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 Anotace 

V dnešní době, která se vyznačuje celosvětovou konkurencí stejně jako 

globálními ekologickými tlaky vztahujícími se ke strojírenským výrobkům i vlastní 

výrobě, vývoji nových konstrukčních materiálů, rostoucích řezných rychlostí, 

zvyšujících se požadavků na kvalitu a integritu povrchu, strojírenskou výrobu silně 

ovlivňují nové trendy. Předkládaná práce se zabývá problematikou 

vysokorychlostního frézování a hodnocením integrity povrchu, který vznikl při 

konvenčním a vysokorychlostním obrábění.  

První část práce obecně popisuje teoretické zákonitosti obrábění vysokými 

rychlostmi, kde jsou především velmi důležité odlišné zákonitosti při tvorbě třísky ve 

srovnání s konvenčním obráběním. Důležité jsou také požadavky na obráběcí stroje 

a nástroje pro vysokorychlostní obrábění.  

Dále se práce zabývá vyhodnocením integrity povrchu, která je 

charakterizovaná makrogeometrií obrobeného povrchu, fyzikálně-mechanickými 

vlastnostmi povrchové vrstvy, zpevněním a zbytkovým napětí a fyzikálně chemickým 

stavem povrchu.  

V následující části je navrhnuta metodika a určení konkrétních podmínek 

prováděného experimentu. Je zde představen obráběcí stroj, obráběné materiály 

a nástroje pro provedení experimentu. 

Závěr práce představuje naměřené výsledky, jejich zhodnocení a porovnání, 

přináší poznatky pro praktické využití a vědecký přínos a nabízí možnosti rozvinutí 

výzkumu do budoucna. 
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Annotation 

In this time, which defines worldwide competition such as global environmental 

pressures related to mechanical engineering products and production, the 

development of new constructional materials, increasing cutting speed, raising 

requirement on surface quality and integrity influence highly new trends of 

engineering manufacture. This work deals with problems of high speed milling. and 

evaluation of surface integrity, which arose at conventional and high speed cutting.  

First part of this work generally describes theoretic patterns of high speed 

cutting, where are very important different patterns at chip creation in comparison 

with conventional cutting. Requirements to cutting machines and tools for high speed 

machining are important too.  

Other chapter describes evaluation of surface integrity, which is characterized 

by macrogeometry of machined surface, physical – mechanical features of surface 

coat, hardening and residual stress and physicochemical surface position.  

In the following part is nominated methodology and determination of concrete 

conditions of experiment. There are superior working machine, mechanided materials 

and tools for experiment implementation.  

Finale part presents measured results, their estimation and comparison, it 

bears knowledge for practical usage and scientific contribution and offers possibilities 

of research evolution to the future. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

Aα  hřbet nástroje     [-] 
Aγ  čelo nástroje      [-] 
HB  tvrdost podle Brinella    [-] 
HFC  obrábění vysokými posuvy    [-] 
HSC, HSM vysokorychlostní technologie obrábění  [-] 
MBN  hodnota Barkhausenova šumu   [µV] 
MBNmax maximální hodnota Barkhausenova šumu [µV] 
PPD  primární plastická deformace   [-] 
PVD   Physical Vapor Deposition (fyzikální metoda    

   povlakování nástrojů)    [-]  
Ra  průměrná aritmetická úchylka profilu  [μm] 
Rz  nejvyšší výška nerovnosti profilu drsnosti [μm] 
S  průřez odřezávané vrstvy    [mm2] 
S1  průřez vzniklé třísky     [mm2] 
S-N-O  soustava Stroj-Nástroj-Obrobek   [-] 
ae  pracovní záběr      [mm] 
ap  hloubka řezu      [mm] 
f  posuv       [mm] 
fz  posuv na zub     [mm] 
lr  základní délka drsnosti    [mm] 
n  otáčky vřetene     [min-1] 
vc  řezná rychlost     [m·min-1] 
ve  výsledná řezná rychlost    [m·min-1] 
vf  rychlost posuvu     [m·min-1] 
vt  rychlost odchodu třísky    [mm·s-1] 
αn  nástrojový úhel hřbetu v rovině normálové [º] 
γn  úhel čela v rovině normálové   [º] 
δ  úhel primární deformace    [º] 
Δx  šířka primární deformační oblasti   [mm] 
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1 ÚVOD 

 

Strojírenská výroba je v dnešní době charakterizována neustále rostoucími 

požadavky na spoustu faktorů jako jsou například: zkracování výrobních časů, 

tvarová a rozměrová přesnost, složitost výrobků, integrita opracovaných ploch 

a zavádění nových druhů konstrukčním materiálů. Zajištění těchto požadavků se dá 

dosáhnout hledáním a aplikací nových směrů a postupů, které směřují ke zvyšování 

kvality výrobků zaváděním nových výrobních technologií, zkracováním výrobních 

cyklů, jejich automatizací a zaváděním vysoce přesných technologií. V této oblasti 

jde dynamicky kupředu rozvoj obráběcích nástrojů a také ekologických norem, které 

jsou, se stále stoupajícími požadavky na obráběcí centra, dnes hlavními hnacími 

motory vývoje v technologii obrábění.  

Rychlý rozvoj vědy a techniky patří k dalším charakteristickým faktorům dnešní 

doby. Důležitou součástí výzkumu a vývoje je rychlý růst strojírenské výroby, který 

svou specifikací vyžaduje stále těsnější spojení technologické praxe s teorií 

obrábění.  

