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ABSTRAKT 

Cílem práce je uvedení do problematiky frézování lopatek turbín. Zaměřuje se na popis 

turbín, matriálů využívaných pro jejich výrobu, frézování, CAD/CAM systémů, metod 

generování optimální trajektorie víceosého obrábění nepravidelných ploch a představení 

hlavních problémů na které, je možné narazit při frézování turbínových lopatek. 

Klíčová slova 

Frézování, turbína, lopatka, CAM 

 

ABSTRACT  

The aim of this work is an introduction to milling of turbine blades. It is focused on 

description of turbines, of materials use for their manufacturing, of milling, of CAD/CAM 

systems, methods used to generate trajectories on complex surfaces and presentation of 

principal issues encountered during milling of turbine blades.  

Key words 

Milling, turbine, blade, CAM 
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ÚVOD 

Lopatkové stroje jsou dnes hojně využívané stroje v energetice a letectví, ale hrají velmi 

významnou roli i v automobilovém průmyslu, kde jsou turbodmychadla součástí téměř 

každého moderního spalovacího motoru. 

Frézování lopatek, především plynových, turbín představuje velmi náročnou 

technologickou operaci i při využití moderních CAD a CAM systémů. Nejvýraznější 

omezení představuje jednak tvarová složitost a také tenkostěnný charakter součástí. 

V kombinaci s častým využitím těžko obrobitelných materiálů se musí při obrábění počítat 

jednak s možnými deformacemi způsobenými řeznými silami, vibracemi součásti, ale i 

rizikem podřezání způsobeném nesprávnou trajektorií nástroje. Všechny tyto nedostatky 

mohou mít zásadní vliv nejen na výkonnost turbíny, ale i na její životnost, případně 

odolnost vůči namáhání. Je tedy velmi důležité věnovat velkou pozornost těmto 

problémům už při návrhu, ale především při přípravě výroby.  
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1 ROZDĚLENÍ TURBÍN 

První rozdělení lze vytvořit podle vzájemného působení pracovní tekutiny a funkčních 

ploch lopatkového stroje. V případě, že energie pracovní tekutiny je využita k roztáčení 

oběžného kola mluví se o turbíně. U kompresorů, čerpadel apod. je mechanická práce 

rotoru předávána tekutině a mluví se tedy o pracovním stroji [1]. Další rozdělení je možné 

provést podle nespočtu různých kritérií. 

1.1 Vodní turbíny 

Vodní turbíny využívají ke svému fungování vodního spádu. Pracovní tekutinou je voda 

předávající svou kinetickou a potenciální energii turbíně, která ji mění v mechanickou 

energii. V současné době se využívají nejčastěji v energetice k výrobě elektrické energie ve 

spojení s generátorem [2]. 

Peltonova turbína se používaná v případech, kde je k dispozici velký tlakový spád, ať už 

přirozený díky převýšení, nebo v industriálních závodech, kde se pracuje s kapalinami o 

vysokých tlacích. K roztočení turbíny se využívá vodní paprsek urychlený a usměrněný 

tryskou. Jedná se o rovnotlaké impulzní turbíny, které mohou dosahovat výkonu až 300 

MW [4,5]. 

Francisovy turbíny jsou dnes jedny z nejrozšířenějších. Jedná se o typ radiální, takže směr 

vstupu vody je kolmý na osu rotace. Oproti Peltonově využívá reakčního principu a 

přetlakového stupně. K dosažení ideálního proudění jsou vybaveny natáčecími statorovými 

lopatkami, ale i přes to, její účinnost výrazně klesá při průtocích nižších, než s jakými se 

počítalo v návrhu. Jejich výkon může dosáhnout až 1000 MW [4,5]. 

Kaplanova turbína je, stejně jako Francisova, přetlaková a pracuje na reakčním principu, 

ovšem jedná se o turbínu axiální s radiálním vstupem, kde je proudění okolo rotoru 

rovnoběžné s jeho osou. Její hlavní výhodou je možnost natáčení jak statorových, tak 

rotorových lopatek, což jí umožňuje pružně reagovat na změny v průtoku a zachovávat co 

nejvyšší účinnost. Nejběžněji se používají pro menší, až střední spády, s výkony, které 

mohou dosahovat 150 MW [4,5]. 

1.2 Parní turbíny 

Parní turbíny se používají pouze jako součásti složitějších systému, jelikož ke svému 

fungování potřebují zdroj páry. Ve většině případů se využívá pára vodní. Jejím zdrojem 

může být parní kotel spalující fosilní paliva, nebo biomasu, parogenerátory jaderných a 

solárních elektráren, případně i geotermální vrt [6]. 

Obr. 1.1  Obr. 1.1 Vodní turbíny [3]. 
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Existuje několik typů parních turbín. Prvním z nich je kondenzační, které se často 

využívají v tepelných elektrárnách. Výstupní hrdlo ústí do kondenzátoru, kde pára 

zkondenzuje a vytvoří oblast velmi nízkého absolutního tlaku v řádech několika tisícin 

MPa. Důvod přidání kondenzátoru je zvýšení tepelné účinnosti turbíny díky zvětšení 

entalpického spádu [6,7,8]. 

Dalším typem jsou protitlaké turbíny. Při průchodu turbínou pára expanduje a koná práci, 

kterou je možné využít k výrobě elektrické energie, nebo pohánění jiných strojů. 

Nedochází ovšem k využití celého entalpického spádu průchodu strojem a je tedy možné 

na výstupu odebírat přehřátou páru, kterou lze využít další procesy [7,8,9]. 

V neposlední řadě se v průmyslové praxi využívají odběrové turbíny. U tohoto typu se 

odebírá část páry na jednom, nebo několika místech při průchodu turbínou a je možné ji 

poté využít k dalším procesům, nebo k regeneraci tepla. Zbytek páry pokračuje v expanzi 

v turbíně a koná práci [7,8,9]. 

1.3 Plynové turbíny 

Plynové turbíny jsou velmi podobné parním, ale pro jejich pohon se nevyužívá pára, ale 

jiný plyn. V kombinaci se spalovací komorou se mluví o spalovací turbíně, která se 

využívá pro pohon lodí, případně v leteckém průmyslu jako součást turbovrtulových, 

turbodmychadlových, případně proudových motorů [2,6]. 

2 MATERIÁLY 

Rozsáhlost domén využití turbín, se odráží i v materiálech používaných k jejich výrobě. Na 

příklad u pump a vodních turbín se můžeme setkat s litinovými, nebo bronzovými 

oběžnými koly. Pro plynové turbíny a kompresory, kde jsou potřebné vyšší oběžné 

rychlosti, se uplatní spíše oceli a slitiny titanu a slitiny niklu. U větrných turbín najdou 

využití kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken, skleněných textilních vláken, 

nebo také kevlaru, jelikož je zapotřebí dosáhnout velmi nízké hmotnosti [11]. 

Obr. 1.2 Parní turbína GE [10]. 
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2.1 Oceli 

Ocel je pro průmyslový sektor naprosto nepostradatelný materiál. Tuto skutečnost můžeme 

doložit statistikou, kterou uvádí Jack Filton [12], jenž jim přisuzuje 90 % celosvětové 

produkce. Takto velké zastoupení je dáno, zejména díky relativně jednoduché masové 

výrobě, nízké ceně a v neposlední řadě možnosti různorodě měnit její mechanické 

vlastnosti [13]. 

Ocel je velmi variabilní materiál, jehož vlastnosti je možné upravovat pomocí legur a 

tepelného zpracování. Jelikož pára, která je častou pracovní tekutinou, a vyšší pracovní 

teploty napomáhají silné oxidaci materiálu, využívají se při výrobě turbín spíše korozi 

vzdorné oceli [14]. 

Podle definice se ocel považuje za korozivzdornou, pokud má alespoň 12 % chromu, jako 

legovacího prvku, který v nepříznivém prostředí podporuje vznik pasivovaného povrchu 

součásti a také zvyšuje odolnost vůči zvýšeným teplotám. Tyto oceli se dělí do tří skupin. 

Do jaké skupiny ocel patří se určuje pomocí Schaefflerova diagramu (obr. 2.1), který 

ukazuje závislost výsledné struktury slitiny na niklovém a chromovém ekvivalentu. 

Niklový ekvivalent vyjadřuje koncentrace austenitotvorných prvků a chromový ekvivalent 

koncentrace feritotvorných prvků [13].  

