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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na praktické testování výměnných břitových destiček. Nej-
prve je zde teoretický rozbor problémů týkajících se hlavních testovaných částí. Zejména 
je zde popsán úvod do čelního frézování, struktury povrchu po frézování a opotřebení řez-
ného nástroje. Následuje návrh experimentu, který přesně vymezuje použitý stroj, nástroj, 
výměnné břitové destičky, řezné podmínky, materiál pro testování a základní kritéria expe-
rimentu. V poslední části je zaznamenán výsledek testů a jsou navrženy optimální hodnoty 
pro řezné rychlosti. 

Klí čová slova 

čelní frézování, drsnost povrchu, opotřebení nástroje, řezná rychlost, doporučené řezné 
podmínky 

 

ABSTRACT  

My bachelor’s thesis aims at practical testing inserts. The first part includes a theoretical 
analysis of problems connected with main tested parts. Especially, there is a description of 
face milling, surface structure after face milling and wear of the cutting tool. Next, an ex-
periment is designed and performed, describing the machine used, the cutting tool, inserts, 
cutting conditions, material for testing and basic experiment criteria. In last part results of 
the test are presented and optimal value for cutting speed.  

Keywords 

face milling, surface roughness, tool wear, cutting speed, cutting date 
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ÚVOD 

Dnešní doba je ve znamení prudkého zvyšování nároku na výrobu. Toto zvyšování má za 
následek několik základních faktorů. Můžeme mluvit o vyvíjení nových technologii a zvy-
šování přesnosti výroby, ale také o nárůstu vstupních nákladů na pořízení těchto technolo-
gii. Zejména z finanční stránky není vždy výhodné pořizovat nejnovější zařízení, pokud se 
jedná o nepravidelnou a malosériovou výrobu. I při celkem dobré ekonomické situaci si 
mnoho podniků, firem a soukromích podnikatelů ponechává ve svém strojovém parku kla-
sické konvenční stroje. Tyto stroje mají hromadu nevýhod, ale jak bylo zmíněno, jsou 
mnohdy velice výhodné pro nárazové použití a častokrát jsou zařazeny do stálého provozu. 
Jednou z výhod těchto strojů je nenáročnost na obsluhu, celkem rychlé seřízení při výrobě 
několika kusů a zejména cena provozu. Náklady na hodinu provozu jsou až o 2/3 nižší než 
u CNC strojů. 

Podstatou tohoto projektu je ověření, zda výměnné břitové destičky, které jsou hojně vyu-
žívané na moderních CNC strojích, budou mít stejné vlastnosti. Vlastnostmi je míněno 
zejména opotřebení a čas, při kterém bude schopen břit opracovávat materiál s uspokojivou 
drsností povrchu. Z důvodu stáří a opotřebení strojů, které jsou v provozu mnohdy desítky 
let, se dá předpokládat určité zhoršení vlastností, které vyžadujeme od obráběcího stroje. Je 
tedy pravděpodobné, že se životnost výměnných břitových destiček sníží. Avšak bude 
otázkou, zda snížení životnosti bude ekonomicky náročnější než použití nového CNC stro-
je. 

V počátku projektu je určeno zařízení, které odpovídá vlastnostem stroje popsaného výše. 
Dále nástroj a výměnné břitové destičky, kterými bude celý experiment prováděn. Pro tyto 
destičky budou stanoveny optimální řezné podmínky. Dále jsou určeny nejbližší nižší, vyš-
ší a extrémní podmínky. Test je prováděn na řadě vzorků, kde se postupně měří drsnost a 
opotřebení. Výstupem je určení optimálních řezných podmínek z hlediska technicko-
ekonomického a jeho srovnání se skutečnými hodnotami. 
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1 TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU 

V teoretické části jsou nastíněny základní problémy a potřebné informace k realizaci expe-
rimentu. Aby bylo možné začít se samotným experimentem, je nutné osvojit si základní 
teoretické znalosti z oblastí, které přímo i nepřímo navazují na samotný cíl experimentu. 

Samotná teorie obrábění je velmi rozsáhlá oblast, proto se práce omezuje pouze na část 
potřebnou k provedení experimentu. 

1.1 Úvod do frézování 

Frézování je obráběcí metoda, při které se materiál obrobku odebírá břity otáčejícího ná-
stroje. Hlavní posuv nejčastěji koná obrobek. U dnešních moderních strojů je možné reali-
zovat pohyb ve všech směrech. Řezný proces je přerušovaný, každý zub odřezává část ma-
teriálu o proměnném průřezu po cykloidní dráze [1,11].  

Z technologického hlediska je frézování rozděleno podle nástroje na [1,2,11]: 

• frézování válcové (sousledné nebo nesousledné), 

• frézování čelní 

• frézování okružní 

• frézování planetové, 

• frézování čelní rotační (symetrické, excentrické). 

Čelní frézování: 

Čelní frézování se využívá zejména pro obrábění rovinných ploch. Břity nástroje jsou situ-
ovány na obvodu i čele, tím dochází k odebírání materiálu na obou dvou těchto částech 
[3,11]. Princip čelního obrábění je znázorněn na obrázku číslo 1. 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 1 čelní frézování 

Základní rozdělení při tomto typu frézování je symetrické a nesymetrické. Při symetrickém 
obrábění je osa nástroje totožná s osou obrobku (doporučuje se nepatrné vyosení, aby ne-
byl silový poměr rovnoměrný). Při nesymetrickém obrábění je poloha osy nástroje mimo 
osu obrobku [3]. Rozdíl je vyobrazen na obrázku číslo 2. 

 

 

 

 

Obrázek číslo 2 Čelní frézování. A) symetrické, B) nesymetrické. 
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1.2 Struktura povrchu po obrábění 

Struktura povrchu je velmi důležitá složka při hodnocení jakosti výrobku. Má výrazný vliv 
na životnost, spolehlivost, hlučnost, opotřebení, atd. Měření veličin struktury je popsán 
normou ČSN EN ISO 4287 od roku 1999. Rozlišují se tři parametry struktury, podle geo-
metrie povrchu (drsnost povrchu, vlnitost povrchu a tvar povrchu). Nejpoužívanější para-
metr je drsnost povrchu, která má nejpodstatnější vliv na vznik koroze a únavového lomu 
(únavový lom nejčastěji vzniká na povrchu, nebo těsně pod ním) [10]. 