Výrobci obráběcích strojů neustále hledají možné cesty snižování nákladů 

a také efektivního obrábění menších výrobních dávek. Rovněž je důležité pružně 

reagovat na měnící se potřeby odběratelů. Obráběcí centra, která se vyrábějí 

v současné době, především víceprofesní obráběcí stroje, umožňují obrábět na 

jednom stroji to, co v dřívějších dobách muselo být obráběno na několika strojích. [2] 

Mezi přední progresivní technologie současné strojírenské výroby patří 

obrábění 3D ploch. Tyto plochy jsou velmi náročné, prostorově nepravidelné 

a tvarově složité. Jednou z perspektivních metod, která řeší problémy konvenčního 

obrábění právě těchto ploch se nazývá HSC (high speed cutting – vysokorychlostní 

obrábění). Jejím cílem je snížit cenu výrobků a zároveň zvýšit jeho kvalitu. [3] 

Jedná se o průlom v technologii obrábění, stavbě strojů s aplikací, které již 

pronikají do všech rozhodujících výrobních procesů. Předpokladem využívání této 

technologie je dokonalá znalost zákonitostí ekonomických i kvalitativních výsledků 

obrábění, ale také fyzikálních zákonů. [1] 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Vysokorychlostní obrábění je zatím především ve fázi inženýrsko – vědeckého 

výzkumu a v oblasti využívání u některých firem, které se zabývají kovoobráběním 

a opracováním plastických hmot se specifickým výrobním programem – např. výroba 

forem a zápustek, není ale zatím využíván pedagogy a odborníky v oblasti 

vzdělávání a učebních didaktik. V odborných inženýrsko – vědeckých časopisech se 

objevují nové články, ve kterých je HSC technologie považována za speciální obor – 

v některých případech se zase hovoří pouze o zkušebním provozu v laboratorních 

podmínkách. 

Základním předpokladem pro ekonomické využití moderních plně 

automatizovaných a programově řízených obráběcích strojů je optimální průběh 

procesu řezání při použití vhodných pracovních podmínek. Správná volba těchto 

podmínek však vyžaduje hlubší proniknutí do oblasti teorie obrábění, odborné 

znalosti a co možná nejširší praktické zkušenosti.  

 

Cíle disertační práce jsou: 

 

• Popsat teoretické zákonitosti tvorby třísky při vysokorychlostním obrábění. 

• Experimentálně ověřit aspekty obrábění vysokými rychlostmi. 

• Analyzovat vliv relevantních parametrů třískového obrábění s definovanou 

řeznou geometrií na integritu povrchu: 

• měření drsností, 

• měření tvrdostí, 

• měření povrchového napětí. 



3 KLASIFIKACE VYSOKORYCHLOSTNÍHO FRÉZOVÁNÍ 

 

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

přechází do oblasti vysokorychlostního obrábění od určité řezné rychlosti, aniž 

bychom brali ohled na ostatní podmínky vytvářející proces. Těmito podmínkami je 

myšlen jednak způsob obrábění a především druh obráběného materiálu. Někteří 

odborníci se přiklánějí k definici, že o HSC jde tehdy, když střední teplota řezání 

dosahuje hodnot blízkých teplotě tavení obráběného materiálu. V případě 

těžkoobrobitelných materiálů, jako jsou slitiny niklu či titanu, se dává spíše přednost 

výrazu výkonové obrábění. Z hlediska procesu tvoření třísky by třetí definice mohla 

znít, že vysoká řezná rychlost je taková rychlost, od které se v celé oblasti primární 

plastické deformace vytvářejí pouze lokalizované smyky bez intenzivní plastické 

deformace. [4] 

 

Obr. 3.1 Pokles tvrdosti řezných materiálů s teplotou [10] 

 

3.1 Teoretické zákonitosti při obrábění vysokými rychlostmi 

 

V obecné rovině platí, že progresivní obrábění nastává tehdy, když si obráběcí 

materiál udrží při teplotě a v prostředí řezného procesu výraznou převahu fyzikálních 

vlastností (tvrdosti) oproti obráběnému materiálu. Vzrůstající řezná a zejména 

posuvová rychlost má za následek rostoucí celkové množství tepla řezného procesu, 
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a to téměř úměrně s narůstající rychlostí střihu třísky a intenzitou tření třísky 

o nástroj. Plastickou deformací třísky v rovině střihu se rázem, skokově, mění její 

teplota, která dále roste třením třísky o čelo nástroje. [3] 

 

Obr. 3.2 Tvorba třísky u konvenční a HSC technologie obrábění [3] 

Při zvyšování řezné rychlosti do oblasti vysokorychlostního obrábění dochází 

k výrazně odlišným pochodům v porovnání s konvenčním obráběním. Při použití 

vysokorychlostního obrábění velmi tvrdými a tepelně odolnými nástroji se teplota 

třísky přibližuje tavné teplotě obráběného materiálu. Při určité řezné rychlosti dochází 

k náhlé změně řady metalurgických, chemických i mechanických vlastností třísky. Při 

průchodu rovinou střihu se náhle zvýší teplota v celém průřezu třísky, ta zčervená 

a změkne a sníží svou přítlačnou sílu na čelo nástroje. Stejný děj nastane také 

v případě kalené ocelové třísky, která rovněž změkne. Klesne třecí síla i celkový 

řezný odpor, zvětší se úhel roviny střihu, průřez třísky se zmenší a zvýší se rychlost 

odchodu třísky z kontaktní zóny. Zmenší se plocha kontaktní zóny a tím se omezí 

sekundární nárůst teploty třísky, který vzniká třením v kontaktní zóně. Díky všem 

těmto parametrům nemá tříska čas předat teplo do obráběného nástroje ani do 

obrobku, tím se přenos tepla do nástroje a obrobku minimalizuje a většina tepla 

vzniklá při obrábění odchází spolu s třískou. Celý tento proces má za následek, že 

i při celkově značném vygenerovaném teple se omezí opotřebení nástroje a zlepší se 

integrita povrchu. Pokles řezných sil a snížení tepelného toku do obrobku má také za 

následek zvýšení přesnosti obrábění. Z toho vyplývá, že při zvolení vhodné strategie 

obrábění je možné zvýšit kvalitu obráběného povrchu i při minimálních poloměrech 

zaoblení nástrojů. [10] 
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4 REALIZACE EXPERIMENTU 

