

v USA (Texas a stát New York), Mexiku, 

Indii a Rusku; významná byla i ložiska v jižních Čechách. Grafit je např. zároveň 

složkou sazí, které vznikají spalováním fosilních paliv. Je přitom přítomen 

 
Obecné 

Kategorie Minerál 
Chemický vzorec C 

Identifikace 
Barva černá až šedá 

Vzhled krystalu jemně lupenité, zrnité, zemité 
až celistvé agregáty 

Soustava šesterečná 
Tvrdost 1-2 
Lesk kovově lesklý až matný 
Štěpnost velmi dokonalá podle (0001) 
Index lomu  
Vryp tmavošedý až černý 
Hustota 2,1–2,3 g/cm³ 
Rozpustnost s kyselinami nereaguje 
Ostatní na omak mastný 
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v částečkách natolik nepatrných rozměrů, že saze mají spíše vlastnosti amorfního 

uhlíku.  

Grafit se průmyslově využívá především při výrobě tužek. Přitom se nejprve 

velmi jemně namele společně s vápnem a vylisuje do vhodného tvaru. 

Další významné uplatnění grafitu je v metalurgickém průmyslu. Vzhledem k jeho 

značné tepelné odolnosti se z něho vyrábějí nádoby, tzv. kokily, do kterých se 

odlévají roztavené kovy a jejich slitiny. Zamezí se tak kontaminaci slitiny kovem, ze 

kterého by se kokila musela vyrobit. Z grafitu se vyrábějí i elektrody pro 

elektrolytickou výrobu. 

Z grafitu se kromě jiného vyrábějí kartáčky elektromotorů. Slouží také jako součást 

maziv (grafitová vazelína, kolomaz). 

 

Vlastnosti grafitu:         [10] 

 

Fyzikální vlastnosti:  

Píše po papíře, otírá se o prsty (má tvrdost 1), na omak mastný, hustota 2,1 – 

2,3 g/cm3 (kolísá vlivem přimíšenin), štěpnost dokonalá podle 0001, lom nerovný. 

Bod tání je cca 3000°C, dobře vede 

elektrický proud. 

 

Optické vlastnosti: 

Barva: černá, tmavě až ocelově 

šedá.  

Vryp je tmavě ocelově šedý a 

lesklý.  

Průhlednost: neprůhledný. 

 Lesk: kovový až matný. 

 

Chemické vlastnosti: 

 Tvořen uhlíkem s příměsemi H, N, 

CO2, CH4, SiO2, aj. V kyselinách 

nerozpustný, reaguje pouze s HNO3 při povaření. 
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3.2 Obecné charakteristiky grafitu                                    [4] 

 

Charakteristika většího významu pro grafit spočívá ve vždy omezeném 

opotřebení elektrody, a to jak při hrubovacích pracích (1%), tak ve fázi dokončování 

(5 – 10%). 

Srovnáváme-li tento materiál s mědí, zjišťujeme, že pokud používáme proud o slabé 

intenzitě, opotřebení je víceméně stejné, kdežto při zvýšení intenzity proudu 

volumetrické opotřebení mědi se zvyšuje, zatímco grafitu ubývá, dokud se 

nestabilizuje na určité hodnotě intenzity proudu. 

V poměru k časové době impulzů se opotřebení obou materiálů snižuje při 

zvýšení doby trvání, avšak u grafitu můžeme vždy a v každém případě zjistit menší 

opotřebení, než je tomu u mědi. 

Pokud se týče konečně časového intervalu mezi výboji, opotřebení obou 

materiálů se snižuje při snižování trvání intervalu. Je přitom třeba podotknout, že 

grafit vykazuje menší opotřebení, než je tomu u mědi. Takže se dá přednost grafitu 

před mědí, pokud se po elektrodě vyžaduje více otisků. Grafit se doporučuje 

především při takovém opracování, při němž se vyžaduje drsnost maximálně mezi 15 

a 20 m, u elektrod složitějších tvarů a v případě, kdy se požadují velké rozměry, jež 

se nedají realizovat mědí. Dále pak, jelikož grafit je mnohem lehčí, než je měď, 

elektrody se dají snadněji ovládat. 

Na rozdíl od mědi se grafit nedoporučuje pro práce s těžkým kovem a 

obecně s karbidy. Podstatná je skutečnost, že získání perfektních elektrod, bez 

jakýchkoli anomálií v průběhu práce, závisí na kvalitě samotného grafitu. My jsme 

zvolili americkou technologii, jež vyrábí firma Poco Graphite: je schopna dodávat 

více typologií grafitu a uspokojit jakoukoli potřebu. Víceúčelovost využití je hlavní 

charakteristikou grafitu EDM-200, nakolik je tento schopen provádět práce při 

hrubování i při polozakončování. Grafit EDM-1 se zvláště doporučuje pro 

polozakončovací práce s optimální odolností vůči opotřebení. 

Optimální je univerzální grafit EDM-200, jehož specifickým posláním jsou 

zakončovací práce, zvláště vhodný tam, kde se vyžaduje vysoká odolnost hrany. 

