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Seznam použitých symbolů  

 

A  kvadrát průměru vtisku vytlačeného  

  vrchlíku, který je považován za kulový   [mm2] 

AP1 MAX maximální využitelná délka řezné části frézy [mm] 

Aα  hřbet nástroje     [-] 

Aγ  čelo nástroje      [-] 

D  průměr kuličky     [mm] 

D´  průměr stopkové části frézy   [mm] 

D1  řezný průměr frézy     [mm] 

F  výsledná síla      [N] 

Fk  řezná síla při konvenčním způsobu obrábění  [N] 

Fm  síla hybnosti      [N] 

Fn  přítlačná síla      [N] 

Fr  třecí síla      [N] 

Fs  smyková síla      [N] 

HVm  mikrotvrdost povrchu    [MPa] 

K  součinitel pěchování třísky    [-] 

K’  deformační koeficient    [-] 

L  celková délka nástroje    [mm] 

LS  použitelná délka upínací části frézy  [mm] 

MBN  hodnota Barkhausenova šumu   [µV] 

MBNmax maximální hodnota Barkhausenova šumu [µV] 

Ra  průměrná aritmetická úchylka profilu  [μm] 

Rz  nejvyšší výška nerovnosti profilu drsnosti [μm] 

S  průřez odřezávané vrstvy    [mm2] 
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S1  průřez vzniklé třísky     [mm2] 

Uc   rozšířená nejistota     [dle veličiny] 

Zpvmax  maximální výstupek profilu drsnosti  [μm] 

Zt  rozsah základní délky drsnosti   [μm] 

Zypmax  maximální prohlubeň profilu drsnosti  [μm] 

a  tloušťka odřezané vrstvy    [mm] 

a’min  tloušťka materiálu při vytvoření třísky  [mm] 

a1  tloušťka vzniklé třísky    [mm] 

amin  tloušťka materiálu při jeho dělení   [mm] 

ae  pracovní záběr      [mm] 

ap  hloubka řezu      [mm] 

d1  délka jedné úhlopříčky     [mm] 

d1  průměr vtisku     [mm] 

d2  délka druhé úhlopříčky     [mm] 

d2  kolmý průměr vtisku    [mm] 

f  posuv       [mm] 

fz  posuv na zub     [mm] 

h  přírůstek hloubky vtisku    [mm] 

hz  hloubka zpevněné vrstvy    [mm] 

ku  koeficient rozšíření     [-] 

l  dráha nástroje     [mm] 

l’  vyhodnocovaná délka drsnosti   [mm] 

l1  hodnota zpevnění materiálu   [mm] 

l1’  délka vzniklé třísky     [mm] 

l2  hodnota odpružení materiálu   [mm] 

l3  hodnota zpevněni materiálu   [mm] 
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lr  základní délka drsnosti    [mm] 

m1’  hmotnost vzniklé třísky    [mg] 

n  otáčky vřetene     [min-1] 

n‘  rozsah výběru     [dle veličiny] 

p  pravděpodobnost     [%] 

s(x)  výběrová směrodatná odchylka    [dle veličiny] 

t  doba zatížení     [s] 

uA  standardní nejistota typu A    [dle veličiny] 

uB  standardní nejistota typu B   [dle veličiny] 

uB1  nejistota vlivu opěrné patky snímacího hrotu [dle veličiny] 

uB2  nejistoty měřicího přístroje    [dle veličiny] 

uC  kombinovaná standardní nejistotu  [dle veličiny] 

vc  řezná rychlost     [m·min-1] 

vd  deformační rychlost     [m·s-1] 

ve  výsledná řezná rychlost    [m·min-1] 

vf  rychlost posuvu     [m·min-1] 

vk  řezná rychlost, při které síla opět stoupne  

  na konvenční velikost    [m·min-1] 

vt  rychlost odchodu třísky    [mm·s-1] 

vΘt  řezná rychlost, při které se teplota v oblasti  

  PPD již přiblíží teplotě tavení obráběného 

  materiálu      [m·min-1] 

xi  naměřená hodnota      [dle veličiny] 

αn  nástrojový úhel hřbetu v rovině normálové [º] 

γn  úhel čela v rovině normálové   [º] 

δ  úhel primární deformace    [º] 
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Δx  šířka primární deformační oblasti   [mm] 

λ   vlnová délka světla     [μm] 

μ  koeficient tření     [-] 

ρ  průměr špičky nože     [mm] 

ρ’  měrná hmotnost obráběného materiálu   [kg·m-3] 

ρ1  měrný řezný odpor     [N·mm-1] 

σn  normálové napětí     [MPa] 

τ  smykové napětí     [MPa] 
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Seznam použitých zkratek  

 

AB   body dotyku nástroje s třískou 

CAD    počítačem podporovaný návrh 

CAM    počítačem podporovaná výroba 

CBN    kubický nitrid bóru 

CNC    počítačově číslicově řízený stroj 

CVD    Chemical Vapor  Deposition (chemická metoda  

    povlakování nástrojů) 

HB   tvrdost podle Brinella 

HFC   obrábění vysokými posuvy 

HPC   vysokoproduktivní obrábění 

HRA, HRB, HRC tvrdost podle Rockwella 

HSC, HSM  vysokorychlostní technologie obrábění 

HV   tvrdost podle Vickerse 

HVC   vysokoobjemové obrábění 

LST    Laser Suported Turning 

LUD    Laser Unterstűtztes Drehen 

Midias   projekt, v němž se vyvíjejí mikronástroje   

    s nedefinovanou geometrií břitu 

Mimikri  projekt, v němž se vyvíjejí mikronástroje   

    s definovanou geometrií břitu 

NNS   kopírovací obrábění 

OO’NM  oblast primární plastické deformace 

PCBN   polykrystalický kubický nitrid boru 

PKD    polykrystalický diamant 

PPD   primární plastická deformace 
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PVD    Physical Vapor Deposition (fyzikální metoda   

    povlakování nástrojů) 

SindBap  projekt, v němž se vyvíjejí simulace průmyslových  

    obráběcích procesů 

S-N-O   soustava Stroj-Nástroj-Obrobek 

VBD   vyměnitelná břitová destička 
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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 
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využívání této technologie je dokonalá znalost zákonitostí ekonomických 

i kvalitativních výsledků obrábění, ale také fyzikálních zákonů. V oblastech 

těžkoobrobitelných materiálů se stále častěji prosazují řezné materiály na bázi 

syntetických polykrystalů ze supertvrdých materiálů. Využití nástrojů 

s definovanou geometrií umožňuje efektivní nasazení třískového obrábění 

v oblastech, kde to dosud technologické vlastnosti materiálů nedovolovaly. [1] 
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2 SOUČASNÉ POZNATKY K ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

 

2.1 Současný výzkum ve světě 

 

Už v roce 1931 získal německý vědec Salomon za svou teorii „Obrábění 

vysokými řeznými rychlostmi“ patent. Proto také dnes Německo patří k předním 

zemím ve výzkumu této problematiky.  

Třískové obrábění patří stále mezi hlavní způsoby strojírenské výroby. 

Systematické vyšetřování řezných procesů a další vývoj k ještě výkonnějším 

metodám nejsou nezbytné k tomu, aby bylo možno obstát v konkurenčním boji. 

Přitom je nutné veškeré optimalizace výkonu stále více uvádět v soulad 

s ekologickými požadavky. [28] 

Obrábění řeznými nástroji můžeme rozdělit na obrábění s „geometricky 

definovaným“ a „geometricky nedefinovaným“ ostřím. Mezi metody 

s geometricky definovaným ostřím patří: soustružení, frézování, obrážení, 

protahování, hoblovaní, atd. U těchto metod je materiál řezán nástrojem, jehož 

geometrie břitu je konstrukčně sestrojena pro příslušný případ obrábění. Mezi 

metody s geometricky nedefinovaným ostřím patří: broušení, honování, 

lapování, leštění. Přitom se úběru materiálu docílí brusnými zrny s geometrií, 

která není jednoznačně schopná reprodukce. [19] 

Vhodná metoda obrábění se potom vybírá na základě obráběného 

materiálu, použitelného výkonu obrábění a požadované kvality povrchové 

vrstvy. Součásti z netvrzených materiálů s velkými objemy úběru se obrábějí 

zpravidla s geometricky definovanými břity. Součásti z tvrzených materiálů 

s malým úběrem a vysokými požadavky na kvalitu povrchu se nejčastěji 

obrábějí nástroji s geometricky nedefinovanými břity. Obráběcí úlohy se dají 

hospodárně řešit důsledným spojením metod, nástrojů a strojů. Nástroje 

z nových řezných materiálů, s různým povlakováním a geometrií se vyvíjejí pro 

nové procesy, parametry obrábění, obráběcí stroje a jejich komponenty 

a přizpůsobují se novým požadavkům. Celý navržený koncept se na závěr 

prověřuje pro schopnost sériové výroby. [6] 
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Přitom se dají stanovit následující trendy: 

 

Vysokorychlostní obrábění (High Speed Cutting, HSC). 

U vysokorychlostního obrábění se překračují hraniční hodnoty řezných 

rychlostí. K tomu je potřeba zaměřit se na novou skladbu tělesa nástroje a také 

na materiál řezné části nástroje a jeho konstrukční řešení. Je nutné vyvinout 

nové koncepty vřetena a upínání nástroje, řízení procesu a řízení kontroly tak, 

aby soustava stroj – nástroj – obrobek dokázala odolat větším operačním silám 

s ohledem na vyšší požadavky na přesnost obrábění. [28] 

 

Vysokovýkonné obrábění (High Performance Cutting, HPC). 

Přechod od HSC – k HPC obrábění je plynulý. Na rozdíl od 

vysokorychlostního obrábění se tato technologie používá hlavně pro obrábění 

ve dvou rozměrech (např. při hrubování). Typickým parametrem obráběcího 

procesu HPC je objem materiálu odstraněného za jednotku času [cm3·min-1]. 

Tento proces je vhodný zejména při odebírání velkých objemů materiálu nebo 

při obrábění těžko obrobitelných materiálů. Předpokladem jsou vřetena 

s vysokým výkonem a vysokým kroutícím momentem. Typickými řeznými 

nástroji jsou frézovací hlavy se vsazenými břity, speciální vysoce výkonné čelní 

stopkové frézy, vrtáky, vyvrtávací hlavy a nástroje na speciální obrábění. [28] 

Ve skutečnosti není hranice mezi vysokorychlostním řezáním HSC 

a vysokovýkonným řezáním HPC jednoznačná, ale překrývá se. O tom, který ze 

způsobů dá optimální výkon, rozhoduje analýza konkrétní aplikace a výrobní 

možnosti. [33] 

 

Obrábění za sucha. 

Při opracování kovů je stále ještě běžné obrobek zaplavit procesní 

kapalinou (“mokré“ obrábění). Z mnoha spojených projektů (soustružení za 
sucha, frézování za sucha, vrtání za sucha, technologická síť obrábění za 
sucha) se dá prokázat, že se lze při téměř všech metodách obrábění obejít bez 

procesních a mazacích kapalin. Při suchém obrábění se dá docílit dokonce 
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zkvalitnění plochy, což je velká ekonomická a zejména ekologická výhoda. Při 

omezeném použití chladicích a mazacích prostředků se sníží náklady na 

pořízení součásti, na přípravu a její zpracování a s tím je nepřímo spojeno také 

menší zatěžování přírody, zdravotních rizik a alergií u pracovníků. K dispozici 

jsou speciální látky s minimálním množství maziva a systémy vhodné jak pro 

obrábění za sucha pro stroje, tak i systémy pro odchod třísek. [19] Více 

v kapitole 4.3 na str. 21.  

 

Obrábění tvrdých a křehkých materiálů. 

V mnohých případech je potřeba obrobit i tvrdé a křehké materiály (např. 

keramické látky) nástroji s definovanou geometrií s nejvyšším požadavkem na 

přesnost tvaru a kvality povrchu. Proto se vyvíjí v projektu SonicPrecision 

koncept stroje, jehož velmi stabilní a precizní strojní komponenty a strojní 

jednotka podporovaná ultrazvukem zajišťují flexibilní obrábění takových 

materiálů. [34] Více v kapitole 4.4 na str. 22. 

 

Třískové obrábění materiálů s velmi nehomogenní skladbou. 

Jsou to materiály sdružených vláken, kovové strusky, dřevěné materiály 

atd. U těchto materiálů vedou rozdílné struktury tvrdosti materiálových 

komponent ke značnému opotřebení nástroje. Procesy a nástroje se proto musí 

na takové střídavé namáhaní adaptovat (HSC – Holz). [28] 

 

Simulační metody k vývoji obráběcího procesu. 

Před pořízením stroje a nadimenzováním procesu se musí vyjasnit 

následující otázky:  

• Dá se s tímto strojem a s plánovanými řeznými parametry obráběná 

součást stabilně obrobit?  

• Je tento stroj pro plánované obrábění vhodný?  

• Je možné dosáhnout potřebné rozměrové stálosti, kvality povrchu 

a také kalkulované doby taktu?  
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V projektu SindBap (simulace průmyslových obráběcích procesů) se 

vyvíjejí a zkouší nástroje k projektování procesu a optimalizaci pro vývojáře 

a plánovače metod a plánovače výroby. [25] 

 

Mikrotřískové obrábění. 

Současný trend, který spěje k miniaturizaci výroby, vyžaduje také 

obrábění mikro–součástek se stále menšími rozměry. To samozřejmě vyžaduje 

také mikrotřískové procesy s nástroji o průměrech pod 1 mm jak s definovanou, 

tak i s nedefinovanou geometrií břitu. V projektu Midias (pro nástroje 

s nedefinovaným ostřím) a Mimikri (pro nástroje s definovaným ostřím) byly 

vyrobeny a odzkoušeny nástroje s různými druhy materiálů pro těleso nástroje 

i pro břit nástroje, s různými průměry menšími než 0,5 mm. [7] 

 

Existují také takzvané inteligentní nástroje s inteligentními senzory, 

ovladači nebo vyvažovacími zařízeními, které umí zvýšit přesnost obrábění 

s kompenzací nevyváženosti a rozpoznání chvění. Nabízejí také možnost 

integrovat přídavné pohybové osy do nástrojů. Tímto způsobem se dají na stroji 

provést přídavná flexibilní opracování obrysů, aniž by se muselo vracet do 

vlastní osy stroje. Toto je v mnoha případech ekonomicky výhodnější krok ke 

kompletnímu obrobení součásti, i když existují stroje, které disponují 

odpovídajícími osami pohybu. V projektu Accomat k tomu byly vyvinuty 

podstatné základy s ohledem na integraci senzoru a ovladače k přenosu 

informací a energie do rotujícího nástroje tak, jak nařizuje koncept nástroje. [21] 

 

2.2 Současný stav ve výrobě obráběcích strojů 

 

V současné době je výroba strojů nesmírně technicky i investičně 

náročná a soustřeďuje se velmi rychle do několika nejsilnějších firem a zemí. 

Výroba a spotřeba obráběcích strojů a výrobních strojů vůbec je důležitým 

ukazatelem stupně průmyslového rozvoje jednotlivých zemí. 
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Trojice ze světových ekonomických velmocí – USA, Německo 

a Japonsko zajišťuje ve výrobě obráběcích strojů více než 50 % světové 

produkce a spotřebuje téměř její polovinu. Mezi takové giganty se objemem 

výroby dokázala vklínit i Itálie a Čína ve spotřebě obráběcích strojů figuruje 

dokonce na třetím místě světových tabulek. To ukazuje na hospodářský 

potenciál těchto zemí a vzbuzuje veliký respekt. [13] 

Česká republika si v posledních letech udržuje postavení uprostřed 

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

spotřeby. Mezinárodní uznání ČR vyjadřuje členství v asociaci CECIMO. 

Význam a vysokou úroveň českých výrobců obráběcích strojů výrazným 

způsobem umocňuje prestižní postavení největšího českého producenta 

společnosti Tajmac – ZPS v elitní trojici největších světových výrobců 

vícevřetenových automatů. 