 

Experiment je zaměřen na zkoumání integrity obrobeného povrchu při 

frézování rovinné plochy s použitím vysokých posuvů. K provedení experimentu je 

potřeba použít stroj, který umožňuje vysokorychlostní posuvy, tj. posuvy vyšší než  

15 m·min-1. Protože náš strojový park takovým zařízením nedisponuje, bylo nutné 

využít frézovací centrum z jiných zdrojů. Na tomto místě bych chtěla poděkovat prof. 

dr hab. inž Stanislawovi Legutkovi z Politechniky Poznaňské, který umožnil realizaci 

experimentu. 

 

4.1 Obráběcí stroj 

 

Pro provedení experimentu byl zvoleno Universální frézovací centrum DMU 60 

monoBLOCK s NC otočným stolem od společnosti DECKEL MAHO. Tento 

univerzální frézovací stroj, jehož předností jsou vysoká tuhost, dynamika a přesnost 

je určen především pro produktivní obrábění.  Nabízí optimální ergonomii 

a uživatelskou přívětivost. Vyrábí se v 3 a 5ti osém provedení. Řídící systém tohoto 

stroje je Heidenhain iTNC 530. [18] 

 

Obr. 4.1 Universální frézovací stroj DMU 60 monoBLOCK 

 

 

12



4.2 Obráběné materiály 

 

Pro provedení experimentu byl zvolen referenční materiál – uhlíková ocel 

12 050.1, což je normalizačně žíhaný, zušlechtěný materiál určený především pro 

větší výkovky. Dalším zvoleným materiálem je nástrojová ocel s firemním označením 

ASP 2023. 

Popis obráběného materiálu 12 050.1 

Uhlíková ocel 12 050.1 se používá na hřídele těžebních strojů, 

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

šroubových kompresorů, ojnice, pístnice, vřetena, písty kompresorů, čepy, šrouby, 

dopravní válečky, lamely spojek a další. [26] Tato ocel je vhodná pro zušlechťování 

a povrchové kalení. Mechanické vlastnosti uhlíkové oceli 12 050.1 jsou popsány 

v tabulce 4.1.  

Tab. 4.1 Mechanické vlastnosti oceli 12 050.1 [26] 

Mez kluzu Rp0,2 min. 325 MPa 

Mez pevnosti Rm min. 540 MPa 

Tažnost A5 min. 17 % 

Tvrdost max. 225 HB 

Modul pružnosti v tahu E 211 GPa 

Modul pružnosti ve smyku G 79 GPa 

 

Obr. 4.2 Materiál 12 050.1 po provedení experimentu a vyhodnocení povrchu 
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Popis obráběného materiálu ASP 2023 

Nástrojová ocel ASP 2023 je bezkobaltová rychlořezná ocel, vyráběná 

metodou práškové metalurgie. Tato ocel je vhodná pro vysokovýkonné nástroje a pro 

práci za studena. Výrobce oceli je společnost Erasteel (Švédsko, Francie). Materiál 

byl dodán s tvrdostí 260 HRC. [22] 

 

Obr. 4.3 Materiál ASP 2023 po provedení experimentu a vyhodnocení povrchu 

 

4.3 Výběr nástrojů pro provedení experimentů 

 

Výrobcem obou použitých nástrojů je firma Kennametal. Tato společnost, 

která patří mezi přední světové výrobce nástrojů, nabízí široký sortiment 

povlakovaných a nepovlakovaných nástrojů. Pro konkrétní podmínky experimentu 

byly vybrány tyto nástroje: F3AH1800ADL30 a F4AJ1800ADN30. 

Nástroj č. 1 – fréza F4AJ1800ADN30 

Tato karbidová čtyřbřitá stopková fréza se stoupáním šroubovice 30° je 

vhodná pro vysokoproduktivní obrábění. Bezproblémový odvod třísek je zaručen 

dostatečně velkou zubovou mezerou i při vysokých rychlostech řezání. Tímto 

nástrojem lze provádět i dokončovací frézování. 

 

Obr. 4.4 Fréza F4AJ1800ADN30 [33] 
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Nástroj č. 2 – fréza F3AH1800ADL30 

Tato karbidová tříbřitá stopková fréza má stoupání šroubovice 30°. Díky 

tuhému tělesu a konstrukci se využívá pro vysokoproduktivní obrábění. 

Bezproblémový odvod třísek je zaručen dostatečně velkou zubovou mezerou i při 

vysokých rychlostech řezání. Tato fréza je vhodná i pro dokončovací frézování. 