Produkt EX-70, vyvinutý právě pro zakončovací a pro superzakončovací práce, je 
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schopen uspokojit zvláštní potřeby pokud se týče odolnosti na hranách a věrnosti při 

reprodukování. V případech prací zcela zvláštního superzakončování, kdy se 

vyžadují mimořádné kapacity pro reprodukování, se nabízí krajně kompaktní grafit 

EDX-6. 

Každá typologie se dodává v celých blocích, v dělených blocích, a na specifickou 

žádost se dodávají nařezané na míru. 

 

3.3 Ochrana zdraví a životního prostředí                        [4] 

Grafit je přírodní materiál bez negativních účinků na lidské zdraví a bez škodlivých 

vlivů na životní prostředí. Grafitový prach , pokud není znečištěn je plnohodnotným 

materiálem použitelným při dalších známých aplikacích. Grafit, jako materiál je 

dokonale nerozpustný a netavitelný. Na vzduchu oxiduje při teplotách okolo 500°C 

na plynné oxidy uhlíku. K přeměně grafitu dochází za teplot nad 3500°C. 

 

3.4 Poznámky k výrobě elektrod                                       [4] 

Přesto, že je grafit velmi vhodný k opracování tradičními metodami, realizace 

dobrých elektrod pro elektroerozi není snadná, protože tento materiál se chová zcela 

opačným způsobem v závislosti na své denzitě a na jemnosti své granulace. Grafit 

má ve skutečnosti denzitu, která je variabilní vůči tlaku, jímž jsou stlačeny bloky, z 

nichž je grafit složen. Dále pak denzita ovlivňuje izotropní a anizotropní vlastnosti 

tohoto materiálu. Izotropie spočívá v chování, jež je indiferentní vůči zvolenému 

směru, kdežto anizotropie má odlišné vlastnosti pro odlišné směry. Především pak 

elektrická vodivost, jež je faktorem primární důležitosti v dané elektrodě, může být 

dokonce rozpůlena podél osy vůči jiné ose. Za účelem vyloučení tohoto problému je 

třeba používat izotropní grafit, tedy grafit o větší hustotě. Z druhé strany použitím 

anizotropního grafitu, tedy grafitu o menší hustotě, se získá větší opotřebování, ale i 

větší odebrání materiálu z obrobku. Z tohoto důvodu je vhodné používat grafit o 

menší denzitě, s cílem získat větší úběr materiálu z obrobku, avšak je nutné použít 

grafit o vysoké denzitě, pokud je zapotřebí opracovávat tvary s ostrými hranami, a 

jež předpokládají velké opotřebování. Pokud se naopak týče jemnosti granulace, pak 
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tato určováním drsnosti povrchu elektrody následně ovlivňuje i drsnost 

opracovávaného obrobku, takže se získá menší drsnost použitím grafitu s jemnou 

granulací. V tomto posledním případě také těsnost na hranách je lepší a je tedy 

vhodnější používat grafit s jemnou granulací při opracování zvláště komplikovaných 

tvarů. 

Z mechanického pohledu se grafit zpracovává velmi dobře použitím nástrojů z 

tvrdých kovů, jako jsou například rychlořezná ocel, karbid z wolframu (K10) nebo 

diamantovaný kov. Volba materiálu k použití pro opracování ovlivňuje otevřenost 

řezného úhlu nebo úhlu podbroušení, stejně jako i rychlost řezání. Řezný úhel se 

musí přibližovat k 0° a v každém případě to musí být úhel kladný, kdežto úhel 

podbroušení se musí nacházet kolem 9°. Dalším faktorem je životnost nástroje, ta je 

především ovlivněna abrazivními vlastnostmi grafitu. Pro maximální využití nástrojů 

a efektivitu opracování se doporučuje volit maximální posuv na zub při hrubování a 

při finišování by neměla tato hodnota klesnout pod 0,2 mm. Řezná rychlost se 

pohybuje kolem 125 a 150 m/min při soustružení a mezi 75 a 150 m/min při 

obrábění. Grafit se jeví zvláště výhodný v případě, že je nutno realizovat 

trojrozměrné elektrody při použití obrábění, protože při tomto opracování je řezná 

rychlost taková, že umožňuje pracovní dobu dokonce 10 krát nižší, než je doba 

potřebná pro měď. Diamantované nástroje jsou užitečné pouze pro výrobu elektrod v 

sérii, s tím že potřebují úhel podbroušení i řeznou rychlost vyšší, než jsou shora 

uvedené hodnoty. V každém případě pomocí shora uvedených materiálů se realizují 

lepší úrovně přesnosti, kvality povrchu i životnosti takto získané elektrody. Tato se 

dobře obrušuje pomocí brusek vhodného složení, snadno se leští hliníkovým 

prachem zředěným ve vodě a uplatňuje se v řezání závitů jako měď. Grafitové bloky 

snadněji dosažitelné na trhu se mohou redukovat na požadované rozměry pomocí 

pásové pily. Opačně je možno nalepovat více grafitových bloků, které jsou již k 

dispozici, použitím lepidla a - v případě, že lepidlo nebude dostatečně vodivé – 

vložením kovových prvků schopných zaručovat elektrickou vodivost. Závěrem je 

možno říct, že grafit, v porovnání s mědí, nabízí možnost snadného opracování 

pomocí mechanických metod, je málo podroben deformacím a je málo citelný na 

tepelné výkyvy. Nakolik je navíc specifická váha grafitu značně nižší, než je 

specifická váha mědi, umožňuje se realizace elektrod o značných rozměrech, jež jsou 

však poměrně lehké. Grafit je možno zpracovávat na všech obráběcích strojích a na 
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jiných tradičních strojích, a to s velkou přesností a s nízkými tolerancemi. Ať již je 

proces použitého opracování jakýkoli, obrobky si uchovávají svoji rozměrovou 

stabilitu jak během, tak i po odebrání třísek a okrajové oblasti opracovaných povrchů 

nepodléhají jakékoli proměně pokud se týká struktury i charakteristik materiálu. 

