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Anotace disertační práce: 
 

 

 
 

Technologie obrábění má významné místo v průmyslové praxi jako dominující 

činitel strojírenské výroby. Tato disertační práce se zabývá kreativní tvorbou produktů 

ve vysokorychlostním obrábění. Výroba součástek má své teoretické základy a právě 

kreatika je novou vědní disciplínou, která formuluje zákony výroby předmětů a věcí. 

Dosud jsou formulovány tři druhy zákonů výroby, a to formální, fyzikální 

a ekonomické. Odhalené zákony dokazují konvergenci jevů a procesů výroby. Základem 

formálních zákonů je popis výrobního procesu. Fyzikální zákony výroby součástí jsou 

rozděleny na zákony vzniku tvarů, rozměrů, vzájemné polohy a pořadí úkolů. Třetí 

skupinou jsou zákony ekonomické. 

V práci jsou zákony kreatiky experimentálně testovány na progresivní metodě 

současného třískového obrábění - vysokorychlostním obrábění. Následně je hodnocen vliv 

vysokorychlostního obrábění na kvalitu obrobeného povrchu. Všeobecně spočívá podstata 

vysokorychlostního frézování především v dosahování kratších strojních časů při 

současném zvýšení přesnosti a kvality obrobených prostorových ploch. 

Kvalita povrchu je integrovaná charakteristika strojních součástí, která je 

charakterizována geometrií obrobeného povrchu, fyzikálně-mechanickými vlastnostmi 

povrchové vrstvy, zpevněním a zbytkovým napětí, fyzikálně-chemickým stavem povrchu. 

Stav a kvalita povrchové vrstvy obrobeného kovu má vliv na únavovou pevnost, odolnost 

proti opotřebení, protikorozní stabilitu apod. Studium vlastností povrchové vrstvy 

napomáhá hodnocení vlivů technologických procesů a pracovních podmínek na kvalitu 

povrchové vrstvy obrobku. 

V závěru práce jsou uvedeny naměřené výsledky, jejich zhodnocení, diskuze 

a přínos pro praktické vyuţití a vědecký přínos s návazností výzkumu zamýšleného do 

budoucna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Annotation of Disertation Thesis: 
 

 

 
 

Metal cutting displays a significant position in the industrial practise as 

a dominance factor in the machinery production. This doctoral thesis is dealing with 

creation produces in High Speed Cutting. The part production has its theoretical 

background and creatics is a new science discipline which formulates laws of production 

of objects and articles. There are formulated three groups of manufacturing laws and there 

are formal, physical and economics. 

The revealed laws prove convergence of phenomena and processes of production. 

The base of formal laws is the formal description of manufacturing process. Physical laws 

of part production are distributed: law of producing surfaces by machining, the laws of 

dimension securing, the laws of mutual surface position securing, laws of operation 

sequence. Finally, there are the laws of economics. 

In the thesis the laws of creatics are experimentally tested in the progressive 

methods of today’s machining - High Speed Cutting and its influence on the quality 

of a surface. In general the principle of high speed cutting lies in achieving faster machine 

times with concurrent increase in accuracy and quality of the machined areas. 

The quality of a surface is an integral characteristic of a machine part and 

characterized by the geometry of the machined surface, physical-mechanical properties 

of the surface layer, solidification and residual tension, physical-chemical state of the 

surface. The state and quality of a surface layer of machined metal influences fatigue 

strength, wear resistance, anticorrosion stability etc. Study of the surface layer properties 

helps to evaluate influence of technological processes and work conditions on machined 

part surface layer quality. 

In final part of thesis are introduced measured results, their evaluation, discussion, 

benefits for practical use and scientific benefits with sequence of research intended in 

future. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A  délka vzorku materiálu pro testování [mm] 

A   plocha hřbetu nástroje [mm
2
] 

A   plocha čela nástroje [mm
2
] 

AP1MAX maximální vyuţitelná délka řezné části nástroje [mm] 

B  šířka obrobené vrstvy [mm] 

CAD  Computer Aided Design – konstruování s počítačovou podporou [-] 

CAM  Computer Aided Manufacturing – řízení výroby s počítačovou podporou [-] 

CAPP  Computer Aided Process Planning – plánování procesů s poč. podporou [-] 

CEEPUS Central European Exchange Programme for University Studies [-] 

CIM  Computer Integrated Manufacturing - počítačem integrovaná výroba [-] 

CNC  Computer Numerical Control - počítačem řízený stroj [-] 

D1  řezný průměr nástroje [mm] 

D  průměr stopky nástroje [mm] 

GT  Group Technology – skupinová technologie [-] 

HB  tvrdost podle Brinella [-] 

HPC  High Production Cutting – vysokoproduktivní řezání [-] 

HPM  High Production Machining – vysokoproduktivní obrábění [-] 

HS  High Speed – vysokorychlostní [-] 

HSC  High Speed Cutting – vysokorychlostní obrábění [-] 

I  oblast primární plastické deformace [-] 

II  oblast sekundární plastické deformace [-] 

III  oblast terciální plastické deformace [-] 

JIT  Just In Time [-] 

L  celková délka nástroje [mm] 

LS  pouţitelná délka stopky nástroje [mm] 

MBN  průměrné hodnoty Barkhausenova šumu [μV] 

MBN3  průměrné hodnoty Barkhausenova šumu při pouţití třízubé frézy [μV] 

MBN4  průměrné hodnoty Barkhausenova šumu při pouţití čtyřzubé frézy [μV] 

MBNmax maximální amplituda Barkhausenova šumu [μV] 

MBN3max maximální amplituda Barkhausenova šumu při pouţití třízubé frézy [μV] 

MBN4max maximální amplituda Barkhausenova šumu při pouţití čtyřzubé frézy [μV] 

NC  Numeric Control -  počítačově řízeno [-] 

OMNO` oblast primární plastické deformace [-] 
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SNOP  soustava stroj – nástroj – obrobek – přípravek [-] 

TQM  Total Quality Management [-] 

PVD  physical vapour deposition – fyzikálně nanášené povlaky [-] 

VTC  Vítkovice Testing Centre 

A5  taţnost oceli [%] 

D   průměr kuličky při zkoušení tvrdosti [mm] 

D  průměr frézy [mm] 

E  modul pruţnosti v tahu [GPa] 

F  síla řezání [N] 

Fn  normálová sloţka síly řezání [N] 

Ft  třecí sloţka síly řezání [N] 

HBW  tvrdost podle Brinella zatlačováním kuličky 

L  délka frézované plochy vzorku [mm] 

Ra  průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [μm] 

Rm  mez pevnosti v tahu [MPa] 

Rp  největší výška výstupku profilu [μm] 

Rp0,2  smluvní mez kluzu určená z trvalé deformace pod zatíţením [MPa] 

Rt  celková výška profilu [μm] 

Rq  průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu [μm] 

Rv  největší hloubka prohlubně profilu [μm] 

Rz  největší výška profilu [μm] 

Vo  objem odebraného materiálu při obrábění [cm
3
.min

-1
] 

ae  šířka záběru [mm] 

ap  hloubka řezu [mm] 

ta   tloušťka odcházející třísky [mm] 

ta   tloušťka odcházející třísky při vysokorychlostním obrábění [mm] 

nf   posuv na otáčku [mm] 

zf   posuv na zub [mm] 

l  délka kontaktní zóny čela nástroje a odcházející třísky [mm] 

l´  délka kontaktní zóny čela nástroje a odcházející třísky při HSC [mm] 

ln  vyhodnocovaná délka profilu [mm] 

lr  základní délka profilu [mm] 

n  otáčky za minutu [min
-1

] 

cv   řezná rychlost [m.min
-1

] 
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cv   řezná rychlost při vysokorychlostním obrábění [m.min
-1

] 

dv   deformační řezná rychlost [m.min
-1

] 

ev   rychlost výsledného řezného pohybu [m.min
-1

] 

fv   rychlost posuvu [m.min
-1

] 

tv   rychlost odchodu třísky z kontaktní zóny [m.min
-1

] 

tv   rychlost odchodu třísky z kontaktní zóny při rychlostním obrábění [m.min
-1

] 

z  počet břitů frézy [-] 

x   hodnota posunu částic materiálu v deformační oblasti [m] 

0   nástrojový úhel hřbetu v rovině ortogonální [°] 

n   nástrojový úhel hřbetu v rovině normálové [°] 

0   nástrojový úhel čela v rovině ortogonální [°] 

n   nástrojový úhel čela v rovině normálové [°] 

   úhel kluzu [°] 

    úhel roviny střihu při vysokorychlostním obrábění [°] 
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1. ÚVOD 

Současné poţadavky na strojní součásti se promítají především do oblasti zvyšování 

spolehlivosti a ţivotnosti součástí. Tím rostou nároky nejen na konstrukci, ale také na 

technologii výroby. Řešené technologické úlohy mají rutinní a nebo kreativní charakter. Podíl 

rutinní a tvořivé části úloh je různý v závislosti na řešených úlohách. Rutinní části úloh jsou 

řešeny podle vzorů dřívějších řešení. Kreativní části se řeší metodou pokus – omyl – úspěch. 

V současnosti se utváří nová vědní disciplína o tvoření produktů s názvem kreatika. 

Cílem kreatiky je odhalit zákony výroby, souvislosti mezi stroji, nástroji a součástkami, coţ se 

v konečném důsledku projeví v optimální tvorbě produktů. Významným zastáncem kreatiky je 

prof. Ing. Ján Békés, DrSc., který se věnuje zkoumání předpokladů, souvislostí a zákonitostí 

strojírenské výroby součástek řadu let. Sám vytvořil název kreatika, popsal matematickými 

symboly postup zhotovení produktů a formuloval první axiomy, lemmy a zákony kreatiky. 

Důleţitost kreativní tvorby v oblasti vysokorychlostního obrábění prezentoval také 

komisař Evropské komise pro výzkum pan Philipe Busquin na konferenci nazvané "Evropský 

výzkum urychluje revoluci v oboru obráběcích strojů, robotů a automatizace", která byla 

uspořádána na veletrhu EMO 2003 v Milánu. 