Základem specifikací pro inovaci a vývoj nových strojů se vedle znalosti 

požadavků zákazníků staly nejnovější technické a technologické poznatky 

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

dosažena maximální dynamická a tepelná stabilita strojů. Optimalizaci pohonů 

posuvů a pohonů vřeten byla podstatně zvýšená jejich dynamika. Parametry 

strojů umožňují aplikaci technologie vysokorychlostního obrábění (HSC) 

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

světové trendy z přelomu tisíciletí i současnosti. [13]  
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3 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. 
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4 HSC – TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ 

 

Moderní design výrobků je charakterizován 3D plochami, které jsou 

představovány nepravidelnými tvary. S těmito plochami se setkáváme při 

výrobě dutin kovacích zápustek lisovacích nástrojů pro části karosérií, listů vrtulí 

letadel, lopatek turbín apod. Při obrábění těchto součástí jsou kladeny značné 

nároky na kvalitu obrobených ploch přičemž je nutno pružně reagovat na přání 

zákazníka. Velký důraz je také kladen na rychlost obrábění. [5] 

Konvenčním způsobem obrábění není možno zmiňované požadavky 

splnit, neboť tento způsob obrábění je náročný na čas, na zručnost pracovníka 

a nelze jím zajistit ani potřebnou přesnost funkčních ploch. Obráběním 

klasickým způsobem není dnes možné vyrobit moderní zaoblené části karosérií 

automobilů, výroba méně složitých ploch trvá mnohonásobně delší dobu. Proto 

se prosazuje nová progresivní technologie HSC, která je ale nákladnější 

z hlediska pořízení strojů, nástrojů a CAD/CAM vybavení, přináší značný bonus 

v podobě dosažené kvality obrobených ploch. [3] 

 

4.1 Pohled do historie 

Koncepci obrábění vysokými řeznými rychlostmi začal uplatňovat již 

C. Salomon, a to experimentem, prováděným v letech 1924 až 1931, který 

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

Dosáhl řezných rychlostí až 16 500 m·min-1 při frézování. Jeho předpoklad 

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

jejím dalším zvyšování již teplota řezání poměrně rychle klesá. [9] 

Jeho záměrem bylo překonat hranici obecně nazvanou kritická řezná 

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

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

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

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

teplotách řezání, ale s tím rozdílem, že by se pohyboval v oblasti obrábění 
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vysokými řeznými rychlostmi. Za tuto svoji teorii nazvanou „Obrábění vysokými 

řeznými rychlostmi“ získal v roce 1931 německý patent. 

Po Salomonovi byla věnována této problematice pozornost v některých 

výzkumných laboratořích v USA, které řešily základní problém existence 

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

řezných rychlostech řádově 50 000 až 80 000 m⋅min-1 sice potvrdily nižší 

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

s obrobkem několik milisekund šlo o podmínky zásadně odlišné od zatížení 

břitu při běžném obrábění. [9] 

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

studoval několik proměnných veličin z běžného procesu obrábění, o kterých se 

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

1970 a předmětem zkoumání bylo stanovení možnosti nasazení HSC obrábění 

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

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

a geometrie břitu na teplotu řezání při soustružení hliníkové slitiny. Tyto údaje 

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

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

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

získání databáze pro obrábění hliníkových, titanových a niklových slitin a ocelí. 

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

univerzitami, které v této problematice zaznamenali v Evropě nejvýraznější 

pokrok. [35] 

 

4.2 Pojem HSC a jeho definice 

 

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

obrábění přechází do oblasti vysokorychlostního obrábění od určité řezné 

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

Těmito podmínkami je myšlen jednak způsob obrábění a především druh 

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

tehdy, když střední teplota řezání dosahuje hodnot blízkých teplotě tavení 
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obráběného materiálu. Mezi teoretiky se ujal názor, že obrábění vysokými 

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

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

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

obrábění. Z hlediska procesu tvoření třísky by třetí definice mohla znít, že 

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

plastické deformace vytvářejí pouze lokalizované smyky bez intenzivní plastické 

deformace. [4] 

 

Obr. 4.1 Pokles tvrdosti řezných materiálů s teplotou [10] 

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

obrábění. Vysokorychlostní obrábění sleduje zvýšení úběru třísek, kvality 

obráběného povrchu a životnosti nástroje podstatným zvýšením řezné rychlosti 

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

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

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

i mechanické namáhání nástroje a prodlužuje jeho životnost. Redukce 

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

řezných sil přináší zvýšení přesnosti obrobku a kvality jeho povrchu. [11] 

Doposud se ještě nikomu nepodařilo adekvátně pojmenovat tuto 

sdruženou technologii přesně vymezitelnou definicí, která by popsala a vystihla 
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okolnosti, mechanismus a způsob vlastního obrábění, a nad kterou by zavládla 

všeobecná shoda. Pojem obrábění vysokými řeznými rychlostmi naznačuje jen 

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

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

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

posuvu. Krátce řečeno se jedná o vysoce výkonné obrábění, při kterém se 

dosahuje velkých ploch obrobeného povrchu materiálu nebo jeho odebraného 

objemu za časovou jednotku tzv. úběru. 

Praktická definice pojmu HSC: 

 

• HSC neznamená v žádném případě jen obrábění vysokými řeznými 

rychlostmi. Musí na to být nahlíženo jako na celkový proces, který se 

provádí speciálním výrobním vybavením. 

• HSC nemusí být bezpodmínečně obrábění vysokými otáčkami. 

V mnoha HSC – aplikacích pracují vysoce rozměrné frézy osazené 

velkorádiusovými VBD  s nízkými otáčkami. 

• HSC se provádí obzvláště u obrábění načisto tvrzených ocelí vysokými 

řeznými rychlostmi a posuvy, které leží 4 – 6krát (u vysokoposuvových 

rychlostí až 60 krát) nad konvenčními řeznými údaji. 

• HSC je vysoce produktivní metoda od hrubování až po hlazení malých 

obrobků a od hlazení až po superfinišování obrobků všech řádů. 

• Význam HSC roste tím více, čím častěji se požaduje dokončovacích 

prací bez manuálního dodělávání. 

• HSC získává na významu díky krátké době životnosti neustále se 

měnícího designu spotřebního zboží. 

 

Vedle pojmu HSC se velice často objevuje i pojem HPM nebo HPC. Při 

hledání rozdílu mezi HSC a HPC je důraz kladen na jednotlivé prvky 

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

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

důraz na řezný výkon a na množství odstraněného materiálu. Zatímco HSC se 
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více zaměřuje na samotný obráběcí resp. řezný proces s cílem umožnit 

nasazení třískových technologií i pro specifické obráběcí situace kde hlavní roli 

hraje především řezná rychlost, u HPC je prvotním hlediskem kombinace 

ekonomicko – kvalitativních kritérií. HPC má stále ještě velký rozvojový 

potenciál, hlavně pak v oblasti vývoje nových nástrojů pro obrábění. [9] 

Zvyšováním objemu odebrané třísky za jednotku času se lze 

z vysokorychlostního frézování dostat do značně racionalizačního 

vysokoobjemového frézování (HVC), jehož výkony se mohou řádově pohybovat 

(při hrubování) až v tisících cm3·min-1.  

Kromě těchto základních technologií se uplatňují i další příbuzné 

technologie, jako např. vysokorychlostní odvalovací frézování, vysokorychlostní 

okružování, NNS (Near Net Shape) obrábění, vysokorychlostní broušení, 

superabrazivní obrábění, LST nebo LUD soustružení s podporou laseru (Laser 

Supported Turning nebo Laser Unterstűtztes Drehen) apod. Všechny to 

technologie mají společný základ, který vyplývá z příbuznosti jevů řezného 

procesu. [14] 

 

4.3 Suché obrábění 

 

Cílem suchého obrábění je vyloučení procesních kapalin a tím snížení 

nákladů na jejich obstarání, údržbu a likvidaci. Z důvodu technických, ale 

i ekonomických není často možné úplně se zříct použití procesních kapalin, 

a proto se používá tzv. ,,kvazi-suché” obrábění, které ponechává určité 

zredukované množství řezných kapalin pro mazání kontaktní plochy a tím pro 

snížení třecích sil mezi třískou a nástrojem, pro zabránění vzniku nárůstku  

apod. Chlazení a efekty odplavující třísku se sice ztratí, ale dochází 

k radikálnímu snížení potřeby procesní kapaliny. 

K růstu použití suchého obrábění napomáhá potřeba ochrany životního 

prostředí a ochrana zdraví pracovníků. Mnohé z procesních kapalin obsahují 

látky poškozující životní prostředí, resp. zdraví pracovníků. V případě, že úplné 
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vyloučení procesních kapalin není možné, ekologické a zdravotní důvody vedou 

k potřebě používání neškodných řezných kapalin. [15] 

 

4.4 Tvrdé obrábění 

 

Tvrdé obrábění znamená obrábění kalených ocelí a jiných velmi tvrdých 

materiálů nástroji s definovaným tvarem řezné hrany náhradou za dříve 

užívanou technologii broušení. Tvrdé obrábění je umožněno hlavně použitím 

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

materiálem za diamantem co do tvrdosti, ale svou tvrdost si na rozdíl od 

diamantu udržuje až do vysokých teplot (až do 2000 °C), překračujících tavnou 

teplotu železných materiálů. Má také mnohem vyšší odolnost proti 

mechanickým a teplotním šokům. Efekty vysokorychlostního obrábění kalených 

materiálů pomocí KBN se dostavují již při relativně nízkých řezných rychlostech 

do 200 m·min-1. Tyto technologie mají společný základ, který vyplývá 

z příbuznosti jevů řezného procesu při zvyšování řezné rychlosti a teploty  

třísky. [9] 

 

Obr. 4.2 Oblast HSC efektu pro dané materiály [22] 

Na obrázky 4.3 je zobrazena oblast řezných rychlostí pro dané materiály 

a je zde také zobrazena oblast řezných rychlostí u jednotlivých metod obrábění. 
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Obr. 4.3 – Oblast efektu HSC u obráběných materiálů a metod obrábění [22] 
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5 TEORETICKÉ ZÁKONITOSTI PŘI OBRÁBĚNÍ VYSOKÝMI 

RYCHLOSTMI 

 

5.1 Vznik třísky u konvenčního a vysokorychlostního 
obrábění 

 

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, 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] 

 

5.1.1 Tvorba třísky u konvenčního obrábění 

 

U konvenčního způsobu obrábění dochází k mechanickému zpevnění 

třísky ve smykové rovině. Spolu s tímto procesem nastává také ztvrdnutí třísky 

ve srovnání s původním materiálem. Velký odpor zpevněné třísky vyvolá malý 

úhel roviny střihu a tím zvyšuje tloušťku třísky i její odpor proti ohybu a zvětšuje 

plochu kontaktní zóny. Mezi třískou a nástrojem působí přítlačné a třecí síly, 

které tímto nabývají vysokých hodnot. Tento proces napomáhá k přechodu 

velké části vzniklého tepla do řezného nástroje. Velká přítlačná síla a třecí teplo 

podporují difusní procesy na čele nástroje a ty vedou k vymílání kráteru. 

Úměrně se zvyšováním rychlosti smyku třísky a řezným odporem, který 

v podstatě závisí na obráběném materiálu, roste intenzita vývoje celkového 

procesního tepla. Tvrdé a kalené materiály se za těchto podmínek obrábět 

nedají (nebo je obrábění velmi problematické) a řezná rychlost u běžných 
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materiálů a konvenčních nástrojů je omezena hrozbou nadměrného opotřebení 

a zkrácení životnosti nástroje. 

 

Obr. 5.1 Zpevňování při konvenčním obrábění [3] 

kde: OO’NM oblast primární plastické deformace 

 AB  body dotyku nástroje s třískou 

 σn  normálové napětí 

 τ  smykové napětí 

 ρ  průměr špičky nože 

 amin  tloušťka materiálu při jeho dělení 

 a’min  tloušťka materiálu při vytvoření třísky 

 l1  hodnota zpevnění materiálu 

 l2  hodnota odpružení materiálu 

 l3  hodnota zpevnění materiálu 

Na základě uvedených faktů vyplývá, že prudký pokles řezivosti 

způsobený náhlou plastickou deformací, kterou způsobuje intenzivně rostoucí 

procesní teplo, omezuje u běžných materiálů a konvenčních nástrojů horní 

interval řezné rychlosti. V průběhu řezného procesu lze provádět pozorování 

změn v mikrostruktuře a makrostruktuře obráběného materiálu. [1] 
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Vzhledem k vysoké deformační rychlosti vd, která se řádově pohybuje od 

104 až k 106 m·s-1 lze velmi obtížně provádět přímé pozorování změn 
v mikroskopických objemech, které odpovídají řádově velikosti zrna. Dalšími 

důvody obtížného přímého pozorování jsou intenzivní a nerovnoměrná 

deformace a vysoký teplotní gradient při ohřevu deformovaného materiálu. Ten 

se řádově pohybuje od 104 až k 106 °C·s-1 a ovlivňuje především v oblasti 

sekundární deformace deformační zpevnění, ale i fázové přeměny. Všechny 

tyto uvedené charakteristiky výrazně omezují přímé pozorování mikrozměn 

v oblasti kořene třísky na úzký rozsah řezných podmínek, týkajících se pouze 

nižších řezných rychlostí. K jedné z experimentálních metod přímého zjišťování 

mikrozměn patří fotografování boční plochy vzorku při ortogonálním řezání 

a rychlostní filmování. Kamery, které se pro toto filmování využívají, se nazývají 

časové lupy. Tato metoda se zakládá na fotografování zkoumaného děje 

vysokou snímkovou frekvencí, což je 4000 až 18000 obr·s-1. Následně se 

fotografie promítají s podstatně nižší frekvencí. Nevýhodou použití 

vysokorychlostního filmování je však složité, pracné a nákladné provedení 

celého experimentu. [36] 

 Podstatně méně obtížná metoda, ve srovnání s přímý pozorováním 

mikrozměn, je přímé pozorování změn v makroskopických objemech. Tyto 

změny lze pozorovat fotografováním boční plochy vzorku při ortogonálním 

řezání, rychlostním filmováním nebo přímým pozorováním pod mikroskopem, 

avšak při použití velmi nízkých řezných podmínek. Určování deformace 

jednotlivých elementů lze provádět prostřednictvím boční plochy zkoumaného 

vzorku, která je opatřena pomocnou mřížkou. To umožní vymezení deformační 

oblasti a stanovení charakteru a intenzity deformace ve směru zvolených 

souřadných os. Pro sledování vzniku elementární třísky a pro sledování tvorby 

i rozpadu nárůstku se využívá experimentální metody s použitím časové lupy 

a využitím uvedeného způsobu pozorování. [3] 

Stanovit součinitele pěchování třísky lze za pomocí experimentálního 

studia ukončených změn: 

1
S
S

l
l

a
aK 1

1

1 >=== '      (5.1) 
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Při primární plastické deformaci dochází k tomu, že průřez vzniklé třísky 

S1 je větší než průřez odřezávané vrstvy S. Dále také tloušťka vzniklé třísky 

a1 je vždy větší než tloušťka odřezávané vrstvy a (pěchovaní příčné) a délka 

vzniklé třísky l1’ je vždy menší než odpovídající dráha nástroje l (pěchování 

podélné). [3] 

Častěji, než délková metoda stanovování součinitele pěchování třísky, se 

používá metoda hmotnosti, při které se zváží hmotnost vzniklé třísky m1, změří 

se délka vzniklé třísky l1‘ a při známé měrné hmotnosti obráběného materiálu 

ρ´ se součinitel pěchování třísky K dá vypočítat z matematického výrazu: 

Sl
m1000K 1

⋅⋅
⋅

= ''
1

'

ρ
     (5.2) 

Ze vztahu 5.3 lze vypočítat intenzitu primární plastické deformace: 

n

n
2

cosK
1sinK2K

γ
γε

⋅
+⋅−

=     (5.3) 

kde: γn úhel čela v rovině normálové [º]   

Orientačně je také možné při studiu makrozměn stanovit velikost 

primární plastické deformace (poměrný kluz) ε z matematického vztahu: 

( ntggcot )γδδε −+=     (5.4) 

kde: δ úhel primární deformace  [º] 

Za předpokladu, že v důsledku řezné rychlosti probíhá pohyb částic 

uvnitř oblasti O´ONM rovnoměrně, je možné na základě hodnoty Δx stanovit 

deformační rychlost vd:  

( )[ ]
x

vtggcotv c
nd Δ

γδδ ⋅−+=    (5.5) 

kde: vc řezná rychlost   [m·min-1] 

 Δx šířka primární deformační oblasti [mm] 
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5.1.2 Tvorba třísky u vysokorychlostního obrábění 

 

 

 Obr. 5.2 Tvorba třísky u konvenční a HSC technologie obrábění [3] 

kde:  Aα hřbet nástroje      [-] 

 Aγ čelo nástroje      [-] 

 ap hloubka řezu      [mm] 

 vt rychlost odchodu třísky    [mm·s-1] 

 αn nástrojový úhel hřbetu v rovině normálové [º] 

 

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 
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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] 

Při předpokladu významného skokového efektu rychlostního frézování, 

kdy je hodnota posuvové rychlosti vf dosáhne alespoň 15 m·s-1 a nebo lépe 

30 m·s-1, může být vztah 5.5 korigován pro podmínky HSC obrábění na tvar, 

kde rozdíl mezi vc a ve již nelze zanedbat: 