Grafit se musí zpracovávat za sucha: nedoporučuje se použití emulzí pro 

vrtání a řezání. Pokud se zde nenachází odsávání, je možno použít provizorního 

řešení, tedy položit grafit dovnitř dielektrika Vašeho stroje EDM po dobu několika 

hodin: sníží se vytváření prachu. Ovšem při tomto způsobu zamezení prašnosti je 

velice nepříjemný úklid strojů, jelikož grafitová kaše je mastná a velice obtížně se 

odstraňuje ze strojů. Dále při obrábění na mokro se rapidně snižuje životnost 

nástrojů. 

Brusný kotouč: karborund /zrnitost 40 – 80 /tvrdost F – M 

Opracování Řezná 
rychlost Posuv Odebírání 

třísek 
Vrtání 40 – 60 m/min 0,1 – 0,2 mm/U ---------- 
VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ 
Hrubování 
Zakončování 

 
150-250 m/min 
250-400 m/min 

 
0,3-0,4 mm/U 
0,05-0,2 mm/U 

 
10-20 mm 
0,2-0,8 mm 

VNITŘNÍ 
SOUSTRUŽENÍ 
Hrubování 
Zakončování 

 
150-250 m/min 
250-400 m/min 

 
0,2-0,3 mm/U 
0,05-0,2 mm/U 

 
4-8 mm 

0,1-0,5 mm 

OBRÁBĚNÍ 
Hrubování 
Zakončování 

 
70-150 m/min 

120-200 m/min 

 
160-400 
mm/min 
100-200 
mm/min 

 
5-12 mm 
0,5-2 mm 

BROUŠENÍ 
Hrubování 
Zakončování 

 
20-30 m/sek 
20-30 m/sek 

 
200-250 
mm/min 
200-250 
mm/min 

 
3-5 mm 

0,02-0,3 mm 
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3.5 Třídy grafitu dle dodavatele a velikost částic : 

• jemné-fine    11-20 μm 

• velmi jemné-superfine  6-10   μm 

• ultra jemné-ultrafine   1-5     μm 

• mimořádně jemný-angströmfine ≤1 μm 

 

Firma Forez s.r.o. využívá pro výrobu elektrod dva druhy grafitu 

 

• EDM-200 

• EDM-1 

 

EDM-1 

Velikost částic-typická 1-5 μm 

Super jemný izotropní grafit s dobrou pevností a odolností proti opotřebení. Tento 

grafit je velmi oblíbený pro vynikající obrobitelnost. Lze s ním plnit požadavky na 

jakost konečného povrchu. Je dodáván v blocích nebo v profilech (hranoly, kulatina 

atd.) 

 

EDM-200 

Velikost částic- typická 6-10 μm 

Super jemný izotropní grafit s dobrou pevností a odolností proti opotřebení. Tento 

grafit je velmi oblíbený pro vynikající obrobitelnost. Lze s ním plnit požadavky na 

jakost konečného povrchu. Je dodáván v blocích nebo v přířezech. 
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3.6 Technologie frézování: 

 
Pracovní pohyby nástroje a obrobku: [2] 

 Frézování je způsob obrábění, při kterém se materiál obrobku odebírá 

vícebřitým nástrojem-frézou. Hlavní pohyb je rotační a vykonává ho fréza. Posuv do 

řezu koná obrobek, upnutý na pracovním stole frézovacího stroje- frézky. Směr 

pohybu obrobku- přímočarý posuvný- je obvykle kolmý na osu otáčení nástroje. 

Podle rozložení řezných hran na tělese frézy a podle polohy osy otáčení nástroje vůči 

obrobku je možné frézování rozdělit do tří skupin: 

 

1. Válcové frézování 

2. Čelní frézování 

3. Čelní válcové frézování 

Samostatné skupiny frézování představuje frézování tvarové a odvalovací. 
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3.6.1 Válcové frézování: [2] 

 
Při válcovém frézování jsou řezné hrany pouze na válcovém obvodě nástroje. Osa 

otáčení nástroje je rovnoběžná s obrobenou plochou. Řezný pohyb je výslednicí 

rotačního pohybu frézy a podélného pohybu, který koná obrobek. Výsledná dráha 

těchto obou pohybů, tj. dráha relativního pohybu břitu jednoho zubu frézy vzhledem 

k obrobku je cykloida. 

 

 
 

Obr 3.1 Dráha relativního pohybu nástroje a obrobku při frézování 

 

Pomocí velikosti posuvu na otáčku f0 a vzdálenosti na zub fz lze určit vzdálenost 

posuvu bodu cykloidy na jednu otáčku frézy. Hodnota rychlosti posuvu vf udává 

posuv nástroje vůči obrobku za 1 minutu.  

zff z  . 0 =     [mm*ot-1] 

z
ff z

0=     [mm*zub-1] 

nfv f  . 0=     [mm*min-1] 

n jsou otáčky frézy [min-1] 

z je počet zubů frézy [-] 
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 Hloubka řezu ap se nastavuje kolmo k ose frézy. .  