Na konferenci evropský komisař Philipe Busquin uvedl: „Technologické inovace dnes 

vyžadují multidisciplinární přístupy, vyžadují, aby se spojovaly schopnosti a dovednosti lidí 

z natolik různých oblastí jako je strojírenství, mechanika, nauky o materiálech, informačních 

technologiích, základního výzkumu, životního prostředí, bezpečnosti, a samozřejmě i vědy 

o člověku. Není sice snadné kombinovat např. práci inženýra s prací sociologa, ale musí to být, 

dnes už to jinak nejde. Je nutno překonávat hranice mezi obory. S tímto je dnes zapotřebí 

přistupovat např. i ke zdánlivě tak úzkému oboru či podoboru jako je vysokorychlostní 

obrábění (HSC).“ Konference se mimo jiné zabývala i vztahem strojírenské techniky k pozici 

EU na světovém trhu, včetně pozice Evropy ve světovém vědeckotechnickém rozvoji, ve sféře 

inovací. [28] 

Vysokorychlostní obrábění je ve fázi inţenýrsko-vědeckého výzkumu. V současnosti je 

tato technologie zaváděna do oblastí jemné mechaniky a přesného strojírenství. Její rychlé 

a efektivní zavádění vyţaduje úzkou spolupráci mezi uţivateli, výrobci strojů a nástrojů, jakoţ 

i firmami vyvíjejícími CAD/CAM systémy. 
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Tato disertační práce se soustředí na vyuţití kreativního přístupu v progresivní výrobní 

technologii nazývané HSC „vysokorychlostní obrábění", a to zejména s ohledem na kvalitu 

obrobeného povrchu. Experimentální část práce byla uskutečněna v laboratořích Institutu 

mechanické technologie na Politechnice Poznaňské v Polsku ve spolupráci s prof. dr hab. inż. 

Stanisławem LEGUTKEM. Na základě teorie o obrábění vysokými řeznými rychlostmi by se 

měly projevit efekty zlepšení kvality povrchu obrobených ploch při zvyšující se řezné rychlosti 

oproti řezným parametrům uţívaným při konvenčním frézování. 

Všeobecně spočívá podstata vysokorychlostního frézování především v dosahování 

kratších strojních časů při současném zvýšení přesnosti a kvality obrobených prostorových 

ploch. V závěru práce jsou zhodnoceny přínosy kreatiky v obrábění pro praxi a jejího 

budoucího rozšíření a uplatnění v jiných výrobních procesech. 
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2. PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Úlohy kladené na výrobu zvyšují nároky na provoz s mechanickým obráběním. Rozvoj 

teoretických poznatků o obrábění kovů se ve značné míře opírá o poţadavky vývoje a výrobní 

praxe. Výroba je definována jako cílevědomá lidská činnost zaměřená na tvorbu produktů, 

které společnost potřebuje ke své existenci a pro svůj rozvoj. Výrobní technologie se 

všeobecně zabývá zhotovováním předmětů, součástek, zařízení s poţadovanými materiálovými 

a geometrickými vlastnostmi. 

Dříve byly produkty vyráběny metodou pokus – omyl – úspěch. Účinnost této metody 

závisí na opakování chyb a na schopnosti zevšeobecnění zkušenosti. Zdánlivě bezvýznamné 

jevy vedou často k nečekaně významným objevům. Postupně se z mnoha úspěšných 

i neúspěšných pokusů vytvořily vzory vyuţívající se pro další produkci. Právě výrobou podle 

vzorů se sniţuje počet neúspěšných pokusů, čímţ je dosaţení stanoveného cíle efektivnější. 

Z vybraných vzorů mohou dále vzniknout nové technologické metody, patenty, know-how 

firem, normy apod. Schématicky lze kontinuální proces tvorby produktů ze zkušeností 

znázornit podle obr. 1. 

 

Obr. 1 Tvorba produktů podle zkušeností [11] 

První kroky vědeckého přístupu k výrobním technologiím znamenalo dílo Johanna 

Beckmanna, který ve svém díle nazvaném GT - General technology z roku 1806 tvrdil, ţe 

technologické procesy je třeba třídit ne podle zpracovávaného materiálu, ale podle nástrojů, 

které se při jejich přeměně vyuţívají. Jeho dílo mělo vliv na vznik zákona podobnosti 

součástek. O rozvoj vědeckých poznatků v oblasti obrábění kovů se významně zaslouţil strojní 

inţenýr Frederick Winslow Taylor, který roku 1906 vydal knihu nazvanou „Umění řezání 

kovů“ [2]. 

Mnohé vědecké objevy z oblasti výroby vznikly v devatenáctém století, ale technologie 

jako věda se rozvíjela aţ ve století dvacátém. Dnešní strojírenskou výrobu lze analyzovat 

POKUS OMYL ÚSPĚCH 

VZORY 

PRAVIDLA 

PATENTY 

KNOW-HOW 

NORMY 
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z různých hledisek. Za jedno z nejvýznamnějších je povaţováno hledisko typu výroby. Typ 

strojírenské výroby je určován charakteristickými znaky výrobního procesu. Rozeznáváme 

výrobu kusovou, sériovou a hromadnou. Sériovou výrobu lze dále dělit na malosériovou, 

středněsériovou a velkosériovou. Uvedené rozdělení je pouze informativní, neboť neexistuje 

přesné dělicí měřítko. Typ výroby ovlivňuje výrobní postupy z mnoha hledisek, např. materiál 

polotovaru, podrobnost výrobního postupu, pouţité obráběcí stroje, nástroje, měřidla, 

přípravky, kvalifikace pracovníka, technologické podmínky, normování času apod. 

Významnými tvůrci současných metod výroby byli profesoři A. P. Sokolovskij a S. P. 

Mitrofanov. Zástupci těchto metod jsou typová a skupinová technologie. Teorie strojírenské 

výroby se začala formovat klasifikací součástek. A. P. Sokolovskij a jeho spolupracovníci 

kolem roku 1939 formulovali skutečnost, ţe součástky vyrábíme podle vzorů. Výroba v období 

druhé světové války se vyznačovala hromadnými dávkami, přičemţ i podmínky výroby byly 

společné. Vznikaly třídníky součástek a typové technologické postupy. Sokolovskij formuloval 

principy typové technologie: „podobné součástky vyrábíme podobným způsobem“ [3]. 

Přibliţně kolem roku 1950 rozvinul S. P. Mitrofanov myšlenku typové technologie aţ 

ke skupinové technologii. Základní myšlenka skupinové technologie je seskupení součástek, 

které se mají zhotovit stejným, nebo podobným postupem do skupin. Skupiny se posléze 

zadávají do výroby najednou či postupně za sebou s narůstající, nebo se sniţující podobností 

tak, aby časy na přestavení a seřízení strojů byly minimální. 

Skupinová technologie má neopomenutelný význam při racionalizaci výroby a navíc 

vytváří základ pro automatizaci tvorby technologických postupů. Byly vytvořeny systémy na 

technickou přípravu výroby vycházející ze skupinové technologie, které jsou zaloţeny na 

principu podobnosti technologických postupů pro podobné součástky. [8] 

Prof. Ing. Ján Békés, DrSc. později připojil třetí atribut k výše uvedenému principu 

skupinové technologie „podobné součástky vyrábíme podobným způsobem“, a to 

„v podobných podmínkách“. Schéma současné metody výroby je vyobrazeno na obr. 2. 

 

Obr. 2 Schéma současné metody výroby [4] 

PODOBNÉ OBJEKTY 

V PODOBNÝCH PODMÍNKÁCH 

VYRÁBÍME PODOBNÝM ZPŮSOBEM
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Spolu s vývojem nových výrobků, a to nejen čistě strojírenských, prodělává v současné 

době strojírenská výroba na celém světě velmi zásadní přeměny. Je to zapříčiněno vývojovými 

trendy u nových výrobků, které je moţno shrnout do následujících pěti bodů [1]: 

 rostoucí uţitná hodnota výrobku jako celku a tím i jeho sloţitosti; 

 sniţování hmotnosti a uţivatelské energetické náročnosti výrobku; 

 obecně vyšší kvalita a spolehlivost výrobku; 

 tlak trhu na rychlou modernizaci výrobku, tj. zkracování ţivotního cyklu; 

Uvedené vývojové trendy výrobků však zásadně ovlivňují většinu strukturálních částí 

výroby, a to nejen konstrukčních, technických a technologických. Z konstrukčního řešení 

vyplývají rozhodnutí z hlediska tvarů, rozměrů, přesnosti, coţ se následně projeví ve výši 

výrobních nákladů. Konstruktéři jsou vybízeni ke zvyšování technologičnosti konstrukce 

součástí, tzn. ke zjednodušování tvaru součásti, zmenšování počtu součástí pro daný 

konstrukční celek, zvyšování vyuţití materiálu, zjednodušování kinematických schémat, 

účelnému stanovení přesnosti a drsnosti povrchu, multifunkčnímu vyuţití součásti apod. 

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

produktivitě práce dosáhly nových vyšších kvalit opracování povrchu. Podstatné sniţování 

ceny vyráběných součástí je dosahováno zejména v rámci hlavních časů, kdy optimální řezné 

podmínky jsou charakterizovány vysokými hodnotami posuvů i otáček vřetene. 

Aplikace „HSC technologie" jiţ dosáhla vysoké úrovně při opracování lehkých kovů. 

Tenkostěnné obrobky z hliníku, součásti s vysokými poţadavky na kvalitu povrchu jsou 

pomocí této technologie hospodárně opracovávány. V některých průmyslových odvětvích 

vyspělých států, např. v automobilovém a leteckém průmyslu, ve výrobě nástrojů, forem 

a modelů, je „HSC - technologie" jiţ úspěšně vyuţívána [14]. 
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je přehledově analyzovat současný stav teorie o výrobě 

součástek, zaměřit se na kreatiku a její přednosti při tvorbě produktů vysokorychlostním 

obráběním ve srovnání s konvenčním obráběním. Za účelem ověření přínosů kreativního 

přístupu provést experimentální činnost a zhodnotit kvalitu vzniklého obrobeného povrchu 

konvenčním a vysokorychlostním obrábění. 

Při návrhu experimentu dbát na ověření přínosů kreativního přístupu při výrobě na 

moderních vysokorychlostních obráběcích strojích s uvaţováním efektivních řezných 

podmínek tak, aby došlo k poklesu strojních časů a výrobních nákladů na danou součást 

s ohledem na integritu povrchu součásti. 

V závěru práce poukázat na moţnosti vyuţití kreatiky ve vysokorychlostním obrábění 

v praxi a zhodnotit přínosy kreativního přístupu při tvorbě produktů pro výrobní a vyučovací 

proces. 

Dílčí cíle disertační práce jsou: 

 Provést analýzu vývoje a současného stavu teorie o výrobě součástek, definovat 

pojmy kreatika, kreatologie a kreativita. 

 Provést úvod do problematiky vysokorychlostního obrábění, uvést teoretické aspekty 

konvenčního a HSC obrábění s ohledem na vliv řezných parametrů na kvalitu 

povrchu. 

 Navrhnout kreativní způsob řešení výrobního procesu v rámci vysokorychlostního 

obrábění v porovnání s konvenčním obráběním. 

 Experimentálně ověřit přínosy kreativního přístupu se zaměřením na výsledné 

parametry kvality povrchu součásti. 