( )[ ]
x

v
tggcotv e

nd Δ
γδδ ⋅−+=    (5.6) 

kde: ve výsledná řezná rychlost   [m·min-1] 

Pro vyjádření třecí síly Fr mezi dvěma relativně k sobě se pohybujícími 

elementy je pro stacionární stav popsán zákon: 

nr FF ⋅= μ       (5.7) 

kde: Fn přítlačná síla    [N] 

V tomto vztahu je koeficient tření μ brán jako konstantní veličina, což pro 

podmínky vysokorychlostního obrábění neplatí. Koeficient μ v tomto případě 

nezůstává konstantní, ale klesá se stoupající řeznou rychlostí. Může nastat 

i takový extrémní případ, že na spodní straně třísky začne docházet k vytváření 

tekuté vrstvy, což ukazuje, že bylo dosaženo teploty tavení obráběného 

materiálu. To má za následek zredukování tření na čelní ploše nože, a proto 

ubývá pěchování třísky a přirůstá zakřivení třísky. [3]  
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5.2 Řezné podmínky aplikované při HSC obrábění 

 

Vhodná volba řezných podmínek, kinematiky a řezné geometrie má 

v třískovém obrábění zásadní vliv. Z tohoto tvrzení se dá odvodit hypotéza, že 

u rychlostního, nebo dokonce vysokorychlostního obrábění nástroji 

s definovanou řeznou geometrií je tomu stejně. Zásadní myšlenkou pro proces 

HSC obrábění je především odlišné vytváření třísky a její odchod z místa řezu 

ve srovnání s konvenčním obráběním. [29] 

Vhodná volba řezných podmínek by měla zajistit docílení efektů 

rychlostního obrábění. Obvykle již není žádoucí další zvyšování řezné rychlosti, 

které by dále zbytečně urychlovalo difuzní procesy a opotřebení nástroje. Na 

správnou volbu využitelné rychlosti posuvů vzhledem k otáčkám vřetena má vliv 

nejen druh obráběného materiálu, ale i průměr a počet břitů nástroje. Například 

při frézování tvrdých a těžkoobrobitelných materiálů je potřeba snížit posuv na 

zub z důvodu hrozícího ohybového lomu. U mnohobřitých frézovacích hlav 

většího průměru pak postačují nižší otáčky vřetena, ale posuv na zub může být 

mnohem vyšší, protože ohybový lom zde nehrozí. Z toho vyplývá, že frekvence 

záběru zubů je zde násobkem frekvence otáček vřetena, a proto je poměr 

rychlosti minutových posuvů k otáčkám vřetena mnohonásobně vyšší. Velmi 

vysoké minutové posuvy jsou využitelné především při hrubovacím frézování 

lehkých kovů a lehce obrobitelné litiny. U těchto materiálů není omezen posuv 

na zub ani radiální pevností nástroje, ani požadovanou kvalitou povrchu. [23] 

Při volbě vhodných řezných podmínek přináší značné omezení také 

použitý stroj a nástroj. Velmi často se stává, že nelze použít ideální řeznou 

rychlost pro kombinaci vyspecifikovaného řezného a obráběného materiálu. 

V případě nevhodné volby a chybného rozhodnutí může být způsobena 

neefektivnost technologických operací. V extrémním případě může nastat také 

selhání či havárie nástroje i vřetena nebo i zranění. [10] 
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5.2.1 Vliv řezné rychlosti na proces vysokorychlostního obrábění 

 

Snížení strojního času neboli hlavního požadavku při obrábění 

a podstatného zvýšení objemového úběru za časovou jednotku lze dosáhnout 

zvýšením řezné rychlosti a s tím vázaným zvýšením rychlosti posuvu. Další 

výhodou využití zvýšené řezné rychlosti je snížení kmitů vřetena, které je 

způsobeno zvýšením jeho otáček, a to umožní klidné obrábění obrobků citlivých 

vůči kmitání. Z obr. 5.2 je patrné, že oblast primární plastické deformace se 

s rostoucí řeznou rychlostí zužuje a tím se energie vydaná na plastickou 

i elastickou deformaci soustředí do menšího objemu. Z těchto uvedených 

skutečností je patrné snížení energetické spotřeby, která je způsobena rychleji 

probíhající přetvárnou prací soustředící se do menšího prostoru. Klesající 

deformační koeficient (1 ≤ K’ ≤ 10) způsobuje rostoucí rychlost odchodu třísky 

vt, jejíž průřez se tímto zmenšuje. S rostoucí teplotou v místě řezu dochází ke 

snižování měrného řezného odporu ρ1. Zvyšující se deformační rychlost vd 

způsobuje růst teplotního gradientu a v důsledku toho se zkracuje doba styku 

břitu nástroje s právě vznikající částí obrobené plochy, která se tímto méně 

prohřívá. Snížení strojního času i celkové energetické náročnosti třískového 

obrábění je tedy ovlivňováno rychleji probíhajícím řezným procesem při vyšším 

objemovém úběru za jednotku času. [3] 

Bylo prokázáno, že řezná síla má zmenšující se tendenci spolu 

s rostoucí řeznou rychlostí, a to až do dosažení minima při řezné rychlosti 

charakteristické pro daný materiál. Poté následuje růst řezné síly současně 

s rostoucí řeznou rychlostí. Schulz ve své knize publikoval teoretický průběh 

složek řezných sil při HSC. V této své teorii předpovídal vzrůst řezných sil 

a přitom zanedbával známý pokles řezných sil při konvenčním obrábění. Na 

základě provedených experimentů byl odvozen průběh výsledné síly F. Ta 

vznikne součtem síly smykové Fs a síly hybné Fm u vznikající třísky. Při 

zvětšující se řezné rychlosti vlivem deformačního zpevnění roste v oblasti 

nižších řezných rychlostech smyková síla. Po dosažení určité výše řezných 

rychlostí začne tepelné odpevňování, smyková síla klesá a blíží se teoretické 

nule. [9] 
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Obr. 5.3 Teoretické chování výsledné řezné síly a jejich složek při vysokých 

řezných rychlostech [9] 

kde: vk řezná rychlost, při které síla opět stoupne  

  na konvenční velikost    [m·min-1] 

 vΘt řezná rychlost, při které se teplota v oblasti  

  PPD již přiblíží teplotě tavení obráběného  

  materiálu      [m·min-1] 

 F výsledná síla      [N] 

 Fk řezná síla při konvenčním způsobu obrábění  [N] 

 Fm síla hybnosti      [N] 

 Fs smyková síla      [N] 

Z grafu na obr 5.3 je zřetelné, že vliv složky Fs převládá od řezné 

rychlosti vΘt. Mezi rychlostmi vΘt a vK začíná dominovat složka Fm a při řezných 

rychlostech větších než vK ovlivňuje výslednou sílu F již jen složka Fm. Z těchto 

uvedených faktů vyplývá, že z hlediska řezných sil by v praxi neměly řezné 

rychlosti přesáhnout hodnotu odpovídající vK. Při překročení této řezné rychlosti 

dosahuje řezná síla „konvenční“ velikosti, což způsobí ztrátu hlavní výhody 

vysokorychlostního obrábění, která spočívá ve snižování řezných sil a tím by 

náklady, které jsou vynaložené na dosažení takto vysokých řezných sil, 

způsobily energetickou ztrátu. Tato tvrzení byla Schulzem experimentálně 

dokázána pro slitiny hliníku, pro ocel třídy 12 a pro nástrojové oceli. [9] 
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Snižování řezné síly při vysokorychlostním obrábění ale nesnižuje nároky 

na výkon obráběcích strojů. Pokles řezných sil je v porovnání s růstem řezné 

rychlosti zanedbatelný, proto potřebný výkon stroje stále roste (mechanická 

práce je součinem řezné síly a řezné rychlosti).  

Velikost řezné rychlosti ovlivňuje také integritu povrchu obrobku. Integrita 

obrobeného povrchu je soubor vlastností obrobeného povrchu, který je popsán 

následujícími charakteristikami: 

 

• topografie povrchu (geometrické charakteristiky profilu povrchu), 

• strukturní změny v povrchové vrstvě, 

• stupeň, hloubka a charakter zpevnění, 

• smysl, velikost a průběh zbytkových pnutí. 

 

U vysokorychlostního obrábění je vlivem vysoké rychlosti obrábění 

zúžena oblast primární plastické deformace, a to do úzkého pásu ve smykové 

rovině. Tato plastická deformace je velmi malá  a téměř nezasahuje pod rovinu 

řezu. Velikost zpevnění povrchové vrstvy ovlivňuje pouze terciální plastická 

deformace. Vysokorychlostní obrábění má tedy vliv na snížení intenzity 

zpevnění povrchové vrstvy a na hloubku tohoto zpevnění, která je velmi malá. 

[9] Závislost hloubky zpevnění hz na řezné rychlosti vc má charakter hyperboly. 

Závislost tvrdosti povrchu HVM na řezné rychlosti vc je analogická, ale při řezné 

rychlosti vc = 30 m·min-1 existuje na křivce HVM = f(vc) maximum. Na obr 5.4 je 

vidět, že mikrotvrdost povrchu i hloubka zpevnění se zvětšováním řezné 

rychlosti klesá. Vliv řezné rychlosti na zpevnění povrchu vyplývá i ze zkrácení 

času působním řezné síly na povrchovou vrstvu a zvětšením tepelného výkonu 

obrábění. [11] 
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Obr. 5.4 Závislost zpevnění povrchové vrstvy na řezné rychlosti obrábění 

měkké oceli [11] 

Mezi další výhody HSC obrábění patří snížení podílu tepla 

přecházejícího do obrobku. To zmenšuje tepelné namáhání povrchové vrstvy, 

tudíž nevzniká nepříznivé tahové pnutí na povrchu obrobku (trhliny). Mezi další 

kladné vlivy sníženého podílu tepla přecházejícího do obrobku je snížení 

strukturních změn v povrchových vrstvách. Tato výhoda se oceňuje především 

u kalených materiálů, u kterých by vysoká teplota povrchu způsobila popuštění 

a ztrátu tvrdosti.  

Stabilita procesu řezání ovlivňuje tvarovou přesnost a drsnost obrobku. 

Jakmile se dosáhne stability frekvence vynucených kmitů a samobuzeného 

kmitání, která musí být rozdílná od vlastní frekvence některého určujícího členu 

systému, nemůže dojít k rezonanci. Z toho vyplývá, že při porovnání řezného 

procesu v režimu HSC a řezného procesu konvenčního obrábění je stabilnější 

proces v režimu HSC, a to z několika důvodů. Např. pokud se provádí frézování 

vysokými řeznými rychlostmi a posuvy, potom se stává, že frekvence záběru 

jednotlivých břitů nástroje, neboli frekvence vynucených kmitů, je mnohem 

vyšší, než vlastní frekvence členů soustavy stroj – nástroj – obrobek. Nebo 

frekvence samobuzeného kmitání, když budicí síla je vyvolána řezným 

procesem, je mnohem vyšší než vlastní frekvence členů soustavy stroj – nástroj 

– obrobek. Frekvenci budicí síly u samobuzeného kmitání ovlivňuje tvorba 

třísky. V režimu HSC obrábění vznikají třísky soudržné článkovité a elementární 

velmi vysokou frekvencí, a proto je vysoká i frekvence budicí síly. 
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Především při dokončovacím obrábění v režimu vysokorychlostního 

obrábění se klade důraz na topografii povrchu. Na to ale nemá pouze vliv 

samotné vysokorychlostní obrábění, ale také množství další faktorů, které 

ovlivňují celý proces. Je to především statická a dynamická tuhost celé 

soustavy stroj – nástroj – obrobek. [9] 

 

5.2.2 Vliv řezné rychlosti na trvanlivost břitu nástroje 

 

Zvyšování řezné rychlosti má vliv na zvyšování střední teploty řezání, 

a to až do takové výše, kdy se teplota obráběného materiálu blíží teplotě tavení. 

Maximální teplota řezání obráběného materiálu nemůže být tedy vyšší než jeho 

teplota tavení. Tato teplota také tvoří omezující faktor pro zvyšování řezné 

rychlosti, a to především proto, že intenzita opotřebení břitu je závislá na teplotě 

řezání. Jediným materiálem, který tvoří výjimku, je hliník, jehož teplota tavení je 

600 – 660 °C, a proto se v současné době pro technologii HSC nejčastěji 

používá. [28] 

Při HSC obrábění vznikají dva druhy otěru, které ovlivňují trvanlivost břitu 

nástroje. Je to chemické rozpouštění a difúze. Horším druhem otěru, z hlediska 

opotřebení nástroje, je chemické rozpouštění, kdy se vlastně řezný materiál 

rozpouští v odcházející třísce. Otěr limitovanou difúzí, který je tím druhým 

druhem opotřebení, vzniká při zvyšující se řezné rychlosti, kdy teplota řezání 

dosáhne takové úrovně, při které se materiál třísky navařuje na čelo břitu. 

Vzniklá vrstva materiálu se postupně nasycuje difúzními prvky z obráběného 

materiálu a to vede ke snížení koncentračního spádu mezi břitem a navařenou 

vrstvou. V tomto případě intenzita opotřebení břitu klesá. Avšak difuzivita se 

zvyšuje exponenciálně se zvyšující se teplotou řezání, a proto při překročení 

tzv. minimálního bodu opotřebení způsobí rychlý nárůst intenzity opotřebení 

břitu nástroje. [9] 
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5.2.3 Význam rychlosti posuvu u vysokorychlostního obrábění 

 

Zatímco při zvyšování řezné rychlosti dochází k výraznému snižování 

trvanlivosti řezného nástroje, rostoucí rychlost posuvu nemá na trvanlivost 

nástroje tak zásadní vliv. S rostoucí velikostí posuvu klesá součinitel pěchování 

třísky a roste střední teplota řezání.  

Velikost posuvu také významně ovlivňuje mikrotvrdost povrchu.  

Na obr. 5.5 je zobrazena závislost mikrotvrdosti na posuvu v návaznosti na 

opotřebení řezného břitu. Na obrázku lze pozorovat stoupající mikrotvrdost se 

zvětšujícím se posuvem. Tento jev nastává zejména u nástrojů opotřebených 

na hřbetě. [11] 

 

Obr. 5.5 Závislost mikrotvrdosti na posuvu při různých opotřebeních hřbetu 

nástroje [11] 
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6 POŽADAVKY NA OBRÁBĚCÍ STROJE A NÁSTROJE PRO HSC 

 

Po celá tisíciletí se výroba kovových součástí a nástrojů soustředila 

pouze na oblast odlévání. Zlom nastal v 19. a zejména 20. století, kdy se 

významně prosadilo třískové obrábění, které umožnilo vyrábět s podstatně 

vyšší přesností a s tím spojenou spolehlivostí a širší užitností součástí 

a následně celých sestav. To má také za následek, že se na počátku 20. století 

začíná v oblasti technologie rozvíjet sériová, velkosériová a hromadná výroba. 

Dalším důležitým zlomovým bodem jsou padesátá léta 20. století, kdy se 

v důsledku náročných požadavků leteckého průmyslu a kosmonautiky zvyšují 

nároky na spolehlivost a přesnost obráběných součástí. V této fázi rozvoje je 

nutné kvalitativně měnit celkovou podstatu obrábění, čímž také dochází k vývoji 

a k postupnému nasazování obráběcích strojů, u kterých je posloupnost 

obrábění řízena číslicově zadávanými informacemi. [20] 

Právě využívání číslicově řízeného systému a následně také počítače má 

nespornou výhodu v podstatně rychlejším dodávání informací o výrobním 

procesu, a to v reálném čase, ve srovnání s lidským činitelem. Tato oblast 

technologie obrábění s číslicově řízenou technikou dosáhla největšího rozvoje. 

[12] 

Mezinárodní výstavy obráběcích strojů a výrobních technologií, které 

proběhly v posledních letech, jsou důkazem toho, že řezné procesy, nástroje 

a stroje pro vysokorychlostní obrábění jsou hlavním současným trendem vývoje 

obráběcích strojů a technologií. Je to skutečná revoluce v třískovém obrábění 

kovů a generační krok v intenzifikaci, produktivitě, integraci a celkové 

racionalizaci řezných procesů. [10] 

 

6.1 Současné vývojové trendy obráběcích strojů 

 

Důležitým ukazatelem stupně průmyslového rozvoje jednotlivých zemí je 

jejich výroba a spotřeba obráběcích strojů a výrobních strojů. Japonsko, 

Německo, USA, Itálie a Švýcarsko dnes určují světový vývoj obráběcích strojů. 
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Potřeby těchto zemí, které jsou i jinak průmyslově a finančně nejrozvinutějšími, 

určují dnešní trendy vývoje. Nejvýrazněji svou poptávkou po „High – 

Technology“, ovlivňuje vývoj nových technologií USA. Jsou to právě firmy těchto 

zemí, které věnovaly nemalé prostředky, prokázaly největší investici a vývojové 

úsilí a dosáhly vynikajících výsledků ve vývoji a zavedení výroby 

nejprogresivnějších obráběcích strojů. V této chvíli je řeč především 

o vysokorychlostních strojích s nejvyššími parametry přesnosti a produktivity. 