Při jakémkoliv druhu obrábění vzniká charakteristická stopa po nástroji. Vzhled povrchu  
je určen použitým procesem obrábění a směrem řezu nástroje. V součastné době je mož-
nost vytvářet téměř dokonalý povrch. Zvyšování nároku na drsnost povrchu úzce souvisí  
se zvyšováním nákladů na obrábění [4]. 

Samotnou drsnost povrchu lze vypočítat. Vypočtená hodnota je brána jako výchozí bod  
za ideálních podmínek. Skutečnost se však liší, neboť výsledek je ovlivňován velkým po-
čtem faktorů, které se v procesu vyskytují [4].  

Základní faktory ovlivňující drsnost povrchu vzhledem k řeznému nástroji: 

• Stabilita, geometrie břitu, materiál obrobku, řezné podmínky, utváření třísky. 

Základní faktory ovlivňující drsnost povrchu vzhledem k obráběcímu stroji: 

• Stabilita, prostředí obrábění, chladicí kapalina, technický stav, příkon a tuhost. 

Základní faktory ovlivňující drsnost povrchu vzhledem k obrobku: 

• Stabilita, druh a způsob tepelného zpracování, upnutí, tolerance rozměrů. 

Samotná drsnost povrchu se určuje několika různými parametry. 

1.2.1 Definice parametrů drsnosti povrchu 

Veškeré termíny a definice jsou stanoveny normou ČSN EN ISO 4287. Zde jsou uvedeny 
základní pojmy potřebné pro navržený experiment.  

 Střední aritmetická úchylka profilu – Ra: 

Tato charakteristika je definována jako střední aritmetická hodnota absolutních odchylek 
profilu v rozsahu délky lm. Charakteristika Ra, tedy popisuje průměrnou hodnotu všech 
nerovností tak, jako by veškeré špičky a prohlubně byly rovnoměrně rozmístěné. U ex-
trémně drsných popřípadě jemných povrchů je tato charakteristika nevýznamná, a proto  
se často předepisuje s jinými charakteristikami [4,6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 3 Střední aritmetická úchylka profilu – Ra 
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  Největší výška profilu Rz: 

Jedná se o součet výšky nejvyššího výstupku a největší hloubky prohlubně v rozsahu zá-
kladní délky [4,6]. Tento profil byl zařazen z důvodu, že parametr Ra nerozlišuje mezi 
prohlubní a výškou profilu. Tudíž tato charakteristika poskytuje větší představu o měřeném 
povrchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek číslo 4 Výška nerovnosti profilu - Rz. 

 

 Průměrná kvadratická úchylka profilu Rq: 

Lze definovat jako střední kvadratickou hodnotu drsnosti [4,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 5 Průměrná kvadratická úchylka profilu - Rq 
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1.2.2 Pravidla hodnocení struktury povrchu 

Základním pravidlem při posuzování povrchu je zhodnocení, zda je povrch homogenní, 
nebo zcela odlišný. Tato základní informace je zpravidla vyhodnocena vizuálně. V případě, 
že je povrch homogenní, hodnoty určené z celého povrchu jsou porovnány s hodnotou pře-
depsanou na výkresové dokumentaci. Avšak pokud je zřetelné, že je povrch nehomogenní, 
hodnotíme každou část povrchu zvlášť. Dále existují další dvě pravidla pro bezpečné urče-
ní parametrů [6,10].    

 Pravidlo 16%: 

Pro požadované hodnoty horních a dolních mezních parametrů jsou považovány za bez-
pečné, jestliže ne více jak 16% všech hodnot naměřených na požadované délce přesáhne 
hodnotu předepsanou na výkresové dokumentaci [5,10]. 

Obrázek číslo 6 Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti výskytu hodnoty [5]   

 Pravidlo maxima: 

Pokud je požadována největší hodnota parametru, nesmí žádná hodnota na celém kontrolo-
vaném povrchu přesáhnout hodnotu uvedenou na výkresové dokumentaci. Toto pravidlo 
platí pouze, pokud je předepsáno [5,10]. 

1.2.3 Hodnocení parametrů 

Pro rozhodnutí, zda je povrch obrobené plochy ve shodě s požadavky na dokumentaci, jsou 
použity různé druhy parametrů struktury, z nichž každá charakteristika je vyhodnocována 
na určité délce. Do parametru struktury povrchu se nezahrnují vady povrchu, jako jsou 
póry a rýhy [4]. 

Při kontrole struktury povrchu je nutno zhodnotit, zda naměřené hodnoty jsou spolehlivé. 
Spolehlivost naměřených hodnot a jejich přesnost získáme při opakovaném měření zkou-
maného povrchu. Tedy spolehlivost a přesnost závisí na počtu měření základních délek. 
Čím větší je počet měření a vyhodnocovací délka, tím větší je spolehlivost. Avšak v praxi 
není možné měřit každý opracovaný povrch, neboť měření je zdlouhavé a tím i nákladné. 
Vždy je nutné volit kompromis mezi počtem měření a spolehlivostí daných hodnot [4]. 

Vyhodnocování drsnosti povrchu je zpravidla prováděno přístrojem, který za pomocí dia-
mantového, nebo safírového hrotu snímá povrch při stanovené přítlačné síle. Při přesouvá-
ní hrotu po ploše materiálu, jsou změny zaznamenávány pomocí napětí a indukčnosti. Nej-
běžnější způsob provedení přístrojů jsou s mechanickým převodem, induktivní, elektro-
magnetické a elektrodynamické.  
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1.3 Opotřebení řezných nástrojů 

Při obrábění je běžným jevem opotřebení nástroje. To je faktická záležitost, neboť v dů-
sledku pohybu nástroj-obrobek a nástroj-tříska dochází vždy ke kontaktu a tudíž i opotře-
bení. Samotný proces opotřebení nástroje je velmi složitý děj závislý na mnoha faktorech. 
Zjednodušeně lze říci, že se jedná o kombinaci mechanického, tepelného, chemického  
a abrazivního namáhání nástroje. Při samotném procesu se často objevuje několik typů 
namáhání součastně [1,2].  