 V závěru práce nastínit přínosy pro vyuţití kreativní tvorby produktů v HSC v praxi 

a vědecký přínos kreatiky pro společnost. 
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4. KREATIVNÍ TVORBA PRODUKTŮ V OBRÁBĚNÍ 

Tvorba produktů, která je realizovaná na úrovni současných poznatků, má empirický 

charakter. 

4.1. Definice pojmů kreatiky, kreatologie a kreativity 

Kreatologii je třeba chápat v široké souvislosti jako čtveřici disciplín. Spojuje pojmy 

kreativitu, technologii, inovaci a kreatiku. Pojem kreatologie výstiţně prezentuje obr. 3. 

 

Obr. 3 Schéma kreatologie [4] 

Kreatika je nová vědní disciplína o výrobě, o tvoření nových produktů, disciplína, 

která sumarizuje současné technické a technologické zkušenosti. Cílem kreatiky je odhalit 

zákony výroby, souvislosti mezi stroji, nástroji a součástkami. Zakladatelem a významným 

tvůrce kreatiky je prof. Ing. Ján Békés, DrSc. Teorie kreatiky je prakticky vyuţívána při 

výrobě, přičemţ je tak sniţován počet omylů či neúspěšných řešení (viz obr. 4). 

 

Obr. 4: Schéma výroby v budoucnosti [4] 

Současné urychlování ekonomického a sociálního rozvoje předpokládá jako jedno ze 

základních východisek obrat v myšlení lidí. Vyčerpané zdroje extenzivního růstu hospodářství 

obrátily pozornost na intenzifikaci. Zdůrazňuje se zejména lidský faktor. Zde je jiţ na člověka 

pohlíţeno ne jako na producenta, ale jako na iniciativního tvůrce. 

Kreativita je produkování nových a přijatelných řešení. Je to tvořivá fantazie člověka. 

V literatuře je uvedena celá řada definic kreativity. Podle A. M. Koršunova (1982) je tvořivost 

popisována následovně: “tvořivost je aktivní vzájemné působení subjektu a objektu, při kterém 

subjekt cílevědomě mění prostředí, tvoří něco nové, sociálně významné v souladu s požadavky 

objektivních zákonitostí”. [16] 

 

 

KREATOLOGIE = [Kreativita, Technologie, Inovace, Kreatika]

 

TEORIE 

KREATIKY 

POKUS 

SIMULACE 
ÚSPĚCH 
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4.2. Formulované zákony kreatiky 

Zákony kreatiky mají omezené pole působnosti. Všeobecnou platnost mají zákony 

formální a existenční povahy. Tyto zákony jsou v praxi uplatňovány při vytváření 

geometrických i materiálových vlastností součástek. Fyzikální zákony mají přírodovědný 

charakter a platí při vytváření geometrických vlastností objektů. Zákony kreatiky jsou 

zpracovány do tab. 1. 

   Tab. 1: Zákony kreatiky [1] 

FORMÁLNÍ FYZIKÁLNÍ EXISTENČNÍ 

Úplnost Vznik tvaru Přeţití 

Jednoznačnost Vznik rozměrů Max. přiměřený zisk 

Uspořádanost Vzájemné polohy 
Úspora energie, času, 

materiálu 

Reciprocita modelu Pořadí úkonů Šetření přírody 

 

Existenční zákon přeţití je povaţován za nejsilnější zákon. Dříve se lidé nerozhodovali 

na základě výsledků vyřešených optimalizačních úloh. Kritéria výběru kreatiky jsou podle 

úvah následující [12]: 

 přeţít na trhu, 

 generovat přiměřený zisk, 

 poskytovat přiměřenou kvalitu, 

 úspora času, energie, materiálu, 

 šetření přírody. 

Tvorbou produktů je zajišťován přiměřený zisk. Úspora času, energie a materiálu má 

nejen podtext ve vyplývajícím sníţení nákladů, ale je ve spojitosti s enviromentálními 

poţadavky. Jsou známy různé filozofie výroby jako například KANBAN, JIT, TQM, které se 

zabývají sniţováním zásob ve výrobě, redukcí seřizovacích časů, zkracováním průběţných 

časů výroby, redukcí potřeby ploch, sniţováním personálních nákladů a nákladů na kvalitu aj. 

Tím vším naplňují existenční zákon kreativní tvorby produktů. 
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5. ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYSOKORYCHLOSTNÍHO OBRÁBĚNÍ 

Pojem vysokorychlostní obrábění (HSC) je velmi relativní. Nejsou stanoveny přesné 

hodnoty řezných parametrů pro stanovení přechodu konvenčního obrábění do oblasti 

vysokorychlostního. Je nutno zohlednit ostatní podmínky vytvářející proces řezání. Odborníci 

se přiklánějí k definici, ţe o HSC lze hovořit tehdy, kdyţ střední teplota řezání dosahuje hodnot 

blízkých teplotě tavení obráběného materiálu. V praxi se ujal názor, ţe obrábění vysokými 

rychlostmi řezání probíhá přibliţně od 600 do 1800 m.min
-1

, obrábění super rychlostmi řezání 

nad 18 000 m.min
-1

. 

5.1. Tvorba třísky v podmínkách vysokorychlostního 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. 

V podmínkách HSC obrábění se odvádí třískou, jejíţ teplota se blíţí tavicí teplotě 

obráběného materiálu. Při určité řezné rychlosti se náhle změní fyzikální a chemické vlastnosti 

odřezávané vrstvy a transformace obráběného materiálu v třísku probíhá v rovině střihu za 

vysoké teploty, která způsobí její podstatné změknutí. Tím je značně eliminován vliv 

normálové složky řezné síly nF  na čele nástroje, poklesne celkový řezný odpor a tedy i třecí 

složka řezné síly tF , důsledkem toho se zmenší intenzita opotřebení čela nástroje a zvětší se 

úhel střižné roviny při vysokorychlostním obrábění ´ (viz obr. 5). 

Je-li téměř veškeré vzniklé teplo při obrábění odvedeno třískou, je minimalizován vliv 

energetického působení na vlastnosti povrchové vrstvy a vznik neţádoucích reziduálních pnutí 

po obrábění. Tato pnutí, často spojená s fázovými přeměnami, jsou vyvolána plastickou 

deformací povrchové vrstvy za působení teploty řezání. 

Utvářející se tříska „zčervená“ a sníţí svou přítlačnou normálovou složku řezné síly 

nF  na čelo nástroje. Třecí síla i celkový řezný odpor poklesnou, zvětší se úhel smykové roviny 

 na úhel   , ztenčí se tloušťka odebrané třísky ta  na ´
ta , zvýší se rychlost jejího odchodu 

z kontaktní zóny, sníţí se délka kontaktní zóny l  na l  a omezí se sekundární nárůst teploty 

třísky třením v kontaktní zóně. Zmíněné vztahy jsou zakresleny na obr. 5. 
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Uvedené efekty vysokorychlostního obrábění je moţno zdůraznit mimo jiné tím, ţe do 

nástroje se přenáší minimální mnoţství tepla, protoţe naprostá většina vygenerovaného tepla 

odchází s třískou [5]. 
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Obr. 5 Tvorba třísky u konvenčního a vysokorychlostního obrábění 

Předpokladem významného efektu rychlostního obrábění je hodnota rychlosti posuvu 

fv  alespoň 15 m.min
-1

, nejlépe však při dosaţení hodnoty fv  = 30 m.min
-1

 a výše (podle 

výzkumů TU v Darmstadtu). Následně lze upravit vztah pro výpočet deformační rychlosti pro 

podmínky HSC technologie. Při technologii HSC je třeba uvaţovat výslednou řeznou rychlost 

ev , jelikoţ rozdíl mezi řeznou rychlostí cv  a ev  jiţ nelze zanedbat: 

  e
d n

v
v cotg tg

x
        

   [m.min
-1

], kde   (1) 

  úhel kluzu [°]; 

n  úhel čela nástroje v rovině normálové [°]; 

ev  rychlost výsledného řezného pohybu [m.min
-1

]; 

x  hodnota posunu částic materiálu v deformační oblasti [m]. 

 

Při porovnání konvenčního a vysokorychlostního obrábění platí tedy následující vztahy: 

 řezná rychlost ´
c cv >v ; 

 rychlost odchodu třísky z kontaktní zóny ´
t tv >v ; 
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 tloušťka odcházející třísky ´
t ta <a ; 

 úhel smykové roviny (úhel střihu) ´ ; 

 délka kontaktní zóny nástroje a utvářené třísky <l l . 

 

5.2. Významné technologické a ekonomické efekty aplikace HSC 

Podstata vysokorychlostního obrábění spočívá především v dosahování kratších 

strojních časů při současném zvýšení přesnosti a kvality obrobených prostorových ploch. 

Vysokorychlostní obrábění je velmi produktivní metoda obrábění a pouţití této metody 

má následující výhody: 

 zvýšit produktivitu obrábění; 

 zvýšit kvalitu obrobené plochy; 

 zlepšit ekonomiku obrábění; 

 zlepšit ekologické aspekty obrábění. 

Ve spojitosti k celosvětově neustále sílícím ekologickým a posléze legislativním tlakům 

je vhodné vyzvednout skutečnost, ţe progresivní HSC směřuje k tzv. ekologicky čistým 

technologiím bez pouţívání procesních médií. „Suché obrábění“ neznamená v praxi jen 

vyloučení či minimalizaci pouţívání tzv. „procesních kapalin“, ale také současné sníţení 

nákladů na jejich pořízení, filtraci i recyklaci. „Čisté řešení“ bez pouţití procesních kapalin je 

obvykle velmi sloţité vyuţít, takţe často se přistupuje ke „kvazi-suchému“ obrábění. 

K významným technologickým efektům vysokorychlostního obrábění náleţí: 

 dosaţení vysoké kvality obráběného povrchu, zpravidla bez nebezpečí vzniku 

neţádoucích zbytkových pnutí v obrobeném povrchu; 

 zvýšení objemu odebraného materiálu Vo při hrubování, resp. při dokončování 

obrobené plochy; 

 vlivem menšího pěchování třísky se sníţí řezné síly o třetinu; 

 z důvodů vysoké řezné rychlosti je vzniklé teplo převáţně odváděno třískami, čímţ 

se výrazně sníţí tepelné zatíţení nástroje i obrobku; 

 zpravidla se sníţí i pravděpodobnost vzniku chvění, protoţe vysoká budicí frekvence 

otáčení vřetene je mimo oblast samobuzeného kmitání; 
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 lze výhodně aplikovat obrábění bez chlazení, které mimo ekonomické výhody nemá 

negativní ekologické dopady aj. [5] 

Hodnoty řezných parametrů jsou u „HS obrábění“ závislé na mnoha faktorech a jejich 

hodnoty se musí vţdy striktně dodrţet v určitém rozmezí. Především při obrábění tvarových 

ploch se musí dodrţet vhodná strategie úběru materiálu obrobku. V koutech a ostrých 

přechodech se můţe velikost okamţitého průřezu třísky značně měnit. Vhodnou strategii 

odebírání materiálu zajišťují vyspělé CAD/CAM systémy. Při nevhodně zvolené strategii 

odebírání materiálu můţe být ovlivněna celá stabilita procesu řezání. 