Tyto stroje se v současné době vyrábějí s nejvyšším stupněm integrace 

technologických operací a také s nejlepší adaptabilitou, pružností 

i rekonfigurační schopností. Požadavky kladené na nové technologie nemohly 

být splněny pouhými inovačními úpravami a rekonstrukcemi stávajících strojů 

a musely se zavést nové zásady konstruování strojů. Jsou to HSC stroje 

a představují novou – čtvrtou generaci obráběcích strojů. Jejich uplatnění je jak 

v malo- a středněsériové výrobě, tak i ve výrobě hromadné a velkosériové. [24] 

 

6.1.1 Stroje pro HSC obrábění 

 

Zavádění nových metod vysokorychlostního obrábění si vyžaduje velké 

změny ve sféře výrobních strojů. Stavba HSC strojů se zakládá na využití 

a dalším prohloubení nových obráběcích principů, optimálním využití řezivosti 

nových, neustále se zdokonalujících řezných materiálů, monolitních řezných 

nástrojů a technologií, které byly po řadu let předmětem značného vědeckého 

úsilí a intenzivního laboratorního výzkumu a vývoje. Tyto stroje musí být 

vybaveny několikanásobně vyšším výkonem, musí disponovat mnohonásobně 

vyšší produktivností a splňovat technologičnost a pružnost výrobního procesu. 

Na těchto strojích je možné provádět obrábění vysokorychlostní, suché i tvrdé 

(např.: v odvalovacím frézování ozubených kol a řezání šroubových ploch). 

Vysokorychlostní obráběcí stroje jsou náročné na řízení prostorových pohybů 

rotujících nástrojů. Cílem obrábění je obvykle dokonalé obrobení velmi složitých 

povrchů, jakými jsou například evolventní plochy ozubení nebo vnější i vnitřní 

šroubové plochy. Z důvodu eliminace dodatečného broušení nebo leštění musí 

nástroje, které jsou osazené větším počtem břitů, rotovat v kinematicky přesné 
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vazbě s rotací obrobku a přitom se dráhy jednotlivých břitů musí co nejtěsněji 

přimykat k prostorově tvarovanému obráběnému povrchu. Dříve používané 

mechanické převody jsou nahrazeny CNC řízením, které zajišťuje přesnější, 

tužší, rychlejší a přizpůsobivější kinematické vazby mezi pohyby nástroje 

a obrobku. [3] 

 

Obr. 6.1 Vliv ekonomických a technických požadavků na koncepční řešení HSC 

strojů [10] 

Na obr. 6.1 je znázorněno schéma technologických požadavků, které 

působí ve třech hlavních směrech na koncepční řešení HSC strojů. Mezi hlavní 

směry patří intenzifikace vlastního řezného procesu. Využití nových řezných 

materiálů a nástrojů vytváří prostor pro velký nárůst řezného výkonu 

vztaženého k jednomu vřetenu stroje. Využitím vícevřetenových strojů může 

dojít k růstu řezného výkonu vztaženého na jeden stroj. Vyšší pořizovací cena 

HSC strojů je kompenzována vysokým stupněm samoobslužnosti a technickými 

možnostmi, které umožňují třísměnné práce na těchto strojích a tím je 

organizačně zabezpečen provoz v nejvyšším stupni časového vytížení stroje.  

Další důležitý směr, který vznikl z požadavku na vysokou přesnost 

a kvalitu navazujících technologických operací, ale přináší i významné 

ekonomické efekty ve zkracování průběžných dob a v pružnosti reakce výroby 

při změnách tržních požadavků je integrace, strojních operací. Tyto integrace 
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se osvědčily u obráběcích center s vysokokapacitními zásobníky nástrojů 

a upínáním obrobků na rychle vyměnitelné technologické palety. Zde probíhá 

integrace u většiny obráběcích operací rotujícími nástroji i u kontrolní operace 

procesního měření a zařízení. Integrace se projevuje u soustružnických operací 

s frézováním, mimoosým vrtáním, vyvrtáváním a závitováním, ale 

i s dokončovacím broušením kalených povrchů a procesním měřením obrobků 

i nástrojů na soustružnických centrech. Důležitou podmínkou efektivního 

nasazení obráběcích center je vytváření univerzálních nástrojových systémů 

pro jednotlivé operace. Vysoký stupeň integrace strojních operací a vysoká 

produktivita HSC strojů potlačují aktuálnost mnohastrojových výrobních 

seskupení a roste spíš význam jednostrojových nebo několika málostrojových 

HSC buněk vybavených manipulačními periferiemi. [10] 

 

Obr. 6.2 Tuhý rám vetikálního HSC centra V 55 od firmy Makino [10] 

Stroje pro vysokorychlostní obrábění vyžadují vysokou tuhost soustavy 

S-N-O (Stroj-Nástroj-Obrobek). Proto jádrem koncepčního řešení HSC strojů je 

řešení rámů. Rámy musí být lehké a tuhé, s vysokými vlastními frekvencemi 

a dobrým útlumem mechanických šoků a vibrací. Vysoká tuhost a minimální 

tření při vysokých posuvových rychlostech je vyžadována také pro přímočará 

Katedra obrábění a montáže                                                                                               40 

VŠB – TU Ostrava 



                                                       Disertační práce, Ing. Lenka Petřkovská 

vedení a případně i otočná uložení, která jsou součástí rámu. Pro 

vysokorychlostní obrábění je typický velký nárůst „procesního“ tepla, který je 

způsoben odcházející třískou. Je tedy nutné zajistit rychlé odstraňování těchto 

žhavých třísek z prostoru stroje. Další velmi důležitou součástí HSC obráběcího 

stroje je vřeteno, na něž jsou kladeny vysoké požadavky týkající se počtu 

otáček za minutu a velikosti krouticího momentu v oblasti nižších otáček. 

Zvláštností u vřeten pro HSC obrábění je jejich konstrukce, která bývá obvykle 

řešena tak, aby vřeteno mělo svůj vlastní integrovaný elektromotor, takže je bez 

mechanických převodů.  

Nejenom vysoké řezné rychlosti, ale především také vysoké řezné 

posuvy jsou důležité při použití HSC technologie. U HSC obráběcích stojů se 

využívají takové pohony posuvů, které jsou silově dimenzovány spíše na 

požadované zrychlení než na řezné síly, které jsou u HSC technologie poměrně 

malé. Rychloposuvy, při použití kapalinově chlazených kuličkových šroubů, 

dosahují hodnoty 90 m·min-1 nebo i 120 m·min-1 u vícechodých šroubů s velkým 

stoupáním a menším zdvihem. Při výběru materiálu pro pohybové součásti 

stroje je nutné brát ohled na malou hmotnost těchto součástí, proto se volí 

hliník, titan a jejich slitiny. Je to z důvodu minimalizace problému velmi 

vysokých setrvačných sil. [10] 

Pro správný koncepční návrh HSC obráběcího stoje je kromě 

technologického hlediska důležité i hledisko ekonomické. Tzn. očekávané 

vývojové a výrobní náklady stroje, sériovost na něm obráběných součástek, 

očekávaná doba výroby těchto součástek, míra jistoty budoucnosti požadavku 

trhu, náklady na HSC nástroje, zvýšené energetické náklady na provoz stroje, 

úspora procesních kapalin a jejich recyklace, očekávaná doba morální 

životnosti daného stoje atd.  

 

Parametry HSC strojů: 

 

• Otáčky frézovacího vřetene v rozsahu 10 000 – 80 000 min-1. 

• Otáčky vřetene soustruhu 5 000 – 15 000 min-1. 
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• Dosahované výkony obráběcích strojů 15 – 60 kW i více. 

• Rychlost rychloposuvů (pro přejezdy) 90 – 120 m·min-1. 

• Rychlost pracovních posuvů 40 m·min-1 i více. 

• Zrychlení až 2g. 

• Víceosé simultánně řízené obráběcí centra. 

• CNC řídicí systémy s vysokou rychlostí zpracování bloku a s funkcí 

Look Adead. [37] 

 

Největších efektů se dá dosáhnout tím, že stroj je konstruovaný 

a nasazený do výroby co nejužšího technologického sortimentu součástek, tzn. 

bude obrábět co nejmenší počet různých druhů materiálu a co nejméně 

odlišných typů součástek. Nelze dosáhnout maximálních efektů při širokém 

rozptylu řezných podmínek. Není možné optimálně obrábět ocel, litinu, hliník 

nebo těžkoobrobitelné slitiny jediným HSC vřetenem. Je velmi neefektivní 

obrábět tvarově jednoduché součástky na pětiosém obráběcím stroji, který je 

zaměřen převážně na frézování tvarových ploch stopkovou frézou atd. HSC 

stroje musí být zaměřené na obrábění součástek s převážným uplatněním HSC 

technologií. Při většinovém využíváním konvenčních operací na těchto strojích 

dochází k neefektivnímu využití drahého HSC stroje. [9] 

 

6.2 Využití nástrojů při HSC technologii obrábění 

 

Materiály řezných nástrojů jsou tím hlavním a klíčovým prvkem 

umožňujícím širší použití HSC technologie. Řezné materiály musí mít vysokou 

tvrdost povrchu, vysokou abrazivzdornost a vysokou odolnost proti chemickému 

působení, zejména oxidaci a korozi, a to proto, aby se vyloučila možnost 

náhlého lomu řezných hran nástroje následkem mechanických nebo tepelných 

šoků a omezil se vliv opotřebení. Houževnatost je jednou z hlavních vlastností, 

kterou je nutné sledovat u materiálu použitého pro řezný nástroj. Lze ji definovat 

jako množství práce potřebné k lomu v poměru k objemu kriticky namáhané 
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části materiálu. Co nejvyšší houževnatost řezného materiálu zabraňuje 

mechanickým šokům při frézování i přerušovaném soustružení. [10] 

 

Obr 6.3 Přehled novodobých řezných materiálů [10] 

Na obr. 6.3 je přehled novodobých řezných materiálů seřazených podle 

jejich vhodnosti pro obrábění vyššími řeznými rychlostmi. Mezi hlavní druhy 

materiálů patří: 

 

• rychlořezné oceli povlakované i nepovlakované,  

• coronite (firemní označení Sandvik-Coromant), 

• karbidy wolframu nepovlakované, 

• karbidy wolframu povlakované metodou CVD (Chemical Vapor  

Deposition), PVD (Physical Vapor Deposition), případně kombinací 

obou metod. Povlakování se aplikuje jak na vyměnitelné břitové 

destičky, tak na řezné plochy celokarbidových nástrojů, 

• cermety (CERamics with METalic binders), 

• oxidační keramika na bázi oxidu hliníku (čistá, směsná a vyztužená 

„whiskery“), 
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• nitridační keramika na bázi nitridu křemíku, 

• polykrystalický kubický nitrid boru (PCBN) s vysokým nebo nízkým 

obsahem CBN, 

• mono – a polykrystalický diamant (PKD). 

 

Potřebné vlastnosti jsou v řezných materiálech i v jejich povlacích 

v různé míře kombinovány a podle toho jsou vhodné k obrábění různých 

materiálů. Neexistuje ideální řezný materiál, který by byl současně vysoce tvrdý, 

abrazivzdorný, houževnatý, zachovával tvrdost při vysokých teplotách, byl 

chemicky inertní ke všem obráběným materiálům a dobře ulpíval na podložce – 

substrátu. 

 

Obr. 6.5 Vývoj řezných rychlostí ve 20. století [10] 

Při vysokorychlostním obrábění novodobými řeznými materiály se 

využívají pro obrábění ocelí především povlakované karbidy a cermety, u litin 

řezná keramika, u neželezných materiálů diamanty. Litiny i kalené oceli se 

obrábí kubickým nitridem boru. Při teplotě nad 700 °C dochází k rychlé ztrátě 

tvrdosti u mono i polykrystalického diamantu a to ho vylučuje z použití 

k obrábění železných materiálů. Je však možné jej použít pro vysokorychlostní 

obrábění např. hliníku (neželezných kovů a nekovových matriálů). Větší tvrdost 

než karbidy wolframu má řezná keramika, a to v oblasti vysokých teplot 
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a umožňuje zejména vysokorychlostní obrábění litiny řeznými rychlostmi až  

1400 m·min-1. U kubického nitridu boru lze použít ještě vyšší rychlosti při 

obrábění litiny. 

Vysokorychlostní obrábění se vyznačuje, na rozdíl od konvenčního 

obrábění, kde je dominantní abrazivní druh opotřebení, chemickým 

rozpouštěním a difúzním otupením břitu. Vysoké řezné rychlosti mají za 

následek vytváření chemického „rozpouštění“ řezného materiálu a to je jedna 

z nejdůležitějších příčin opotřebení. Řezný materiál se v podstatě „rozpouští“ 

v odcházející třísce. Dalším mechanismem opotřebení je otěr limitovanou difúzí. 

Řezná rychlost se zvyšuje až do té chvíle, kdy teplota řezání dosáhne takové 

úrovně, při které se již materiál třísky celkově navařuje na čelo břitu. Vrstva 

takového navařeného materiálu se postupně nasycuje prvky difundujícími  

z řezného materiálu a vytváří se tak mezní nasycená difúzní vrstva omezující 

rychlost další difúze do třísky a následně tak snižuje intenzitu opotřebení břitu. 

S narůstající teplotou se difúzivita exponenciálně zvyšuje, proto případné 

zvyšování řezné rychlosti nad bod minimálního opotřebení vytváří prudký nárůst 

intenzity opotřebení. 

Při volbě řezného materiálu by se měl brát ohled na chemickou stálost 

vzhledem k obráběnému materiálu, aby nevznikalo intenzivní chemické 

rozpouštění ani při teplotě tavení materiálu obrobku. Další podmínkou správné 

volby je upřednostňování práce břitu v oblasti limitované difúze. Je také důležité  

oddělit materiál břitu od obrobku než modifikovat samotný řezný materiál. Mezi 

břit a třísku lze dát ochranou vrstvu, která zabrání difúzi prvků z břitu do třísky 

(používání viskózních maziv). [9] 
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7 VYHODNOCOVÁNÍ POVRCHU PO OBRÁBĚNÍ 

 

Spolehlivost různých strojních součástek je závislá na řadě 

konstrukčních, technologických a výrobních faktorů. V různých výrobních 

podmínkách nabývají mimořádný význam specifické vlastnosti částí strojů, jako 

jsou odolnost proti opotřebení, citlivost ke koncentraci napětí, odolnost proti 

porušování při statických rázech a střídavých cyklických zatíženích, odolnost 

proti korozi a jiné. Nositelem vyjmenovaných vlastností částí strojů jsou jejich 

povrchy. Význam vhodného povrchu se projevuje převážně tam, kde vzájemná 

vazba funkčních ploch významně ovlivňuje charakter nějakého fyzikálního 

procesu. Při definování a optimalizaci těchto vazeb je třeba uvážit obrobené 

povrchy ve vztahu k jejich budoucí funkci.  

Funkčnost povrchu ve velké míře závisí na tom, jak byl daný povrch 

vyroben. Je možné konstatovat, že každý obrobený povrch tvoří vlastně výstup 

metody určitého výrobního systému. 

Ovlivňování funkčnosti povrchu výrobními metodami je v dnešní době 

možné vyjádřit používaným pojmem integrita povrchu. Tento pojem v sobě 

zahrnuje podmínky, za jakých byla funkční plocha vytvořena, bere v úvahu 

technologické metody a jejich vliv na vlastnosti plochy po obrobení a dává je do 

vztahu k funkčním požadavkům na součástku. 