1.3.1 Mechanismus opotřebení 

Mechanismus opotřebení lze určit do dvou typů, a to do mechanického a chemického.  
Při mechanickém opotřebení dojde k opotřebení vlivem odcházející třísky a třením po ob-
robku. Nicméně nedochází ke změně chemického složení materiálu nástroje. Nýbrž u che-
mického opotřebení se změní chemické složení nástroje v místě řezu. Touto změnou se 
zásadně mění mechanické vlastnosti povrchu nástroje. Mechanismy lze rozdělit do čtyř 
základních dějů. 

• Abraze – brusný otěr mikročástic uvolněných z obrobku nebo nástroje. 

• Adheze – plastická deformace v místě styku nástroj-obrobek. 

• Difuze – migrace atomů z obrobku do nástroje a opačně. 

• Oxidace – tvorba oxidů, například Al2O3 (velmi tvrdý oxid). 

Každý z dějů má jiný průběh a probíhá za rozdílných podmínek. Jeden z nejpodstatnějších 
činitelů určující, který z dějů bude probíhat, je teplota mezi nástrojem a obrobkem. Další 
neméně podstatný činitel je vliv řezných podmínek. Vliv řezných podmínek na opotřebení 
je znázorněn na obrázku číslo 7 [1,2]. 

   

 

Obrázek číslo 7 Graf závislosti opotřebení na řezných podmínkách [1]. 
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1.3.2 Typy opotřebení 

 Tvorba nárůstku (A): 

Nalepování obráběného materiálu na břit nástroje. Nárůstek má charakter návaru. Při odtr-
hávání může dojít ke křehkému porušení břitu. Při tomto opotřebení se zásadně snižuje 
jakost povrchu[8].   

 Opotřebení hřbetu (B): 

Jedno ze základních opotřebení charakterizující trvanlivost výměnných břitových destiček. 
Toto opotřebení lze pouze snížit. Vzniká v důsledku otěru nástroje s obrobkem[8]. 

 Výmol na čele (C): 

Nejčastěji vzniká u destiček s rovným čelem, avšak může se objevovat i u ostatních desti-
ček. Při zvyšující tvrdosti materiálu se výmol zužuje a zároveň prodlužuje[8]. 

 Oxidační rýha na vedlejším hřbetu (D): 

Jedná se o nejvýznamnější kritérium limitující životnost destiček. Zásadně zhoršuje drsnost 
povrchu obráběné plochy. Tento typ opotřebení vzniká zejména u soustružení[8]. 

 Vrubové opotřebení na hlavním břitu (E): 

Vzniká na stykové ploše nástroje s obrobkem. Způsobuje jej zpevnění obráběného materiá-
lu a vzniklé otřepy. Nejčastěji u korozivzdorných ocelí[8].  

Typy opotřebení (A, B, C, D, E) jsou zobrazeny na obrázku číslo 8. 

 
Obrázek číslo 8 Typy opotřebení A, B, C, D a E 
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 Křehké porušení řezné hrany (mikrovyštipování), (F): 

Tento typ se objevuje převážně v kombinaci s jinými typy opotřebení. Z tohoto důvodu je 
obtížné jej jednoznačně identifikovat. Je pozorováno zejména u strojů s nízkou tuhostí[8]. 

 Porušování řezné hrany (mimo záběr), (G): 

Vzniká při nesprávném utváření třísky. Při špatném odchodu třísky z řezu naráží na břit a 
ten ho mechanicky poškozuje [8]. 

Na obrázku číslo 9 jsou vyobrazeny porušení F a G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 9 Typy opotřebení F a G  

 

 Hřebenovité trhliny (H): 

Vzniká při přerušovaném řezu v důsledku tepelného zatížení [8]. 

  Plastická deformace špičky (I): 

Jedná se o výrazné přetížení břitu v důsledku vysokých řezných teplot[8]. 

Na obrázku číslo 10 Jsou vyobrazeny typy opotřebení H a I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 10 Typy opotřebení H a I. 
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1.3.3 Kritéria opotřebení 

Kritéria opotřebení slouží zejména ke stanovení trvanlivosti nástroje. Při dovršení hodnoty 
opotřebení předpokládáme nástroj za otupený. Samotná volba velikosti otupení se posuzuje 
buď z ekonomického hlediska, nebo z technologického hlediska. Jednotlivá kritéria jsou 
dána normou ČSN ISO 3685. Na obrázku číslo 11 lze pozorovat jednotlivá kritéria opotře-
bení nástroje [1,2]. 

 
Obrázek číslo 11 Kritéria opotřebení nástroje [1]. 

Základní rozměry opotřebení jsou tyto: VB – šířka fazetky opotřebení na hřbetě, KT – 
hloubka výmolu na čele, KVy – radiální opotřebení špičky.  

Velikost opotřebení je nejčastěji uváděna v závislosti na řezné rychlosti, která je základním 
parametrem při volbě řezných podmínek. Kritérium opotřebení je nejčastěji VBb a KT. 
V počátku obrábění je patrný rychlý nárůst opotřebení VB z důvodu velkého měrného tla-
ku. Ve střední části dochází k lineárnímu nárůstu jednotlivých druhů opotřebení. 
V poslední fázi dochází k rychlému opotřebení vlivem tepelného zatížení břitu. Doporuču-
je se ostřit (popřípadě vyměnit) nástroj před poslední fází. Doporučená mezní hodnota opo-
třebení šířky fazetky je VBb = 0,03 – 0,04 mm [2]. Velikost hloubky KT v závislosti  
na čase tvoří exponenciální křivku. Nárůst opotřebení nástroje je způsoben přestupem tepla 
do nástroje při zvětšování plochy styku. Doporučená mezní hodnota pro hloubku výmolu  
na čele je KT = 0,2 – 0,3 mm [1,2].  