2.1.1 Feritické oceli 

Tato skupina je charakterizovaná nepřítomností alotropní transformace při ohřevu. Pro 

splnění tohoto kritéria se do slitiny přidává hliník, který podporuje vznik α-feritu. Jelikož si 

tyto oceli udržují feritickou strukturu až do teploty tání, nedochází k přesycení feritu 

Obr. 2.2 Schaefflerův diagram [27] Obr. 2.1 Schaefflerův diagram [15]. 



 

 

 
FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 13 

uhlíkem při ochlazování a tím pádem není možné je zakalit. Dále jsou náchylné k růstu 

zrn, což způsobuje zhoršení kujnosti a snížení meze pevnosti [13]. 

Nejčastěji používané jsou s obsahem 17 % chromu a maximálním obsahem uhlíku do 

0,1 %. Pokud to podmínky dovolí, mohou nahrazovat i oceli austenitické, jelikož 

neobsahují nikl a jsou tím pádem levnější. Především se jedná o pracovní teplotu, která by 

neměla přesahovat dlouhodobě 475 °C, protože poté dochází ke křehnutí, a také je třeba 

vzít v potaz, že mají nižší mez pevnosti za vyšších teplot než austenitické oceli. Jejich 

hlavní nevýhoda je špatná svařitelnost, kterou lze ovšem eliminovat přidáním titanu [13]. 

Při obsahu 20 až 30 % chromu získávají tyto oceli velmi dobrou odolnost vůči korozi 

zejména za vysokých teplot a je možné je zařadit mezi žáruvzdorné [13]. 

2.1.2 Martenzitické oceli 

Tyto oceli při ochlazování prochází martenzitickým kalením. Kalení probíhá postupově 

stejně jako u běžných ocelí, tedy ohřevem na kalící teplotu a rychlým ochlazením. Kalící 

teplota je v případě těchto ocelí vyšší než u běžných. Pohybuje se mezi 950 a 1100 °C, 

kvůli přítomnosti chromu a nutnosti rozpustit karbidy chromu [13]. 

Obsah chromu v těchto ocelích se pohybuje mezi 12 a 17 %. Mezní hodnota obsahu uhlíku 

není pevně stanovena a odvíjí se od obsahu chromu. Při vysoké koncentraci uhlíku se tvoří 

výrazně karbidy chromu, čímž se snižuje koncentrace chromu ve zbytku materiálu a 

celková odolnost vůči korozi [13]. 

Martenzitické oceli se vyznačují horší odolností vůči korozi. Chrom je z velké části vázán 

v karbidech a zbytek součásti tím pádem obsahuje pouze nezbytné množství k vytvoření 

pasivovaného povrchu [13]. 

2.1.3 Austenitické oceli 

U austenitických ocelí se do slitiny přidává nikl. Nikl podporuje vznik γ-feritu a 

v dostatečné koncentraci ho stabilizuje i za nízkých teplot. Díky tomuto si austenitické 

oceli uchovávají mřížku FCC. 

Jelikož nemají žádnou přeměnu v tuhém stavu, není možné je vytvrdit tepelným 

zpracováním, ale díky dobré tvárnosti je lze vytvrdit tvářením. 

Obecně mají velmi dobré mechanické vlastnost a tvárnost. Díky přítomnosti mřížky FCC 

při jakékoliv teplotě jsou tyto oceli odolné vůči křehnutí, což umožňuje jejich využití i za 

nízkých teplot. Dále dobrá odolnost vůči korozi a oxidaci přináší možnost využití i za 

vysokých teplot, které mohou dosahovat až 1000 °C [13]. 

2.2 Hliníkové slitiny 

Hliník, a především jeho slitiny, jsou často využívané při výrobě turbín. Mezi jeho hlavní 

přednosti patří relativně nízká cena, a jednoduchá výroba. Zároveň je možné, díky 

legujícím prvkům a tepelnému zpracování, dosáhnout mezi pevnosti až 500 MPa. Navíc 

s hustotou kolem 2700 kg/m3 dosahuje dobrého poměru mezi váhou a pevností, čímž 

překonává oceli. Hliník je odolný vůči korozi za předpokladu, že neobsahuje měď, jelikož 

se povrch součásti pasivuje vrstvou oxidu hlinitého (Al2O3). Dále patří mezi jednoduše 

obrobitelné kovy. Velkou výhodu představuje možnost provést obrábění součásti z 

vysokopevnostní slitiny v měkkém stavu, která poté projde tepelným zpracováním, kde 

získá potřebné mechanické charakteristiky [16,17]. 
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Jako hlavní nevýhody je možné zmínit jednak nízký modul pružnosti v tahu, který je 

přibližně poloviční oproti titanu a 3x menší než modul ocelí. Také není možné ho 

vystavovat vysokým teplotám. Krátkodobě dokáže odolat teplotám kolem 240 °C, ale pro 

dlouhodobé vystavování vyšším teplotám se uvádí rozmezí přibližně 120 až 150 °C. 

V neposlední řadě vysoce legované slitiny mohou být náchylné ke korozi v agresivním 

prostředí [16]. 

I přes nevýhody zmíněné výše je hliník velmi rozšířený materiál díky možnosti snížení 

váhy, a díky tomu například odstředivých zatížení, ale také nákladů na výrobu, a tím 

pádem i ceny stroje, při dodržení požadavků kladených na materiál [16]. 

Slitiny hliníku se rozdělují do dvou hlavních skupin na slitiny pro tváření a slitiny na 

odlitky. Tyto skupiny se dále dělí podle evropské normy do dalších skupin, rozdělených 

podle hlavních legovacích prvků. 

Hliníkové slitiny se pro lopatky parních nebo plynových turbín příliš často nevyužívají 

zejména kvůli špatné odolnosti vůči vyšším teplotám, ovšem začínají se využívat jako 

zesilovací prvek pro větrné turbíny v podobě voštin [14,18].  

2.3 Superslitiny 

Tyto slitiny byly vyvinuty především pro využití za vysokých teplot v aplikacích, kde se 

požadují dobré mechanické vlastnosti. Teplotní rozsah využití těchto slitin se udává mezi 

700 a 1100 °C [13]. 

Při takto vysokých teplotách představuje velký problém snížená odolnost vůči korozi. 

Pracovní prostředí strojů, jako například vzduch, nebo spaliny, se může chovat 

v takovýchto podmínkách velmi agresivně a usnadňovat degradaci materiálu. Jakákoliv 

oxidační reakce, případně i rozpouštění materiálu musí být omezené na minimum. Jako 

Slitina Řada

Al ≥ 99 % 100

Al‒Cu 200

Al‒Si‒Mg a Al‒Si‒Cu 300

Al‒Si 400

Al‒Mg 500

Al‒Zn 700

Al‒Sn 800

Tab. 2.2 Rozdělení slitin hliníku na odlitky [13]. 

Slitina Řada

Al ≥ 99 % 1000

Al‒Cu a Al‒Cu‒Mg 2000

Al‒Mn 3000

Al‒Si 4000

Al‒Mg 5000

Al‒Mg‒Si 6000

Al‒Zn‒Mg a Al‒Zn‒Mg‒Cu 7000

Al a jiné prvky 8000

Tab. 2.1 Rozdělení slitin hliníku pro tváření [13]. 
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opatření proti korozi je možné přidat chrom, nebo hliník, které vytváří odolné ochranné 

vrstvy [13]. 

2.3.1 Slitiny na bázi železa a niklu 

Tyto slitiny můžeme označit jako pokračování korozivzdorných ocelí. Mají austenitickou 

matrici, a tedy i mřížku FCC. Musí obsahovat přes 25 % Ni, aby se potlačil chromu, který 

se přidává pro lepší odolnost vůči korozi. Je možné je lépe svářet a tvářet než niklové 

superslitiny. Ovšem zaostávají za nimi na poli odolnosti vůči vysokým teplotám a 

pevnosti. Campbell [16] řadí mezi ně Inconel 718, ale uvádí, že se kvůli obsahu niklu 

převyšující obsah železa, řadí v mnoha publikacích k niklovým superslitinám [13,16]. 

2.3.2 Niklové superslitiny 

Niklové superslitiny se vyvinuly od 40. let v nepostradatelné materiály pro letecký 

průmysl. V dnešní produkci představují přes 50 % celkové váhy leteckých turbo motorů. 

V turbínové části motoru musí materiály odolávat jednak vysoké teplotě, a zároveň 

značnému namáhání v případě rotorové části [16,19]. Dělí se do dvou velkých skupin na 

žáruvzdorné a žárupevné. 