 

Obr. 4.5 Frézy F3AH1800ADL30 [33] 

4.4 Volba řezných parametrů 

 
Obráběcí stroj 

 
Nástroj č. 1 Nástroj č. 2  fréza F4AJ1800ADN30 fréza F3AH1800ADL30

 Materiál Materiál  Materiál Materiál  
12 050.1 ASP 2023 12 050.1 ASP 2023
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Řezné parametry 
 

ap = 0,25 mm, fz = 0,25 mm 
vf = 1 m·min-1,   n = 1000 min-1,   vc = 57 m·min-1 
vf = 5 m·min-1,   n = 5000 min-1,   vc = 283 m·min-1 
vf = 10 m·min-1, n = 10000 min-1, vc = 566 m·min-1 
vf = 15 m·min-1, n = 15000 min-1, vc = 848 m·min-1 
vf = 20 m·min-1, n = 20000 min-1, vc = 1131 m·min-1

vf = 24 m·min-1, n = 24000 min-1, vc = 1357 m·min-1

Řezné parametry 
 

ap = 0,25 mm, fz = 0,33 mm 
vf = 1 m·min-1,   n = 1000 min-1,   vc = 57 m·min-1 
vf = 5 m·min-1,   n = 5000 min-1,   vc = 283 m·min-1 
vf = 10 m·min-1, n = 10000 min-1, vc = 566 m·min-1 
vf = 15 m·min-1, n = 15000 min-1, vc = 848 m·min-1 
vf = 20 m·min-1, n = 20000 min-1, vc = 1131 m·min-1 
vf = 24 m·min-1, n = 24000 min-1, vc = 1357 m·min-1 

 

 

 

Řezné parametry 
 

ap = 0,25 mm, fz = 0,25 mm 
vf = 10 m·min-1, n = 10000 min-1, vc = 566 m·min-1 
vf = 15 m·min-1, n = 15000 min-1, vc = 848 m·min-1 
vf = 20 m·min-1, n = 20000 min-1, vc = 1131 m·min-1

vf = 24 m·min-1, n = 24000 min-1, vc = 1357 m·min-1

Řezné parametry 
 

ap = 0,25 mm, fz = 0,25 mm 
vf = 1 m·min-1,   n = 1000 min-1,   vc = 57 m·min-1 
vf = 5 m·min-1,   n = 5000 min-1,   vc = 283 m·min-1 
vf = 10 m·min-1, n = 10000 min-1, vc = 566 m·min-1 
vf = 15 m·min-1, n = 15000 min-1, vc = 848 m·min-1 
vf = 20 m·min-1, n = 20000 min-1, vc = 1131 m·min-1 
vf = 24 m·min-1, n = 24000 min-1, vc = 1357 m·min-1 

Obr. 4.6 Plán provádění experimentu 

 



Pro veškeré experimenty byl zvolen čelní sousledný způsob frézování. 

Experimenty jsou rozděleny na jednotlivé části dle použitého nástroje, materiálu 

a řezných podmínek. 

Schéma na obrázku 4.7 názorně vysvětluje plán experimentu. 

 

Obr. 4.7 Schéma provádění experimentu 
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5 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTU 

5.1 Stanovení drsnosti povrchu 

 

Pro vyhodnocení drsnosti povrchu byly zvoleny ty parametry, které vyjadřují 

potřeby praxe. U prováděných materiálů byly sledovány parametry Ra – průměrná 

aritmetická hodnota absolutních odchylek profilu v rozsahu základní délky [µm]  

a Rz – nejvyšší výška nerovnosti profilu drsnosti určená vzdáleností mezi čárou 

výstupků profilu a čárou prohlubní profilu v rozsahu základní délky [µm]. Každá 

obrobená plocha byla změřena 10 krát, a to ve směru podélném – ve směru vektoru 

posuvu i příčném – kolmo na směr posuvu. 

 

5.1.1 Použitý přístroj pro měření drsnosti 

 

Měření drsnosti povrchu bylo provedeno dotykovým (hrotovým) přístrojem 

Surftest SJ – 401 od společnosti MITUTOYO. Vyhodnocení struktury povrchu, 

vlnitosti povrchu a mnoha dalších parametrů, to všechno umožňuje tento přístroj, a to 

podle různých národních a mezinárodních norem. Přístroj je kompatibilní jak se 

zabudovanou tiskárnou, tak s počítačem, který se k němu dá připojit. Výsledky se 

zobrazují na velkém dotykovém displeji.  

 

Obr. 5.1 Drsnoměr Surftest SJ – 401 [21] 
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Pro měření byly zvoleny tyto parametry: 

• základní délka drsnosti lr = 0,8 mm, 

• vyhodnocovaná délka drsnosti 4 mm, 

• použitý filtr – Gauss, 

• rádius špičky hrotu – 2 µm, 

• měřicí síla – 0,75 nM. 

 

5.1.2 Zpracování naměřených hodnot 

 

Porovnáním, zhodnocením a zpracováním naměřených hodnot se získá 

přehled o drsnosti povrchu. Je důležité podotknout, že ve výsledcích nelze hledat 

obecné zákonitosti platné pro širší oblast obrábění, ale pouze pro řešenou 

problematiku.  

V grafech jsou zobrazeny průběhy drsností Ra a Rz ve směru vektoru posuvu 

a ve směru kolmém na směr vektoru posuvu. Pro všechny experimenty byl zvolen 

čelní sousledný způsob frézování, bez použití procesní kapaliny, což jsou vhodné 

podmínky pro vysokorychlostní frézování. Každý z materiálů byl obroben dvěma 

různými nástroji a při obrábění byly použity různé parametry frézování. Jednotlivé 

obrobené plochy jsou očíslovány.  

Pro 1. experiment byl použit materiál 12 050.1 a nástroj č. 1. se čtyřmi zuby a 

průměrem 18 mm. Hloubka řezu byla s ohledem na dokončovací obrábění zvolena 

0,25 mm a posuv na zub potom byl 0,25 mm. 