1.3.4 Trvanlivost a životnost nástroje 

Trvanlivost nástroje je součet všech čistých řezných časů od počátku obrábění, až po mezní 
opotřebení břitu nástroje. Mezní stav může být doporučený, nebo stanovený podle potřeby 
výroby (tvar obrobku, jeho přesnost a kvalita povrchu) [2].  

Životnost nástroje lze chápat jako součet všech jeho trvanlivostí, nebo celková doba funkce 
nástroje. Celkovou funkcí nástroje je myšlena možnost přebrušování, popřípadě otočení 
břitové destičky [2]. 
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2 NÁVRH EXPERIMENTU 

Cílem experimentu je ověření drsnosti povrchu a životnost výměnné břitové destičky  
po čelním frézování za předpokladu, že se obrábění provádí na stroji, který je v provozu 
několik desítek let a vykazuje známky opotřebení. Zkušební materiál je nařezán na délku 
200 mm, aby byl čas frézování co nejdelší a bylo možné docílit času trvanlivosti. Hloubka 
záběru ostří bude 2 mm. Je tedy možné z jedné tyče udělat 7 měření.  

2.1 Zkušební materiál 

Zkušební materiál je uhlíková konstrukční ocel 11 373 (S235JRG1). Použitý materiál  
je velmi podobný materiálu, který je používán při testování výměnných břitových destiček. 
Materiál je dodán v polotovaru 45 mm x 20 mm x 3000 mm. Chemické složení materiálu 
je uvedeno v tabulce číslo 1. Tvrdost materiálu je podle výrobce 133 HB. Minimální pev-
nost v tahu 390 Mpa.  

Tabulka číslo 1 Chemické složení testovaného materiálu 

Značení oceli C [%] P [%] S [%] N [%] Mn [%] 

11 373 Max. 0,17 0,045 0,045 0,007 Max 0,045 

 

2.2 Obráběcí stroj 

Jak bylo již řečeno, obráběcí stroje je v provozu již několik desítek let. Historie tohoto 
stroje spadá do podniku ČKD, kde sloužil na údržbě. V roce 1993 byl odkoupen soukro-
mím podnikatelem a do dnes slouží jako výrobní prostředek. I přes značné opotřebení  
je stroj stále v plném provozu, neboť na určité druhy operací je časově a finančně nepřeko-
natelný. Jedná se o univerzální konzolovou frézku FB 25 U. Rok výroby 1972. Stroj dis-
ponuje posuvy a otáčkami uvedených v tabulce číslo 2. Posuvové a otáčkové řady jsou 
velmi důležité, neboť vypočtené řezné podmínky jsou podmíněny těmito řadami. Z důvodu 
zmíněného opotřebení bude optimální řezná rychlost vynásobena koeficientem stavu stroje. 
Na obrázku číslo 12 je vyobrazen použitý stroj.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 12 Univerzální konzolová frézka FB 25 U. 
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Tabulka číslo 2 Posuvová a otáčková řada frézky FB 25 U. 

Posuvová řada 
[mm/min] 

8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 68; 80; 100; 125; 160; 
200; 250; 315; 400; 500; 680; 800; 1000; 1250; 1600 

Otáčková řada  
[ot/min] 

35; 45; 56; 71; 90; 112; 140; 180; 224; 280; 355; 450; 560; 
710; 900; 1120; 1400; 1800 

2.3 Obráběcí nástroj 

Jelikož je test koncipován do čelního obrábění, je použita frézovací hlava Pramet. Jedná  
se o pozitivní frézovací hlavu o průměru 100 mm s označením 100B07R – W75SP12D.  
Je to hrubovací čelní fréza s úhlem nastavení hlavního ostří κr=750. Upínání výměnných 
břitových destiček je prováděno pomocí upínacích klínů a nastavení pomocí stavěcích klí-
nů. Jelikož je nástroj využíván, je nutné ho seřídit. Seřízení je prováděno podle doporuče-
ného postupu výrobcem. 

Na obrázku číslo 13 je použitá frézovací hlava a v tabulce číslo 3 jsou základní parametry 
této hlavy. Na obrázku číslo 14 je možné vidět způsob seřizování frézovací hlavy. V přílo-
ze číslo 1 je vyobrazen komparační délkoměr SOMET, kterým bylo seřízení provedeno. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 13 Čelní frézovací hlava W75SP12D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 14 Postup seřízení frézovací hlavy. A) celkový pohled, B) detail seřizování. 
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Tabulka číslo 3 Parametry frézovací hlavy W75SP12D. 

 

Výměnné břitové destičky: 

Výměnné břitové destičky jsou vybrány od firmy Korloy. Jedná se o typ SPKN 1203 EN-
SR - MX. Tento typ destiček disponuje hladícím břitem, který má κr=0. Destička je vyob-
razena na obrázku číslo 15. Hladící břit na destičce umožňuje obrobit součást s lepší struk-
turou povrchu, ale musí být splněny podmínky. Jedná se zejména o co nejlepší seřízení 
axiální házivosti jednotlivých břitů. Další podmínkou je, že posuv na otáčku nebude větší 
než šířka hladícího břitu. Je doporučeno volit posuv na otáčku fot ≤ 0,8.a (kde a je šířka 

hladícího břitu). Dobře a špatně seřízená axiální házivost břitů je znázorněna na obrázku 

číslo 16 [7]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 15 Výměnná břitová destička SPKN 1203 ENSR - MX 

 
Obrázek číslo 16 Axiální rzivost.  A) seřízené břitové destičky, B) neseřízené břitové destičky [9]. 
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Materiál povlaku je označen výrobcem jako NCM 325. Jedná se o materiál s vysokou otě-
ruvzdorností a dobrou houževnatostí. Označení NCM 325 v sobě skrývá dvě základní cha-
rakteristiky výměnných břitových destiček.  První dvě písmena označují metodu povlako-
vání. V tomto případě se jedná o metodu povlakování CVD (chemické napařování). Povlak 
je primárně určen pro frézování a je srovnatelný s ISO značení P20 – P30, GC4240 od fir-
my SANDVIC nebo TP2500 od firmy SECO. Řezná rychlost se pohybuje v intervalu  
od 160 m/min do 300 m/min (řezná rychlost musí být ponížena koeficientem stavu stroje  
k = 0,95). Aplikační oblast použití tohoto materiálu je znázorněna na obrázku číslo 17 [7]. 