Žáruvzdorné slitiny mají horní teplotní práh použití kolem 1150 °C, ale pouze v případě, že 

nejsou zatěžované, jelikož nemají příliš dobrou odolnost vůči tečení. Tyto slitiny obsahují 

jako hlavní legovací prvek chrom, který může tvořit 10 až 30 % hmotnosti. Matrice tedy 

obsahuje především nikl a chrom, které tvoří tuhý roztok NiCr s mřížkou kubickou plošně 

středěnou (FCC) označovaný jako γ. Levnější slitiny obsahují navíc železo tvořící 5 až 

20 %, ovšem mají horší žárupevnost. Využijí se například pro statorové lopatky [19,20]. 

Žárupevné slitiny mají opět jako základ tuhý roztok NiCr tvořící fázi γ. Důležité legury 

jsou Al a Ti. Ty tvoří intermetalickou fázi Ni3(Al, Ti) označovanou γ‘-fáze. Tato fáze je 

hlavní zpevňující prvek. Vytváří jemné krychlové precipitáty s rozměry 5 až 300 nm. 

Ovšem při teplotách blížících se 1000 °C tato fáze přestává být stabilní, a navíc dochází 

k růstu jejích zrn [13,19,20]. 

Důležitou roli hrají také karbidy, které se tvoří jak v matrici, kterou zpevňují, tak na hranici 

zrn. V matrici můžou mít ovšem negativní vliv na životnost součásti, kvůli vrubovým 

účinkům, které můžou způsobovat. Z tohoto důvodu se obsah uhlíku omezuje u tvářených 

slitin na 0,2 % a u slitin na odlitky na 0,6 %, aby se zamezilo vzniku souvislých oblastí 

karbidů. Zároveň je nežádoucí uhlík úplně eliminovat, jelikož v případě absence karbidů na 

hranicích zrn může docházet k tvorbě trhlin. Je možné určit dvě hlavní skupiny karbidů 

[13,19,20]. 

Primární karbidy typu MC vytváří kovy jako Ti, Ta, Hf, Mo, W a Nb. Vznikají při tuhnutí 

a vyskytují se uvnitř zrn i na hranicích. Mají tendenci se rozpadat na M23C6 nebo M6C za 

pracovních podmínek, nebo během tepelného zpracování. Tento fenomén lze potlačit 

přidáním niobu, čímž tyto karbidy získají stabilitu až do teplot kolem 1200 °C [19,20] 

Sekundární karbidy se vyskytují jednak jako M23C6. Tento typ je tvořen převážně 

chromem, ale můžou se vyskytovat i varianty s Ni, Fe, W nebo Mo. Dále mohou být typu 

M6C složené především z Mo nebo W. Jsou stabilnější za vyšších teplot než M23C6, ale 

jejich Widmansttätenova, případně bloková, struktura je nežádoucí. Ideální výskyt 

sekundárních karbidů je po hranicích zrn v podobě jemných řetízkově vyloučených částic, 

jelikož v takovémto uspořádání zlepšují odolnost vůči tečení za tepla [19,20]. 
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2.3.3 Kobaltové superslitiny 

Kobaltové slitiny jsou strukturně jednodušší než niklové. Hlavní matrici tvoří kobalt 

s niklem, který má za úkol stabilizovat FCC strukturu. Další významné legující prvky jsou 

Cr a W. V menších množstvích se využívají i Nb, Fe, Mo nebo Ta. Jejich hlavní 

nevýhodou je, že mohou být vytvrzeny pouze substitučně nebo karbidicky a nemohou tedy 

soupeřit s niklovými slitinami co se týče pevnosti za vysokých teplot. Jejich výhodou je 

velmi dobrá odolnost vůči spalinám a při malém zatížení i dlouhá životnost za vysokých 

teplot. Vzhledem k těmto vlastnostem se jejich použití omezuje na nenamáhané statické 

součásti, případně na povlakování [13,16,21]. 

2.4 Titanové slitiny 

Titan je v zemské kůře čtvrtý nejběžnější kov. I přes to začátky jeho průmyslového využití 

sahají do 50. let minulého století. Hlavní problémy, které musely být překonány, jsou 

jednak vysoká teplota tavení a také velká chemická reaktivita, které zapříčiňují vyšší ceny 

titanu oproti jiným kovům [13,16]. 

Díky svým jedinečným vlastnostem je titan, a jeho slitiny, ideální pro letecký, kosmický a 

chemický průmysl [13]. 

S hustotou 4540 kg/m3 se řadí téměř přesně mezi železo a hliník. Daleko zásadnější je 

ovšem poměr pevnosti vůči hustotě, který předčí většinu jiných kovů. Díky tomuto 

vysokému poměru je možné zkonstruovat součást výrazně lehčí, případně menší [13,16]. 

Titanové slitiny je možné využít za zvýšených teplot dosahujících až 700 °C. To je 

předurčuje k využití v situacích, kdy hliníkové slitiny již neposkytují dostatečnou pevnost. 

Za vyšších teplot ovšem dochází k sycení nežádoucími prvky především kyslíkem a 

vodíkem, které zásadně ovlivňují mechanické vlastnosti [13,16]. 

Odolnost vůči korozi je dokonce lepší než u korozivzdorných ocelí. Zejména proti 

chloridům a štěrbinové, případně bodové, korozi. Napomáhá jí především pasivace 

ochrannou vrstvou TiO2 [13]. 

Komerčně čistý titan má za pokojové teploty krystalovou mřížku HCP a je označován jako 

titan α. Při teplotě 882 °C prochází alotropickou přeměnou a mřížka HCP se mění na BCC, 

která je stabilní až do teploty tání. Tato struktura se označuje jako titan β. Čistý titan je 

ovšem velmi náchylný k degradaci, pokud se nachází v prostředí obsahující H, O, N nebo 

C. Tyto prvky jsou rozpustné ve fázi β, ale ne ve fázi α. Nelze je ani zachytit v přesyceném 

roztoku pomocí zakalení a není tedy možné je využít k vytvrzení materiálu. Navíc 

intermetalické fáze, v podobě hydridů, karbidu apod., které tvoří, mají neblahý vliv na 

pevnost a kujnost titanu. Z toho důvodu je při výrobě snaha omezit koncentrace těchto 

prvků na minimum [13,16]. 

Titanové slitiny můžeme rozdělit do tří hlavních skupin na slitiny α, α+β, β. Označení se 

určuje podle fázového složení za pokojové teploty [16]. 

Slitiny α obsahují jako hlavní legovací prvek Al, který napomáhá stabilizaci α-fáze. Další α 

stabilizující prvky jsou O, C, N, ale ty řadíme mezi nečistoty. Navíc se přidávají i neutrální 

prvky Sn nebo Zr. Mezi titanovými slitinami mají nejlepší mechanické vlastnosti za 

vysokých teplot až do 650 °C. Také mají velmi dobrou odolnost vůči oxidaci až do 1100 

°C, díky čemuž je možné je tvářet za tepla [13,22]. 
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Slitiny α + β jsou dvoufázové a mezi titanovými nejpoužívanější. Díky možnosti tepelného 

zpracování pokrývají velkou škálu vlastností. Je nutné poznamenat, že i při dosažení 

vysoké pevnosti po tepelném zpracování si uchovávají dobrou kujnost. Ti-6Al-4V se řadí 

do této skupiny. Jedná se nejvyužívanější titanovou slitinu s pevností v tahu 1125 MPa 

[13,16,22] 

Slitiny β musí obsahovat velké množství β stabilizačních prvků, aby výsledná struktura při 

pokojové teplotě obsahovala téměř výhradně fázi β. Díky mřížce BCC vykazují lepší 

tvárnost než slitiny α a α + β. Kvůli této struktuře se ovšem u nich vyskytuje i tranzitní 

lomové chování kolem -60 °C, kdy se houževnatý materiál stává křehkým. Jejich využití je 

značně omezené stabilitou fáze β, která končí kolem 350 °C. Další nevýhoda je vyšší 

hustota, způsobená vysokou koncentrací β stabilizačních prvků [13,16]. 

Při výběru vhodného materiálu je třeba zvážit několik faktorů. Nejzásadnějšími budou 

pracovní prostředí a cena. V případě vodních turbín by bylo možné využít niklové 

superslitiny, nebo titan, ale vzhlede k tomu, že pracovní prostředí těchto turbín nevyžaduje 

vysokou pevnost za tepla, je zbytečné plýtvat prostředky na nákup materiálu a jeho 

zpracování a je lepší využít spíše korozivzdorné oceli, které splní požadavky taktéž ale 

jejichž cena je výrazně nižší. 