Z grafu na obrázku 5.2 vyplývá, že při rychlosti posuvu vf = 10 m⋅min-1 je 

dosahováno nejhorších parametrů drsnosti. Z toho se dá odvodit, že pro uhlíkovou 

ocel 12 050.1 a použitou frézu se čtyřmi zuby jsou tyto zvolené parametry  

(vf = 10 m⋅min-1, n = 10 000 min-1, vc = 566 m⋅min-1) nejméně vhodné při porovnání 

s ostatními použitými parametry v tomto experimentu. Po překročení této rychlosti 

jsou výsledky drsnosti lepší. Nejlepších parametrů drsnosti je ovšem dosahováno při 

rychlosti posuvu vf = 5 m⋅min-1. Z naměřených výsledků je dále patrné, že při použití 



parametru rychlosti posuvu vf = 1 m⋅min-1 a parametrů vysokoposuvového frézování 

vf = 15 m⋅min-1, vf = 20 m⋅min-1 a vf = 24 m⋅min-1 nejsou dosažené drsnosti výrazně 

rozdílné. Přitom je nutné si uvědomit, že byla použita rychlost 20krát vyšší, a ta 

zaručuje časovou úsporu. 

Dosažená drsnost povrchu materiálu 12 050.1 frézou se 4 zuby
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Obr. 5.2 Grafické vyjádření drsnosti 1. experimentu 

V 2. experimentu byl použit stejný materiál jako při 1. experimentu. Byl použit 

nástroj č. 2 se třemi zuby a průměrem 18 mm. Hloubka řezu byla zvolena 0,25 mm 

a posuv na zub byl 0,33 mm. 

Dosažená drsnost povrchu materiálu 12 050.1 frézou se 3 
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Obr. 5.3 Grafické vyjádření drsnosti 2. experimentu 
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Z grafu na obrázku 5.3 vyplývá, že se při frézování třízubou frézou materiálu 

12 050.1 rozpětí drsnosti pohybuje v menším intervalu než při frézování čtyřzubou 

frézou stejného materiálu. Nejlepších parametrů drsnosti je dosahováno při rychlosti 

posuvu vf = 1 m⋅min-1. Tyto zjištěné hodnoty drsnosti nejsou výrazně vyšší při 

porovnání s použitou rychlostí posuvu 20 m⋅min-1 a 24 m⋅min-1. Ze statistického 

hlediska jsou tyto rozdíly zcela zanedbatelné. Z ekonomického hlediska zkracování 

strojního času je výhodnější použití vyšší rychlosti posuvu při níž se dosažené 

výsledky drsnosti výrazně neliší od menších rychlostí. 

Pro 3. experiment byl použit materiál ASP 2023 a nástroj č. 2. se třemi zuby 

a průměrem 18 mm. Hloubka řezu byla zvolena 0,25 mm a posuv na zub  

byl 0,33 mm. 

Dosažená drsnost povrchu materiálu ASP 2023 frézou se 3 
zuby
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Obr. 5.4 Grafické vyjádření drsnosti 3. experimentu 

Z grafu na obrázku 5.4 plyne, že při rychlosti posuvu vf = 15 m⋅min-1 je 

dosahováno nejhorších parametrů drsnosti. Po překročení této rychlosti, kdy se 

dostává frézování do oblasti vysokorychlostní, jsou parametry drsnosti lepší. 

Nejlepších drsnosti je ovšem dosahováno při rychlosti posuvu vf = 10 m⋅min-1. Také 

v tomto případě je patrné, že při použití vysokorychlostních parametrů obrábění jsou 

dosažené výsledky drsnosti velmi příznivé ve srovnání s dosaženou drsností při 

obrábění s použitím konvenčních hodnot. Při vysokorychlostním frézováním je 

dosahováno kratších strojních časů, a jak je patrné z obrázku, i drsnost dosahuje 
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dobrých parametrů. Na materiálu ASP 2023 byly dosaženy lepší a stabilnější 

výsledky drsnosti, při srovnání s obráběnou uhlíkovou ocelí.  

Ve 4. experimentu se pro frézování použil opět nástroj č. 1. se čtyřmi zuby, 

průměrem 18 mm a obráběn byl materiál ASP 2023. Hloubka řezu byla zvolena 

0,25 mm a posuv na zub 0,25 mm.  

Dosažená drsnost povrchu materiálu ASP 2023 frézou se 4 zuby
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Obr. 5.5 Grafické vyjádření drsnosti 4. experimentu 

Z grafu na obrázku 5.5 vyplývá, že při rychlosti posuvu vf = 15 m⋅min-1 je 

dosahováno nejhorších parametrů drsnosti. Po překročení této rychlosti jsou 

parametry drsnosti výrazně lepší. Při vysokorychlostním frézováním je dosahováno 

kratších strojních časů, a jak je patrné z obrázku i drsnost dosahuje velmi dobrých 

parametrů. Toto zjištění povrzuje teoretické předpoklady. Nejlepší dosažené výsledky 

z pohledu HSC vyšly pro materiál ASP 2023 obráběný nástroji se čtyřmi zuby.  

 

5.2 Stanovení zbytkového napětí 

 

Určit velikost zbytkových napětí je možné provádět mnoha způsoby. Pro 

vyhodnocení povrchů u provedených experimentů byla zvolena metoda zjišťování 

zbytkových napětí v těsné blízkosti pod povrchem. Tato magnetoelastická metoda 

založená na využití Barkhausenova šumu je nedestruktivní, a proto se často využívá 

především pro vyhodnocování povrchů v automobilovém a leteckém průmyslu. Část 
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měření byla provedena na Katedře mechanické technologie, Fakulty strojní, VŠB – 

TU Ostrava Ing. Vladislavem Ochodkem, a další část byla naměřena na Politechnice 

Poznaňské, kde nám tato měření umožnil provést prof. dr hab. inž Stanislaw 

Legutko.  