 
Obrázek číslo 17 Aplikační oblast povlaku NCM 325 [7]. 

 

2.4 Určení řezných podmínek 

Určení řezných podmínek je nejdůležitější část při přípravě jakéhokoli typu obrábění.  
Základní parametr pro určování řezných podmínek je řezná rychlost doporučena výrobcem 
destiček. V experimentu jsou testovány čtyři různé řezné podmínky. Nejprve jsou spočteny 
otáčky a posuv pro optimální řeznou rychlost. Dále jsou vypočteny hodnoty pro spodní  
a horní hranici řezné rychlosti. Poslední podmínky jsou určeny nad hranici doporučené 
řezné rychlosti. Ze vztahu 1 a 2 jsou spočteny potřebné hodnoty otáček a posuvů. 
V tabulce číslo 4 jsou veškeré potřebné údaje k provedení experimentu. 

Řezná rychlost vynásobena koeficientem stavu stroje je v intervalu od 152 m/min  
do 285 m/min. Interval posuvu na zub je od 0,1 do 0,35 mm. Z důvodu testování volíme 
pro výpočet posuv na zub fz = 0,1 mm [1,2].  

n = �� ∙ 1000� ∙ 	  (1) 

kde: n [ot/min] - otáčky nástroje 

 vc [m/min] - řezná rychlost 

 D [mm] - průměr frézy  

 

n = �� ∙ 1000� ∙ 	 = 152 ∙ 1000
� ∙ 100 = 484	��/��� 
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�� = �� ∙ � ∙ � (2) 

kde: n [ot/min] - otáčky nástroje 

 vf [mm/min] - posuvová rychlost 

 z  [mm] - počet zubů frézovací hlavy 

 fz [mm/zub] - posuv na zub  

�� = �� ∙ � ∙ � = 0,1 ∙ 8 ∙ 484 = 387	��/��� 

Tabulka číslo 4 Potřebné podmínky k provedení experimentu. 

Číslo  

měření 

Řezná  

rychlost 

vc [m/min] 

Otáčky 

 

n [ot/min] 

Otáčky  

skutečné 

nskut [ot/min]  

Posuv 

 

f [mm/min] 

Posuv  

skutečný 

fskut [mm/min]  

1 152 484 500 400 400 

2 220 700 710 568 500 

3 285 907 900 720 680 

4 350 1114 1120 896 900 

 

2.5 Aparatura pro vyhodnocení kvality povrchu 

Pro vyhodnocení parametrů je zvolen přenosný přístroj Mitutoyo SJ 201P. Hlavní důvod 
zvolení přenosného (dílenského) přístroje je snadné měření přímo na stroji popřípadě 
v jeho blízkosti. Tato vlastnost značně usnadňuje celý projekt, neboť kvalita povrchu  
je vyhodnocována každou minutu trvanlivosti břitové destičky. Přístroj je nastaven na mě-
ření podle normy ISO. Vyhodnocovací délka na 12,5 mm (maximum 17,5 mm). Diaman-
tový snímací hrot má poloměr 2 μm a měřící síla hrotu je 0,75 Nm [8]. Na obrázku číslo 18 
je vyfocen přístroj při kalibraci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 18 Drsnoměr mitutoyo SJ 201P při kalibraci. 
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3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů 

Experimentální část práce byla časově velmi náročná, neboť se současně sledovala drsnost 
povrchu a opotřebení výměnných břitových destiček. Měření bylo opakováno vždy po ob-
robení jednoho polotovaru, tedy každá 7 jízda byla vyhodnocena. Opotřebení nástroje bylo 
sledováno vizuálně přímo na nástroji a při prvním náznaku dostatečného opotřebení byla 
destička přeměřena pomocí digitálního mikroskopu Conrad MP - M01. Jednotlivé výsled-
ky jsou rozebrány níže.  

3.1 Ověření drsnosti povrchu 

Při navrhování experimentu byla stanovena jako mezní hodnota střední aritmetické úchyl-
ky povrchu Ra = 3,2 μm. Tato hodnota nebyla ani v jednom typu měření docílena, neboť 
díky hladícímu břitu výměnných břitových destiček, byl povrch neustále pod touto hranicí 
i za značného opotřebení destiček. Z tohoto důvodu byly zařazeny ještě další dvě charakte-
ristiky, které hodnotí strukturu povrchu z jiných hledisek. V tabulce číslo 5 jsou vyznačeny 
změny jednotlivých parametrů od počátku testu, až k jeho závěru. Závěr každé testované 
části byl určen podle kritéria opotřebení výměnné břitové destičky. 