Za nejvýznamnější a nejčastěji sledované ukazatele, podle kterých se 

posuzuje kvalita obrobeného povrchu, lze považovat: 

 

• makrogeometrii obrobeného povrchu, 

• mikrogeometrii obrobené plochy, 

• změny fyzikálně – mechanických vlastností povrchové vrstvy – tvrdost, 

zpevnění, zbytkové napětí v povrchové vrstvě, 

• fyzikálně chemický stav povrchu. 
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Tyto ukazatele vytvářejí předpoklady ovlivnění únavové pevnosti, 

odolnosti proti opotřebení, protikorozní stability, kvality lícování atd. Integrita 

povrchu je proto odrazem podmínek, za kterých funkční plocha vzniká, bere 

v úvahu důsledky působení technologických metod na jakost obrobené plochy 

a dává je do vztahu k funkčním požadavkům na celý výrobek. Veškeré uvedené 

ukazatele mají velký význam převážně pro dynamicky namáhané strojní části 

a části podléhající opotřebení. [11] 

 

7.1 Drsnost povrchu 

 

Jak již bylo zmíněno jsou moderní konstrukce z velké části namáhány 

dynamicky. Proto je řada konstrukcí limitována únavovými činiteli, vlastnostmi 

materiálu, jeho strukturou atd. Příklady z provozů a analýza lomů dynamicky 

namáhaných součástí ukazují, že únavový lom vzniká obvykle na povrchu nebo 

těsně pod povrchem součásti. Bere-li se u součásti v úvahu její odolnost proti 

korozi pod napětím, pak je nutné zdůraznit, že povrch součásti, jeho stav a jeho 

mikrogeometrie jsou prvotními činiteli, které ovlivňují podmínky vzniku koroze 

a následující únavový lom. [13] 

Obrobená plocha je vytvořena jako obalová plocha trajektorií pracovního 

pohybu řezné hrany nástroje a od základních geometrických ploch zadaných 

výkresem, tzn. od roviny, válcové nebo jiné geometrické plochy se podstatně 

liší. Například podélně soustružená plocha je šroubovice, hoblovanou plochu 

tvoří několik vedle sebe položených žlábků, broušenou plochu tvoří rýhy po 

brusných zrnech atd. [11] 

Tvar mikrogeometrických nerovností obrobených povrchů je velmi 

rozmanitý. Aby bylo možné kvantitativně hodnotit drsnost povrchů, byla přijata 

evropská norma ISO 4287. Drsnost povrchu je definována jako část 

geometrických odchylek s relativně malou vzdáleností nerovností. Tím se 

odlišuje od makrogeometrie a vlnitosti povrchu.  

Tato norma definuje skutečný povrch (obr. 7.1) jako povrch, který 

ohraničuje součástku a odděluje ji od okolního prostředí. Jmenovitý povrch je 
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ideálně hladký a je určen výkresovou nebo jinou technickou dokumentací. 

Veličiny drsnosti se vyhodnocují od základního povrchu, kterým je v prostoru 

patřičně posunutý jmenovitý povrch, a to v řezu kolmém na základní.  

 

Obr. 7.1 Skutečný a jmenovitý povrch [11] 

Na obr 7.2 je zobrazen příčný profil, který je kolmý na směr stop 

nerovnosti povrchu. Na stejném obrázku je také znázorněn podélný profil 

definovaný řezem rovinou položenou ve směru stop nerovnosti. Někdy se 

používá také šikmý řez, který je k základnímu povrchu skloněný pod určitým 

úhlem.  

 

Obr. 7.2 Podélný a příčný profil drsnosti [11] 

Vyhodnocovaná délka l’ je délka ve směru osy x, na které se 

vyhodnocuje profil drsnosti. Může obsahovat jednu nebo několik základních 

délek. 
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Obr. 7.3 Základní čára profilu [11] 

Základní délka lr je délka ve směru osy, která se používá k identifikaci 

nepravidelnosti. Ta charakterizuje profil, metodu nejmenších čtverců z profilu. 

Střední hodnota výšek profilu Zt v rozsahu základní délky je zobrazena  

na obr. 7.4.  

 

Obr. 7.4 Střední aritmetická čára profilu [11] 

Základní délka se volí podle hodnot naměřené drsnosti povrchu. 

V tabulce 7.1 jsou vypsány základní délky, které se na současných 

profilometrech používají. 

 

Tab. 7.1 Základní délky definované pro Ra a Rz [11] 

l’ [mm] Ra [μm] Rz [μm] 

0,08  - 0,025  - 0,1 

0,25 0,025   - 0,4 0,1   - 1,6 

0,8 0,4   - 3,2 1,6   - 12,5 

2,5 3,2   - 12,5 12,5   - 50 

8 12,5   - 100 50   - 100 
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Veličiny drsnosti se stanovují a vyhodnocují k základní čáře. Střední 

aritmetická odchylka profilu Ra je nejčastějším hodnotícím kritériem drsnosti 

povrchu. Je to střední aritmetická hodnota absolutních odchylek profilu 

v rozsahu základní délky. Je vyjádřena vztahem: 

=
′ ∫

1

0

1Ra Z( x ) dx
l

    [μm]   (7.1) 

 

Obr. 7.5 Průměrná aritmetická úchylka drsnosti Ra [11] 

Parametr Ra se nejčastěji používá při počáteční specifikaci drsnosti 

povrchu. Může to být parametr zavádějící, protože pro celkem rozdílné povrchy 

může být stejná hodnota Ra a funkce povrchu bude naprosto odlišná. I při 

uvedeném nedostatku může být tento způsob vyhodnocování uveden jako 

spolehlivý kontrolní parametr při zavedené výrobě, kdy se sleduje případná 

změna drsnosti povrchu. 

Nejvyšší výška nerovnosti profilu drsnosti Rz je výšková charakteristika 

drsnosti povrchu, určená vzdáleností mezi čárou výstupků profilu a čárou 

prohlubní profilu v rozsahu základní délky. Matematicky se může vyjádřit 

pomocí následujícího vztahu: 

= +p max v maxRz Zy Zp    [μm]   (7.2) 

kde: Zypmax  maximální prohlubeň profilu drsnosti [μm] 

 Zpvmax  maximální výstupek profilu drsnosti [μm] 

Na základě této charakteristiky je zřejmé, že Rz udává největší hloubku 

profilu kontrolované plochy v rozsahu základní délky.  
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Tento parametr drsnosti je spolehlivý s pevnými odchylkami a umožňuje 

výpočet statisticky významného výsledku. Je závislý na filtraci a s tím 

související neopakovatelnost.  

 

Obr. 7.6 Největší výška nerovnosti profilu [11] 

Kompletnější popis mikrogeometrie povrchu vedl k rozpracování řady 

metod trojrozměrného hodnocení, což se nazývá topografie povrchu. Toto 

hodnocení umožňuje posuzovat například směrový účinek drsnosti povrchu na 

tribologické procesy. 

 

Obr. 7.7 Trojrozměrné hodnocení tzv. topografie obrobeného povrchu [11] 

Metody sloužící k měření drsnosti, které se v současné době používají, 

jsou založené na různých fyzikálních principech. V tabulce 7.2 jsou uvedeny 

hlavní metody měření drsnosti. Nejpoužívanější a nerozšířenější jsou 

mechanicko-elektrické metody. Základní princip všech mechanicko–elektrických 

profilometrů je v podstatě obdobný. Evidují se změny polohy měřicího hrotu a ty 
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se převádí pomoci snímače neboli měniče na analogové změny elektrického 

napětí nebo indukčnosti.  

 

Tab. 7.2 Metody měření drsnosti povrchu [11] 

Metoda Podstata metody Schéma měření 

Porovnávací 
mikroskop 

V zorném poli okuláru 
mikroskopu se pozoruje obraz 
povrchu vzorku a obrobku. Při 
obrábění nožem se stejným 
poloměrem zaoblení špičky 
nože je možné z počtu stop 
určit přibližnou hodnotu 
drsnosti. 

Pneumatické 
měření 

Při měření drsnosti povrchu 
se mění tlak registrovaný 
manometrem. 

Měřicí 
mikroskop 
(destruktivní 
měření 

Výstupky a prohlubně se 
proměřují pod mikroskopem 
na šikmém řezu povrchu. 

Dvojitý 
mikroskop 

Ze zdroje dopadá úzký pruh 
světla na povrch pod úhlem 
45°. V okuláru se sleduje 
obraz profilu povrchu v rovině 
skloněné pod úhlem 45°. 

Interferenční 
mikroskop 

Soustava interferenční pásků, 
které jsou deformované 
tvarem zkoumaného povrchu 
se sledují v zorném poli 
okuláru. 
λ – vlnová délka světla 
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Tab. 7.2 Metody měření drsnosti povrchu – pokračování [11] 

Elektrome-
chanické 
metody 

Drsnost povrchu se liší, a to v závislosti na různých podmínkách 

obrábění. Především závisí na: 

 

• způsobu obrábění (soustružení, frézování, broušení,...), 

• řezných parametrech (řezná rychlost, posuv, hloubka řezu,...), 

• geometrie řezné části nástroje (úhel řezného klínu, zaoblení hrotu,...). 

 

Při každé technologii obrábění vzniká drsnost povrchu, která se 

prezentuje konkrétní hodnotou drsnosti. Rozdíl se projevuje ve tvaru profilu, ale 

i v kvantitativních charakteristikách.  

 

7.2 Tvrdost povrchu 

 

Tvrdost patří mezi mechanické vlastnosti materiálu a v technické praxi je 

velmi důležitá. Je to vlastnost, která je snadno zjistitelná z řady mechanických 

zkoušek. Podle hodnoty tvrdosti lze odhadnout také další vlastnosti materiálu. 

Pro tyto účely se používají empirické koeficienty. 
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Tvrdost je definována jako odpor, který klade materiál proti vnikání cizího 

tělesa.  

Zkoušky tvrdosti se rozdělují na: 

 

• statické (tvrdost podle Brinella, Rockwella, Vickerse, Knoopa), 

• dynamické (Poldi kladívko, Baumanovo kladívko, Shoreho skleroskop, 

duroskop). 

 

Dále se tyto zkoušky mohou dělit na: 

 

• zkoušky vrypové (Martens), 

• zkoušky vnikací (Brinell, Rockwell, Vickers, Knoop), 

• zkoušky odrazové (Shore). 

 

7.2.1 Tvrdost podle Vickerse 

 

Při této zkoušce tvrdosti se do materiálu vtlačuje diamantový pravidelný 

čtyřboký jehlan o daném vrcholovém úhlu mezi protilehlými stěnami po danou 

dobu. Při vtlačování se používá síla F, která působí kolmo na povrch vzorku. 

Následně se změří střední délka u obou úhlopříček vtisku. Zatěžující síla se volí 

od 10 do 1000 N a doba zatížení od 10 do 180 s. Podle použitého zatížení se 

zaznamenává tato tvrdost např. v podobě HV 100. [30] 
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Obr 7.8 Zkouška tvrdosti podle Vickerse [30] 

kde: d1 délka jedné úhlopříčky [mm] 

 d2 délka druhé úhlopříčky [mm] 

Tvrdost podle Vickerse se vyjadřuje bezrozměrně a je určena poměrem 

vtlačovací síly F a povrchu vtisku: 

2HV 0,189 (F / d )= ⋅      (7.3) 

 

7.2.2 Tvrdost podle Brinella 

 

Podstatou této zkoušky je ve vtlačování ocelové kalené kuličky o určitém 

průměru do zkušebního tělesa silou F, která směřuje kolmo k povrchu tělesa po 

stanovenou dobu. Po následném odlehčení se změří průměr vtisku. Průměr 

kuličky může být různý 1 mm, 2,5 mm, 5 mm a 10 mm. Tento průměr se volí 

podle tloušťky měřeného materiálu, přičemž platí, že tloušťka materiálu je 

desetinásobek hloubky vtisku. Kdyby se toto pravidlo nedodrželo, mohla by se 

ve výsledku projevit tvrdost podložky. [40] 

Doba působení síly se volí v závislosti na struktuře materiálu. U měkčích 

materiálů je zatěžující doba delší, u slitin železa se zatěžuje po dobu 10 až 

15 s. Neželezné slitiny železa se potom zatěžují 10 až 180 s. Přesnost měření 

závisí na správném proměření vtisku. V některých případech se může stát, že 
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vtisk je nezřetelný a nesouměrný. Průměr vtisku totiž ovlivňuje i vtažení 

materiálu po okraji vtisku (u materiálu nezpevněného) nebo naopak jeho 

vytlačení u obvodového valu (u materiálu zpevněného). Mezi další úskalí 

spadají chyby deformace použité vtlačované kuličky, která je z kalené oceli. Pro 

materiály, které jsou tvrdší než HB 400, se používá kulička ze slinutých karbidů.  

 

Obr. 7.9 Zkouška tvrdosti podle Brinella 

kde:  D průměr kuličky  [mm] 

 d1 průměr vtisku  [mm] 

 d2 kolmý průměr vtisku [mm] 

Pro vykonání zkoušky se používá Brinellův tvrdoměr. Kuličkou se vytvoří 

na zkušebním vzorku kulovitý vtisk. Ke zjištění tvrdosti je nutné určit aritmetický 

průměr změřených průměrů vtisku měřených dvakrát kolmo na sebe.  

 

Obr. 7.10 Měření tvrdosti metodou Brinell v praxi 
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Určení tvrdosti podle Brinella: 

HB (0,102 F ) / A= ⋅      (7.4) 

kde: A kvadrát průměru vtisku vytlačeného vrchlíku, který je   

   považován za kulový [mm2] 

Pro označení tvrdosti se používá značka tvrdosti HB a k ní jsou připojeny 

údaje podmínek zkoušky. Mezi tyto údaje patří průměr kuličky D, síla F a doba 

zatížení t. Tyto údaje se od sebe oddělují lomítkem (např. HB 5/7500/30 = 320). 

Pokud se použijí nejběžnější podmínky HB 10/30000/10, potom se tvrdost 

označuje např. HB = 210. [30] 

 

7.2.3 Tvrdost podle Rockwella 

 

Podstata zjišťování tvrdosti podle Rockwella spočívá v rozdílu hloubky 

vtisku vnikajícího tělesa, kterým může být ocelová kulička nebo diamantový 

kužel, mezi dvěma stupni zatížení – předběžného a celkového. Předběžné 

zatížení slouží k vyloučení nepřesnosti povrchové plochy. Při použití kužele, 

který má vrcholový úhel 120° a poloměr kulové části 0,2 mm, se používá 

označení HRA, HRC. Označení HRB se používá pro zkoušku, kdy byla jako 

vnikající těleso použita kulička o průměru 1,5875 mm. [41] 

 

  

Obr. 7.11 Zkouška tvrdosti podle Rockwela (HRB, HRC) [30] 
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Při zkoušce se diamantový kužel nebo ocelová kulička dotýkají povrchu 

zkoušeného materiálu. Nejprve se těleso předběžně zatíží silou 100 N, což je 

výchozí poloha pro měření hloubky vtisku. Následně dochází k pozvolnému 

zvětšování zatěžovací síly tak, aby se za 3 – 6 sekund dosáhlo zatížení 

předepsaného normou. Tato síla se skládá z předběžně zatíženou silou 100 N 

+ zkušební zatíženou silou 1400 N = celkové zatížení silou 1500 N. Potom se 

zatěžující síla opět zmenšuje a to až na 100 N. Na závěr se zjišťuje přírůstek 

h hloubky vtisku, který nastal mezi výchozí polohou a polohou po odlehčení 

zkušebního zatížení. U této zkoušky tvrdosti dochází jen k velmi malým 

vpichům (důlkům), které mají hloubky max. 0,2 mm. Přitom je zkouška rychlá a 

snadná. Často se používá pro běžnou kontrolu velkých sérií výrobků tam, kde 

nelze použít měření tvrdosti podle Brinella.  

Při měření tvrdosti metodou Rockwell je možné zvolit mezi třemi různými 

způsoby. Označují se HRA, HRB a HRC. Druh vnikajícího tělesa se volí podle 

předpokládané tvrdosti zkoušeného materiálu.  

 

• HRA – tvrdost je určená diamantovým kuželem při celkovém zatížení 

600 N. Používá se pro slinuté karbidy a tenké povrchové vrstvy. 

• HRB – tvrdost je určená ocelovou kuličkou při celkovém zatížení 

1000 N. Používá se pro měkčí kovy (25 – 100 HRB). 

• HRC – tvrdost je určená diamantovým kuželem při celkovém zatížení 

1500 N. Používá se pro tvrdosti HRC = 20 – 67. [30] 

 

7.3 Zbytková napětí v obrobeném povrchu součásti 

 

Zbytková napětí je taková, které zůstává v součásti i po odstranění 

příčin, které ho způsobily. Tato napětí, vytvořená vnějšími příčinami po 

technologických operacích, jsou rozložena nerovnoměrně a nacházejí se pouze 

v určitém objemu obráběného materiálu.  
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Zbytková napětí vznikají převážně z těchto důvodů: 

 

• mechanické účinky vyvolávají nerovnoměrnou plastickou deformaci, 

• teplotní gradient při tepelném zpracování, tváření, obrábění, 

ochlazování prostředím a další příčiny způsobují nerovnoměrný ohřev 

a následné ochlazení, 

• nerovnoměrná změna struktury vyvolaná spolupůsobením teploty 

a stavu napjatosti v důsledku technologické operace (fázové 

transformace, precipitace nových strukturních složek, změna velikosti 

zrna, atd.), 

• chemické zdroje, především absorbce, difuse a všechny chemické 

reakce mezi obrobkem, nástrojem a prostředím. 