Do budoucnosti lze očekávat další vývoj především v oblasti žáropevných materiálů, kde 

bude cíl dále zvyšovat odolnost vůči tečení za tepla, nebo zvyšování maximální pracovní 

teploty, které by umožnilo např. zlepšení efektivity proudových motorů. 

3 FRÉZOVÁNÍ 

3.1 Popis 

Frézování je obráběcí operace, při které se postupně zmenšují rozměry obrobku 

odebíráním materiálu v podobě třísek. Celá operace by měla probíhat za studena. 

Z kinematického pohledu hlavní pohyb je rotace nástroje, tzv. frézy. Posuvové pohyby 

nejčastěji vykonává obrobek, ale v případě pokročilejších stojů jej může zajišťovat i 

nástroj [23]. 

Mezi dva hlavní technologické postupy se řadí válcové frézování. V tomto případě je osa 

frézy rovnoběžná s obráběnou plochou. Využívají se především válcové, nebo tvarové 

frézy, které mají zuby na obvodové válcové ploše [24]. 

Druhý technologický postup je čelní frézování, kdy je osa nástroje kolmá na obráběnou 

plochu. K obrábění se využívají čelní frézy, které mají zuby jak na čele, tak po 

obvodu [24]. 

Další rozdělení lze provést podle kinematiky nástroje vůči obrobku. Zde rozlišujeme 

frézování sousledné a nesousledné. Při nesousledném frézování je řezná síla orientovaná 

proti posuvu obrobku. Tloušťka třísky by měla teoreticky začínat nulové hodnotě, ovšem 

v praxi dochází ke krátkému skluzu po obrobené ploše před tím, než zub vnikne do 

materiálu. Tímto vznikají dodatečné síly způsobující deformaci obroku a zvýšené 

opotřebovávání nástroje. Dále při záběru je část řezné síly orientována vertikálně a má 

tendenci odtrhávat obrobek od stolu. Můžeme říci, že nástroj pracuje v horších 

podmínkách a zanechává horší drsnost povrchu [23,24]. 

Při sousledném frézování je řezná síla orientovaná stejným směrem jako posuv. Největší 

tloušťka třísky je odebírána při vniku zubu frézy do materiálu, postupně se zmenšuje na 
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nulu a vytváří obrobenou plochu. Oproti nesouslednému frézování je možné zmínit několik 

výhod. Řezné síly přitlačují obrobek ke stolu, díky čemuž je možné využít jednodušší 

systém upínání obrobku. Vyšší trvanlivost břitů částečně díky menší tendenci k tvoření 

nárůstků. A v neposlední řadě získáme sousledným frézováním lepší drsnost povrchu 

[23,24].  

Při čelním frézování dochází k situaci, kdy část frézy pracuje sousledně a druhá 

nesousledně. Lze rozlišit dva případy podle postavení osy nástroje vůči obráběné ploše. 

Symetrické frézování, kdy osa nástroje prochází středem obrobené plochy a oblast 

sousledného a nesousledného frézování je tedy stejně velká. Druhá možnost je 

nesymetrické frézování. V tomto případě je osa nástroje vzdálená od středu obráběné 

plochy. Cílem je dosáhnout zvětšit poměr obrábění ve prospěch nesousledného, aby bylo 

možné co nejvíce eliminovat jeho nevýhody [23,24]. 

Jak bylo již zmíněno výše hlavní pohyb je rotace frézy. Tento pohyb se jako hlavní 

parametr udává řezná rychlost. Řezná rychlost se definuje jako vzdálenost uražená vnějším 

okrajem zubu frézy za minutu. Řeznou rychlost lze vypočítat ze vztahu [23,24]: 

𝑣𝑐 =  
𝜋.𝐷.𝑛

1000
      (1) 

kde: vc [m.min-1] - řezná rychlost 

 D [mm] - průměr nástroje 

 n [min-1] - otáčky nástroje. 

Pro výpočet posuvové rychlosti se využije vzorec [23]: 

Obr. 3.2 Čelní frézování [24]. 

Obr. 3.1 Válcové frézování a) nesousledné b) sousledné [24]. 
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𝑣𝑓 = 𝑛 . 𝑧 . 𝑓𝑧      (2) 

kde: vf [m.min-1] -  posuvová rychlost 

 n [min-1] - otáčky nástroje 

 z [-]  -  počet zubů frézy 

 fz [mm] - posuv na zub. 

Tloušťka třísky není během záběru zubu konstantní, ale roste od nulové hodnoty 

k maximální při sousledném frézování a klesá z maximální hodnoty na nulovou při 

nesousledném. Pro vyčíslení použijeme vztah [24,25]: 

ℎ𝑖 = 𝑓𝑧 . sin 𝜑𝑖     (3) 

kde: hi [mm] - jmenovitá tloušťka třísky 

 fz [mm] - posuv na zub 

 φi [°]  - úhel posuvového pohybu. 

Úhel posuvového pohybu závisí nejen na poloze zubu, ale v případě fréz se šikmými zuby, 

nebo zuby na šroubovici, na tvaru příslušného ostří [24]. 

Jmenovitý průřez třísky pro polohu zubu i lze vypočítat pomocí vzorce [24,25]: 

𝐴𝐷𝑖 = 𝑎𝑝 . ℎ𝑖 = 𝑎𝑝 . 𝑓𝑧 . sin 𝜑𝑖    (4) 

kde: Adi [mm2] - jemnovitý průřez třísky 

 ap [mm] - šířka záběru ostří. 

V případě čelního frézování je třeba zohlednit ve výpočtu také úhel nastavení hlavního 

ostří κr . V tomto případě lze tloušťku třísky vypočítat vzorcem [24]: 

ℎ𝑖 = 𝑓𝑧 . sin 𝜑𝑖  . sin κ𝑟    (5) 

kde:  κr [°]  - úhel nastavené hlavního ostří nástroje. 

Jmenovitou šířku třísky při libovolném φi a konstantním ap získáme pomcí výpočtu [24]: 

𝑏 =
𝑎𝑟

sin κ𝑟
      (6) 

kde: b [mm] - jmenovitá šířka třísky. 

Obr. 3.3 Průřez třísky při válcovém obrábění [24]. 
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Jmenovitý průžez třísky v případě, že κr = 90°, lze tedy vypočítat pomocí [24]: 

𝐴𝐷𝑖 = 𝑏 . ℎ𝑖 = 𝑎𝑝 . 𝑓𝑧 . sin 𝜑𝑖     (7) 

Pro výpočet řezných sil existuje několik přístupů. Nejjednodušší je empirický za pomoci 

vzorce [25,26]: 

𝐹𝑐 = 𝐴𝐷𝑖 . 𝑘𝑐      (8) 

kde: Fc [N]  - řezná síla 

 kc [N.mm-2] - měrná řezná síla 

Měrná řezná síla vyjadřuje jaká síla je zapotřebí k oddělení třísky a vytvoření nové plochy 

v závislosti na jmenovitém průřezu třísky. Tento koeficient lze určit pomocí tabulek 

v závislosti na obráběném materiálu a materiálu nástroje. Při běžných řezných podmínkách 

je kc téměř konstantní, ovšem při malých průřezech dochází k jeho prudkému 

nárůstu [25,26]. 

3.2 Stroje 

Stoje pro frézování se nazývají frézky. Společně se soustruhy jsou to nečastější obráběcí 

stroje. Kritéria podle kterých, frézky můžeme dělit jsou na příklad, poloha vřetene, 

možnosti pohybu stolu, případně produktivity. Nejběžněji se ovšem uvádí rozdělení na 

konzolové, stolové, rovinné a speciální [23,24] 

3.2.1 Konzolové frézky 

Vyznačují se konzolou připevněnou ke stojanu, která zajišťuje vertikální pohyb. Na 

konzole najdeme příčný a podélný pracovní stůl, čímž se zajistí pohyb možnost přesouvat 

obrobek ve 3 osách, orientovaných podle kartézského souřadného systému. Podle orientace 

vřetene je možné je rozdělit na horizontální, vertikální, univerzální [27]. 

Vodorovné konzolové frézky mají vřeteno rovnoběžné s pracovním stolem. Frézovací trn 

může být na 1 nebo 2 místech uchycen v ložiscích. Frézy uchycené přímo ve vřeteni se 

využívají spíš výjimečně. Operace prováděné na těchto frézkách jsou především frézovaní 

drážek, tvarových ploch a ploch rovnoběžných s rovinou pracovního stolu. Univerzální 

frézky jsou velmi podobné, umožňují ovšem rotaci stolu kolem svislé osy v rozsahu ±45° a 

lze je tedy využít i pro frézování šroubovitých drážek, případně ozubených kol se šikmými 

zuby [24,27]. 