  

 Velikost průřezu odebírané vrstvy klínem frézy závisí na orientaci řezného 

klínu vůči obrobku, vyjádřené polohovým řezného klínu φ. 

 
 

Obr 3.2 průřez odebírané třísky při válcovém frézování 

 

Okamžitá tloušťka odebírané vrstvy podle obr. 3.2 

 

izi fh ϕsin . =  

 

Maximální tloušťka odebírané vrstvy podle obr. 3.2 

 

maxmax sin . ϕzfh =  

 

D
aD p . 2

cos max

−
=ϕ  

 

kde D je průměr frézy [mm]. 
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Jako řezná rychlost je z hlediska zjednodušení považována rychlost hlavního posuvu: 

 

1000
 .  . nDvc

π
=  

kde D je průměr frézy [m] 

       n jsou otáčky frézy [min-1].¨ 

Podle toho, posouvá-li se obrobek k nástroji ve směru otáčení frézy nebo posouvá-li 

se obrobek k nástroji proti směru otáčení frézy, jde podle obr. 3.3 o sousledné a 

nesousledné frézování. 

 

 

Nesousledné: 

 

Nevýhody: 

• zhoršování jakosti obrobené plochy, 

• zvětšování intenzity opotřebení, 

• směr síly frézování s ohledem na upnutí. 

 

Sousledné: 

 

Výhody: 

• výsledná síla frézování směřuje do obrobku, 

• zmenšuje se náchylnost ke chvění (frézy a frézovacího trnu), 

• dosáhne se lepší jakosti frézovací plochy, 

• je ,možné použít vyšší hodnoty posuvů na zub při nezměněné hodnotě 

trvanlivosti, a tím lze dosáhnout vyšší produktivity frézování (Uh  při 

sousledném frézování se zvýší až o 100% v porovnání s frézováním 

nesousledným). 

Nevýhody: 

• větší silový ráz při záběru každého zubu do materiálu (dá se odstranit frézou 

se šikmými zuby); 

• nevhodné pro obrábění obrobků s tvrdým a znečištěným povrchem. 
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Výsledná síla frézování F působící na nástroj se rovná vektorovému součtu sil Fi, 

působících na jednotlivé zuby v záběru: 

∑=+++= iFFFFF .....321  

To platí jak pro řeznou složku síly frézování Fc, tak i pro složku pasivní Fp: 

∑= cic FF , 

∑= pip FF . 

Výslednou sílu při frézování působící na nástroj s přímými řeznými hranami je 

možné podle obr. 3.4 rozložit na složku řeznou Fc a složku pasivní Fp a rovněž na 

složku ve směru horizontálním FH a na složku ve směru vertikálním Fv. 

 

 
Obr. 3.4 Silové poměry při nesousledném a sousledném frézování 

 

Pro horizontální složku platí: 

 

)sin . cos . ( ipicH FFF ϕϕ ±= ∑  

 

FH působí při sousledném frézování ve směru posuvu, při nesousledném frézování 

proti směru posuvu. 

Pro vertikální složku platí: 

 

)cos . sin . (∑ ±= ipicV FFF ϕϕ  
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znaménko (+) platí pro frézování sousledné, znaménko(-) pltí pro frézování 

nesousledné. Při nesousledném frézování působí síla F z obrobku a tedy může 

způsobit uvolnění obrobku.¨ 

 Vztahy pro výpočet středních hodnot složek FV a FH s ohledem na velikost Fc 

jsou následující: 

 

Sousledné frézování:  cV FF  . )8.07.0( ÷= , 

    cH FF  . )9.08.0( ÷= , 

Nesousledné frézování: cV FF  . )3.02.0( ÷= , 

    cH FF  . )1.10.1( ÷= . 

 Při frézování nástrojem se zuby se šroubovici, působí ve směru osy frézy 

vedle složek FV a FH složka F0. Její velikost závisí na stoupání šroubovice zubů ω a 

lze ji stanovit podle vztahu: 

 

ωtgFF c  . 0 = . 
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3.6.2 Čelní frézování [2] 
 

Při čelním frézování jsou řezné hrany rozloženy na čele nástroje, tj. na ploše 

kolmé k ose frézy je kolmá k obrobené ploše. Dráha cykloidy řezného pohybu 

čelních zubů frézy leží v rovině rovnoběžné s obrobenou plochou. Hloubka řezu se 

nastavuje ve směru frézy. Podle směru hlavního pohybu a posuvu dělíme čelní 

frézování na: 

• sousledné 

• nesousledné 

Podle polohy osy otáčení frézy k obrobené ploše na: 

• symetrické dle obr. 3.5 

• nesymetrické dle obr. 3.6 

 
 

Obr. 3.5 Symetrické frézování 
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Obr. 3.6 Nesymetrické frézování 

 

 

Rovná-li se šířka frézované plochy B průměru frézy; D jde o frézování plné 

(úhel styku δ=180°). Okamžitou tloušťku třísky hi pro κr=90°je možné v závislosti na 

polohovém úhlu φ vyjádřit vztahem: 

 

izizi ffh ϕϕ sin . )90cos( . =−°= . 