Rozšíření této technologie do praxe je otázkou její ekonomické rentability, kde prioritní 

roli hrají samozřejmě náklady na její zavedení i provoz s generováním úspor, kterých lze touto 

technologií dosáhnout. HSC technologie je specifická tím, ţe pro její plné vyuţití je zapotřebí 

dokonalá spolupráce nejen všech dílčích sloţek systému výroby (CIM, Computer Integrated 

Manufacturing - počítačem integrovaná výroba), ale především prvků dokončujících vlastní 

proces obrábění, které se výrazně podílejí na vedlejších časech. V porovnání s konvenčním 

způsobem obrábění je HSC závislé na dostupných periferních zařízeních, a to systémů pro 

výměnu nástrojů nebo zařízení pro odstraňování třísek vzniklých při obrábění. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ KREATIVNÍHO PŘÍSTUPU 

Cílem experimentu je ověřit přínosy kreativního přístupu ve vysokorychlostním 

obrábění v porovnání s uplatněním konvenčního obrábění tak, aby bylo dosaţeno poklesu 

strojních časů při výrobě součásti a tím také k poklesu výrobních nákladů na danou součást za 

současného zlepšení integrity povrchu součásti. Následně jsou stanoveny technologické 

i ekonomické přínosy z navrhnutých řešení. V závěru práce jsou zhodnoceny přínosy pro praxi 

a budoucího rozšíření a uplatnění HSC technologie. 

Výzkumy vyuţití strojního parku v podnicích ukazují, ţe moţnosti vysokorychlostního 

obrábění na strojích, které to umoţňují, z 90 % nejsou vyuţívány. Klasickým příkladem 

aplikace HSC obrábění je frézovaní. Je pravdou, ţe dosavadní standardní způsob frézování je 

technologicky velmi dobře propracován. 

Experimentální část práce byla uskutečněna v laboratořích Institutu mechanické 

technologie na Politechnice Poznaňské v Polsku ve spolupráci s prof. dr hab. inż. Stanisławem 

LEGUTKEM. Materiály pouţité v experimentální části byly 12 050.1 a 15 128. Experiment se 

prováděl na stroji DMU 60 monoBLOCK od výrobce Deckel Maho s pouţitím tří různých 

nástrojů od firmy KENNAMETAL. Před vlastním testováním povrchu byl frézovaný materiál 

zarovnán konvenčním frézováním na výše uvedeném stroji. 

Na základě teorie obrábění vysokými rychlostmi řezání by se měl výrazněji projevit 

efekt zlepšení kvality povrchu po obrobení při zvyšující se rychlosti posuvu nad 

(vf = 15 m.min
-1

). Vhodná optimalizace řezných podmínek můţe v oblasti HSC přinést nejen 

výrazné zlepšení kvantitativních, ale i kvalitativních aspektů procesu obrábění. 

6.1. Pouţitý stroj 

Pro experiment bylo vyuţito univerzální 5ti osé CNC frézovací centrum DMU 60 

MonoBlock® s NC otočným stolem firmy Deckel Maho. Kritériem výběru stroje byla moţnost 

nastavení vysokých otáček vřetene stroje v rozsahu od 1 do 24.000 min
-1

 a nastavení 

pracovního posuvu aţ 24 m.min
-1

. 

Frézovací centrum DMU 60 MonoBlock® patří mezi vysoce produktivní obráběcí 

stroje se zajištěnou poţadovanou přesností. Modulární monoBLOCK® koncept zaručuje 

nezbytnou tuhost a nabízí optimální ergonomii i uţivatelskou přívětivost. Stroj je vybaven 
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DMG řídicím panelem s 15" TFT obrazovkou a 3D softwarem. Řídicím systémem stroje je 

Heidenhain iTNC 530. 

 

Vybrané technické parametry stroje DMU 60 monoBLOCK® [6]: 

 Počet řízených os: 5 os 

 Pracovní rozsah X/Y/Z: 730 / 560 / 560 mm 

 Točivý moment: 130 Nm 

 Rozsah otáček vřetene: 1 24 000 min
-1

 

 Upínací plocha stolu: 1000 x 600 mm 

 Pracovní posuv a rychloposuv: 24 / 24 / 24 m.min
-1

 (X/Y/Z) 

 Výkon motoru: 15 kW 

 Maximální hmotnost obrobku: 700 kg 

 Řídicí systém: Heidenhain  iTNC 530 

 

 

Obr. 6 Univerzální frézovací centrum DMU 60 monoBLOCK® [15] 

 

6.2. Pouţité nástroje 

K provádění experimentu byly pouţity frézy od společnosti Kennametal Europe GmbH. 

Společnost Kennametal je řazena mezi přední světové dodavatele nástrojů, obráběných 

komponentů a moderních materiálů pouţívaných ve výrobních procesech. V případě řezného 

nástroje je moţnost volby geometrie i materiálu břitu velmi malá, neboť v oblasti HSC je 

většinou k určitému druhu obráběného materiálu přiřazen pouze jeden druh řezného materiálu 

a úzké výběrové pásmo pro velikosti jednotlivých úhlů určujících geometrii břitu. Konkrétně 

byly pouţity frézy s označením F3AH1600ADL30, F3AH1800ADL30 a F4AJ1800ADN30. 



 

- 19 - 

 

 

Popis frézy F3AH1600ADL30 

Jedná se o karbidovou tříbřitou stopkovou frézu o průměru 16 mm se stoupáním 

šroubovice 30°. Primárně je fréza určena pro obrábění materiálů P, M, K, S a alternativně pro 

obrábění materiálů N. 

 

Obr. 7 Fréza F3AH1600ADL30 [7] 

Rozměry frézy F3AH1600ADL30 zakreslené ve výše uvedeném obr. 7 jsou uvedeny 

v tabulce 2. 

 Tab. 2 Rozměry frézy F3AH1600ADL30 [7] 

D1 

[mm] 

D 

[mm] 

AP1 MAX 

[mm] 

LS 

[mm] 

L 

[mm] 

16 16 26 48 92 

 

Popis frézy F3AH1800ADL30 

Fréza s uvedeným označením se liší od předchozí frézy rozměry. 

 Tab. 3 Rozměry frézy F3AH1800ADL30 [7] 

D1 

[mm] 

D 

[mm] 

AP1 MAX 

[mm] 

LS 

[mm] 

L 

[mm] 

18 18 26 48 92 

 

Popis frézy F4AJ1800ADN30 

Jedná se o karbidovou čtyřbřitou stopkovou frézu o průměru 18 mm se stoupáním 

šroubovice 30°. Pouţití frézy je obdobné jako u frézy F3AH1600ADL30. 

 

Obr. 8 Fréza F4AJ1800ADN30 [7] 
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Rozměry frézy F3AH1600ADL30 zakreslené ve výše uvedeném obr. 8 jsou uvedeny 

v tabulce 4. 

 Tab. 4 Rozměry frézy F4AJ1800ADN30 [7] 

D1 

[mm] 

D 

[mm] 

AP1 MAX 

[mm] 

LS 

[mm] 

L 

[mm] 

18 18 32 48 92 

 

Všechny pouţité frézy jsou celokarbidové s PVD vícevrstvým povlakováním vrstvami 

TiN, TiCN a TiC. Ve srovnáním s chemickou metodou povlakování CVD dosahuje fyzikálně 

nanesený PVD povlak TiN výrazně lepších výsledků z hlediska opotřebení břitu nástroje. 

Uvedené povlaky se pouţívají zpravidla pro tvrdé a suché obrábění. Pro HSC musí být 

systémy povlaků zpravidla s co nejmenší tloušťkou, často méně neţ 10 μm neboť větší 

tloušťky zvětšují zaoblení řezné hrany, coţ negativně působí na přesnost, drsnost a celkově na 

proces řezání. 

 

Obr. 9 Schéma vícevrstvého povlaku pouţitých fréz [7] 

 

6.3. Zkušební materiály vzorků 

Pro experiment byly voleny 2 základní materiály: 

 12 050.1 (C45); 

 15 128 (13MoCrV6). 

Materiál 12 050.1 (C45) 

Uhlíková ocel k zušlechťování a povrchovému kalení, ocel 12 050.1 normalizačně 

ţíhaná (ČSN 41 2050). 

Tab. 5 Chemické sloţení oceli 12 050.1 (C45) 

Obsah prvků C Mn Si Cr Ni Cu P S 

[%] 
0,42 0,50 0,17 max. max. max. max. max. 

0,50 0,80 0,37 0,25 0,30 0,30 0,040 0,040 
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Tab. 6 Mechanické vlastnosti oceli 12 050.1 (C45) 

Mechanické vlastnosti 
Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

Tvrdost 

[HB] 

E 

[GPa] 

12 050.1 (C45) 331 637 22,2 max. 225 211 

Materiál je pouţíván jako uklidněná ocel vhodná na hřídele těţebních strojů, 

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

kompresorů, ojnice, pístnice, vřetena, plunţry, písty kompresorů, čepy, šrouby, dopravní 

válečky, lamely spojek a další. 

Ocel 15 128 (13MoCrV6) ČSN 41 5128 

Ocel náleţí do kategorie nízkolegovaných svařitelných ţárupevných ocelí. Ocel je 

charakteristická zvýšenou ţárupevností, garantovanou výrobcem v teplotní oblasti do 600°C. 

Tab. 7 Chemické sloţení oceli 15 128 (13MoCrV6) 

Obsah prvků C Mn Si Cr Mo V P S 

[%] 
0,10 0,45 0,15 0,50 0,40 0,22 max max 

0,18 0,70 0,40 0,75 0,60 0,35 0,040 0,040 

 

Tab. 8 Mechanické vlastnosti oceli 15 128 (13MoCrV6) 

Mechanické vlastnosti 
Rp 0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

Tvrdost 

[HB] 

E 

[GPa] 

15 128 (13MoCrV6) 294 470 - 640 17 135 - 183 214 
 

6.4. Navrhnuté řezné podmínky a strategie frézování 

V experimentu bylo provedeno čelní frézování sousledné. S cílem porovnání 

konvenčního a vysokorychlostního frézování byly zvoleny jednotlivé řezné parametry 

s ohledem na čtvercový úběr třísky. 