 

5.2.1 Měření zbytkového napětí pomocí Barkhausenova šumu 

 

Při měření zbytkového napětí byl obrobený vzorek umístěn do přípravku pod 

pojezdové rameno s příslušnou sondou. Tato sonda byla spojena s měřicí stanicí, 

což byl počítač a převodník snímaného signálu. Veškeré požadované parametry 

měření, mezi které patří rychlost posuvu sondy, síla snímaného magnetického 

signálu, krok s kterým sonda měří zbytková napětí v materiálu byly nastaveny na 

přístrojích před začátkem měření.  

S ohledem na předpoklad ovlivnění povrchových vrstev materiálu procesem 

obrábění bylo měření metodou Barkhausenova šumu provedeno v třech nezávislých 

řezech. Tato metoda umožňuje měření pouze na povrchu vzorku, což znamená 

v hloubce asi (0,01 – 0,04) mm.  

Z měření byly vynechány plochy nájezdu nástroje do materiálu a výjezdu 

nástroje z materiálu. V těchto místech se předpokládá neustálený stav.  

 

5.2.2 Zpracování naměřených hodnot 

 

Měření metodou Barkhausenova šumu bylo provedeno na každé ploše 3krát 

s krokem 10 mm. Pro vyhodnocení byly použity průměrné hodnoty Barkhausenova 

šumu MBN a maximální amplituda Barkhausenova šumu MBNmax. Tyto hodnoty 

jsou vyneseny do následujících grafů.  

V grafu na obrázku 5.6 je možné vyhodnotit MBN a MBNmax pro materiál 

12 050.1, který byl obráběn frézou se čtyřmi zuby. Z vyneseného průběhu je patrné, 

že s rostoucí rychlostí posuvu klesá hodnota Barkhausenova šumu. Tento výsledek 



výrazně preferuje maximální použité parametry. V průběhu funkční závislosti nebylo 

zjištěno výrazné minimum při použití těchto řezných parametrů. Hodnota MBNmax je 

ustálená, což svědčí o ustálených podmínkách frézování bez podstatných 

strukturních změn.  

Povrchové napětí materiálu 12 050.1 obráběného frézou 
se 4 zuby
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Obr. 5.6 Průběh povrchového napětí materiálu 12 050.1 pro frézu se čtyřmi zuby 

Povrchové napětí materiálu 12 050.1 obráběného frézou se 3 
zuby
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Obr. 5.7 Průběh povrchového napětí materiálu 12 050.1 pro třízubou  

Průběh MBN a MBNmax pro materiál 12 050.1 a frézu se třemi zuby je 

znázorněn na obr 5.7. Výrazně se zde projevuje negativní působení malých posuvů 

a otáček. Z těchto získaných hodnot je patrné, že při použití konvenčních parametrů 

obrábění (vf = 1 m⋅min-1) byla do materiálu vnesena pnutí, která se stala zbytkovým 

napětím. Nejlepší povrchové napětí bylo zaznamenáno při použití vf = 10 m·min-1. Při 
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použití vyšších hodnot posuvu jsou napětí mírně vyšší, ale ve srovnání s nejnižšími 

použitými parametry obrábění, jsou stále velmi dobrá. 

Porovnání povrchového napětí materiálu 12 050.1 
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Obr. 5.8 Porovnání průběhů napětí materiálu 12 050.1 pro obě použité frézy 

Srovnání obou průběhů MBN je vyneseno do grafu na obr 9.11. Z tohoto grafu 

lze snadno provést porovnání výsledků MBN u materiálu 12 050.1 pro frézu se třemi 

a čtyřmi zuby při použití stejných parametrů obrábění. Na základě zjištěných 

výsledků by se pro daný materiál a použité parametry dal zvolit vhodný nástroj pro 

vysokorychlostní frézování. Nejlepší hodnoty Barkhausenova šumu byly při obrábění 

uhlíkové oceli dosaženy při použití frézy se čtyřmi zuby a parametru rychlosti posuvu 

vf = 24 m·min-1. 

Povrchové napětí materiálu ASP 2023 obráběného frézou se 3 zuby
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Obr. 5.9 Průběh povrchového napětí materiálu ASP 2023 pro třízubou frézu 

 

 

24



V grafu na obrázku 5.9 je provedeno vyhodnocení MBN a MBNmax pro 

materiál ASP 2023 a frézu se třemi zuby. I v tomto případě se potvrzuje negativní 

působení nízkých parametrů obrábění na povrchové zbytkové pnutí. Nejlepší 

hodnoty MBN jsou dosaženy při použití vf = 15 m·min-1. Hodnoty MBNmax jsou 

u materiálu ASP 2023 rovněž ustálené. Z toho se dá odvodit, že při zvolených 

podmínkách frézování nevznikly žádné podstatné strukturní změny.  

Povrchové napětí materiálu ASP 2023 obráběného frézou 
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Obr. 5.10 Průběh povrchového napětí materiálu ASP 2023 pro frézu se čtyřmi zuby 

Z grafu na obrázku 5.10 je možné určit hodnoty MBN a MBNmax pro materiál 

ASP 2023, který byl obráběn frézou se čtyřmi zuby. V tomto experimentu bylo 

vynecháno použití parametrů obrábění vf = 1 m·min-1 a vf = 5 m·min-1. Toto omezení 

experimentu bylo provedeno z důvodu opotřebení nástroje. Z hodnot, které byly 

dosaženy, lze odvodit kladný vliv použití vyšších posunových rychlostí frézování.  