 

 V ose symetrie, čili pro φ=90°potom platí vztah: 

 

zzi ffh =°= 90sin .  
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Pro symetrické frézování dle obr. 3.5 lze určit velikost stykového úhlu δ 

z výrazu: 

D
B

D

B

OM
MN

===

2

2
2

sin δ . 

 

 Při symetrickém frézování se při náběhu a výběhu frézy z řezu mění tloušťka 

třísky z h1 na hodnotu hmax, odpovídající úhlu φ=90°. Pro tento případ platí: 

 

1hh = :    
2

cos . 1
δ

zfh = , 

 

maxhh = :  zzz fffh =°== 90sin . sin . maxmax ϕ . 

 

Pro nesymetrické frézování dle obr. 3.6 se stanoví stykový úhel za vztahu: 

 

D
B

D
BD *21 . 2cos −=

−
=δ . 

 

 Pro nesymetrickém nesousledném frézování se tloušťka třísky mění 

z hodnoty h=0 na hodnotu h=hmax (stejně jako u frézování válcovém): 

 

δsin . max zfh = . 

 

Při nesymetrickém sousledném frézování se tloušťka třísky mění z hodnoty hmax do 

hodnoty h=0. Uvedené vztahy pro tloušťku třísky platí pro úhel nastavení κr=90°. Pro 

κr<90° je tloušťka třísky: 

 

rr hh κκ sin . = , 

 

kde h je tloušťka třísky pro κr=90° 

       κr je úhel nastavení řezné hrany. 
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 Sílu frézování Fi působící na řezný klín čelní frézy s úhlem nastavení κr=90° 

lze rozložit na složky Fci a Fpi, nebo na složku FHi ( ve směru posuvu) a složky FVi 

působící ve směru přísuvu ( tedy v rovině horizontální). Pro frézovací nástroje 

s úhlem nastavení κr<90° se přiřazuje k uvedeným složkám ještě složka F0 působící 

ve směru osy frézy. Velikost F0 je funkcí úhlu κr. Při zmenšování κr a souběžném 

zvětšování posuvu fz tak, aby tloušťka třísky byla hκr=konst., F0 roste. Frézy s κr<90° 

se používají tam, kde se zaručuje velká tuhost soustavy S-O-N. V daném časovém 

okamžiku se hodnota okamžité velikosti síly frézování a jejich složek rovná 

vektorovému součtu: 

∑= iFF ,  ∑= HiH FF , 

∑= cic FF ,  ∑= ViV FF , 

 ∑= pip FF ,  ∑= oio FF . 

 

Empirické vztahy pro výpočet středních hodnot složek síly FV a FH i F0 vzhledem 

k řezné složce síly frézování Fc jsou následující: 

 

Čelní symetrické frézování:   cV FF  . )95.085.0( ÷= , 

      cH FF  . )40.030.0( ÷= , 

      cFF  . )55.050.0(0 ÷= . 

 

Nesymetrické frézování nesousledné: cV FF  . )70.045.0( ÷= , 

      cH FF  . )90.060.0( ÷= , 

      cFF  . )55.050.0(0 ÷= . 

 

Nesymetrické frézování sousledné:  cV FF  . )00.190.0( ÷= , 

      cH FF  . )30.015.0( ÷= , 

      cFF  . )55.050.0(0 ÷= . 

 

 U čelního válcového frézování se používají frézy s řeznými hranami na 

obvodě i na čele nástroje (frézy kotoučové, drážkovací, stopkové apod.). 
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4. Výběr vhodných nástrojů pro konkrétní podmínky 
 

 Firma Forez s.r.o. poskytla údaje o původní technologii výroby elektrod pro 

elektroerosivní obrábění. Uvádím zde potřebné stroje a nástroje pro výrobu. 

 
Vhodný stroj pro obrábění 

 Vhodný stroj pro obrábění grafitových elektrod je vybrán ze strojového parku 

firmy Forez s.r.o. Hlavním kritériem pro výběr stroje je velikost obráběné elektrody. 

Upínací plocha stolu a pracovní rozsah musí být vždy větší než obráběná elektroda. 

 

 Firma Forez s.r.o. disponuje kompaktními obráběcími centry od firmy Röders 

GmbH., Röders RXP 500 a Röders RFM 600. Oba dva stroje jsou plně využívány 

pro výrobu grafitových elektrod. 