 

Při každé technologické operaci jsou ovlivněna vznikající a přestavující 

zbytková napětí, a to v takovém rozsahu a hloubce, v jaké jsou schopna vyvolat 

plastickou deformaci. Zbytek objemu je zatížen superpozicí těchto napětí se 

zbytkovými napětími vyvolanými předchozími operacemi. [31] 

Ovlivnění zbytkových napětích po technologické operaci nebo 

dokončovací operaci mohou být způsobeny: 

 

• nejenom samotnými vlastnostmi obráběného materiálu, ale i změnami, 

které nastávají v materiálu během procesu řezání, 

• v povrchové vrstvě obrobku působícími silovými účinky vyvolanými 

řeznými silami. [16] 

 

Při procesu řezání dochází k plastické deformaci, která probíhá za 

extrémních podmínek zatěžování. Z tohoto důvodu v oblasti tvoření třísky 

neplatí klasické zákony plasticity. Změny v povrchové vrstvě obráběného 

materiálu se řídí zákonitostmi, které dosud nebyly plně objasněny.  
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Napětí vyskytující se v uzavřených systémech je možné rozdělovat podle 

několika hledisek. Při rozdělování se berou nejčastěji v úvahu příčiny, na 

základě kterých napětí vzniklo, doba působení napětí, ale i velikost objemu, 

v němž je dosaženo rovnováhy.  

Dosažená napětí mohou být tahové (+) nebo tlakové (-). Jejich 

rovnovážný stav je určený koexistencí napětí různého smyslu a velikostí, stejně 

jako pružných vlastností materiálu. Při působení vnějších sil nebo momentů na 

soustavu vznikají v této soustavě napětí, která se označují jako vložená. Vnitřní 

napětí jsou potom ta, která jsou v soustavě i bez působení vnějších sil 

a momentů. Pokud se poruší celistvost soustavy, rovnovážný stav vnitřních 

napětí způsobí změnu rozměrů (deformací).  

Podle doby působení vnitřního napětí se rozlišují napětí okamžitá. Ta 

vznikají po odstranění příčin, které je vyvolaly, pokud vzniklé napětí nepřesáhlo 

mez kluzu. Mezi tato napětí patří například napětí způsobené rozdílem teplot 

v různých místech součásti a zanikající po vyrovnání teplot. Dalším druhem 

napětí jsou podle tohoto kritéria napětí trvalá – zbytková. Ta v soustavě 

zůstávají i po odstranění příčin jejich vzniku. Podmínkou vzniku těchto napětí je 

přesáhnutí vložených nebo jinak vyvolaných napětí meze kluzu materiálu. 

Funkčnost součástky výrazněji ovlivňují trvalá – zbytková napětí. Ta se 

běžnými metodami kontroly nedají zjistit. 

Podle objemu, v němž vnitřní napětí dosahuje rovnováhy se rozděluje 

na:  

 

• Zbytková napětí I. druhu. Zasahují v celém objemu součástky nebo 

v její podstatné části. Mají makroskopický charakter. K těmto napětím 

se počítá i napětí v nekonečně tenké, ale plošně rozsáhlé oblasti. 

V tomto případě je důležité, že porušením kompaktnosti součástky 

(např. jejím rozřezáním) se významně změní makrogeometrie.  

• Zbytková napětí II. druhu. Tato napětí se objevují v objemu několika 

zrn a jsou podmíněna anizotropií zrn. Jsou také homogenní jenom 

v malé oblasti. V polykrystalických kovech je to v objemu jednotlivých 

zrn.  
Katedra obrábění a montáže                                                                                               60 

VŠB – TU Ostrava 



                                                       Disertační práce, Ing. Lenka Petřkovská 

• Zbytková napětí III. druhu. Ta se projevují v objemu několika 

atomových vzdáleností a jsou nehomogenní i v nejmenších oblastech 

materiálu. Tato napětí dosahují rovnováhy jen v dostatečně velké části 

zrna. Pokud dojde k porušení této rovnováhy, nedojde nikdy ke 

změnám v makroskopických objemech tělesa. 

 

V technické praxi se pod pojmem zbytková napětí vždy rozumí napětí I. 

druhu. [11] 

 

7.3.1 Způsoby měření zbytkových napětí 

 

Pro zjišťování zbytkových napětí zatím nejsou k dispozici jednoduché 

a propracované metody jako na zjišťování jiných vlastností materiálů. Měření 

zbytkových napětí se provádí buď v těsné blízkosti povrchu nebo v celém 

průřezu součásti. V  tabulce 7.3 jsou uvedeny metody měření zbytkových 

napětí. 

Při měření povrchového zbytkového pnutí lze metody rozdělit do tří 

skupin: 

 

• Metoda, při které dochází ke zničení součásti, se nazývá 

DESTRUKTIVNÍ. Do této skupiny patří většina mechanických  metod 

založených na měření deformace při odstraňování vrstev materiálu. 

• POLODESTRUKTIVNÍ metoda je taková, kdy je možné provést měření 

na záměrně přidané části povrchu. Po odměření se tato část odstraní. 

Do této skupiny patří například metoda otvoru. 

• Metoda, při které nedochází k žádnému zničení součásti, ani 

k případné úpravě pro měření ,je metoda NEDESTRUKTIVNÍ. Tato 

skupina zahrnuje většinu metod fyzikálních. 
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Tab. 7.3 Metody zjišťování zbytkových napětí [16] 

Metoda zjišťování 
zbytkových napětí 

Tvar 
součásti Způsob měření 

změna délky 
deformace pásků 

změna zakřivení 

válcová díra 
plochý 

tvar 
vrtání děr 

mezikruží 

změna rozměru 
válce 

odstranění povrchové 
vrstvy 

rozříznutí trubky 

odstranění povrchové 
vrstvy trubka 

odstranění vnitřní vrstvy

rozříznutí 

změna křivosti 

rotační 
tvar 

kroužek 

podélné pásy z kroužků

metoda sítí deformace sítě 

křehké laky vznik trhlin 

Mechanické 

obecný 
tvar 

křehké modely vznik trhlin 

Fyzikální RTG difrakce vzdálenost 
meziatomových rovin 

změna rychlosti 

odraz vln Fyzikální ultrazvuk 

obecný 
tvar 

šíření vln 

vnitřní tlumení 

změna potenciálu 
procházejícího proudu 

změna velikosti vířivých 
proudů 

Elektrické obecný 
tvar změna proudu 

změna indukčního toku 

magnetická indukce 
Magnetické obecný 

tvar 
změny 

magnetismu zbytkový magnetismus 

Akustické obecný 
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Princip mechanických metod, které patří mezi destruktivní, spočívá 

v určování zbytkového napětí na základě deformace vzorku, který vznikne 

odebráním povrchové vrstvy. Mezi hodnotou této deformace v odebrané vrstvě 

a napětím existuje úměra. Pro zjištění napětí je nutné znát tloušťku odebrané 

vrstvy, deformaci vzorku a model pružnosti materiálu. Na základě klasické 

teorie pružnosti je možné napětí vypočítat v jedné nebo více vrstvách. Tímto 

způsobem se dá zjistit i víceosá napjatost. [11] 

Mezi mechanické metody měření zbytkových napětí patří také 

polodestruktivní metoda vrtání. Při této metodě se do povrchu vyvrtá malý otvor 

nebo mezikruží a sleduje se relaxace napětí v těsném okolí vyvrtaného otvoru. 

Tato relaxace vyvolá změnu lokálních povrchových deformací, která slouží ke 

stanovení hodnot smyslu a směru existujících napětí. K určení směru hlavních 

napětí je potřeba udělat tři nezávislá měření deformace. Na obr. 7.12 je možné 

vidět jednoduché řešení této měřicí metody, jejíž základ tvoří kruhová 

tenzometrická růžice s třemi tenzometry. Růžice se nalepí na hodnocený 

povrch, přesně do jejího středu se odvrtává otvor a měří se povrchová 

deformace. 

 

Obr. 7.12 Schéma zařízení na měření zbytkových napětí odvrtáváním [11] 

Další skupinou měření zbytkových napětí jsou metody nedestruktivní, 

mezi něž patří měření pomocí rentgenové tenzometrie, neutronové tenzometrie, 

ultrazvuku a magnetismu.  
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Pomocí rentgenové tenzometrie se měří homogenní deformace mřížky 

různě orientovaných skupin zrn materiálu. Při použití této metody lze 

identifikovat elastické napětí do efektivní hloubky vnikání rentgenového záření. 

Mezi výhody této metody patří to, že je to nedestruktivní metoda zkoumání 

limitní povrchové vrstvy, s možností topografie nebo zjišťování plošného 

rozdělení v různých úhlech. Další výhodu je možnost lokálního měření napětí 

a také možnost měření napětí na různých materiálech, povlacích, atd.  

Další nedestruktivní metodou zjišťování zbytkových napětí je neutronová 

tenzometrie, která je podobně jako rtg. tenzometrie založena na analýze 

difraktovaného záření z náhodně orientovaných systémů meziatomových rovin. 

Touto metodou lze stanovit charakter napětí v různých oblastech ocelí do 

tloušťky 15 mm a u hliníku a jeho slitin až do 50 mm.  

Dobrých výsledků lze dosáhnout také metodami ultrazvukovými 

a magnetickými. Princip ultrazvukové metody je založen na vztahu mezi 

mechanickým napětím, elastickými vlastnostmi a rychlostí nebo útlumem šíření 

elastických vln. Při využití magnetických metod je využíván vliv zbytkového 

napětí na tvar magnetické hysterézní smyčky. V praxi nelze tyto smyčky 

hodnotit přímo, proto se využívají různé magnetické veličiny z vratných 

i nevratných mikromagnetických dějů, mezi které patří např. koercitivní síla, 

magnetický a akustický Barkhausenův šum, vratná permeabilita a dynamická 

magnetostrikcie. [11] 

 

Obr. 7.13 Schéma zařízení na měření zbytkových napětí magnetickými 

změnami [11] 
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Barkhausenův šum je jev využívaný v jedné z magnetoelastických 

metod měření zbytkových napětí v povrchu obrobku. K jeho sledování se 

využívá frekvence 0,5 – 250 KHz a měří se v tangenciálním magnetickém poli. 

Tato metoda pracuje na principu odezvy materiálu na magnetické pole, při 

jehož působení na materiál dochází ke změně orientace Weissových domén. 

Domény si lze představit jako magnetické oblasti, které jsou podobné tyčovým 

magnetům, ze kterých se skládá každý feromagnetický materiál. Každá doména 

se magnetizuje podél krystalograficky vyznačených směrů.  

Ke změně orientace nedochází spojitě, ale po určitých skocích, které se 

v cívce, obklopující magnetovaný kov, projevují jako proudové nárazy. Takto 

vzniklé nárazy lze po zesílení akusticky pozorovat. Cesty domén jsou ovlivněny 

přítomností a rozložením napětí a ubírají se směrem ke snadné orientaci ve 

směru magnetizace. Z obr 7.14 je poté patrné, že u materiálů jako jsou železo, 

většina ocelí, kobalt je intenzita tlakového napětí Barkhausenova šumu 

snižována a tahového napětí zvyšována. [17] 

 

7.14 Vliv Barkhausenova šumu v závislosti na napětí [17] 

 

7.15 Vliv Barkhausenova šumu v závislosti na tvrdosti [17]  
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Hloubka, ve které měření probíhá, se při běžných aplikacích pohybuje 

v rozmezí 0,01 mm – 1,5 mm a snímaná plocha je několik mm2. Tato metoda je 

velmi úspěšně využívána především v podmínkách, kdy se nemění strukturní 

charakteristiky příslušného feromagnetického materiálu v proměřovaných 

místech. Mezi tyto materiály patří také ocel. Metodu Barkhausenova šumu lze 

úspěšně využívat v těchto oblastech: 

 

• měření zbytkových napětí za předpokladu, že se mikrostrukturní 

parametry pohybují v rozumných mezích, 

• měření strukturních změn, za předpokladu, že se úroveň napětí 

pohybuje v rozumných mezích, 

• zkoušení vad, které mohou vyvolávat změny v napětí nebo 

mikrostruktuře. 
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8 REALIZACE EXPERIMENTU 

 

Experiment je zaměřen na zkoumání integrity obrobeného povrchu při 

frézování rovinné plochy s použitím vysokých posuvů. Obecné zákonitosti této 

problematiky jsou popsány v kapitolách 4. HSC – technologie 21. století  

a 5. Teoretické zákonitosti při obrábění vysokými rychlostmi. 

Prioritním požadavkem na výrobu součástí je dosažení kvalitního 

povrchu, zhotovení v co nejkratším čase, a to co nejlevněji. Po provedení 

experimentu lze dokázat, že zvýšení rychlostí do oblasti vysokorychlostních 

znamená kvalitní povrch a rychlou výrobu.  

V praxi se většinou vyskytují případy, kdy se frézují složité tvarové 

plochy. Provedením experimentu na rovinné ploše je možné získat dobré 

předpoklady a zkušenosti pro pokračování experimentů na plochách 

zakřivených.  

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.  

 

8.1 Širší návrh provedení experimentu 

 

Z technických, ekonomických, ale i časových důvodů nelze do 

experimentu zahrnout všechny možné případy frézování vysokými posuvy. 

Práce je proto zaměřena pouze na takovou část, aby z ní byly prokazatelné 

kladné efekty vysokorychlostního frézování.  

Aby byly použity veškeré možné podmínky, mohly by se uvažovat tyto 

aspekty: 
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a) Způsob frézování: 

• sousledné, 

• nesousledné, 

• kombinované. 

b) Provádění experimentu na ploše: 

• rovinné, 

• konvexní, 

• konkávní, 

• složité tvary. 

c) Typ, průměr a geometrie frézovacího nástroje vhodného pro 

dokončovací operace a obrábění vysokými posuvy.  

d) Řezné podmínky, které by měly být vhodně určeny vzhledem 

k podmínkách konkrétní soustavy stroj-nástroj-obrobek, a to jsou: 

• hloubka řezu ap, 

• posuv na zub fz, 

• posuvová rychlost vf, 

• pracovní záběr ae. 

e) Použití konkrétního CNC obráběcího stroje, který umožňuje vysoké 

posuvy a také otáčky vřetene.  

 

Z uvedených údajů vyplývá, že do tohoto experimentu vstupuje velké 

množství vstupních údajů. Z toho je zřejmé, že takto vytvořených ploch by 

mohlo být nekonečně mnoho. Z ekonomických a časových důvodů je tedy 

vhodné oblast této problematiky zúžit a to tak, aby z ní byl zřejmý cíl práce, 

kterým je prokázání aspektů a efektů vysokorychlostního frézování.  
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8.2 Užší návrh provedení experimentu 

 

Pro užší návrh metodiky je tedy navrženo: 

 

a) Způsob frézování – pro tento experiment bylo zvoleno sousledné 

frézování. Dle teorie obrábění je tento způsob nejvíce preferovaný 

a to proto, že při jeho použití se předpokládají nejlepší výsledky 

obrobených povrchů, orientace a velikost řezných sil, atd.  

b) Provádění experimentu na ploše rovinné – rovinná plocha je jen 

zjednodušený případ pro experimentální obrábění. V praxi jsou 3D 

plochy v mnohých případech obecné křivky. Provedením experimentu 

na rovinných plochách se také značně zjednoduší vyhodnocení těchto 

ploch.  

c) Typ a průměr frézovacích nástrojů byl zvolen s ohledem na praktickou 

aplikaci experimentu. 

d) Stanovením konkrétních řezných parametrů se zabývá kapitola 8.6 

Volba řezných parametrů  

e) Použitím konkrétního obráběcího stroje se zabývá kapitola 8.3 

Obráběcí stroj 

 

Na tomto místě je nutné připomenout, že se disertační práce nezabývá 

opotřebením nástroje, ani jeho trvanlivostí. O tento výzkum by se tato 

problematika mohla rozšířit.  

 

8.3 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 
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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] 

 

Tab. 8.1 Základní technické parametry použitého stroje [18] 

Technické údaje Hodnota Jednotka 

Počet os 5 - 

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

Rozsah otáček 1 – 24000  min-1 

Pracovní posuv 24 m·min-1 

Výkon 15 kW 

Plocha stolu 1000 x 600 mm 

Řídící systém Heidenhain iTNC 530 - 

 

 

Obr. 8.1 Universální frézovací stroj DMU 60 monoBLOCK 

Ustavení obrobku bylo provedeno pomocí obrobkové sondy OMP 60, 

u které byl použit optický systém OMI-2 instalující se do vřetene v obráběcím 

centru. Tato sonda od firmy Renishaw se používá v CNC obráběcích centrech 

nebo frézkách k ustavení a kontrole obrobků. Díky konstrukčnímu řešení jak 
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sonda, tak i komunikační modul odolávají náročným podmínkách pracovního 

prostředí obráběcího stroje včetně nárazů a vibrací. [27] 

 

Obr. 8.2 Sonda OMP 60 

8.4 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. 