Tab. 9 Stanovené řezné parametry pro jednotlivé vzorky materiálů 

Testovaný 

materiál 

Vzorek 

materiálu 

Hloubka 

řezu  

ap 

[mm] 

Posuv na 

zub  

fz 

[mm] 

Průměr 

frézy  

D1 

[mm] 

Počet břitů 

frézy  

z 

[-] 

Katalogové 

označení  

frézy 

[-] 

Ocel 

12050.1  

1. část 0,25 0,25 18  4 F4AJ1800ADN30 

2. část 0,25 0,33 18 3 F3AH1800ADL30 

Ocel 15128 
1. část 0,25 0,25 18 4 F4AJ1800ADN30 

2. část 0,25 0,33 16 3 F3AH1600ADL30 
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Za účelem vyuţití předností kubického úběru třísky byly jednotlivé vzorky materiálu 

navrţeny frézovat rychlostmi posuvů fv  a otáčkami n  uvedenými v tab. 10. 

       Tab. 10 Rychlosti posuvů fv  a příslušné otáčky n ,  

        řezná rychlost pro frézy s průměrem 18 mm 
 

Rychlost posuvu  

vf 

Otáčky  

n 

Řezná rychlost 

vc 

[m·min
-1

] [min
-1

] [m.min
-1

] 

1 1 000 56,5 

5 5 000 282 

10 10 000 565 

15 15 000 847 

20 20 000 1130 

24 24 000 1356 

Rozměr testovaného vzorku materiálu 12 050.1 byl 40 x 220 x 117 mm (viz obr. 10). 

 

Obr. 10 Nákres vzorku materiálu 12 050.1 

Rozměr testovaného vzorku materiálu 15 128 byl 40 x 282 x 48 mm (viz obr. 11). 

 

Obr. 11 Nákres vzorku materiálu 15 128 

Při frézování vzorků je navrţena strategie sousledného asymetrického čelního 

frézování. Šířka záběru ae je 16 mm pro frézu s D1 = 18 mm a 14 mm pro frézu s D1 = 16 mm. 

 

Obr. 12 Nákres strategie frézování vzorků 
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6.5. Návrh na měření parametrů kvality povrchu 

V rámci experimentální části práce bude hodnocena drsnost povrchu, tvrdost povrchu 

a zbytková pnutí v závislosti na navrţených řezných parametrech, pouţitých řezných nástrojích 

a testovaných materiálech. 

 

6.5.1. Stanovení parametrů drsnosti povrchu 

Drsnost povrchu významně ovlivňuje vlastnosti funkčních, ale i volných povrchů 

součástek. Je jedním z parametrů, který určuje pouţitelnost jednotlivých součástek v rámci 

různých konstrukčních celků. Při stanovování jednotlivých parametrů drsnosti povrchu je 

v práci postupováno podle normy v České republice normalizované pomocí převzaté 

mezinárodní normy ČSN EN ISO 4287 s platností od roku 1999 nazvané Geometrické 

poţadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice 

a parametry struktury povrchu. 

Pouţité zařízení pro měření drsnosti vzorků 

SJ-401 je dotykový (hrotový) přístroj určený pro dílenské pouţití při měření drsnosti 

povrchu (viz obr. 35). Přístroj SJ-401 umoţňuje hodnocení struktury povrchu, vlnitosti 

povrchu a mnoho dalších parametrů podle různých národních a mezinárodních norem. 

Vyhodnocuje aţ 46 parametrů povrchu. Naměřené hodnoty se zobrazují digitálně nebo 

graficky na dotykovém displeji s moţností výstupu na zabudované tiskárně. 

Základní technické parametry drsnoměru SJ-401 [10]: 

Měřicí rychlost:  0,05; 0,1; 0,5; 1,0 mm.s
-1

 

Zpáteční rychlost:  0,5; 1,0; 2,0 mm.s
-1

 

Posuv (rozsah osy X):  25 mm (SJ-401) a 50 mm (SJ-402) 

Zdvih (rozsah osy Z):  800 mm 

Provozní teplota:   5 °C aţ 35 °C 

Relativní vlhkost:  85 % relativní vlhkosti 

 

Měření parametrů drsnosti povrchu bylo provedeno na dotykovém měřicím přístroji 

drsnoměru SurfTest SJ-401 společnosti MITUTOYO v prostorách Katedry obrábění a montáţe 

Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Parametry měření byly následující: 
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 základní délka profilu (cut-off) lr  = 0,8 mm; 

 vyhodnocovaná délka profilu ln  = 4 mm; 

 rychlost snímání: 0,5 mm  s-1
; 

 pouţitý filtr: Gaussův. 

Drsnost povrchu vzorků bude měřena 10krát ve dvou na sebe kolmých směrech, a to 

v podélném směru, tj. ve směru posuvu frézování (osa x ) a v příčném směru kolmém na 

vektor posuvu fv  (osa y ). Obrobek byl tedy polohován tak, aby směr řezu odpovídal 

největším hodnotám výšek parametrů drsnosti. 

 
Obr. 13 Měření parametrů drsnosti povrchu v příčném a podélném směru 

 

6.5.2. Stanovení tvrdosti obrobeného povrchu 

Tvrdost je mechanickou vlastností, která je mimořádně důleţitá ve strojírenské praxi 

především při obrábění kovových materiálů. V navrţeném experimentu bude provedena 

zkouška tvrdosti podle Brinella za účelem zjištění vlivu tvrdosti materiálu na zbytková pnutí 

a drsnost povrchu. Stanovená metoda zkoušení tvrdosti podle Brinella byla vyhodnocena jako 

vhodná na zkoušení měkkých a středně tvrdých materiálů s heterogenní strukturou. 

Zkouška tvrdosti byla provedena ve Zkušebně mechanických vlastností (VTC.30), která 

je nedílnou součástí akreditované společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o. Při 

navrhování měření tvrdosti se vycházelo z normy pro zkoušku tvrdosti podle Brinella ČSN EN 

ISO 6506. 

Příprava zkušebních vzorků 

Vzorky zkoušeného materiálu byly před zkoušením připraveny pro přesné měření 

průměrů vtisků, tzn. vybroušeny na povrchu, aby byly hladké a rovné. Při úpravě povrchu bylo 

postupováno tak, aby došlo k co nejmenšímu ovlivnění vlastností povrchu ohřevem. Tloušťka 

zkoušeného tělesa musí být nejméně osminásobkem předpokládané hloubky vtisku a na 

protilehlé straně zkušebního tělesa nesmí být po zkoušce patrné viditelné stopy deformace. 
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Zkušební zařízení – tvrdoměr 

Zkouška tvrdosti HBW 2,5/187,5 byla provedena na tvrdoměru EmcoTest ve Zkušebně 

mechanických vlastností (VTC.30). 

 

6.5.3. Stanovení zbytkových pnutí v povrchové vrstvě obrobku 

V experimentální části práce bude měřeno zbytkové napětí v povrchu vzorků materiálů 

metodou Barkhausenova šumu. Měření zbytkových napětí magnetoelastickou metodou bylo 

provedeno v laboratoři Katedry mechanické technologie za spolupráce Ing. Vladislava 

Ochodka a v laboratořích Institutu mechanické technologie na Politechnice Poznaňské 

v Polsku. 

Barkhausenův šum je jev poprvé popsaný v roce 1919 a původní uspořádání 

profesorem Heinrichem Georgem Barkhausenem je zobrazeno na obr. 14. 

 

Obr. 14 Původní Barkhausenovo uspořádaní [9] 

 

Přiblíţíme 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 části sloţené z malých magnetických oblastí 

podobným tyčovým magnetům, které se nazývají domény. Kaţdá doména se magnetizuje 

podél krystalograficky význačných směrů. Domény jsou přitom odděleny navzájem hranicemi 

(tzv. stěny). Vnější magnetické pole způsobuje pohyb doménových stěn. Pohyb stěn se projeví 

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. [9] 
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Zjednodušeně se dá tato metoda popsat jako odezva materiálu na působení 

magnetického pole. Přítomnost a rozloţení napětí ovlivňují cestu, po které se domény ubírají 

směrem ke snadné orientaci ve směru magnetizace. V důsledku toho u materiálů, jako jsou 

ţelezo, většina ocelí, kobalt, tlakové napětí sniţuje intenzitu Barkhausenova šumu, zatímco 

tahové napětí ji zvyšuje. Jako většina experimentálních metod měření zbytkových napětí je 

magnetoelastická metoda metodou nepřímou. Pro kvantitativní hodnocení napětí je nutná 

kalibrace metody, kdy se Barkhausenův šum převádí na hodnotu napětí podle patřičné 

kalibrační křivky. [13] 
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7. REALIZACE EXPERIMENTU A VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Experimentální část práce byla provedena podle návrhu experimentu za spolupráce 

Institute of Mechanical Technology z Poznan University of Technology v Polsku. Materiály 

pouţité v experimentální části byly 12 050.1 a 15 128. Experiment byl realizován na stroji 

DMU 60 monoBLOCK od výrobce Deckel Maho s pouţitím nástrojů od firmy 

KENNAMETAL. Před vlastním testováním povrchu byl frézovaný materiál zarovnán 

frézováním na uvedeném stroji. 

Tab. 11 Řezné parametry pouţité při experimentu pro ocel 12 050.1 

Ocel 12050.1 (1. část)  Ocel 12050.1 (2. část) 

ap = 0,25 mm; fz = 0,25 mm; D1= 18 mm; z = 4  a p = 0,25 mm; fz = 0,33 mm; D1= 18 mm; z = 3 

Plocha 

č. 

Rychlost 

posuvu vf 

Otáčky  

n 

Řezná 

rychlost 

vc 

 Plocha 

č. 

Rychlost 

posuvu vf 

Otáčky  

n 

Řezná 

rychlost 

vc 

[m·min
-1

] [min
-1

] [m.min
-1

]  [m·min
-1

] [min
-1

] [m.min
-1

] 

1 1 1000 56,5  7 1 1000 56,5 

2 5 5000 282,7  8 5 5000 282,7 

3 10 10000 565,5  9 10 10000 565,5 

4 15 15000 848,2  10 15 15000 848,2 

5 20 20000 1131,0  11 20 20000 1131,0 

6 24 24000 1357,2  12 24 24000 1357,2 

 

Tab. 12 Řezné parametry pouţité při experimentu pro ocel 15 128 

Ocel 15 128 (1. část)  Ocel 15 128 (2. část) 

ap = 0,25 mm; fz = 0,25 mm; D1 = 18 mm; z = 4  ap= 0,25 mm; fz= 0,33 mm; D1= 16 mm; z = 3 

Plocha 

č. 

Rychlost 

posuvu vf 

Otáčky  

n 

Řezná 

rychlost 

vc 

 Plocha 

č. 