 

4.1 CNC Röders RXP 500  

 
Rozměry stroje: 

délka x šířka x výška                           

2710 x 2350 x 2320 [mm] 

 

Pracovní rozsah:  

500 x 400 x 240 [mm] 

(x,y,z) 

Vřeteno: 

Maximální otáčky 42000 [min-1] 

Výkon motoru 14 [kW]  

 

Stůl: 

Upínací plocha stolu: 550 x 450 [mm]      Obr.4.1 „Röders RXP 500“ [9] 

Maximální hmotnost obrobku: 400 [kg] 

 

Maximální posuv: 

40000 [mm/min] 
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4.2 CNC Röders RFM 600 

 

Rozměry stroje: 

délka x šířka x výška                           

2250 x 3000 x 2650 [mm] 

 

Pracovní rozsah:  

600 x 450 x 300 [mm] 

(x,y,z) 

 

Vřeteno: 

Maximální otáčky 42000 [min-1]   Obr. 4.2 „Röders RFM 600“ [9] 

Výkon motoru 14 [kW]  

 

Stůl: 

Upínací plocha stolu: 700 x 550 [mm]    

Maximální hmotnost obrobku: 800 [kg] 

 

Maximální posuv: 

40000 [mm/min] 
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4.3 Řídící systém: 

 

Také pro řídicí systém platí, že kompromisy zde nemají žádné místo. Firma 

Röders v tomto směru uplatňuje velmi striktní filozofii, a sice, že řídicí systém a stroj 

představují jeden celek. Ve spojení s vlastním řídicím systémem pak lze získat ze 

stroje maximum. Tato filozofie byla uplatněna i v případě automatizace, kdy byla do 

systému integrována všechna na trhu běžně nabízená upínání. Silnou stránkou firmy 

Röders je 3D obrábění. Díky zaměření na tuto konkrétní oblast lze zákazníkovi 

nabídnout speciální výkon a řešení.  

 

I nejnovější stroje disponují standardně systémem RödersCAM pro 2D 

programování, se kterým je možné programovat standardní úlohy pomocí využití 

cyklů přímo v prostředí řídicího sytému, aniž by bylo nutné přecházet do systému 

CAM.  

 

4.4 Použité nástroje: 

 Firma Forez s.r.o. používá jak pro hrubovací, tak i pro dokončovací operace 

frézovací nástroje od různých výrobců. Z důvodu velké škály nástrojů byly vybrány 

nástroje různých materiálů se stejnými parametry. Po dohodě v podniku jsme 

rozhodli, že se budeme zabývat hrubovacími operacemi, protože lze dosáhnout 

významných časových úspor. 

  

 Nástroje byly testovány na materiálu EDM-200, tedy stejném z jakého se 

vyrábějí grafitové elektrody. Pro test jsme zvolili elektrodu, o rozměrech 80 x 80 x 

80 mm, kterou je potřeba ofrézovat o 10mm.  

 

 Pro lepší porovnání byli zvoleny frézy o průměru Ø 4mm a radiem 0,2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  Bakalářská práce                                                                           Faltus Pavel 

 - 30 - 

4.5 Nástroj s pájenými destiškami z polykrystalického diamantu   [5] 

 

Obecně:  

       

Umělý diamant nebo také označení PKD, je polykrystalický diamant na 

podložce ze slinutého karbidu používaný u řezných nástrojů. V zahraničí se používá 

označení PKD. 

PKD se vyrábí sintrováním za vysokého tlaku a teploty. PKD je kombinací 

diamantové tvrdosti, životnosti, tepelné vodivosti a houževnatosti slinutých karbidů. 

Pozor je ovšem křehký.  

 

Přednosti: 

vysoká životnost -(odolnost vůči abrazivnímu působení) 

přesnost  

rychlost a výkon  

vynikající kvalita povrchu  

 

 

Tím, že PKD nástroje jsou odolné dá se obecně říci že dosahují min. 10x delší 

životnosti než klasické TK. Některé PKD nástroje vydrží v 3 směnném provozu 

pracovat i 1 rok. S delší životností odpadá časté měnění nástrojů, tak jako u 

klasických (prostoje, nastavování). Pokud dále vezmeme v úvahu možnosti 

rychlejších parametrů nastavení obráběcího procesu, to přináší významné zkrácení 

obráběcí časů jednotlivých operací a dává časovou úsporu na výrobu jednoho dílu 

(nižší náklady na výrobu + možnost vyšší výrobní kapacity). S PKD nástrojem se u 

hliníkových slitin dá docílit až Rz=0,6. U obrábění GRAFITU nemá PKD 

konkurenci. Tento materiál je totiž vysoce abrazivní a jedině PKD je dokáže bez 

potíží obrábět. Pokud bychom to shrnuli, tak tam, kde klasické nástroje končí 

nastupuje PKD, které značným způsobem přispívá vysoké stabilitě výrobního 

procesu. 
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Nastavené parametry pro obrobení grafitové elektrody: 

 

Otáčky: S=38000 ot/min-1 

Posuv: F=3500 mm 

Počet břitů: 2 

Posuv na zub: fz=0,046 

 

 

 

 

 

 

         

 

4.6 Nástroj povlakovaný tenkou vrstvou diamantu  [7] 

JD 620-DIAMANT 

Přednosti: 

vyšší řezná rychlost 

menší řezné síly  

dokonalá jakost povrchu  

možnost obrábění za sucha  

delší životnost  

velmi dobrý poměr cena/kvalita 

 

 

   

Frézovací nástroje, určené pro efektivní 

obrábění grafitu, jsou speciálně zaměřeny na 

geometrii, takže například při obrábění 

erodovacích elektrod lze vyfrézovat obzvláště 

tenké stěny bez porušení grafitu.   

        Obr. 4.3 [6] 

Všechny frézy pro obrábění grafitu jsou povlakovány polykrystalickým diamantem, 

který zajišťuje minimální opotřebení nástroje během obrábění.  
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Frézovací nástroje jsou k dispozici ve dvou-, tří- a čtyřbřitém provedení s průměrem 

řezné části od 0,3 do 12 mm a s různým průměrem upínací stopky nástroje.  