Tabulka číslo 5 Změna charakteristiky povrchu během frézování. 

vc [m/min] T [min] Ra [μm] Rz [μm] Rq [μm] 

152 
1 1,3 6,94 1,6 

161 1,5 9,4 1,7 

220 
1 1,3 8,65 1,85 

115 1,4 10,97 2,05 

285 
1 1,4 10,29 2,1 

63 1,75 14,07 2,4 

350 
1 2,2 11,3 2,2 

42 2,4 15,7 2,8 

 

Z tabulky číslo 5 je vidět zkreslený pohled na strukturu povrchu při použití pouze charakte-
ristiky Ra, která se liší v řádech desetin μm. Mohlo by se říci, že se povrch nezměnil, avšak 
při zařazení charakteristiky Rz je jasné, že povrch vykazuje určitou změnu na počátku testu 
a na konci. Charakteristika Rq také není nikterak přesvědčivá. V příloze číslo 2 je zobrazen 
povrch použitého materiálu po 1 minutě frézování a po poslední minutě, kdy byl test ukon-
čen. Na těchto fotkách je patrná změna povrchu po jednotlivých testech. 
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3.2 Opotřebení výměnné břitové destičky 

Druhá část experimentu se zaobírá opotřebením řezného nástroje. Pro tuto část byla stano-
vena hranice opotřebení VB = 1 mm. Opotřebení destičky určovalo zakončení testu, neboť 
první kritérium týkající se struktury povrchu nebylo ani v jednom případě docíleno.  
Na obrázku číslo 19 je zobrazen graf znázorňující závislost trvanlivosti testované výměnné 
břitové destičky na opotřebení hřbetu. 

Destičky ve všech testech vykazovaly velkou odolnost proti opotřebení. Výrobce udává 
trvanlivost 80 minut pro opotřebení hřbetu VB = 0,2 mm. Při řezné rychlosti 152 m/min  
a 220 m/min destička překročila udávanou trvanlivost výrobcem. U řezné rychlosti  
285 m/min byla trvanlivost o 17 minut kratší. Při překročení doporučené řezné rychlosti  
o 50 m/min (tedy vc = 350 m/min), byla trvanlivost třetinová. 

 
Obrázek číslo19 Odolnost proti opotřebení 

 

U řezné rychlosti vc = 350 m/min byl test ukončen dříve než při opotřebení VB = 1 mm. 
Důvodem byla změna opotřebení. Na destičce se začalo projevovat křehké porušení  
na řezné hraně. Toto porušení je uvedeno na obrázku číslo 23. Na obrázku číslo 22 je vy-
obrazena výměnná břitová destička s opotřebením na hřbetě s VB = 1 mm. Na obrázku 
číslo 20 je destička těsně před počátkem opotřebení (vc = 152 m/min, t = 96 minut) a na 
obrázku číslo 21 je destička s opotřebením na hřbetě VB = 0,2 mm (vc = 152 m/min,  
t = 119 minut). V příloze číslo 3 jsou detaily opotřebení výměnných břitových destiček  
a v příloze číslo 4, je zaznamenána změna třísky při začátku testu a těsně před ukončením. 
Na třísce, která se tvořila při nově použité destičky, je viditelná celistvost hran a hladkost 
celé třísky. U třísky, která se tvořila těsně před mezním opotřebením, je patrná necelistvost 
hran a vruby způsobené opotřebením destiček.  
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Obrázek číslo 20 Výměnná břitová destička před vznikem opotřebení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 21 Výměnná břitová destička s opotřebením na hřbetě VB = 0,2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 22 Výměnná břitová destička s opotřebením na hřbetě VB = 1 mm. 
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Obrázek číslo 23 Výměnná břitová destička s křehkým porušením řezné hrany 

3.3 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Z hlediska technicko-ekonomického hodnocení mohou být uvažovány dvě varianty. První 
varianta je z hlediska maximální výrobnosti, druhá z hlediska minimálních nákladů.  
Při první variantě se předpokládá co nejvyšší výrobnost, bez ohledu na náklady spojené 
s opotřebením nástrojů. Tato varianta nastává, pokud je nutno ve výrobě plnit určité poža-
davky zákazníků v potřebném termínu a zároveň nejsou volné kapacity pro přemístění vý-
roby. Varianta číslo dvě nastává, pokud výroba má dostatek času na výrobu, nebo nezáleží 
v první řadě na termínu, ale na nákladech na nástroje.  

3.3.1 Teoretický výpočet pro optimální řeznou rychlost 

Tyto dvě kritéria jsou určena podle optimální trvanlivosti nástroje, ze které se vyjádří řezná 
rychlost pro obě varianty. Pro výpočet je nutno určit kritérium opotřebení výměnné břitové 
destičky a další parametry, které jsou uvedeny v tabulce číslo 6. Výpočet je proveden 
z Taylorova vztahu. Vypočtené hodnoty řezných rychlostí jsou teoretické vztahy nezahrnu-
jící limitní podmínky stroje.  

Tabulka číslo 6 Parametry potřebné pro výpočet technicko-ekonomického zhodnocení. 

VB [mm] Opotřebení hřbetu 1 

λ [-] Poměr mezi dobou nástroje v záběru a celkovou dobou tAS 1 

B [Kč] Cena použité výměnné břitové destičky 154 

nb [-] Počet břitů 4 

E [Kč/h] Náklady na hodinu provozu pracoviště 450 

tAX [min] Čas potřebný na výměnu výměnných břitových destiček 22 

 

Dále je nutné určit konstantu CT a m, kde CT je konstanta, která závisí v největší míře  
na materiálu obrobku a exponent m charakterizuje především vlastnosti řezného nástroje. 
Obě hodnoty lze vypočítat nebo určit z grafu lineární regrese. Pokud je Tayloruv vztah 
vyjádřen v logaritmických souřadnicích, kde trvanlivost T leží na svislé ose, lze rovnici 
vyjádřit ve tvaru � = � ∙ � +  . Z lineární rovnice lze vyjádřit konstantu a i b pomocí 
vzorce číslo 3 a 4. Hodnota exponentu m je m = – a a hodnota konstanty CT je CT = 10b 

[1,11]. 

� = � ∙ ∑ �" ∙ �" − ∑�" ∙ ∑ �"� ∙ ∑ �"$ − %∑�"&$  (3) 
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 = ∑y( ∙ ∑ x($ − ∑x( ∙ y( ∙ ∑ x(n ∙ ∑ x($ − %∑x(&$  (4) 

V tabulce číslo 7 a 8 jsou uvedeny potřebné hodnoty pro vypočtení obou konstant. 

Tabulka číslo 7 Převedení hodnot vc a T do logaritmických souřadnic. 