Obr. 3.4 Průřez třísky při čelním frézování [24]. 
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U svislých konzolových frézek je osa vřetena orientovaná kolmo na pracovní stůl. Vřeteno 

může být buď přímo ve stojanu nebo ve svislé hlavě, která má možnost se natáčet o ±45°. 

Stejně jako u horizontálních se nejčastěji obrábějí plochy rovnoběžné se stolem, drážky a 

tvarové plochy. U těchto strojů najdou využití nástroje na krátkém trnu, nebo s kuželovou 

stopkou, které se upínají přímo do vřetena, případně nástroje s válcovou stopkou upínané 

přes sklíčidlo [24]. 

3.2.2 Stolové frézky 

Tyto frézky mají stejně jako konzolové podélný a příční stůl, konzola ovšem chybí. 

Vertikálně se pohybuje vřeteno společně s nástrojem, které se přesouvá po vedení stroje. 

Jejich hlavní výhodou je větší tuhost oproti konzolovým. Z toho vyplývá jednak možnost 

obrábět rozměrnější součásti a také možnost využít větší výkon při obrábění, a tedy zvýšit 

produktivitu [24,27]. 

3.2.3 Rovinné frézky 

Rovinné frézky patří mezi nejvýkonnější. Jedná se o robustní stroje, které umožňují 

obrobení velkých a těžkých součástí. Co se produktivity týče, je možné je využít jak pro 

kusovou výrobu, tak pro velkosériovou. Mohou mít více než jeden vřeteník orientované 

horizontálně, i vertikálně [24,27]. 

3.2.4 CNC frézovací centra 

Jedná se o obráběcí stroje ovládané číslicově pomocí řídícího programu. Podle definice 

jsou schopné provést rozličné operace při jednom upnutí obrobku, vybrat a vyměnit 

nástroje, nastavit vzájemnou polohu obrobku a nástroje a řídit otáčky, posuvy a pomocné 

úkony [24]. 

Mezi nejdůležitější prvky patří následující. Operační systém, který je, vzhledem 

k mikroprocesorové architektuře dnešních strojů, podobný těm na osobních počítačích. 

Překladač programu, který musí načítat příkazy v předstihu, aby mohly být provedeny 

dodatečné výpočty pozic. Interpolátor, který zajišťuje plynulý přechod mezi pozicemi a 

korekce trajektorie. Ovládání os, které převezme informace interpolátoru a zajistí kontrolu 

pozice. Počítačové uživatelské rozhraní [25]. 

Frézovací CNC centra mohou mít vertikální, nebo horizontální osu vřetena. Mohou mít 

3 až 5 ovládaných os. Pohyby v těchto směrech mohou být různě rozdělené mezi vřeteno a 

stůl. Například vřeteno může zajišťovat translace po ose Z a rotaci kolem B a stůl po osách 

X, Y a rotaci kolem C (viz. obr. 3.5) [24]. 
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Vzhledem ke geometrické komplexitě pracovních ploch turbínových lopatek je nezbytné 

využít CNC stroje. Hlavní důvod představuje nezbytnost současného pohybu všech 

5 os [28]. 

3.3 Nástroje 

Frézovací nástroje jsou volené konkrétně pro každou obráběcí operaci. Může se jednat o 

frézky případně i vrtáky a další nástroje. Jelikož je frézování velmi rozmanitá technologie, 

jsou i nástroje různorodé (viz. obr. 3.6). I přesto ovšem můžeme u fréz určit dva hlavní 

společné rysy. Jednak se jedná o rotační nástroje a jednak jsou vícebřité. Dále je však 

můžeme dělit podle mnoha kritérií [23,24,26,27]: 

• Podle možnosti upnutí. Frézy mohou být vyráběné jako nástrčné s upínací dírou pro 

nasazení přímo na frézovací trn, nebo jako stopkové s válcovou, nebo s kuželovou 

stopkou. 

• Podle natočení zubů vůči ose rotace, čímž vznikají frézy s přímými zuby a se zuby 

ve šroubovici. Šroubovice může být levotočivá i pravotočivá. Výhoda zubů ve 

šroubovici je, že pronikají do materiálu postupně, díky čemuž je proces plynulejší. 

• Podle umístění zubů. Tím vznikne rozdělení na válcové, čelní a válcové čelní frézy. 

• Podle hustoty zubů. Dělí se na jemnozubé, polohrubozubé a hrubozubé. Pro 

plynulý chod se volí taková hustota, aby bylo v záběru více než jeden zub. 

• Podle konstrukce. Využívají se celistvé frézy, které mají tělo i zuby ze stejného 

materiálu, frézy s vloženými noži, nebo s vyměnitelnými břitovými destičkami. 

• Podle tvaru řezné funkční plochy. Např. válcové, kotoučové, úhlové, drážkovací, 

kopírovací, rádiusové apod.  

 

 

Obr. 3.5 5osá frézka [28]. 
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3.4 Nástrojové materiály 

Aby určitý materiál mohl být využitý ke konstrukci nástroje musí splňovat několik 

kritérií [30]: 

• Dobrá odolnost vůči abrazivnímu opotřebení. 

• Dobrá odolnost vůči nárazům – houževnatost. 

• Vysoká tvrdost. 

• Dobrá stabilita i za tepla. 

• Interní chování vůči obráběnému materiálu a řeznému prostředí. 

Některé požadavky si přímo odporují. Zejména požadavky na vysokou tvrdost a zároveň 

dobrou houževnatost. Je možné říci, že tvrdý materiál nemůže být zároveň i houževnatý. 

Z tohoto důvodu se vždy hledá kompromis mezi těmito vlastnostmi [30]. 

Jako hlavní skupiny nástrojových materiálů se uvádí nástrojové oceli, řezná keramika, 

cermety, slinuté karbidy a supertvrdé materiály [31]. 

3.4.1 Nástrojové oceli 

Nástrojové oceli jsou nejstarší nástrojové materiály. Díky dlouhému vývoji bylo možné 

určit ideální obsah uhlíku a dalších legujících prvků. Můžeme je rozdělit do tří podskupin 

na nelegované, legované a vysokolegované tzv. rychlořezné [24,32]. 

Obr. 3.6 Frézy firmy Walter. (1) kotoučová fréza; (2) rohová fréza; (3) fréza s osmibřitými VBD; 

(4) fréza „Igel“;(5) rovinná fréza; (6) heptagonová fréza; (7) fréza „High Preformance“; (8) rohová 

fréza; (9) fréza „ST“; (10) fréza „ConeFit“; (11) fréza „Harte Jungs“; (12) rádiusová kopírovací 

fréza; (13) vícebřitá fréza [29]. 
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Mezi ocelemi mají největší průmyslové využití především rychlořezné, i když jsou stále 

čím dál tím více nahrazovány slinutými karbidy. Jejich výhoda je možnost vyrobit tvarově 

složitý nástroj, který by nebylo možné vytvořit jako karbidový monoblok, nebo jako 

nástroj s vyměnitelnými břitovými destičkami. Navíc jejich nízká cena je stále činí velmi 

konkurenceschopné [30]. 

3.4.2 Řezná keramika 

Keramika je podle definice převážně krystalický materiál, jehož hlavní složkou jsou 

anorganické sloučeniny nekovového charakteru.  Opět je možné určit několik podskupin 

[24]: 

• Oxidická keramika, která má jako základ Al2O3 a může být dále rozdělená na 

čistou, polosměsnou a směsnou,  

• Nitridová keramika se základem Si3N4, 

• Keramika vyztužená pomocí whiskerů. 

Jejich hlavní výhoda je vysoká hranice pracovních teplot a dobrá odolnost proti opotřebení, 

což umožňuje je využít při vyšších řezných rychlostech. Ovšem velkou nevýhodou je 

špatná houževnatost a odolnost vůči tvorbě mikrotrhlin. Také je není možné využít 

k obrábění lehkých slitin, jelikož by mohlo dojít k chemické reakci mezi nástrojem a 

obráběným materiálem [30]. 

V dnešní produkci je oxidická keramika zastoupena především Al2O3-TiC. Je tvořena 

matricí malých zrn Al2O3 obsahujících více než 30 % TiC. TiC zvyšuje houževnatost a 

také zlepšuje tepelnou vodivost. Lze je využít pro obrábění tvrdých litin, niklových a 

kobaltových superslitin a konstrukčních a nástrojových ocelí [24,30,32]. 