 

8.4.1 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. Chemické složení uhlíkové oceli 

12 050.1 je napsáno v tabulce 8.2 a mechanické vlastnosti v tabulce 8.3.  
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Tab. 8.2 Chemické složení oceli 12 050.1 [26] 

Označení 
materiálu 12 050.1 

C Mn Si Cr Ni Cu P S Chemické 
složení 

[%] 
0,42 
0,50 

0,50 
0,80 

0,17 
0,37 

max 
0,25 

max 
0,30 

max 
0,30 

max 
0,40 

max 
0,040 

 

Tab. 8.3 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. 8.3 Materiál 12 050.1 po provedení experimentu a vyhodnocení povrchu 
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8.4.2 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. Chemické složení materiálu je 

popsáno v tab. 8.4. [22] 

 

Tab. 8.4 Chemické složení ASP 2023 [22] 

Označení materiálu ASP 2023 

C Cr Mo W V 
Chemické složení [%] 

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

Způsob výroby Prášková metalurgie 

Výrobek Plochá tyč 

 

 

Obr. 8.4 Materiál ASP 2023 po provedení experimentu a vyhodnocení povrchu 
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8.5 Výběr nástrojů pro provedení experimentů 

 

Výrobcem všech 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. 8.5 Fréza F4AJ1800ADN30 [33] 

Kde: D1  řezný průměr frézy              18 mm 

 D´  průměr stopkové části frézy            18 mm 

 AP1 MAX maximální využitelná délka řezné části frézy   32 mm 

 LS  použitelná délka upínací části frézy           48 mm 

 L  celková délka nástroje                      92 mm 
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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. 8.6 Frézy F3AH1800ADL30 [33] 

Kde: D1  řezný průměr frézy              18 mm 

 D´  průměr stopkové části frézy            18 mm 

 AP1 MAX maximální využitelná délka řezné části frézy   26 mm 

 LS  použitelná délka upínací části frézy           48 mm 

 L  celková délka nástroje                      92 mm 

 

Způsob povlakování nástrojů 

V dnešní době je již obvyklé, že se na řeznou část nástroje použivá 

povlakování. V tomto konkrétním případě bylo na oba nástroje použito 

povlakování metodou PVD s vrstvami TiN, TiCN, TiC. Kromě této metody 

existuje ještě CVD metoda povlakování, která je chemickou metodou. Pro náš 
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případ je ovšem PVD výhodnější, protože při použití povlaku TiN bývá 

dosaženo lepších výsledků z hlediska opotřebení břitu nástroje. 

U vysokorychlostního obrábění je také důležité, aby celková tloušťka 

povlakovaných vrstev nepřesahovala 10 µm. Větší tloušťka zvětšuje zaoblení 

řezné hrany a to negativně ovlivňuje přesnost, drsnost a celkový řezný  

proces. [33] 

 

Obr. 8.7 Schématické zobrazení povlaku použitých fréz [33] 

 

8.6 Volba řezných parametrů 

 

Pro podmínky experimentu je nutné korigovat některé podklady řezných 

podmínek. Stanovení řezných podmínek bylo provedeno s respektováním 

zákonitostí teorie obrábění, s ohledem na konstrukční možnosti obráběcího 

stroje, tuhosti soustavy, konkrétní kinematiku obrábění a pracovní geometrii 

břitu řezného nástroje. 

 

Hloubka řezu ap 

Z hlediska minimalizace řezných sil je nejpříhodnější čtvercový průřez 

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

normálové složky řezné síly (obrábění), která negativně ovlivňuje kvalitu 

povrchu a přesnost obrábění.  
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Posuv na zub fz 

Posuv na zub by neměl klesnout pod 0,05 mm, protože pak už se začíná 

projevovat vliv poloměru ostří břitu nástroje. Posuv na zub se obvykle volí 0,05 

až 0,4 mm.  

 

Velikost rychlosti posuvu vf 

Hodnoty rychlosti posuvu jsou u HSC obrábění závislé na mnoha 

faktorech a jejich hodnoty se musí dodržovat v určitém rozmezí. S rostoucí 

velikostí rychlosti posuvu klesá součinitel pěchování, rostou řezné síly, roste 

stření teplota řezání a snižuje se trvanlivost břitu. To vše pro stejnou řeznou 

rychlost. 

 

Obr. 8.8 Schéma 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 8.9 názorně vysvětluje plán experimentu. 
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 Obráběcí stroj

 
Nástroj č. 1 Nástroj č. 2 

 fréza F4AJ1800ADN30 fréza F3AH1800ADL30

 Materiál 
12 050.1 

Materiál  Materiál 
12 050.1

Materiál  
ASP 2023ASP 2023

 

 

 

 

 

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 = 0,33 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 

Obr. 8.9 Plán provádění experimentu 

1. experiment 

Pro první experiment byla použita uhlíková ocel 12 050.1 a nástroj č. 1. 

se čtyřmi zuby. Hloubka řezu a posuv na zub byly zvoleny konstantní a měnily 

se parametry rychlosti posuvu, otáčky a řezná rychlost. Použité parametry 

obrábění jsou uvedeny v tab. 8.5. 
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Tab. 8.5 Řezné parametry 1. experimentu 

Označení 
plochy 

Rychlost 
posuvu vf 
[m·min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m·min-1] 

Hloubka 
řezu 

ap [mm] 

Posuv na 
zub 

fz[mm] 

1 1 1 000 57 0,25 0,25 

2 5 5 000 283 0,25 0,25 

3 10 10 000 566 0,25 0,25 

4 15 15 000 848 0,25 0,25 

5 20 20 000 1131 0,25 0,25 

6 24 24 000 1357 0,25 0,25 

 

2. experiment 

Druhý experiment byl proveden rovněž na materiálu s označením 

12 050.1. V tomto případě byl použit nástroj č. 2, což znamená fréza se třemi 

zuby. Také zde se v průběhu provádění experimentu neměnily parametry 

posuvu na zub a hloubka řezu. Proměnnými se stala rychlost posuvu, řezná 

rychlost a otáčky.  

 

Tab. 8.6 Řezné parametry 2. experimentu 

Označení 
plochy 

Rychlost 
posuvu vf 
[m·min-1] 

Otáčky 
n [min-1]

Řezná 
rychlost vc 
[m·min-1] 

Hloubka 
řezu 

ap [mm] 

Posuv 
na zub 
fz[mm] 

7 1 1 000 57 0,25 0,33 

8 5 5 000 283 0,25 0,33 

9 10 10 000 566 0,25 0,33 

10 15 15 000 848 0,25 0,33 

11 20 20 000 1131 0,25 0,33 

12 24 24 000 1357 0,25 0,33 
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3. experiment 

V tabulce 8.7 jsou uvedeny parametry obrábění při provádění třetího 

experimentu. V tomto případě byla použita nástrojová ocel ASP 2023 a nástroj 

č. 2. se třemi zuby a průměrem 18 mm.  

 

Tab. 8.7 Řezné parametry 3. experimentu 

Označení 
plochy 

Rychlost 
posuvu vf 
[m·min-1] 

Otáčky 
n [min-1]

Řezná 
rychlost vc 
[m·min-1] 

Hloubka 
řezu 

ap [mm] 

Posuv 
na zub 
fz[mm] 

18 1 1 000 57 0,25 0,33 

17 5 5 000 283 0,25 0,33 

16 10 10 000 566 0,25 0,33 

13 15 15 000 848 0,25 0,33 

14 20 20 000 1131 0,25 0,33 

15 24 24 000 1357 0,25 0,33 

 

4. experiment 

Tabulka 8.8 uvádí parametry využité v posledním experimentu. Pro tento 

experiment byl použit materiál ASP 2023 a karbidová fréza se čtyřmi zuby, 

která je v plánu experimentu uvedena pod číslem 1. 

 

Tab. 8.8 Řezné parametry 4. experimentu 

Označení 
plochy 

Rychlost 
posuvu vf 
[m·min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m·min-1] 

Hloubka 
řezu 

ap [mm] 

Posuv na 
zub 

fz[mm] 

22 10 10 000 566 0,25 0,25 

19 15 15 000 848 0,25 0,25 

20 20 20 000 1131 0,25 0,25 

21 24 24 000 1357 0,25 0,25 
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9 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTU 

9.1 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. 

 

9.1.1 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. 9.1 Drsnoměr Surftest SJ – 401 [21] 
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Tab. 9.1 Základní technické parametry použitého drsnoměru 

Technický údaj Hodnota Jednotka 

Rozsah měření x 800; 80; 8 μm 

Rozsah měření z 25; 50 mm 

Rychlost měření 0,05; 0,1; 0,5; 1,0 mm⋅s-1 

Zpáteční rychlost 0,5; 0,1; 0,5; 1 mm⋅s-1 

Dotek: minimální rozlišení 0,000125 μm 

 

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. 

 

Obr. 9.2 Specifikace měřicího hrotu 
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9.1.2 Testování hodnot podezřelých na zatížení hrubou chybou 

 

Naměřené hodnoty drsnosti mohou být zatížené hrubou chybou. Tyto 

chyby mohou být zapříčiněny například nesprávným provedením měření, 

chybným odečtením hodnot, způsobem zpracování, vadou přístroje, 

nesprávnou manipulací s měřidlem apod. Výsledek měření zatížený hrubou 

chybou je nepoužitelný. Měření zatížené hrubou chybou znehodnotí celý 

experiment, a proto naměřené hodnoty, výrazně odlišné od ostatních měření, 

což bývá velmi často projevem tohoto druhu chyb, se vyloučí z dalšího 

zpracování dat. 

Vyloučení podezřelých hodnot chybou je možno uskutečnit za 

předpokladu normálního rozdělení hustoty pravděpodobnosti měření. [8] Při 

neznámé směrodatné odchylce střední hodnoty je postup testování odlehlé 

hodnoty následující: 

Výpočet střední hodnoty z naměřených hodnot x1<x2<....xn: 

1

1 n

i
i

x x
n

′

=

=
′∑       (9.1) 

kde: x  průměrná hodnota, 

 n‘ rozsah výběru. 

a výběrové směrodatné odchylky: 

2

1
( )

( )
1

n

i
i

x x
s x

n

′

=

−
=

′ −

∑
     (9.2) 

kde: s(x) výběrová směrodatná odchylka, 

 xi naměřená hodnota. 

Normované hodnoty H4, Hn‘ se určí na základě posouzení odlehlosti 

podezřelých hodnot souboru (x4, xn‘): 

 

4
4 ( )

−
=

x xH
s x

      (9.3) 
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popřípadě: 

4
4 ( )

−
=

x xH
s x

      (9.4) 

kde: H4, Hn‘  normované hodnoty. 

Pro předem stanovenou pravděpodobnost p a počet měření n se 

z tabulek určí mezní hodnota pro H. V tomto případě se jednalo 

o pravděpodobnost p = 95 % a  z toho je hodnota H pro 10 měření 2,18. 

Dále se vychází z předpokladu, že H4 < H nebo Hn’ > H, potom hodnota 

x4 není zatížena hrubou chybou a ponechá se v souboru. Hodnota xn‘ je 

ovlivněna hrubou chybou a musí se za souboru vyloučit.  

 

9.1.3 Určování nejistot měření 

 

Pro každou naměřenou hodnotu je třeba určit standardní nejistotu typu A 

(uA), standardní nejistotu typu B (uB) a kombinovanou standardní nejistotu (uC). 

Dále se určuje rozšířená nejistota Uc. 

Na základě výpočtu směrodatné odchylky )x(s  lze určit standardní 

nejistotu typu A (uA), která je dána vztahem: 

)1n(n

)xx(
)x(su

n

1i

2
i

A −⋅

−
==
∑
=     (9.5) 

Mnohem obtížnější je určit standardní nejistotu typu B (uB). Ta byla 

určena na základě konzultace s pracovníky v metrologických laboratořích ve 

Vítkovicích. Její hodnota vychází z odhadu na základě zkušeností, vytipování 

možných zdrojů nejistot. Pro její určení byl brán v úvahu vliv opěrné patky 

snímacího hrotu a nejistota samotného měřicího přístroje. Pro konkrétní případ 

měření drsnosti vzorků byla standardní nejistota typu B (uB) dána vztahem: 

2
2B

2
1BB uuu +=      (9.6) 

kde: uB1 nejistota vlivu opěrné patky snímacího hrotu, 
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 uB2 nejistoty měřicího přístroje. 

Pro rovnoměrné rozdělení hustoty pravděpodobnosti byla stanovena 

hodnota uB1 vztahem: 

3
maxZ

u 3
1B =      (9.7) 

kde: Z3max  byla stanovena na ±3 % z naměřené hodnoty pro  

    daný měřicí přístroj. 

Hodnota uB2 byla stanovena na ±3 % z naměřené hodnoty pro daný 

měřicí přístroj. 

Kombinovaná standardní nejistota (uC) je dána vztahem: 

2
B

2
AC uuu +=      (9.8) 

K vyjádření výsledku měření drsnosti je uváděna hodnota spolu 

s rozšířenou kombinovanou nejistotou Uc. Ta se určí na základě vztahu: 

Cu ukUc ⋅=       (9.9) 

kde: ku koeficient rozšíření (pokrytí). 

Pro normální Gaussovo rozdělení se používá koeficient ku = 2. Tento 

koeficient odpovídá intervalu spolehlivosti přibližně 0,95, což znamená, že 

skutečná hodnota leží s 95 % pravděpodobností v intervalu daném hodnotou 

rozšířené nejistoty. Tato hodnota je uvedena u naměřených hodnot drsností 

povrchu. 
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9.1.4 Příklad výpočtu drsnosti s určením hrubé chyby a nejistoty 
měření 

 

Příklad výpočtu je uveden pro materiál ASP 2025. Pro tento experiment 

byl použit nástroj č. 1 Φ 18 mm a tyto řezné parametry: rychlost posuvu 

10 m·min-1, otáčky 10 000 min-1, hloubka řezu 0,25 mm, posuv na zub 0,25 mm 

a řezná rychlost 565 m·min-1. 

Měření bylo provedeno na přístroji Surftest SJ – 401 od společnosti 

MITUTOYO. Protože každá obrobená plocha byla měřena 10 krát ve směru 

posuvu nástroje i kolmo na směr posuvu nástroje a byla vyhodnocována 

drsnost Ra i Rz, bylo pro příklad výpočtu zvoleno vyhodnocení drsnosti Rz 

měřené ve směru posuvu nástroje. 

 

Tab 9.2 Naměřené hodnoty drsnosti Rz 

č. měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

xi [μm] 3,41 4,1 4 3,6 4,1 4,9 3,9 3,2 3,42 3,8 

 

Výpočet střední hodnoty z naměřených hodnot xi: 

1

1 1 (3,41+4,1 4+3,6+4,1+4,9+3,9+3,2+3,42+3,8)=3,84 m
10

n

i
i

x x
n

μ
′

=

= = ⋅
′∑  (9.1) 

Výběrová směrodatná odchylka: 

2

1
( )

2,118( ) 0,4851
1 9

n

i
i

x x
s x m

n
μ

′

=

−
= = =

′ −

∑
  (9.2) 

Za podezřelou hodnotu, kterou je nutné testovat na hrubou chybu, byla 

vyhodnocena hodnota x6 = 4,9 mm. 

6
6

4,9 3,84 2,16
( ) 0,49

x xH
s x

mμ− −
= = =     (9.4) 
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Pro předem stanovenou pravděpodobnost 95 % a počet měření 10 se 

z tabulek určí mezní hodnota pro H, která je v tomto případě H = 2,18. Tato 

mezní hodnota se porovná s naší hodnotou H6.  

Z výsledku výpočtu vychází, že H6 < H, a proto hodnota x6 není zatížena 

hrubou chybou a ponechá se v souboru. 

Na základě výpočtu směrodatné odchylky )x(s  lze určit standardní 

nejistotu typu A (uA), která je dána vztahem: 

m153,0
)110(10

118,2
)1n(n

)xx(
)x(su

n

1i

2
i

A μ=
−⋅

=
−⋅

−
==
∑
=   (9.5) 

Nejistota vlivu opěrné patky snímacího hrotu je stanovena na základě 

vztahu: 

m067,0
3

1152,0
3

maxZ
u 3

1B μ===     (9.7) 

Hodnota nejistoty měřicího přístroje uB2 byla stanovena na ±3 % 

z naměřené hodnoty pro daný měřicí přístroj. 