Rychlost 

posuvu vf 

Otáčky  

n 

Řezná 

rychlost 

vc 

[m·min
-1

] [min
-1

] [m.min
-1

]  [m·min
-1

] [min
-1

] [m.min
-1

] 

23 5 5000 282,7  28 5 5000 251,3 

24 10 10000 565,5  29 10 10000 502,7 

25 15 15000 848,2  30 15 15000 754,0 

26 20 20000 1131,0  31 20 20000 1005,3 

27 24 24000 1357,2  32 24 24000 1206,4 
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7.1. Výsledky měření a vyhodnocení parametrů drsnosti povrchu 

Pro vyhodnocení naměřených výsledků byl pouţit software SJ-Tools. Tento 

vyhodnocovací software je vytvořen na bázi programu Excel firmy Microsoft a je určen nejen 

pro vyhodnocování dat, ale také k řízení přístroje, definování podmínek měření k zobrazení 

a archivaci naměřených dat. Naměřená data parametrů drsnosti jsou uvedena níţe. 

Tab. 13 Vypočtené průměrné hodnoty parametrů drsnosti povrchu vzorku materiálu 12 050.1 

při měření ploch 1 aţ 6 ve směru osy x 

Plocha č. 

Označení průměru 

naměřených 

hodnot x  

Průměrné hodnoty  parametrů drsnosti povrchu 

ve směru osy x (ve směru posuvu vf) 

Ra Rz Rq Rt Rp Rv 

[µm] [µm] [µm] [µm] [µm] [µm] 

1 12-4-1A 3,47 19,28 4,48 29,04 8,02 11,26 

2 12-4-2A 2,71 16,18 3,44 18,76 6,04 10,16 

3 12-4-3A 4,39 27,06 5,85 30,98 9,74 17,32 

4 12-4-4A 3,63 20,66 4,76 26,20 7,10 13,56 

5 12-4-5A 3,44 19,90 4,44 26,28 8,28 11,62 

6 12-4-6A 2,79 18,98 3,95 24,56 7,58 11,42 
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Obr. 15 Graf průměrných hodnot parametrů drsnosti povrchu vzorku materiálu 12 050.1 

 ploch 1 aţ 6 ve směru osy x 
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Tab. 14 Vypočtené hodnoty parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz u vzorku materiálu 12 050.1 

při měření ploch 1 aţ 6 po obrábění čtyřbřitou frézou 

Plocha  

č. 

Rychlost posuvu  

vf 

[m·min
-1

] 

Parametr drsnosti Ra Parametr drsnosti Rz 

Ra ve směru x  

(podélná) 

[µm] 

Ra ve směru y 

(příčná) 

[µm] 

Rz ve směru x 

(podélná) 

[µm] 

Rz ve směru y 

(příčná) 

[µm] 

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

2 5 2,71 ± 0,34 0,54 ± 0,22 16,18 ± 2,71 3,28 ± 1,16 

3 10 4,39 ± 0,36 0,60 ± 0,51 27,06 ± 2,28 6,62 ± 2,15 

4 15 3,63 ± 0,75 0,73 ± 0,27 20,66 ± 3,87 4,06 ± 1,53 

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

6 24 2,79 ± 0,36 0,60 ± 0,08 18,98 ± 3,56 3,66 ± 0,45 
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Obr. 16 Graf závislosti parametrů drsnosti povrchu na rychlosti posuvu a řezné rychlosti           

u vzorku materiálu 12 050.1 po obrábění čtyřbřitou frézou 

Z výše uvedených grafů a tabulek pro vzorek materiálu 12 050.1 je zřejmý pokles 

hodnot měřených parametrů drsnosti zhruba od rychlosti posuvu vf  10 aţ 15 m.min
-1

, a to jak 

pro podélnou drsnost, tak i pro příčnou. Závislost drsnosti na řezné rychlosti vc je 

nejednoznačná, vţdy je značně ovlivněna obráběných materiálem. 

U konstrukčních ocelí má křivka často nejprve stoupající tendenci a po dosaţení určité 

rychlosti klesající trend. Vliv hloubky řezu ap není moţno hodnotit, protoţe byla hloubka řezu 

volena konstantně pro všechny experimenty. 

Naměřená drsnost povrchu především závisí na způsobu frézování, řezných poměrech 

(řezné rychlosti, rychlosti posuvu, hloubce řezu), geometrii řezné části nástroje aj. 
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Tab. 15 Vypočtené průměrné hodnoty parametrů drsnosti povrchu u vzorku materiálu 15 128 

při měření ploch 23 aţ 27 ve směru osy x 

Plocha č. 

Označení průměru 

naměřených 

hodnot x  

Průměrné hodnoty  parametrů drsnosti povrchu 

ve směru osy x (ve směru posuvu) 

Ra Rz Rq Rt Rp Rv 

[µm] [µm] [µm] [µm] [µm] [µm] 

23 15-4-2A 1,09 6,24 1,36 6,98 3,72 2,52 

24 15-4-3A 0,67 4,06 0,82 4,56 2,12 1,94 

25 15-4-4A 0,43 3,04 0,55 4,30 1,90 1,14 

26 15-4-5A 0,65 4,36 0,84 5,98 3,20 1,18 

27 15-4-6A 0,62 3,54 0,76 4,58 2,16 1,36 
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Obr. 17 Graf průměrných hodnot parametrů drsnosti povrchu u vzorku materiálu 15 128 

 ploch 23 aţ 27 ve směru osy x 

 

Z výše uvedených grafů a tabulek pro vzorek materiálu 15 128 je zřejmý pokles hodnot 

měřených parametrů drsnosti zhruba do rychlosti posuvu vf  aţ 15 m.min
-1

, a to jak pro 

podélnou drsnost, tak i pro příčnou. Následně hodnoty parametrů drsnosti mírně rostou. 

Naměřené výsledky odpovídají předpokladu experimentu. 

Teoreticky dosaţitelnou kvalitu obrobeného povrchu lze pro procesy frézování 

vypočítat. Výsledek výpočtu je výchozím bodem pro určení, jaké kvalitě povrchu můţe být za 

ideálních podmínek dosaţeno. Skutečný výsledek je ovlivňován velkým počtem faktorů, které 

se v procesu obrábění vyskytují. Mimoto působí na kvalitu obrobeného povrchu statická 

a dynamická tuhost celého systému sestávajícího se z nástroje, stroje a obrobku, která nebyla 

předmětem zkoumání. 
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7.2. Výsledky měření a vyhodnocení tvrdosti povrchu 

Hodnoty tvrdosti podle Brinella HBW 2,5/187,5 byly měřeny na tvrdoměru Emco-Test 

ve Zkušebně mechanických vlastností VTC.30. Po provedení zkoušky byl vypracován 

zkušební protokol. Na kaţdé ploše vzorku bylo měřeno 10 hodnot vtisků a naměřené hodnoty 

tvrdostí byly statisticky zpracovány a výsledné hodnoty zaneseny do grafů. Naměřená data 

byla obdobně statisticky zpracována jako při zpracování hodnoty drsnosti povrchu, přičemţ 

nejistota typu B pro zvolený experiment se určila po konzultacích s pracovníky VTC. 

Vyhodnocení tvrdosti vzorku materiálu 12 050.1 
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Obr. 18 Závislost dosaţených hodnot tvrdosti na rychlosti posuvu a řezné rychlosti        

materiálu 12 050.1 

U hodnoceného vzorku materiálu 12 050.1 se s rostoucí rychlostí posuvu výsledná 

tvrdost obrobeného materiálu zvyšuje aţ na hodnotu cca 187 HB při rychlosti posuvu 

20 m.min
-1

, po dosaţení dané rychlosti posuvu mírně klesá. Nejvyšších hodnot tvrdosti 

materiálu bylo dosaţeno při frézování tříbřitou frézou při rychlosti posuvu vf 20 m.min
-1

. 

Nejmenší tvrdost byla dosaţena frézováním čtyřbřitou frézou při vf  1 m.min
-1

. 

Při porovnání naměřených hodnot tvrdosti dosaţených obráběním čtyř a tříbřitou frézou 

jsou průběhy i hodnoty tvrdosti podobné, nedá se tedy jednoznačně posoudit, zda je pouţití 

vícebřitého nástroje za daných podmínek frézování výhodnější. 
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Vyhodnocení tvrdosti vzorku materiálu 15 128 
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Obr. 19 Závislost dosaţených hodnot tvrdosti na rychlosti posuvu a řezné rychlosti       

materiálu 15 128 

Z grafu na obr. 19 zpracovaného pro materiál 15 128 nelze vyvodit závěr, ţe s rostoucí 

rychlostí posuvu se tvrdost materiálu sniţuje, protoţe rozsah naměřených hodnot je velmi 

úzký. Nejvyšší hodnoty tvrdosti cca 248 HB bylo dosaţeno při frézování tříbřitou frézou při 

rychlosti posuvu 5 m.min
-1

. Naopak nejniţší hodnoty tvrdosti cca 233 HB bylo dosaţeno při 

frézování čtyřzubou frézou při rychlosti posuvu 24 m.min
-1

. 
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7.3.  Měření a vyhodnocení zbytkových pnutí v povrchové vrstvě 

V experimentální části práce bylo měřeno zbytkové napětí v povrchu vzorků materiálů 

metodou Barkhausenova šumu. Měření zbytkových napětí magnetoelastickou metodou bylo 

provedeno v laboratoři Katedry mechanické technologie za spolupráce Ing. Vladislava 

Ochodka a laboratořích Institute of Mechanical Technology z Poznan University of 

Technology v Polsku ve spolupráci s prof. Stanislawem LEGUTKEM, DSc., PhD., MSc., Eng.  

Pro ověřování vlastností povrchových vrstev materiálu byly hodnoceny vzorky 

materiálů 12 050.1 a 15 128 po operaci frézování podle jiţ uvedených řezných parametrů. 

S ohledem na předpoklad ovlivnění povrchových a podpovrchových vrstev materiálu procesem 

obrábění bylo provedeno měření magnetickoelastickou metodou ve třech nezávislých řezech. 

Výsledky měření jsou průměrem ze tří naměřených hodnot napětí s krokem 10 mm. Napětí 

bylo měřeno v hloubce cca (0,01 ÷ 0,04) mm. 

V rámci experimentu nebyla prováděna kalibrace metody pro vyjádření napětí v MPa, 

jelikoţ cílem měření bylo vysledovat změnu napětí v povrchových a podpovrchových vrstvách 

obrobku při změně řezných parametrů frézování. Na obr. 63 je znázorněno schéma řezů při 

měření Barkhausenova šumu na vzorku materiálu 12 050.1. Při měření vzorku materiálu 

15 128 byly řezy při měření zvoleny obdobně. Měření se provádělo ve střední části ploch 

vzorku za účelem eliminování vlivů vnesených nájezdem frézy do povrchu materiálu. 

Na obr. 20 jsou vykresleny průměrné naměřené hodnoty Barkhausenova šumu MBN 

a maximální amplituda Barkhausenova šumu MBNmax pro vzorek materiálu 12 050.1 při 

pouţití frézy se čtyřmi břity. 
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Obr. 20 Průběh maximální amplitudy MBNmax a amplitudy MBN v závislosti na rychlosti 

posuvu a řezné rychlosti pro vzorek mat. 12 050.1 a frézu se čtyřmi břity 

S nárůstem parametrů frézování úroveň napětí v povrchové vrstvě postupně klesá. 