VB = 1 mm 
vc [m/min] 

152 220 285 350 

T [min] 161 115 63 42 

Log vc = xi 2,18 2,34 2,46 2,54 

Log T = yi 2,2 2,0 1,79 1,62 

 

Tabulka číslo 8 Hodnoty potřebné pro dosazení do rovnice číslo 3 a 4. 

vc [m/min] �í �" �" ∙ �" �"$ 

152 2,18 2,21 4,8 4,8 

220 2,34 2,0 4,8 5,5 

285 2,46 1,8 4,4 6,0 

350 2,54 1,62 4,1 6,5 

+  9,53 7,61 18 22,78 

 

� = � ∙ ∑ �" ∙ �" − ∑�" ∙ ∑ �"� ∙ ∑ �"$ − %∑�"&$ = 4 ∙ 18 − 9,51 ∙ 7,61
4 ∙ 22,78 − 90,82 = −1,75 

 

 = ∑y( ∙ ∑ x($ − ∑x( ∙ y( ∙ ∑ x(n ∙ ∑ x($ − %∑x(&$ = 7,61 ∙ 22,78 − 18 ∙ 9,55
4 ∙ 22,78 − 90,82 = 4,86 

 
Z toho je tedy hodnota exponentu m = 1,75 a hodnota konstanty CT = 104,86. Po zjištění 
těchto hodnot lze ze vzorců číslo 5 a 6 vypočítat optimální trvanlivost nástroje pro maxi-
mální výrobnost a pro minimální náklady [1,11].  
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Optimální trvanlivost nástroje pro minimální náklady Topt.1: 

./01.3 = %� − 1& ∙ 460 ∙ 56 7 ∙ 8 (5) 

Kde: m [-] - exponent, 

 B [Kč] - cena použité výměnné břitové destičky, 

 E [Kč] - náklady na hodinu provozu pracoviště. 

 

./01.3 = %� − 1& ∙ 9:;∙<= > ∙ 8 = %1,75 − 1& ∙ 9:;∙3?@@?; > ∙ 1 = 15,4	���  

 

 Optimální trvanlivost nástroje pro maximální výrobnost Topt.2: 

./01.$ = �AB ∙ 8 ∙ %� − 1& (6) 

Kde: tAX [min] - čas potřebný na výměnu nástroje. 

 

./01.$ = �AB60 ∙ 8 ∙ %� − 1& = 22
60 ∙ 1 ∙ %1,75 − 1& = 0,275	��� 

 

Nyní lze vypočítat optimální řezné rychlosti pro obě varianty ze vzorce číslo 7. Za trvanli-
vost se vždy dosadí výsledek z jedné, či druhé varianty. 

. = CD��E	 (7) 

 Řezná rychlost pro minimální náklady (T = 15,4 min): 

�� = 4CD. 7
F
G = H10@,I:15,4 J

F
F,KL = 125,5	�/��� 

  

 Řezná rychlost pro maximální výrobnost (T = 0,275 min): 

�� = 4CD. 7
F
G = H10@,I:0,275J

F
F,KL = 1252	�/��� 

 3.3.2 Návrh optimálních podmínek z testované řady 

Optimální řezné podmínky pro minimální náklady a maximální výrobnost v předchozí ka-
pitole jsou podmínky, které nezahrnují vlastnosti stroje. Jelikož na testovaném stroji  
je pevně daná otáčková a posuvová řada, nelze vždy splnit optimální podmínky, pouze  
se lze přiblížit. Jelikož v této práci byly jasně definovány podmínky pro samotný test vý-
měnných břitových destiček, tak i zhodnocení se bude vztahovat k těmto hodnotám. 
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 Optimální trvanlivost nástroje pro minimální náklady  

Optimální trvanlivost nástroje pro minimální náklady lze uvažovat jako maximální dobu, 
po kterou nástroj obrobí největší objem materiálu. Z trvanlivosti nástroje lze jednoduše 
vypočítat objem odebraného materiálu u jednotlivých řezných rychlostí. Porovnání je uve-
deno na obrázku číslo 24. Z grafu je patrné, že pro maximální objem odebraného materiálu 
jedním nástrojem je vhodné volit co nejnižší řeznou rychlost, tedy 125 m/min. Při nastave-
ní řezné rychlosti 125 m/min odebere nástroj o 42 % více materiálu, než při maximální 
řezné rychlosti. 

 
Obrázek 24 Objem odebraného materiálu za dobu trvanlivosti nástroje 

 Optimální trvanlivost nástroje pro maximální výrobnost.  

Pro maximální výrobnost jsou voleny takové podmínky, které zajistí co největší objem 
odebraného materiálu za určitou časovou jednotku. V tomto případě za 1 minutu obrábění. 
Na obrázku číslo 25 je jasně viditelné, že největší objem materiálu lze odebrat při maxi-
mální řezné rychlosti.  

 
Obrázek číslo 25 Objem odebraného materiálu za 1 minutu. 
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 Optimální podmínky v závislosti na obou podmínkách.  

Obě uvedené podmínky jsou v podstatě extremní. Při obrábění minimálními řeznými pod-
mínkami lze, ale na úkor velké časové náročnosti. Oproti tomu při volení maximálních 
řezných podmínek nastávají náklady na výměnu jednotlivých břitových destiček a to je též 
velmi časově náročné. Proto je nutno zvolit optimální podmínky zahrnující obě varianty. 
Na obrázku číslo 26 je patrný průnik těchto dvou podmínek. Tyto podmínky lze považovat 
za optimální. V případě tohoto testu jsou jako optimální podmínky voleny nejbližší nižší, 
tedy 220 m/min. 