Vyztužení pomocí whiskerů bylo vyvinuto v 80. letech. Whiskery jsou malé vlákna SiC, 

nebo Si3N4, o průměru 1 až 2 μm a délce 20 μm, která tvoří přibližně 25 %. Zásluhou 

whiskerů tyto keramiky získávají dobrou lomovou houževnatost a zvýšenou odolnost vůči 

vydrolování a vylamování ostří díky mechanickému zpevnění materiálu. Tím se hodí pro 

vysokorychlostní obrábění niklových superslitin, kde vydrolování a vylamování 

představuje nebezpečí pro běžné keramiky [24,30,32]. 

3.4.3 Cermety 

Cermety vznikly v 50. letech jako pokus skloubit vlastnosti keramiky a kovů, respektive 

vysoké tvrdosti a vysoké houževnatosti. Očekávání ovšem nebyla zcela naplněna zejména 

kvůli špatné houževnatosti. Dnešní cermety jsou tvořené především kombinací TiC-TiN a 

vyznačují se oproti předchozím generacím nižší pórovitostí a vyšší houževnatostí. Jejich 

výhody jsou především vysoká tvrdost i za zvýšených teplot, nižší cena oproti slinutým 

karbidům a lepší chemická stabilita. I přes horší houževnatost se využívají při dokončování 

ocelí, kdy vytváří plochy s velmi nízkou drsností povrchu [24]. 

3.4.4 Slinuté karbidy 

Slinuté karbidy představují značnou část současné produkce. Jsou výsledkem vývoje na 

poli práškové metalurgie, jelikož kvůli vysoké tvrdosti a velmi vysoké teplotě tání je není 

možné efektivně zpracovat konvenčními metodami. Jsou tvořené tvrdými karbidy a nitridy 

spojenými kovovou matricí. Poměr těchto dvou hlavních složek ovlivňuje výsledné 

vlastnosti [30,32]. 
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Jako pojivo se využívá především Co, který se prokázal jako nejefektivnější, díky absenci 

porozit po slinování. Mezi karbidy hraje hlavní roli WC, který dává materiálu jeho tvrdost. 

Další užívané karbidy jsou např. TiC, TaC nebo NbC přítomné v závislosti na konkrétním 

využití, které dělí slinuté karbidy do šesti skupin [24,30,32,33]: 

• Skupina P je označovaná modře. Jsou určeny pro materiály tvořící dlouhou 

plynulou třísku. Do této kategorie řadíme uhlíkové oceli, slitinové oceli a feritické 

korozivzdorné oceli. 

• Skupina M je označovaná žlutě. Jsou určeny pro materiály tvořící dlouhou a střední 

třísku. Např. lité oceli, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli, ale 

i žáruvzdorné a žárupevné oceli. Také se využívají pro těžké hrubovací a 

přerušované řezy. 

• Skupina K je označovaná červeně. Využívají se pro obrábění materiálů vytvářející 

krátkou drobivou třísku zejména litiny. 

• Skupina N označovaná zeleně se používá pro obrábění neželezných materiálů jako 

slitiny hliníku a mědi, ale i reaktoplastů nebo tvrdé gumy.  

• Skupina S označovaná hnědě je určená k obrábění superslitin na bázi Ni nebo Co, 

titanu a jeho slitin. 

• Skupina H označovaná šedě se využívá pro zušlechtěné oceli s pevností nad 1500 

MPa, kalené oceli s tvrdostí 48 až 60 HRC a tvrzené kokilové litiny. 

3.4.5 Supertvrdé materiály 

Mezi tyto materiály řadíme dva syntetické materiály. Jednak polykrystalický 

diamant (označovaný PD) a polykrystalický kubický nitrid boru (označovaný PKNB). 

Jejich největší předností je velmi vysoká tvrdost, v případě PKNB až 5500 HV a v případě 

PD až 10 000 HV [24,30,32]. 

Oba dva materiály jsou připravovány slinováním nitridu boru nebo grafitu. Působením 

velkého tlaku a vysoké teploty dochází k transformaci hexagonální mřížky na kubickou. 

Deformace mřížky se projeví vysokou tvrdostí [24]. 

PKNB má oproti PD výhodu v oblasti chemické stability za vysokých teplot kolem 

1000 °C na vzduchu a nevykazuje ani výraznou chemickou reakci s železem nebo jinými 

kovy při vysokorychlostním obrábění. PD nemůže být využit k obrábění materiálů 

s obsahem železa kvůli velké afinitě železa a uhlíku, který by z nástroje při vyšší teplotě 

velmi rychle difundoval do materiálu. Navíc je potřeba ho důkladně chladit, jelikož se 

kolem 800 °C mění na grafit. Jeho využití je ovšem velmi široké v ostatních oblastech jako 

jsou hliníkové slitiny, hořčíkové slitiny, kompozity vyztužené vlákny, titan a jeho slitiny, 

keramika i přírodní materiály jako žula nebo mramor [24,30,32]. 
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4 CAD/CAM SYSTÉMY 

Zkratka CAD/CAM znamená Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing. 

Česky to můžeme volně přeložit jako modelování součástí za pomocí počítače a 

modelování výrobního procesu za pomocí počítače. CAD/CAM systémy pokrývají celý 

proces návrhu a výroby produktu, ať strojírenského, elektrického, elektronického atd. 

V širším slova smyslu je možné říci, že CAD/CAM systémy jsou celek počítačových 

nástrojů umožňující uživatelům využívání a předávání informací virtuálně [30]. 

Proces začíná vytvořením numerického modelu podle zadání klienta a možností podniku 

v CAD softwaru. Model může být vytvořený několika přístupy. První typ modelu se 

nazývá drátový, který je reprezentován pouze hranami tvořenými linkami, kružnicemi, 

křivkami apod. Také může být vytvořen jako plošný, kdy je definován pouze vnitřními a 

vnějšími plochami a je považován za dutý. V poslední řadě může být model objemový. 

Tento model je tvořený základními elementy jako kvádr, koule, válec, kužel apod. 

případně i různými tvary vytvořenými vytažením, nebo rotací náčrtů. Tyto elementy 

mohou být kombinovány a upravovány pomocí booleovských operací např. sjednocení, 

průsečík, odečtení [30,34]. 

Druhá etapa spočívá ve výpočtu trajektorie nástroje CAM softwarem. Ta je sestavena na 

základě CAD modelu podle zvolené strategie, která určí nezbytné geometrické 

charakteristiky pro vytvoření požadované plochy. Dnešní CAM softwary mohou pracovat 

s parametrickými modely tvořenými např. NURBS nebo polygonovými modely. Pro 

komplexní plochy, které je nezbytné obrobit v 5osách, může být parametrický model 

nepřesný, a proto byly vyvinuty i algoritmy pracující s polygonálními modely, které se 

mohou přizpůsobit geometrii mnohem přesněji. Pro vytvoření správných drah je třeba 

navíc definovat parametry nástroje a stroje zejména co se týče počtu os [30,35,36]. 

Třetí část procesu je řízená postprocesorem, který má za úkol převést CL data vytvořená 

v CAM softwaru do ISO kódu pro stroj, na kterém bude probíhat obrábění a tím zastupuje 

úlohu překladače. Tato operace je nezbytná, jelikož CAM softwary jsou navrženy, tak aby 

Obr. 3.1 Porovnání rozsahu vlastností nástrojových materiálů [24]. 
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pokryly co nejširší paletu strojů. Výrobci strojů ovšem využívají různé řídící systémy, 

které se liší funkční vybaveností a při přenosu dat přímo z CAM systému může docházet 

k nepřesnostem [36,37]. 

Při 5osém obrábění zpracovává postprocesor z CL dat 3 prostorové souřadnice pro určení 

polohy bodu a 3 natočení osy nástroje vůči osám souřadného systému obrobku pro určení 

orientace nástroje. Poté mohou být provedeny dva způsoby obrábění. Polohování, kdy je 

osa nástroje nastavena mimo obrobek a obrábění probíhá pouze za pomocí translačních 

pohybů. Nebo kontinuální obrábění, kdy je osa nástroje souvisle a postprocesor musí 

neustále upravovat postavení rotačních os. Toho dosáhne prostorovou transformací, kdy je 

nezbytné využít inverzní kinematiky, jelikož je známá pouze poloha koncového bodu a 

natočení osy nástroje a je třeba vypočítat polohy jednotlivých os [37]. 