Srovnání obou průběhů MBN pro materiál ASP 2023 je zobrazeno v grafu na 

obrázku 5.11. I v tomto případě je srovnáváno obrábění stejného materiálu za použití 

stejných parametrů obrábění ovšem různými nástroji. Obdobně jako u materiálu 

12 050.1, také u nástrojové oceli ASP 2023 je patrné dosažení lepších výsledků 

Barkhausenova šumu při použití frézy čtyřzubé. Zjištěné výsledky mohou pomoci při 

určování vhodných parametrů obrábění při použití tohoto materiálu a nástroje.  
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Obr. 5.11 Porovnání průběhů napětí materiálu ASP 2023 pro obě použité frézy 

 

5.3 Stanovení tvrdosti povrchu 

 

Pro stanovení tvrdosti povrchu existuje několik metod. Při konzultaci 

s odborníky z testing centra z Vítkovic bylo rozhodnuto, že pro určení tvrdosti 

obrobeného povrchu bude použita staticko – plastická metoda podle Brinella. Tato 

metoda je založena na vtlačování ocelové kuličky do povrchu materiálu silou, která 

směřuje kolmo k povrchu tělesa. Po odlehčení se pak měří průměr vtisku.  

Konkrétní parametry pro měření byly zvoleny HBW 2,5/187,5. HB – tvrdost 

podle Brinella, W – pro měření byla použita kulička z tvrdokovu, průměr kuličky byl 

2,5 mm, zatěžující hmotnost byla 187,5 kg. Každá obrobená plocha byla změřena 

10krát. Pro měření tvrdosti podle Brinella je nutné, aby povrch byl hladký a rovný, 

bez okujené vrstvy, cizích tělísek a bez mazadel. Z tohoto důvodu byla povrchová 

vrstva před měřením obroušena. 
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5.3.1 Zpracování naměřených hodnot 

 

Aby bylo možné získat přehled o tvrdosti povrchu, je nutné zpracovat, 

zhodnotit a porovnat naměřené hodnoty. V grafech jsou zobrazeny průběhy tvrdosti 

dvou experimentů provedených na stejném materiálu, ale různými nástroji. 
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Obr. 5.12 Grafické vyjádření tvrdosti podle Brinella pro materiál 12 050.1 

Výsledky naměřené tvrdosti pro materiál 12 050.1 jsou graficky vyjádřeny 

na obrázku 5.12. V tomto grafu jsou vyneseny hodnoty pro oba použité nástroje. 

Z těchto dosažených výsledků se dá vyvodit závěr, že s rostoucí rychlostí posuvu se 

tvrdost materiálu zvětšuje až do hodnot rychlosti posuvu kolem vf  = (10 – 20) m⋅min-1 

a posléze mírně klesla. Největší tvrdosti byla dosažena při frézování třízubou frézou 

při rychlosti posuvu vf = 20 m⋅min-1. Nejmenší tvrdost byla dosažena pří frézování 

čtyřzubou frézou vf = 1 m⋅min-1. Při porovnání tvrdosti dosažených obráběním 

čtyřzubé a  frézy jsou průběhy i dosažené hodnoty srovnatelné. Při použití 

konvenčních parametrů obrábění se nedá jednoznačně usoudit, který z nástrojů je 

vhodnější pro toto obrábění. Čtyřzubá fréza je výhodnější při obrábění od použití 

rychlosti posuvu 15 m⋅min-1. 
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Obr. 5.13 Grafické vyjádření tvrdosti podle Brinella pro materiál ASP 2023 

Z grafu na obr. 5.13, který se týká obrábění materiálu ASP 2023 třízubou 

frézou je patrné, že rozpětí dosažených tvrdostí je malé. Nejnižší je při rychlosti  

vf = 1 m⋅min-1, potom mírně stoupne a opět pomalu klesá až do hodnoty  

vf = 20 m⋅min-1. Při rychlosti vf = 24 m⋅min-1 je tvrdost opět trochu vyšší. Při obrábění 

čtyřzubou frézou bylo dosaženo nepatrně většího rozptylu tvrdosti. Nejnižší hodnota 

byla naměřena při rychlosti vf = 15 m⋅min-1. Poté se tvrdost zvyšovala až k hodnotě 

268,3 HB, které bylo dosaženo při vf = 24 m⋅min-1. U nástrojové oceli ASP 2023 bylo 

dosaženo stabilnějších hodnot tvrdostí než u uhlíkové oceli 12050.1. Při porovnání 

s původní hodnotou tvrdosti, která byla 260 HB, se dá usoudit, že zvyšování vf  nemá 

vliv na tvrdost obrobeného povrchu.  
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6 ZÁVĚR 

 

V posledních letech posiluje pozice výroby strojů a nástrojů i produktů 

automobilového a leteckého průmyslu, které jsou motorem světového průmyslového 

rozvoje. Nově dosahovanými parametry přesnosti a produktivity ve výrobě zápustek 

a forem pro objemové a plošné tváření i plastikářský průmysl se posiluje postavení 

v rozvoji technologií těchto průmyslových odvětví. Z toho důvodu jsou základnou 

produkce výrobních prostředků pro nejnáročnější výrobní technologie v blízké 

i vzdálené budoucnosti. 

Objem výroby spotřebního zboží se v důsledku nových, mnohem 

produktivnějších výrobních technologií postupně zvyšuje. Také zvyšující se 

konkurence na našem i světovém trhu roste a s tím je potřeba zavádět nové, 

moderní technologie do našich podniků. Typickým příkladem je použití HSC 

technologie. Postupné zavádění HSC technologie do praxe se začíná projevovat na 

měnící se struktuře mnoha strojírenských podniků. S tím úzce souvisí také výzkum 

řezných nástrojů. I v této oblasti dochází k neustálému vývoji. Řezné materiály 

určené pro obrábění nástrojové oceli používané při výrobě musí splňovat přísná 

kritéria. Nejčastěji jsou kladeny požadavky na otěruvzdornost, tepelnou stálost, ale 

musí se brát v úvahu také odstředivé síly a kmitání vznikající při řezném procesu.  