Mírný vzestup lze pozorovat v případě maximální amplitudy Barkhausenova šumu MBN4max 

od rychlosti posuvu 10 m.min
-1

. Během měření nebylo zjištěno výrazné minimum funkční 

závislosti v rozsahu pouţitých parametrů frézování. Úrovně amplitudy Barkhausenova šumu se 

pohybují v rozmezí od 401 μm do 581 μm. Hlavní příčinu klesajícího trendu je moţno hledat 

v plastické deformaci, popřípadě v teplotním gradientu mezi povrchem obrobku a nástrojem. 

Grafické znázornění naměřených hodnot MBN pro materiál 12 020.1 při pouţití frézy 

se třemi břity je uvedeno na obr. 21. 
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Obr. 21 Průběh maximální amplitudy MBNmax a amplitudy MBN v závislosti na rychlosti 

posuvu a řezné rychlosti pro vzorek mat. 12 050.1 a frézu se třemi břity 
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Z grafu je patrné negativní působení nízkých parametrů frézování na povrchové 

zbytkové napětí. Optimum je zcela zřetelné při parametrech rychlosti posuvu vf  = 10 m.min
-1

, 

dále jsou naměřené hodnoty MBN jiţ méně příznivé a pozvolna rostou. Naměřené hodnoty 

MBN potvrzují teorii HSC. Hodnoty MBNmax jsou ustálené, coţ svědčí o ustálených 

podmínkách frézování bez podstatných strukturních změn. 

Na následujících obrázcích je znázorněno porovnání výsledků MBN a MBNmax pro 

materiál 12 050.1 s pouţitými frézami se třemi a čtyřmi břity, coţ umoţňuje pro daný rozsah 

parametrů frézování zvolit vhodný nástroj z pohledu počtu břitů. Zřetelně se jeví, ţe pro nízké 

hodnoty Barkhausenova šumu bude výhodnější pouţít nástroj s více břity. Výsledky měření 

pro materiál 15 128 byly obdobné ho trendu. 

Naměřené hodnoty byly zpracovány ve statistickém programu Statgrapfics při vyuţití 

analýzy rozptylu. Analýza rozptylu umoţňuje vhodným rozkladem rozptylu zjistit, co je 

hlavním zdrojem variability. Na základě této informace pak lze rozhodnout, které faktory mají 

největší vliv na sledovaný ukazatel. S vyuţitím programu Statgraphics bylo dokázáno, ţe 

hlavním zdrojem variability u sledované drsnosti a zbytkových pnutí byla rychlost posuvu 

a řezná rychlost. Při hodnocení tvrdosti povrchu se vliv neprokázal. 
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8.  DISKUZE VÝSLEDKŮ 

V rámci provedeného experimentu byly uplatněny zákony kreativní tvorby produktů při 

obrábění. Z hlediska hodnocení existenčních zákonů kreatiky byly výsledky experimentů 

odpovídající teorii. Na základě teorie o obrábění vysokými rychlostmi řezání se měly projevit 

efekty zlepšení kvality povrchu obrobených ploch při zvyšující se rychlosti posuvu oproti 

řezným parametrům uţívaným při konvenčním frézování. 

Nelze stanovit přesnou hranici parametrů strojů a řezných podmínek, při kterých by 

bylo moţné hovořit o HSC. V kombinaci s vlastnostmi obráběného a řezného materiálu tyto 

parametry nejblíţe souvisí s dosaţením významného efektu HSC, kterým je náhlé změknutí 

třísky při dosaţení určité mezní teploty a tomu odpovídající pokles řezné síly. 

Zhodnocení dosaţených výsledků drsnosti povrchu 

Předpokladem vlivu vysokorychlostního obrábění na drsnost povrchu bylo, ţe od 

rychlosti posuvu 15 m.min
-1

, se budou naměřené hodnoty parametrů drsnosti povrchu sniţovat 

a tím bude zajištěna zvýšená kvalita obrobené plochy. Tento předpoklad se potvrdil u materiálu 

oceli 12050.1 a částečně i u materiálu 15128. Ne všechny hodnoty však potvrdily stanovený 

předpoklad, coţ mohlo být způsobeno tím, ţe měření bylo zatíţeno chybou měření 

zapříčiněnou tuhostí soustavy stroj – nástroj – obrobek, nepřesností i tuhostí upínacího zařízení 

a dalšími faktory provázejícími celý proces obrábění. 

V experimentu nebylo řešeno postupné opotřebení nástroje. Byly pouţity nové ostré 

frézy. Nová fréza vykazuje nejvyšší hodnosty drsnosti obrobeného povrchu, při následném 

pouţívání frézy se drsnost sniţuje. U většího otupení frézy drsnost povrchu opět roste. Je nutno 

také uvaţovat, ţe drsnost povrchu při sousledném frézování je zpravidla niţší neţ při 

nesousledném. Naopak drsnost povrchu je při čelním frézování vyšší v porovnání s válcovými 

způsoby frézování. 

Prakticky vliv směru stop po obrábění nemá jednoznačný charakter. Při malé výšce 

nerovností a třením za sucha nemá směr stop velký význam. Při větší výšce nerovností je 

výhodný paralelní směr stop zanechaných po obrábění v souladu se směrem pohybu součástky 

v provozu. Konstruktéři strojů a zařízení mají za úkol navrhnout takovou optimální drsnost 

povrchu, při níţ bude intenzita opotřebení a koeficient tření v daných podmínkách nejmenší. 

Velikost koeficientu tření závisí na směru stop na obrobeném povrchu a výšce nerovností. 
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V případě, ţe výška nerovností obrobeného povrchu je vyšší neţ optimální, pak 

prakticky dochází k vyššímu opotřebení, mechanickému zaseknutí součástky, skluzu 

a odřezání vrcholků nerovností. Naopak v případě menší výšky nerovností jako je optimální 

výška nerovností, dochází k molekulárnímu spojení a adheznímu spojení kontaktních povrchů. 

Tření a opotřebení je ve značné míře závislé na výšce a tvaru nerovností povrchu 

a orientaci stop zanechaných na obrobku po nástroji. Při uvedení součástky do provozu 

(záběhová fáze) probíhá nejprve tření po vrcholcích nerovností. Reálná dotyková plocha je 

tedy velmi malá. V místech kontaktu na vrcholcích nerovností vzniká napětí, které často 

převyšuje mez smyku. Zmíněná napětí mají vliv na vznik tlakové a smykové deformace 

vrcholků nerovností, která vede k intenzivnímu počátečnímu opotřebení kontaktních součástek. 

U vysokorychlostního obrábění je vliv posuvu a hloubky řezu podobný s jejich vlivem 

při konvenčním obrábění. Opět platí, ţe se zvětšujícím se posuvem a hloubkou řezu roste 

velikost jednotlivých sloţek řezné síly a ţe s poklesem hloubky řezu na velmi malé hodnoty 

výrazně roste měrný řezný odpor. 

Zhodnocení dosaţených výsledků u tvrdosti tvrdosti 

Předpoklad této experimentální části práce byl takový, ţe při překročení určité rychlosti 

posuvu, se začnou projevovat efekty vysokorychlostního obrábění a nebude docházet ke 

zpevňování povrchové vrstvy materiálu. Tento předpoklad se potvrdil u materiálu 12 050.1 a 

částečně i u materiálu 15 128, kde byl od rychlosti posuvu vf = 20 m.min
-1

 zaznamenán pokles 

hodnot tvrdosti. Z grafů uvedených pro materiál 12 050.1 a materiál 15 128 vyplývá, ţe při 

vyšší řezné rychlosti je dosahováno niţších parametrů tvrdosti, neţ při niţších rychlostech 

řezání. V práci byla měřena tvrdost materiálu, pro další experimenty by bylo třeba změřit 

mikrotvrdost povrchu. 

Přesnost měření závisí na správném proměření vtisku. U Brinellovy zkoušky je toto 

proměření obtíţné a nepřesné, coţ je její nevýhodou. Vtisk bývá někdy nezřetelný 

a nesouměrný. Na průměr vtisku má velký vliv i vtaţení materiálu po kraji vtisku (u materiálu 

nezpevněného) nebo naopak vytlačení obvodového valu (u materiálu zpevněného). Příčinou 

další chyby je moţná deformace pouţité vtlačované kuličky. 

Základní podmínkou kreatiky u progresivního obrábění je naprostá převaha 

poţadovaných fyzikálních vlastností materiálu řezného nástroje nad obráběným. Obecně se 

předpokládá, ţe se vzrůstající řeznou rychlostí roste celkové mnoţství tepla, a to téměř úměrně 

s narůstající rychlostí střihu třísky i intenzitou tření třísky o nástroj. 
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Zhodnocení dosaţených výsledků zbytkových pnutí 

Výsledky měření zbytkových pnutí metodou Barkhausenova šumu potvrdily pozitivní 

vliv na velikost zbytkových pnutí v povrchové vrstvě obrobku. Úroveň Barkhausenova šumu 

ovlivňuje metalurgická struktura materiálu. Intenzita signálu spojitě klesá s rostoucí tvrdostí, 

coţ je potvrzeno výsledky u vzorku materiálu 12 050.1. Pomocí výsledků Barkhausenova 

šumu můţeme tedy usuzovat také na mikrostrukturní stav materiálu po obrobení. 

Dosaţené výsledky potvrdily, ţe s nárůstem parametrů frézování úroveň napětí 

v povrchové vrstvě obrobku postupně klesá a následně mírně roste. Optimum bylo dosaţeno 

při rychlosti posuvu 15 m.min
-1

. Hodnoty napětí byly naměřeny vyšší při pouţití frézy se třemi 

břity neţ při pouţití čtyřbřité frézy. Výsledky odpovídají uvedené teorii obrábění. 

Hlavními příčinami vzniku zbytkových napětí jsou zejména nerovnoměrná plastická 

deformace vyvolaná mechanickými účinky, nerovnoměrný ohřev a ochlazení, které způsobuje 

např. teplotní gradient při tepelném zpracování, tváření, obrábění a ochlazování prostředí, 

nerovnoměrná změna struktury vyvolána spolupůsobením teploty a stavu napjatosti v důsledku 

technologické operace (fázové transformace, precipitace nových strukturních sloţek, změna 

velikosti zrna apod.), chemické zdroje, především absorpce aj. 