 

Monolitní frézy povlakované diamantem 
 

Typy diamantových povlaků vyvinutých pro obrábění grafitových elektrod 

zajistí vysoký stupeň bezpečnosti procesu obrábění a skvělé trvanlivosti břitu při 

velmi vysokých řezných rychlostech. Vysoká tuhost nástrojů a přesnost obvodového 

házení jako základ pro vysokorychlostní obrábění je u těchto moderních fréz 

samozřejmostí. 

 

Nastavené parametry pro obrobení grafitové elektrody: 

 

Otáčky: S=25000 ot/min-1 

Posuv: F=2200 mm 

Počet břitů: 3 

Posuv na zub: fz=0,029 

 

 

4.7 Nástroj z SK povlakovaný TiAlN: 

EM 810040 

Obecně:     [7] 

Jedná se o monolitické nástroje ze slinutého karbidu hrubosti zrna menší než 

0,5 µm a povlakované speciálně vyvinutým mnohovrstvým povlakem TiAlN 

nanášeným metodou PVD, který zvyšuje otěruvzdornost, pevnost a podporuje 

tepelnou stálost břitu. Výsledkem je velice odolný nástroj s velkou životností, 

vhodný pro frézování konvenčních, legovaných a tepelně zpracovaných ocelí i litin 

při maximálním výkonu. Díky vhodně volené geometrii břitu byla dosaženo zvýšení 

jeho otěruvzdurnosti a snížení tepelného opotřebovávání dokonalejším odchodem 

třísky, což umožňuje vysoké řezné rychlosti (až 420 m.min-1). 
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Nastavené parametry pro obrobení grafitové elektrody: 

 

Otáčky: S=16000 ot/min-1 

Posuv: F=1120 mm 

Počet břitů: 2 

Posuv na zub: fz=0,035 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Upínání materiálu: 

 Firma Forez s.r.o. využívá k upnutí nástrojů systém od firmy EROWA 

 

ER-010793 Uniholder 

12 kusů 

 

Provedení 

Sada obsahující 12 kusů, 

vyfrézovaná drážka o velikosti 

20 mm, 2 závrtné šrouby pro 

každý kus. 

Použití 

Montáž elektrod a  obrobků s 

rozměrem do 20 mm. 

Upevnění 

Vložte a utáhněte šrouby.    Obr. 4.4 Uniholder [8] 

Pokud je třeba, vycentrujte pomocí  

fixační vložky ER-010532. 
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ER-009219 Uniplate 

12 kusů 

Provedení 

Sada obsahující 12 kusů, čelně 

vyfrézovaný povrch 51 x 51 

mm, 2 šrouby M6 pro každý 

kus. 

Použití 

Montáž elektrod a obrobků se 

základnou větší než 50 mm2. 

Upevnění 

Pomocí 2 šroubů M6 do 

základny.     Obr. 4.5 Uniplate [8] 

 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Upnutí „kostky grafitu“ 
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5. Diskuze experimentu 
 Vhodná volba nástroje pro obrobení grafitu by měla být pro firmu Forez s.r.o. 

zajistit nejefektivnější výrobu elektrod. Po domluvě v podniku jsme rozhodli 

porovnat životnost nástroje různých materiálů na  stejném materiálu. Nástroje jsou 

od firem Jabro-Seco, Clarkson a YG-1. 

Porovnáním zjistíme nejvhodnější nástroj pro obrábění grafitu. 

 

Zkouška: 

 

 Součástí vybavení firmy Forez s.r.o. je také mikroskop připojený k počítači se 

softwarem, který dokáže snímat obraz s velkým rozlišením. Každá optická kontrola 

byla prováděna po 4-ti hodinových intervalech práce nástroje. Bohužel nástroj HM- 

tvrdokov bez povlaku vydržel prvních 4 hodiny práce, tudíž byl následně vyřazen ze 

zkoušky. 

 

5.1 Nástroj s pájenými destičkami z polykrystalického diamantu: 

    
Obr. 5.1 Nástroj s pájenými destičkami PKD- nový 
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Obr 5.2 Nástroj s pájenými destičkami PKD - použitý (4 hodiny) 

 

 
Obr. 5.3 Nástroj s pájenými destičkami PKD - použitý (8 hodin) 
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5.2 Nástroj povlakovaný diamantem 

 

 
Obr. 5.4 Nástroj povlakovaný diamantem - nový 

 

 
Obr 5.5 Nástroj povlakovaný diamantem – použitý (4 hodiny) 
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Obr. 5.6 Nástroj povlakovaný diamantem – použitý (8 hodin) 
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5.3 Nástroj SK povlakovaný TiAlN: 

 
Obr. 5.7 Nástroj SK povlakovaný TiAlN - nový 

 
Obr. 5.8 Nástroj SK povlakovaný TiAlN – použitý ( 4 hodiny) 
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Tabulka porovnání časů nástrojů: 

Každý nástroj byl nastaven podle nejvhodnějších parametrů od výrobce, do tabulky 

byl vložen čas programu, který pracuje s posuvem S=1000mm. 