Pro výpočet natočení nástroje ovšem existují i jiné metody. Alternativní algoritmus, při 

využití čelní válcové frézy, navrhli Lauwers, Kiswanto a Kruth [35]. Vychází 

z polygonálního modelu, na kterém se vytvoří kontaktní body pomocí průsečíků 

rovnoběžných rovin a hran polygonů. V každém z těchto bodů se vytvoří lokální souřadný 

systém tvořený posuvovým vektorem (FL), normálovým vektorem (NL) a pomocným 

vektorem (TL), který vznikne jako vektorový součin posuvového a normálového. Výpočet 

normálového vektoru vyžaduje dodatečné operace. Nejdříve je třeba určit normály ploch 

polygonů. Poté normály v uzlech, které lze vypočítat jako průměr normál sousedních 

polygonů. Normálový vektor v konkrétním kontaktním bodě je definovaný lineární 

interpolací normál v krajních bodech příslušné hrany [35]. 

Obrázek 4.1 Vytvoření kontaktních bodů a dráhy [35]. 
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Pro výchozí natočení nástroje algoritmus vytvoří v rovině pomocného a normálového 

vektoru B-spline interpolovaný přes průsečíky této roviny a hrany polygonů, v rozsahu 

přibližně dvojnásobku průměru nástroje, a přizpůsobí natočení nástroje vůči normálovému 

vektoru tak, aby nástroj obráběl pouze přední hranou a aby jeho průmět nekolidoval 

s okolními body. Poté následuje fáze kontroly podřezávání, pokud algoritmus zjistí 

nežádoucí kontakt, pokusí se jej eliminovat pomocí většího natočení nástroje a případně 

vzdálení od kontaktního bodu podél normálového vektoru. Průmět nástroje zásadně 

ovlivňuje obráběnou plochu. Se zvětšující se odchýlením od normály se zmenšuje efektivní 

profil nástroje a zvětšuje se nerovnost mezi jednotlivými přejezdy. Ovšem díky 

optimalizaci tato metoda dosáhla při využití čelní frézy s průměrem 20 mm maximální 

výšky profilu 26 μm [35,36]. 

Další metodu pro nastavování náklonu nástroje popisují Kruth, Lauwes, Dotremont, a 

Dejonghe [38]. V prvním iteračním kroku metoda promítne řídící bod na plochu obrobku, 

a tím se určí kontaktní bod. Podle okolí bodu se analyticky z podle lokálního zakřivení 

odhadne nastavení nástroje. V druhém kroku se promítne na plochu obrobku nástroj. 

Pokud dojde k doteku jinde na čele nástroje než v kontaktním bodě, je tento nový pomocný 

bod. Podle vzájemné polohy pomocného a kontaktního bodu je následně upraveno 

nastavení nástroje a ten je v posledním kroku znovu promítnut na obráběnou plochu. 

Poslední dva kroky jsou iterativně opakovány do doby, než jsou pomocný a kontaktní bod 

dostatečně blízko, dokud nezačne klesat úhel nastavení, nebo dokud není splněná jiná 

uživatelem definovaná podmínka [38]. 

Tyto metody by mohly najít uplatnění při obrábění samostatných lopatek axiálních turbín 

větších rozměrů. Hlavní výhoda je využití čelního frézování, které umožní souvislé 

přejezdy od náběžné k odtokové hraně, nebo obráceně, a tím pádem, zajištění 

požadovaného geometrického tvaru. Další výhoda je optimalizace natáčení nástroje, která 

zajistí co nejlepší kvalitu povrchu bez způsobování kolizí. Navíc, jelikož metoda popsaná v 

[35] bere při optimalizaci v potaz širší okolí místa řezu ve směru kolmém na posuv, bylo 

Obrázek 4.2 Spline pro určení natočení [35]. 
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by možné najít i optimální průměr nástroje, aby bylo dosaženo dostatečné přesnosti, a co 

nejvyšší produktivity. 

Obě předchozí metody operují s čelním frézováním. Strategie využívající 5osé válcové 

frézování se využívají především díky možnosti zvýšit produktivitu, jelikož je možné 

obrobit celou plochu méně přejezdy než v případě kulové nebo čelní frézy. Využití 

válcového frézování bez vlivu na přesnost obrábění je možné pouze v případě, že obráběná 

plocha je rozvinutelná. V případě nerozvinutelných ploch může dojít při využití válcového 

nástroje k odchylkám reálné plochy od modelované. Výrobci ovšem válcové frézování 

využijí v takovýchto situacích, aby zajistili co nejvyšší produktivitu, i přes mnohem 

náročnější přípravu celého obráběcího procesu [36]. 

CAM systémy mohu mít v této oblasti problémy automaticky eliminovat případné tvarové 

nedokonalosti. Řešení může být využití nástroje s menším průměrem, nebo optimalizovat 

tvar nástroje metodou CATS (Computation of Adapted Tool Shape), jak navrhuje Chaves-

Jakob, Poulachon a Duc [39]. 

Tato metoda pracuje ve 4 hlavních krocích. V prvním se provede výpočet trajektorie 

s běžným válcovým, nebo kuželovým nástrojem za pomocí jakéhokoliv CAM systému. 

Ve druhém kroku jsou provedeny výpočty vzdáleností mezi nástrojem a obráběnou 

plochou v každém bodě trajektorie. V další etapě je každé poloze nástroje přiřazen jeho 

optimální tvar buď pomocí přiřazování válcových nástrojů, nebo přímou metodou, která 

bere v potaz celý lokální profil. Pomocí kritérií je poté vypočítán ideální tvar nástroje. 

Kritéria mohou být různě definovaná podle potřeb. Na příklad může být učen tak, aby 

docházelo k co nejmenším tvarovým nedokonalostem, nebo aby bylo eliminováno 

podřezávání. V poslední etapě je provedena kontrola, zdali vypočítaný tvar nástroje 

skutečně zlepší výslednou geometrii obrobené plochy oproti válcovému, nebo kuželovému 

nástroji [39]. 

Metodu CATS by bylo možné efektivně využít ve velkosériové výrobě radiálně-axiálních 

turbín jako např. automobilových turbodmychadel. Její předností je možnost definovat 

kritéria pro vytvoření nástroje přesně podle specifik plochy a požadavků na ní. Potenciální 

problém je ovšem možná deformace lopatky. Jelikož tato metoda využívá válcové 

frézování byl by cíl obrobit celou plochu na jeden přejezd. Pokud by takto byla obrobena 

jedna strana druhá strana by mohla vykazovat nedokonalosti v důsledku deformace a 

vibrací, které způsobily řezné síly. 

Není bohužel možné určit a analyzovat, jaké konkrétní metody a algoritmy jsou využívány 

v komerčně dostupných CAM systémech, jelikož se jedná o velmi citlivé informace a pro 

výrobce může toto know-how poskytovat značnou konkurenční výhodu. 

5 FRÉZOVÁNÍ TURBÍNOVÝCH LOPATEK 

Frézování turbínových lopatek představuje z technologického hlediska velmi náročnou 

operaci z několika důvodů. Konstrukční materiály se často vyznačují špatnou 

obrobitelností. Je třeba odebrat velké množství materiálu a dosáhnout dobré kvality 

povrchu, ovšem bez zapříčiňování zbytkových pnutí. Jedná se o geometrický složité 

součásti, které mají navíc štíhlý, tenkostěnný charakter, který je činí velmi náchylné 

k vibracím. Je nutná velká produktivita výroby. Všechny tyto problémy je třeba vzít 

v potaz při návrhu výrobních operací [40]. 

Obrobitelnost nemá pevně danou definici, i tak ji lze ovšem částečně kvantifikovat. 

Je možné zkoumat opotřebení ostří, čela, hřbetu nástroje, co se typu opotřebení a rozsahu 
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týče, v různých časových intervalech. Dále je možné vzít v potaz stav obrobku. 

Především se jedná o kvalitu povrchu, zbytková napětí, nebo metalurgické změny na 

příklad v podobě růstu zrn. Z fyzikálního hlediska ovlivňuje obrobitelnost především 

tepelná vodivost materiálu. Při řezném procesu je velká část energie transformovaná na 

teplo a musí být odváděna z místa řezu. Cílem je odvádět co největší část třískami a jenom 

zlomky přes nástroj a obrobek. Z mechanického pohledu hrají největší roli pevnost a 

tvrdost, kde je možné říci, že čím je materiál tvrdší a pevnější, tím je hůře obrobitelný. Pro 

zjednodušení bylo vytvořeno 9 skupin materiálů. Každé skupině byl přiřazen jeden etalon, 

podle něhož se určí relativní obrobitelnost, která následně poslouží k rozdělení do dvaceti 

tříd obrobitelnosti podle indexu kinematické obrobitelnosti [24,36,41]: 

𝑖𝑜 =
𝑣𝑐15

𝑣𝑐15𝑒𝑡
           (9) 

Kde: io [-]   - index kinematické obrobitelnosti 

 vc15 [m.min-1]  - řezná rychlost při trvanlivosti T = 15 min 

 vc15et [m.min-1] - řezná rychlost etalonu při trvanlivosti T = 15 min. 