Standardní nejistota typu B (uB) je dána vztahem: 

m133,00133,00044,0uuu 2
2B

2
1BB μ=+=+=   (9.6) 

Kombinovaná standardní nejistota (uC) je dána vztahem: 

m2031,00177,00235,0uuu 2
B

2
AC μ=+=+=   (9.8) 

Rozšířená kombinovaná nejistota Uc se určí na základě vztahu: 

m4062,02031,02ukUc Cu μ=⋅=⋅=     (9.9) 

Výsledek měření se potom vyjádří: 

Rz = (3,84 ± 0,41) μm 

 

 

Katedra obrábění a montáže                                                                                               87 

VŠB – TU Ostrava 



                                                       Disertační práce, Ing. Lenka Petřkovská 

9.1.5 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. Výsledky měření, které 

jsou uvedeny v tabulkách vyjadřují i nejistoty měření.  

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. 

 

Tab. 9.3 Výsledky drsnosti 1. experimentu 

Označení 
plochy 

Rychlost 
posuvu 

vf 
[m·min-1] 

Rychlost 
posuvu 

vc 
[m·min-1]

Rz 
podélný 

směr  
[μm] 

Rz 
příčný 
směr 
[μm] 

Ra 
podélný 

směr 
[μm] 

Ra 
příčný 
směr 
[μm] 

1 1 57 19,28±2,25 5,04±1,72 3,47±0,62 0,81±0,30

2 5 283 16,18±2,71 3,28±1,16 2,71±0,34 0,53±0,22

3 10 566 27,06±2,28 6,62±2,15 4,39±0,36 0,60±0,52

4 15 848 20,66±3,87 3,94±1,50 3,63±0,75 0,73±0,27

5 20 1131 19,90±2,46 4,74±1,57 3,44±2,46 0,81±0,21

6 24 1357 18,98±3,56 3,66±0,45 2,79±0,36 0,60±0,08
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Dosažená drsnost povrchu materiálu 12 050.1 frézou se 4 zuby
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Obr. 9.3 Grafické vyjádření drsnosti 1. experimentu 

Z grafu na obrázku 9.3 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 20 krát vyšší, a ta zaručuje 

časovou úsporu.  

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. 
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Tab. 9.4 Výsledky drsnosti 2. experimentu 

Označení 
plochy 

Rychlost 
posuvu 

vf 
[m·min-1] 

Rychlost 
posuvu 

vc 
[m·min-1]

Rz 
podélný 

směr 
[μm] 

Rz 
příčný 
směr 
[μm] 

Ra 
podélný 

směr 
[μm] 

Ra 
příčný 
směr 
[μm] 

7 1 57 8,4±0,71 5,34±1,12 1,63±0,12 0,78±0,20

8 5 283 11,34±2,56 3,14±0,65 2,15±0,32 0,54±0,14

9 10 566 9,9±1,30 11,5±3,15 2,20±0,25 2,02±0,62

10 15 848 9,48±0,72 12,02±3,85 2,11±0,21 2,05±0,63

11 20 1131 14,28±1,79 5,14±1,59 2,90±1,79 0,86±0,28

12 24 1357 15,00±1,81 4,06±0,99 3,02±0,43 0,63±0,15

 

Dosažená drsnost povrchu materiálu 12 050.1 frézou se 3 zuby
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Obr. 9.4 Grafické vyjádření drsnosti 2. experimentu 
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Z grafu na obrázku 9.4 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. 9.5 Grafické vyjádření drsnosti 3. experimentu 
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Tab. 9.5 Výsledky drsnosti 3. experimentu 

Označení 
plochy 

Rychlost 
posuvu 

vf 
[m·min-1] 

Rychlost 
posuvu 

vc 
[m·min-1]

Rz  
podélný 

směr 
[μm] 

Rz  
příčný 
směr 
[μm] 

Ra  
podélný 

směr 
[μm] 

Ra  
příčný 
směr 
[μm] 

18 1 57 3,98±0,58 3,02±0,98 0,62±0,06 0,62±0,10

17 5 283 4,44±0,73 5,80±1,51 0,71±0,09 0,71±0,35

16 10 566 3,68±0,54 2,04±0,45 0,66±0,09 0,66±0,12

13 15 848 6,20±0,61 3,84±0,39 0,84±0,08 0,84±0,06

14 20 1131 4,54±0,4 2,76±0,57 0,71±0,40 0,71±0,04

15 24 1357 4,56±0,63 2,68±0,63 0,80±0,12 0,80±0,04

 

Z grafu na obrázku 9.5 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 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.  

Z grafu na obrázku 9.6 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 
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předpoklady. Nejlepší dosažené výsledky z pohledu HSC vyšly pro materiál 

ASP 2023 obráběný nástroji se čtyřmi zuby.  

 

Tab. 9.6 Výsledky drsnosti 4. experimentu 

Označení 
plochy 

Rychlost 
posuvu 

vf 
[m·min-1] 

Rychlost 
posuvu 

vc 
[m·min-1]

Rz  
podélný 

směr 
[μm] 

Rz  
příčný 
směr 
[μm] 

Ra  
podélný 

směr 
[μm] 

Ra  
příčný 
směr 
[μm] 

22 10 566 3,84±0,40 3,12±1,40 0,58±0,05 0,44±0,17

19 15 848 4,94±0,69 2,50±0,38 0,83±0,13 0,44±0,05

20 20 1131 3,80±0,49 2,80±0,53 0,60±0,49 0,46±0,04

21 24 1357 3,86±0,52 2,58±0,73 0,59±0,06 0,44±0,04

 

Dosažená drsnost povrchu materiálu ASP 2023 frézou se 4 zuby
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Obr. 9.6 Grafické vyjádření drsnosti 4. experimentu 
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9.2 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 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. Bližší popis 

použité metody je uveden v kapitole 7.3.1. Způsoby měření zbytkových napětí. 

 

9.2.1 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. Pro 

demonstraci bylo provedeno měření v místě nájezdu nástroje do obrobku pro 

materiál 12 050.1, plochu 11. V grafu na obr. č. 9.7 jsou zdokumentovány 

výsledky tohoto měření. 
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Obr. 9.7 Průběh napětí v místě náběhu nástroje 

Z výsledků měření je patrný nárůst napětí v oblasti nájezdu. Toto napětí 

se následně ustálí na skutečnou hodnotu, která odpovídá ustáleným 

podmínkám frézování.  

 

9.2.2 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. Na obr. 9.8 je 

znázorněno schéma provádění měření. Jak již bylo zmíněno, plocha nájezdu 

byla z měření vynechána.  
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Obr. 9.8 Schéma provedení měření napětí metodou Barkhasenova šumu 
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Obr. 9.9 Průběh povrchového napětí materiálu 12 050.1 pro frézu se čtyřmi 

zuby 

V grafu na obrázku 9.9 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.  
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Povrchové napětí materiálu 12 050.1 obráběného frézou se 3 zuby
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Obr. 9.10 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 9.10. 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 použití vyšších hodnot posuvu jsou 

napětí mírně vyšší, ale ve srovnání s nejnižšími použitými parametry obrábění, 

jsou stále velmi dobrá. 

 

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 bylo při obrábění uhlíkové oceli dosaženo při použití frézy 

se čtyřmi zuby a parametru rychlosti posuvu vf = 24 m·min-1. 
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Porovnání povrchového napětí materiálu 12 050.1 
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Obr. 9.11 Porovnání průběhů napětí materiálu 12 050.1 pro obě použité frézy 

Povrchové napětí materiálu ASP 2023 obráběného frézou se 
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Obr. 9.12 Průběh povrchového napětí materiálu ASP 2023 pro třízubou frézu 

V grafu na obrázku 9.12 je provedeno vyhodnocení MBN a MBNmax pro 

materiál ASP 2023 a frézu se třemi zuby. I v tomto případě se potvrzuje 
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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 se 4 zuby
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Obr. 9.13 Průběh povrchového napětí materiálu ASP 2023 pro frézu se čtyřmi 

zuby 

Z grafu na obrázku 9.13 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.  
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373

358 318
320

415

355

324

421

732

389

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15 20 25 Rychlost posuvu vf [m.min-1]

M
B

N
 [µ

V]

MBN frézou se 4 zuby 
MBN frézou se 3 zuby

 
57        283              566              848            1131       1357   Řezná rychlost vc [m.min-1] 

Obr. 9.14 Porovnání průběhů napětí materiálu ASP 2023 pro obě použité frézy 

Srovnání obou průběhů MBN pro materiál ASP 2023 je zobrazeno 

v grafu na obrázku 9.14. 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.  

 

9.3 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 
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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. 

 

9.3.1 Zpracování naměřených hodnot 

 

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

zhodnotit a porovnat naměřené hodnoty. Všechny naměřené hodnoty mohou 

být, stejně jako u měření drsnosti, zatíženy hrubou chybou. Příčiny vzniku 

hrubých chyb jsou obdobné jako v předcházejících měřeních. Z tohoto důvody 

byly všechny podezřelé hodnoty tvrdosti testované na zatížení hrubou chybou. 

Pro určení hrubých chyb byly použity vzorce 9.1 až 9.4.  

Standardní nejistota je součástí každé naměřené hodnoty. Pro výpočet 

standardní nejistoty typu A, standardní nejistoty typu B, kombinované 

standardní nejistoty a rozšířené nejistoty Uc byly použity vzorce 9.5 až 9.9. 

Rozšířená nejistota Uc je součástí výsledku měření a je uvedena 

v následujících tabulkách.  

V grafech jsou zobrazeny průběhy tvrdosti dvou experimentů 

provedených na stejném materiálu, ale různými nástroji. 

V tabulce 9.7 jsou vyznačeny kompletní výsledky tvrdosti i s nejistotami 

měření pro materiál 12 050.1. Tyto výsledky jsou dále vyneseny do grafu na 

obrázku 9.15.  
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Tab. 9.7 výsledky tvrdosti pro materiál 12 050.1 

Použitý 
nástroj 

Označení 
plochy 

Rychlost 
posuvu vf 
[m·min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m·min-1] 

Tvrdost HBW 
2,5/187,5 

1 1 57 168,1 ± 11,74 

2 5 283 177,3 ± 12,32 

3 10 566 181,1 ± 12,63 

4 15 848 180,9 ± 12,60 

5 20 1131 182,8 ± 12,74 

N
ás

tro
j č

. 1
 

F4
AJ

18
00

AD
N

30
 

6 24 1357 178,2 ± 12,41 

7 1 57 166,8 ± 11,61 

8 5 283 176,5 ± 12,28 

9 10 566 180,8 ± 12,60 

10 15 848 185,3 ± 12,90 

11 20 1131 187,1 ± 13,03 

N
ás

tro
j č

. 2
 

F3
A

H
18

00
A

D
L3

0 

12 24 1357 180,4 ± 12,57 
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Obr. 9.15 Grafické vyjádření tvrdosti podle Brinella pro materiál 12 050.1 
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Výsledky naměřené tvrdosti pro materiál 12 050.1 jsou graficky vyjádřeny 

na obrázku 9.15. 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 třízubé 

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. 

 

Tabulka 9.8 vyjadřuje kompletní výsledky tvrdosti po obrábění ploch 13 

až 22 i s nejistotami měření pro materiál ASP 2023. Na těchto plochách byly 

provedeny experimenty 3 a 4. Tyto výsledky jsou vyneseny do grafu 9.16.  

 

Tab. 9.8 výsledky tvrdosti pro materiál ASP 2023  

Použitý 
nástroj 

Označení 
plochy 

Rychlost 
posuvu vf 
[m·min-1] 

Řezná 
rychlost vc 
[m·min-1] 

Tvrdost 
HBW 

2,5/187,5 

18 1 57 258,4±18,26 

17 5 283 266,8±18,78 

16 10 566 264,8±18,88 

13 15 848 262,4±19,21 

14 20 1131 259,5±18,30 

N
ás

tro
j č

. 2
 

F3
A

H
18

00
A

D
L3

0 

15 24 1357 265,2±18,62 

22 10 566 257,5±18,14 

19 15 848 255,6±18,52 

20 20 1131 262±18,77 

N
ás

tro
j č

. 1
 

F4
A

J1
80

0A
D

N
30

 

21 24 1357 268,3±19,59 

Katedra obrábění a montáže                                                                                               103 

VŠB – TU Ostrava 



                                                       Disertační práce, Ing. Lenka Petřkovská 

Graf tvrdosti materiálu ASP 2023

258.4
257.5

255.6

262

268.3
265.2264.8 262.4

259.5

266.8

240

245

250

255

260

265

270

275

280

0 5 10 15 20 25 Rychlost posuvu vf [m.min-1]

Tv
rd

os
t H

B
 [M

pa
]

fréza 4 zuby 
fréza 3 zuby

 
                   57        283        566        848        1131     1357 Řezná rychlost vc [m.min-1] 

Obr. 9.16 Grafické vyjádření tvrdosti podle Brinella pro materiál ASP 2023 

Z grafu na obr. 9.16, 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.  

 

9.4 Statistické zpracování dat 

 

Naměřené hodnoty byly zpracovány ve statistickém programu 

Statgraphics, při využití analýzy rozptylu. Analýza rozptylu umožňuje vhodným 
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rozkladem rozptylu zjistit, co je hlavním zdrojem variability. [42] Na základě této 

informace pak lze rozhodnout, které faktory mají největší vliv na sledovaný 

ukazatel kvality. Z důvodu rozsáhlosti práce, nerozvíjím podrobněji tuto kapitolu. 

S využitím statistického programu Statgraphics bylo dokázáno, že hlavním 

zdrojem variability u sledované integrity povrchu byla drsnost a zbytkové napětí. 

Tvrdost obráběného povrchu se do variability neprojevila.  
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10 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 použité univerzální 

frézovací centrum, které bylo pro použito pro obrábění. Dále se věnuje výběru 

obráběných materiálů a jejich bližší specifikaci. Pro provedení experimentu byly 
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použity 2 karbidové stopkové frézy, které se lišily počtem zubů. Jedna byla 

třízubá a druhá čtyřzubá. Zvolení 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.  
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10.1 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.  

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.  
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10.2 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. 

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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11 SUMMARY 

 

With raising competition on our market and world market shoot up also 

implementing modern technology to our companies. Important part of world 

production in engineering manufacturing play making provision for economical 

and primary technological standpoint.  

Raising requirements on surface integrity have effect on development of 

new cutting materials. It makes possible using of high cutting speed as well as 

development of cutting machines but also ecological trends to which belongs 

dry cutting or cutting with reduces quantity of process fluids. On all these trends 

responds high speed cutting, which changes quantity of arisen heat and 

influence of machining system thereby heat which influences integrity of surface 

after machining.  

Submitted dissertation work deals with problems of high speed milling. 

The aim of this work was describe process of high speed cutting and 

experimentally verify aspects of HSC. Dissertation work deals with analysis of 

influence relevant parameters of machining by tool with define cutting geometry 

on surface integrity. Effort was analyze of some surface integrity parameters of 

conventional milling and high feed milling. On the basis of this effected 

experiment can be valorize quality surface at using high speed milling.  

Main advantages using of HSC are: 

 

• As a result of using high values of material removal rate a higher 

volumetric removal (chip removal) will be achieved. 

• The use of a higher spindle speeds enables the use of a higher feed 

rates, while maintaining the same thickness of the removed layer as in 

conventional machining. This means a substantial reduction in 

machining time.  

• Reducing the cutting force and force induced deformation. 
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• Increasing the portion of heat dissipated with the removed chip. As 

a result of using a higher cutting force, the pattern of heat dissipation is 

changed (in HSC mode, 75 % of the generated heat is dissipated with 

the chip, 10 % via the cutting blade, 10 % into the environment and  

5 % via the work piece).  

• Decreasing the amount of heat dissipated via the workpiece brings 

about the elimination of heat induced deformation. 

• Due to increased feed rates, the thermal effect on the workpiece is 

further reduced. 

• Increasing dimensional accuracy of the work piece. 

• Improving the quality (e.g. integrity) of the machined surface, witch can 

minimise of even eliminate the necessity of applying finishing 

operations.  

 

This dissertation work can be extended to the other research sphere 

especially to these trends: 

 

• To conduct an experiment would be use other materials with quench 

surface. 

• Usage the multivane tool for milling. 

• At evaluation of surface stress work off magnetic interaction of 

material’s orientation stress x, y, z. 

• Suggest way of calibration to determine whether this stresses are 

compressive or tension. 

• Do the measurement of machined surface microhardness. 
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Příloha č. 3 

 

Pohled do laboratoře – jednotka a řídicí počítač 

 

Převodník snímaného signálu a ultrazvukové čidlo (porovnání s 1Kč) 
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