 

Nástroj Doba frézování [hod] 
Nástroj PKD- destičky 15,86 
Nástroj povlakovaný diamantem 25,23 
Nástroj ze SK WC 49,55 
Program 55,5 

Tab. 1 nástroj a jeho frézovací čas 

 

5.4 Nejvýhodnější materiál podle času: 

 

Program odpovídá nejvyššímu času frézování, což je dle Tab.1 55,5 hodiny. 

Nejlépe si vedl nástroj s pájenými PKD břitovými destičkami od firmy Clarkson 

GmbH, který obstál i po ukončení jak je vidět na Obr. 5.3. 

 

V průběhu operace nebyl problém s ostřím frézy (Obr. 5.2). Nejhůře dopadla 

fréza ze slinutého karbidu povlakovaná TiAlN od firmy YG-1, která nebyla schopna 

dokončit operaci a musela být po čtyřech hodinách vyřazena z výroby, vykazovala 

velké opotřebení, které je zřejmé z Obr. 5.8. Průměrných výsledků dosáhla fréza 

s diamantovým povlakem od firmy Jabro-Seco, která odfrézovala 10mm z kostky 

grafitu o rozměrech 80x80 mm za 25,23 hodiny. 

 

Podle času je nejvýhodnější frézou nástroj s pájenými PKD břitovými 

destičkami od firmy Clarkson GmbH s operační dobou 15,86 hodin. 
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6. Technicko-ekonomické zhodnocení 
K provedení ekonomického zhodnocení jsme porovnali ceny operací 

jednotlivých nástrojů, které obrobily grafit o rozměrech 80 x 80 mm o 10 mm. 

Z Tab.1 vyplývá, že program vypočítal čas této operace na 55,5 hodiny. Také z ní lze 

vyčíst, že nástroj s pájenými PKD destičkami obrobil grafit za 15,86 hodiny. Ceny 

nástrojů jsou uvedeny v Tab.2. 

 

 

 

 

 

Tab.2 ceny nástrojů 

 

 

Nástroj ze slinutého karbidu povlakovaný TiAlN, jehož cena činí 728 Kč, by 

musel být použit minimálně třináctkrát. Ve výsledku by to celkově činilo 9464 Kč. Je 

to ale cena pouze za cenu nástroje, nikoliv hodnota s výměnou, to by samozřejmě 

cenu ještě navýšilo. I tak hodnota potřebných nakoupených nástrojů překonal cenu 

nejdražšího nástroje. 

 

Nástroj povlakovaný diamantem opracoval grafit za čas 25,23 hodiny. 

Nákupní cena této frézy je 1421 Kč. V průběhu operace si vedl dobře i cena je 

relativně nízká, bohužel je více opotřebený po osmi hodinách než nástroj s pájenými 

PKD destičkami. 

 

Nástroj s pájenými PKD destičkami obrobil grafit za nejnižší čas 15,86 

hodiny. Cenu tohoto nástroje s naletovanými břitovými destičkami udává dodavatel 

5885 Kč. Velmi dobře si vedl během operace, díky vhodně zvoleným parametrům, 

které byli nastaveny kvalifikovaným pracovníkem na základě doporučených řezných 

podmínek od výrobce. Jak je patrné z Obr.5.3 měl nejmenší opotřebení břitu ze všech 

nástrojů.  

 

Nástroj cena [Kč] 
Nástroj PKD-destičky 5885 
Nástroj povlakovaný diamantem 1421 
Nástroj SK-TiAlN 728 
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Při hodinových nákladech na stroj 500 Kč na obrobení grafitového hranolu 80 

x 80 mm o 10mm nástrojem s pájenými PKD destičkami od firmy Clarkson GmbH 

ušetří 4685 Kč v porovnání s nástrojem  od firmy SECO  a zhruba 16845 Kč 

v porovnání s nástrojem ze slinutého karbidu od firmy YG-1. 

  

Při přičtení nákladů na nákup nástroje a hodinových cenách stroje je zřejmé, že 

nejvýhodnější je volba nástroje od firmy Clarkson GmbH, nejenže ušetří oproti fréze 

od firmy SECO skoro 40% času na obrobení grafitového polotovaru na výslednou 

elektrodu. 
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7. Závěr 
 Ve své bakalářské práci jsem řešil porovnání nástrojů z různých materiálů 

(nástroj s pájenými PKD destičkami, nástroj povlakovaný diamantem, slinutý karbid 

povlakovaný TiAlN) při obrábění grafitových elektrod pro elektroerosivní obrábění.  

 

Hlavním cílem této bakalářské práce je výběr nejvhodnější frézy pro zkrácení 

času a snížení ekonomické náročnosti výroby. Výsledkem je fréza s pájenými 

destičkami z polykrystalického diamantu (PKD), která, při stanovených podmínkách 

obrobení grafitové elektrody, pracovala s nejnižším časovým intervalem a současně 

s nejmenším opotřebením. Byla v cenovém porovnání nejdražší, ale díky zkrácení 

operační doby snížila čas práce stroje, čímž vlastně bylo dosaženo nejmenší ceny 

celé operace.  

   

 Tento problém není ale uzavřen, protože vývoj je nezastavitelný. Je možné, 

že se na trhu objeví nový a lepší nástroj vhodný pro opracování grafitu.  
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