S ohledem na dosaţení dalších relevantních výsledků při měření zbytkových pnutí 

v povrchových a podpovrchových vrstvách obrobku by bylo moţno pokračovat 

v experimentech, a to zhodnocením magnetické interakce materiálu, návrhu způsobu kalibrace 

metody s cílem získat absolutní hodnoty napětí v MPa. Pro komplexní hodnocení stavu 

povrchových a podpovrchových vrstev je moţné experimentálně zkoumat redistribuci napětí 

nejenom na povrchu v celé šířce záběru nástroje, ale i jejich hloubkový profil, význam 

hloubkového profilu a stanovení hloubky nulového napětí. 
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9. ZÁVĚRY 

Všeobecně kaţdá technologická metoda představuje potenciální moţnosti zvyšování 

produktivity a kvality výroby. Dnešní doba je charakteristická podstatně rychlejším růstem 

produktivity, neţ je růst ceny výrobních zařízení a tedy jiţ nestačí pouze zvyšovat technické 

parametry strojů, ale nové stroje je třeba konstruovat podle nově odhalených technologických 

principů a zákonů technologické výroby. Sloţitost strojírenských součástek roste, protoţe 

současné výrobní zařízení vyţadují integrované součástky s vyšší funkčností. Při výrobě těchto 

součástek se zvyšují nároky na vzájemnou vazbu rozměrů a výrobu v tolerancích. 

Vývoj v oblasti výrobní techniky, řezných nástrojů a strojírenských materiálů je 

většinou hodnocen z hlediska vlivu na ekonomické a ekologické aspekty obrábění. V případě, 

ţe usilujeme o plné vyuţití nových nástrojových materiálů a vysokorychlostních strojů, které 

jsou několikanásobně výkonnější ve srovnání s klasickými, vyvstává následně otázka, zda  

mnoţství energie převedené na břit nástroje neovlivní výrazněji vlastnosti obrobeného 

povrchu. 

V disertační práci byl řešen vlivem řezných parametrů na kvalitu povrchu při 

vysokorychlostním obrábění v porovnání s konvenčním obráběním. V úvodní části práce byly 

popsány základy kreativní činnosti a teoretické aspekty konvenčního a vysokorychlostního 

obrábění. Následně byl definován pojem integrita povrchu a způsoby, jak ji ovlivňují řezné 

parametry při obrábění. 

Experimentální část práce byla realizována za spolupráce Institute of Mechanical 

Technology z Poznan University of Technology v Polsku. Upřímné poděkování patří zejména 

panu prof. dr hab. inż. Stanisławu LEGUTKOVI za umoţnění provedení experimentů 

v laboratořích Institutu mechanické technologie a aktivní pomoc při praktickém uskutečnění 

experimentů. Experimentální činnost byla uskutečněna během studijního pobytu v Poznani 

v rámci programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). 

Výsledky dosaţené při experimentu buď úplně nebo částečně potvrdily předpokládaný 

pozitivní vliv HSC technologie frézování na kvalitu obrobené plochy. Z výsledků experimentů 

je zřejmé, ţe zavedením vysokorychlostního obrábění dojde k výrazným úsporám času 

vlastního obrábění a odpadne dodatečná úprava obrobeného povrchu při současném poklesu 

výrobních nákladů. Nezbytnou podmínkou úspěchu je i kvalitní CAM systém, který je schopen 

dodrţovat zásady vysokorychlostního obrábění. 
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Dosavadní systém vzdělávání a přípravy lidí na praxi kladl důraz především na 

vědomostní, informační stránku vzdělávání. Byla doba, kdy dynamika rozvoje a šíření 

informací nebyla tak rychlá jako dnes. V současnosti, kdy uţ kolikrát desetileté či patnáctileté 

poznatky v určité vědní disciplíně se povaţují za relativně staré, by bylo paradoxní 

zdůrazňovat ve studiu poznatkový systém. Trendem je zaměřit se na tvořivost a vyuţívat ji při 

kreativní tvorbě produktů. 

 

9.1. Přínos pro vyuţití v praxi 

Přínosem experimentů z oblasti kreativní tvorby produktů ve vysokorychlostním 

obrábění je moţnost vyuţití výsledků práce ve firmách uvaţujících o zavedení HSC do výroby 

popř. jiţ prakticky vyuţívajících HSC technologie. Je všeobecně známo, ţe mnoho firem 

disponujících výkonných strojových parkem, nevyuţívají moţnosti vysokých řezných rychlostí 

při obrábění. 

Kreatiku jako vědní disciplínu lze v praxi uplatnit v konstrukční, technické 

i technologické přípravě výroby. Dříve se vyrábělo podle vzorů a tento způsob výroby byl 

úspěšný a ověřený praxí. Nyní jiţ víme, ţe řešení úloh podle vzorů je stagnací výrobních 

procesů. Řeší se tedy rozvojové otázky typu jak hledat lepší řešení starých úloh a jak řešit nové 

úlohy, kde nám vzor není nabídnut. Právě zde se uplatňují axiomy, lemmy a zákony kreatiky. 

V praxi je kvalita povrchu obrobku vyhodnocována zejména kvůli jejímu vlivu na 

funkční vlastnosti součástí. Stav a kvalita povrchové vrstvy obrobeného kovu mají vliv na 

odolnost proti opotřebení, únavovou pevnost, protikorozní stabilitu, tření a kvalitu lícovaní aj. 

Důkladné prozkoumání všech parametrů procesu HSC umoţní firmám nejen nasazení této 

technologie do průmyslové praxe, ale zejména optimalizaci celého procesu. Technologie HSC 

nalézá v současné době jiţ široké uplatnění především při opracování materiálů s poměrně 

nízkou teplotou tavení, např. vysokorychlostní obrábění hliníku a jeho slitin. 

Pro firmy je rozhodujícím hybným momentem k zavádění produktivních metod 

obrábění sloţení sortimentu obrobků a rostoucí tlak na kvalitu a ekonomiku výroby. Aplikace 

rychlostního obrábění přináší nové problémy, ale také významné finanční efekty vyvolané 

zkrácením strojních i vedlejších časů, při současném zvýšení kvality výrobku. Ve spojitosti k 

celosvětově neustále sílícím ekologickým a posléze legislativním tlakům je vhodné vyzvednout 

skutečnost, ţe progresivní HSC směřuje k tzv. ekologicky čistým technologiím bez pouţívání 

procesních médií. 
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9.2. Vědecký přínos 

Výsledky práce mohou přispět k rozvoji studijního oboru v oblasti vysokorychlostního 

obrábění. Poznatky uplatňované v učebním procesu, kde svou aktuálností zpestřují a obohacují 

výukové programy, a to zejména při cvičeních a v laboratořích. 

Výsledky práce budou prezentovány na odborných konferencích a uveřejněny 

v odborných časopisech s cílem diskuze a rozšíření získaných poznatků experimentálních dat 

odborné veřejnosti. 

Přínosem práce je zpracování teoretické části kreativní tvorby produktů, protoţe 

problematika není dosud uceleně zpracována. Pro kompletaci problematiky kreatiky byly 

vyuţívány zejména uveřejněné články a materiály od pana prof. Jána Békese. 

Experimentálními metodami byly stanoveny exponenty, konstanty a míry závislosti 

parametrů drsnosti povrchu na rychlosti posuvu a řezné rychlosti pro zkoumané kombinace 

řezných a obráběných materiálů. Byly namodelovány strukturní rovnice, které zpřesňují 

průběhy závislostí sledovaných parametrů drsnosti povrchu. 

Pravidelnými konzultacemi uskutečňovanými s odborníky z výrobní praxe jsou 

předkládané postupy usměrňovány, korigovány, a tímto průběţně zdokonalovány. 

Na výsledky práce bude navázáno v  plánovaných experimentech v oblasti: 

 hodnocení mikrotrvrdosti obrobeného povrchu, protoţe tato oblast je dosud ve vztahu 

k vysokorychlostnímu obrábění málo prozkoumanou; 

 hodnocení zbytkových pnutí pomocí další metody měření pnutí; 

 měření řezných sil a teploty při vysokorychlostním obrábění. 

Za tímto účelem bude podána ţádost o postdoktorský grant na Grantovou agenturu 

České republiky. 
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10.  SUMMARY 

This dissertation thesis deals with influence of cutting parameters on the surface 

integrity in high-speed milling compared to conventional one. The initial part of the thesis 

describes basics of creative activity and theoretical aspects of conventional and high-speed 

milling. We subsequently define the concept of surface integrity and ways how it is influenced 

by cutting parameters during milling. The experimental activities took place during the 

research stay in Poznan within the CEEPUS program. 

Benefits of the experiments from the area of creative product manufacturing in high-

speed milling lie in the possibility to use work results in companies that consider introduction 

of HSC in their production, or who are already using HSC technology. It is generally known 

that many companies that have high-performance machines do not use high cutting speeds in 

the milling process. 

Creatics as a scientific discipline can be practically applied in structural, technical and 

technological preparation of production. In the past companies used templates and this way of 

production was successful and verified by practice. Now we know that solving tasks by 

templates means stagnation of production processes. The questions now are how to find better 

solutions of old tasks and how deal with new tasks, where the templates are not offered. 

Results of this work can contribute to the development of this field of study in the area 

of high-speed milling. The results can be applied in educational process, where they would 

enrich and variegate study programs, especially during exercise and in laboratories. 

The results of work will be presented at professional conferences and published in 

professional magazines with the goal to discuss and extend the achieved knowledge and results 

of experimental data to the expert public. 

The results of the thesis will be followed experiments in planned for the future, 

especially in the area of micro-hardness of the surface after milling, since this area is still only 

little explored in relation to HSC. For this purpose we shall apply for a post-doctoral grant to 

the Grant Agency of the Czech Republic. 
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 Doctoral study, Department of Machining and Assembly 

 

2000 – 2005 VŠB – TU Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering 

 Field of Study – Mechanical Engineering Technology  

 Master study, Department of Machining and Assembly 
 

1995 – 2001 VŠB – TU Ostrava, Faculty of Economics 

 Field of Study – Business and Management 

Master study, Department of Management  

 

2003 – 2005 Silesian University in Opava, Faculty of Philosophy and Science 

 Field of Study – Computing and Informatics 

Master study, Department of Informatics 

 

1998 – 2002 Silesian University in Opava, Faculty of Philosophy and Science 

 Field of Study – Computing and Informatics 

Bachelor study, Department of Informatics 

 

1991 – 1995 Business Academy Hodonín 

 

Work experience  

 
2005 – till this time teaching special subjects on VŠB- TU Ostrava, Faculty of  

  Mechanical Engineering, Department of Machining and 

   Assembly 

 

Study intership 

2007 Technical University in Košice, Faculty of Manufacturing Technologies in 

Prešov, Prešov, Slovak Republic, Project CEEPUS CII- PL-0007–02–0607 

Modern Metrology in Quality Management Systems – stage II (1 month) 

2008 Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology, Poland, 

Project CEEPUS CII-CZ-0201-01-0708 Progressive Methods in Manufacturing 

Technologies (1 month) 
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