 
Obrázek číslo 26 Optimální podmínky mezi maximální výrobnosti a minimálními náklady 
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ZÁVĚR 

Celá práce se zaobírá problematikou čelního frézování na konvenčním frézce FB 25 U, 
která je v provozu již řadu let. Cílem bylo zjistit, zda lze aplikovat výměnné břitové destič-
ky používané u moderních CNC strojů na starém stroji. Byla provedena řada měření drs-
nosti povrchu po frézování a opotřebení výměnných břitových destiček. Postupně byly 
nastavovány různé řezné rychlosti od nejnižších, až po řeznou rychlost, která byla nad do-
poručeným rozsahem od výrobce. Test byl vždy ukončen, pokud byla splněna jedna  
ze dvou podmínek. Podmínka drsnosti povrchu nebyla ani u jednoho testu překročena. 
Maximální aritmetická úchylka povrchu byla stanovena na Ra = 3,2 μm. Testy tedy byly 
ukončeny vždy, když dosáhlo opotřebení hřbetu VB = 1 mm. Což byla druhá podmínka 
experimentu.  

Drsnost povrchu při tomto experimentu se neustále pohybovala pod stanovenou hranicí 
experimentu. Tomuto faktu přispíval typ výměnné břitové destičky, která disponovala tak-
zvaným hladícím břitem. Tato ploška vykazovala minimální opotřebení i po ukončení tes-
tu. Avšak jak bylo popsáno, střední aritmetická úchylka profilu nebere ohled na prohlubně 
a vyvýšeniny. Proto byly do experimentu přidány další dvě charakteristiky (největší výška 
profilu Rz a průměrná kvadratická úchylka profilu Rq). U těchto charakteristik profilu  
je již patrná změna. Tato změna je ovšem stále zanedbatelná. Výsledek tohoto experimentu 
nevykazuje důvody, proč nepoužívat výměnné břitové destičky na konvenčních strojích. 

U sledování opotřebení byly potvrzeny trvanlivosti deklarované výrobcem. U nejnižší řez-
né rychlosti byla trvanlivost dokonce překročena o 50 minut. I u řezné rychlosti vc = 220 
m/min byla trvanlivost překročena o 11 minut. Zvrat nastal u řezné rychlosti, která se po-
hybovala na horní hranici doporučené oblasti. Při řezné rychlosti vc = 285 m/min byla tr-
vanlivost o 33 minut nižší. Nejvyšší řezná rychlost byla stanovena pouze pro porovnání.  
U této řezné rychlosti byla trvanlivost nižší o 45 minut. I v této části experimentu nelze 
vyvrátit použití výměnných břitových destiček na starém konvenčním stroji. 

V poslední části byly vypočteny optimální řezné rychlosti pro maximální výrobnost a pro 
minimální náklady. Tyto hodnoty jsou pouze informativní. Výpočty zahrnují pouze expo-
nent m, který zahrnuje především vlastnosti nástroje a konstantu CT, která reprezentuje 
materiálovou charakteristiku. Dále jsou zde znázorněny optimální podmínky z testované 
řady, kdy pro maximální výrobnost je nejvýhodnější řezná rychlost vc = 350 m/min a pro 
minimální náklady řezná rychlost vc = 152 m/min. Z těchto dvou jsou pak určeny optimální 
podmínky zahrnující obě tyto podmínky. Zde byla jako optimální hodnota pro obrábění 
určena řezná rychlost vc = 220 m/min.  

Závěrem lze konstatovat, že testované výměnné břitové destičky lze s ohledem na tento 
experiment použít na běžném konvenčním stroji za doporučených podmínek výrobcem. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

Symbol  Jednotka    Popis 

B   [Kč]   cena použité výměnné břitové destičky  

CT   [-]   konstanta 

D   [mm]   průměr frézovací hlavy 

E   [Kč]   náklady na hodinu provozu pracoviště 

KT   [mm]   hloubka výmolu na čele 

KV y   [mm]   radiální opotřebení špičky 

Ra   [μm]   střední aritmetická úchylka profilu 

Rq   [μm]   průměrná kvadratická úchylka profilu 

Rz   [μm]   největší výška profilu 

T   [min]   trvanlivost nástroje 

TAX   [min]   čas potřebný na výměnu nástroje 

VB   [mm]   šířka fazetky opotřebení na hřbetě 

Ypx   [μm]   výška výstupku profilu v měřené délce 

Yvx   [μm]   hloubka prohlubně profilu v měřené délce 

Z   [ks]   počet ostří nástroje 

ap   [mm]   šířka záběru ostří 

f   [mm/min]  posuv    

fot   [mm/ot]  posuv na jednu otáčku 

fskut   [mm/min]  skutečný posuv (z posuvové řady stroje) 

fz   [mm/zub]  posuv na zub 

lm   [mm]   vyhrnovací délka 

m   [-]   exponent 

n   [ot/min]  otáčky vřetene 

nb   [ks]   počet břitů nástroje 

nskut   [ot/min]  skutečné otáčky vřetene (z otáčkové řady) 

vc   [m/min]  řezná rychlost 

κr   [0]   úhel nastavení hlavního ostří 

 

Zkratka  Jednotka    Popis 

CNC   [-]   computer numeric control 

CVD   [-]   chemical vapour deposition 
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PŘÍLOHA 1 

Komparační délkoměr SOMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka číslo 9 Technické údaje komparačního délkoměru SOMET. 

Měřící rozsah stupnice [mm] ± 0,1 

Hodnota dílku [mm] 0,001 

Přesnost v celém měřícím rozsahu [mm] ±  0,001 

Váha [g] 7000 

Průměr stopky [mm] 28 h6 

Délka upínací části stopky [mm] 60 
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PŘÍLOHA 2 

Změna povrchu po frézování  

 
Obrázek číslo 27 Zobrazení povrchu po frézování (1. minuta) 

 

Obrázek číslo 28 Zobrazení povrchu po frézování (160. minuta) 
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PŘÍLOHA 3 
Detail opotřebení destiček 

 

Obrázek číslo 29 Výměnná břitová destička s opotřebením na hřbetě VB = 0,2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 30 Výměnná břitová destička s opotřebením na hřbetě VB = 1 mm. 
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PŘÍLOHA 4 
Rozdílnost třísek při započetí a těsně před koncem testu 

 

Obrázek číslo 31 Tříska při započetí testování. 

 

Obrázek číslo 32 Tříska těsně před ukončením testu. 
 



 

 