Cílem této práce bylo popsat problematiku obrábění vysokými rychlostmi 

a experimentálně ověřit aspekty HSC. Dále se disertační práce zabývá analýzou 

vlivu relevantních parametrů třískového obrábění s definovanou řeznou geometrií na 

integritu povrchu. Snahou bylo analyzovat některé parametry integrity povrchu na 

plochách, na kterých byly použity parametry konvenčního frézování 

a vysokoposuvového frézování. Na základě takto provedeného experimentu se dá 

posoudit kvalita povrchu při použití vysokorychlostního frézování.  

Experimentální část disertační práce popisuje univerzální frézovací centrum, 

které bylo pro použito pro obrábění. Dále se věnuje výběru obráběných materiálů a 

jejich bližší specifikaci. Pro provedení experimentu byly použity 2 karbidové stopkové 

frézy, které se lišily počtem zubů. Jedna byla třízubá a druhá čtyřzubá. Zvolení 
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řezných parametrů bylo závislé na všech těchto faktorech, vstupujících do procesu 

obrábění.   

Pro vyhodnocení integrity povrchu byly zvoleny následující ukazatele: 

• stanovení drsnosti povrchu, 

• stanovení zbytkových napětí, 

• stanovení tvrdosti povrchu. 

Na základě naměřených hodnot, byly zpracovány grafy, do kterých byly tyto 

výsledky vyneseny. Ze získaných výsledků drsnosti povrchu je patrné, že při použití 

parametru rychlosti posuvu vf = 1 m⋅min-1 a parametrů vysokoposuvového frézování 

vf = 15 m⋅min-1, vf = 20 m⋅min-1 a vf = 24 m⋅min-1 nejsou dosažené hodnoty drsnosti 

výrazně rozdílné. Přitom je nutné si uvědomit, že byla použita rychlost 20krát vyšší, 

a ta zaručuje časovou úsporu. Při porovnání obou obráběných materiálů je patrné 

dosažení lepších výsledků Barkhausenova šumu při použití frézy čtyřzubé. Nejlepší 

hodnoty Barkhausenova šumu z pohledu HSC obrábění vyšly pro materiál ASP 2023 

obráběný nástrojem se čtyřmi zuby. Vnesená pnutí do povrchových vrstev byla 

minimální. Při porovnání tvrdosti dosažených obráběním čtyřzubé a třízubé frézy jsou 

průběhy i dosažené hodnoty srovnatelné. Z pohledu statistické významnosti tvrdost 

není závislá na zvyšování vf. 

Provedením experimentu se potvrdily výhody použití HSC technologie 

obrábění. Mezi ně patří především zkracování strojního času a náklady na mzdy, 

které patří k ekonomickým výhodám. Dále to jsou energetické úspory. Z důvodu 

použití suchého obrábění, které nevyužívá žádnou procesní kapalinu, se také 

potvrdila ekologičnost celého procesu.  

 

6.1 Přínos pro vědu 

 

Výsledky, které jsou uvedeny v  disertační práci, mohou přispět k rozvoji 

studijního oboru a tím se mohou stát odrazovým můstkem pro další experimenty, 

prováděné v této oblasti.  
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Podrobné zkoumání této technologie, která je postupně zaváděna do mnoha 

průmyslových podniků, může vést ke snížení nákladů na výrobu při dodržení velmi 

přísných nároků na kvalitu obrobené plochy.  

Na základě vyhodnocených dat se dá s jistotou tvrdit, že použití vyšších 

posuvů při frézování má příznivý vliv na kvalitu obrobené plochy. Vzhledem 

k provedeným experimentům má tato disertační práce přínos pro vědu zejména v:  

• použití konvenčních  a vysokoposuvových parametrů frézování, 

• vyhodnocení některých parametrů integrity povrchu, 

• vyvození patřičných závěrů z provedených experimentů. 

 

Tato práce se dá podstatným způsobem rozšířit do dalších oblastí výzkumu 

a bádání, zejména do těchto směrů: 

• k provedení experimentů by se daly použít jiné materiály se zakalenou 

plochou, 

• využití vícebřitého nástroje pro frézování, 

• při vyhodnocování povrchových napětí dopracovat magnetickou interakci 

materiálu směrovosti napětí x, y, z, 

• navrhnout způsob kalibraci, aby se dalo stanovit, zda tato napětí jsou 

tlaková nebo tahová, 

• provést měření mikrotvrdosti obrobených ploch.  

 

6.2 Přínos pro praxi 

 

Jeden z hlavních přínosů pro firmy je možnost využití výsledků v podnicích, 

které se zabývají obráběním kovů. Na trhu není mnoho společností, které mohou 

provádět vlastní výzkumy, proto jim uváděné výsledky mohou pomoci k rozvoji 

výroby a zlepšení kvality výroby. 
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Mnoho firem na trhu má kvalitní strojové vybavení, ale u těchto strojů 

nevyužívají jejich plný potenciál. Výsledky uvedené v této disertační práci mohou být 

pro takové podniky inspirací k využívání mnohem vyšších strojních posuvů, aniž by 

měli obavy z nedodržení požadované kvality povrchu.  

V současné době vychází potřeby praxe z předpokladu zvyšování rychlostí 

obrábění a docilování co nejkratšího strojního času. Panují všeobecné obavy, že při 

zvyšování rychlostí dochází ke značnému zhoršování drsnosti povrchu. V této práci 

je dokladováno, že při dodržení zákonitostí vysokorychlostního obrábění tomu tak 

není.  

Tento experiment by se v praxi dal využít pro výrobu osazení, drážek 

a prizmatických součástí. 
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