 

Martenzitické korozivzdorné oceli, niklové superslitiny i titan, které jsou běžné při výrobě 

lopatek vykazují špatnou obrobitelnost a je tedy zapotřebí využívat specializované břitové 

destičky a důkladně chladit místo řezu, aby se zabránilo rozměrovým nepřesnostem 

v důsledku teplotní roztažnosti součásti a také aby se zpomalilo opotřebovávání nástroje 

[36,40]. 

Zbytkové napětí je napětí v nezatíženém materiálu. Vzniká nehomogenní plastickou 

deformací, která může být způsobena mechanickým zatěžováním, teplotním gradientem, 

nebo fázovým přeměnám. Zbytková napětí mohou být pro součást prospěšná i škodlivá. 

Tlaková napětí zlepšují odolnost vůči tečení za tepla a šíření trhli, přičemž tahová napětí 

mají přesně opačný vliv [24,42]. 

Pro analýzu zbytkových napětí je možné využít jak destruktivní, tak nedestruktivní 

metody. Je možné například využít odvrtávání, kdy se zkoumá napětí v součásti pomocí 

tenzometru po navrtání děr, které uvolní část napětí. Populárnější jsou ovšem 

nedestruktivní metody v čele s difrakcí rentgenového záření. Pro správný návrh výrobního 

procesu je ovšem nezbytné i predikovat zbytková napětí. Jak podotýká Guo, Li a Jawahir 

[42] modelizace je komplikovaná a vyžaduje ještě další výzkumy. Pro přibližný odhad je 

možné využít metodu konečných prvků, ale správně nadefinovat přesně mikrostrukturu 

materiálu, interakci mezi třískou a nástrojem, a obrobkem a nástrojem, je obtížné. Navíc je 

třeba vzít v potaz i teplotní vlivy a vliv historie zatěžování. Výsledky těchto výpočtů jsou 

do určité míry přesné, ovšem není možné se na ně úplně spolehnout [42,43]. 

Pří obrábění turbínových lopatek představují vibrace značný problém, jelikož mohou 

zhoršovat přesnost, kvalitu povrchu a trvanlivost nástroje. Pro jejich omezení je třeba 

zvolit správné řezné podmínky, případně uzpůsobený nástroj, jak navrhuje společnost 

Sandvik [36,40,44]. 

V neposlední řadě je třeba, jak bylo zmíněno výše, zohlednit možné deformace způsobené 

řeznými silami. Zde je možné k simulaci využít metodu konečných prvků, jak navrhuje 

Izamshah, Mo a Ding [45]. Jejich přístup využívá diskretizace nástroje a obrobku s velkou 

hustotou bodů v místě kontaktu. Především je ovšem nutné zvolit obráběcí strategii. 
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Smith a Dvorak [46] doporučují provádět obrábění tak, aby neobrobený materiál sloužil 

jako podpora [45,46]. 

Pro bližší prozkoumání problematiky frézování lopatek turbín bylo rozhodnuto vyrobit 

experimentální součást na základě modelu vytvořeného Tomášem Přibilíkem [2]. Jedná se 

o lopatkové kolo s 5 lopatkami a 5 mezilopatkami (obr. 5.1). Pro obrábění se jedná o velice 

složitou součást z několika důvodů. Pracovní plochy lopatek jsou nerozvinutelné. Lopatky 

jsou pevnou součástí oběžného kola, čímž se vytváří omezení na vnitřní hraně. Navíc se na 

součásti nachází i mezilopatky, které omezují nástroji přístup k určitým částem hlavních 

lopatek. 

Cílem bylo navrhnout obráběcí strategii v Catii V5R2012 od společnosti Dassault 

Systèmes, tak aby bylo možné provést obrábění v dílně ENSAM v Cluny. Bohužel 

vyvstalo několik problémů. 

První z nich představoval nekompatibilitu modelu a softwaru. Jelikož model byl původně 

vytvořený ve verzi Catia V5R20 nedařilo se soubor otevřít přímo z důvodů kompatibility. 

Jako alternativa byla vyzkoušena úprava do formátu 3dxml, který podporují všechny verze, 

ovšem součást byla přenesena jako sestava a po jejím sjednocení vznikl pouze prázdný 

soubor a chybové hlášení, které nespecifikovalo zdroj problému. Jediný jiný formát, který 

podporovaly obě verze byl igs. 

Další překážku představovaly malé plochy vzniklé na lopatkách při modelování (Obr. 5.2), 

které jsou důsledkem složitějšího tvaru lopatky. Tyto plochy bylo nezbytné označovat při 

generování trajektorií, jinak by docházelo k odchylkám od modelu. 

Obr. 5.1 Lopatkové kolo. 
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Velký problém představovala celková geometrie součásti především při pokusech 

o vytvoření použitelných strategií. Zejména se jednalo o obtíže při určování ploch 

k obrobení a případných dalších řídících bodů a křivek. Ve výsledku většinu strategií buď 

nebylo možné vůbec definovat, nebo jejich výpočet končil chybovým hlášením. V případě 

chyb byly provedeny pokusy o jejich vyřešení pomocí jiného výběru obráběné plochy a 

případných bodů a křivek, také úpravou parametrů, jako např. tolerance nepřesností, nebo 

maximální úhly natočení nástroje, v neposlední řadě byly prozkoušeny i odlišné nástroje, 

především s kulovou hlavou, lišící se průměry a délkami. 

Pokud byla trajektorie vytvořená, docházelo často ke kolizím nástroje a součásti, i když 

kontrola měla být provedena. A v některých případech i k nerespektování parametrů, jako 

například při 5osém válcovém obrábění mezi 2 křivkami (Obr. 5.3). Na první pohled je 

vidět kolize a špatná orientace nástroje, která byla při celém průjezdu vertikální. Výpočet 

správně nasměroval nástroj podél vnější křivky, ale vnitřní křivka se zdá úplně ignorovaná. 

Na vině většiny problémů bude především velmi složitá geometrie se kterou, si algoritmy 

použité v Catii nedokáží poradit, ovšem i různé formátové transformace mohly způsobit 

výskyt některých chyb. 

Obr. 5.2 Plochy na odtokové hraně 
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Pro úspěšnější přípravu výroby by bylo zapotřebí především použít stejné verze softwaru, 

aby byly eliminovány možné nedostatky plynoucí z transformace a buď přímo aplikovat 

nějakou metodu pro obrábění složitě tvarovaných ploch, nebo využít uzpůsobený systém 

jako např. PowerMill, který má přímo implementované funkce pro obrábění lopatek přímo 

na oběžném kole. V neposlední řadě by bylo přiměřenější využít pro experiment 

jednodušší součást v podobě samostatné lopatky která by, nevyžadovala obrábění v 5 

osách. 

 

  

Obr. 5.1 Frézování mezi 2 křivkami. 
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ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá problematikou frézování lopatek turbín. Nastíněná problematika 

spočívá především v aplikaci vhodných CAM algoritmů. V tomto kontextu byly 

analyzovány tři metody generování trajektorií a nastavení nástroje. 

První metoda pracující s polygonálním modelem je jednoduchá, a přesto efektivní. 

Umožňuje obrobit složitou plochu za použití čelního frézování. Díky optimalizaci úhlu 

nastavení nástroje dosáhne téměř 5x nižší hodnoty maximální výšky profilu než při použití 

konstantního nastavení nástroje a zároveň eliminuje podřezávání. Toto ji činí velmi 

výhodnou pro aplikaci na lopatky turbín. 

Předností druhé metody je částečný analytický přístup, který jí umožňuje vytvořit 

jednodušeji spojité dráhy a natáčení nástroje. Nevýhodou ovšem je iterativní přístup 

k řešení kolizí nástroje a obrobku, který může zvyšovat čas potřebný k výpočtům. 

Třetí metoda tzv. CATS nepracuje jako obě předchozí přímo s trajektoriemi, ale snaží se 

optimalizovat nástroj pro určitou trajektorii. Výhoda této metody tkví v možnosti 

přizpůsobit se přesně kritériím uživatele, který může požadovat omezení podřezání, nebo 

co nejmenší objem nepřesností. Jelikož tato metoda dokáže zajisti obrábění 

nerozvinutelných ploch pomocí válcového frézování je možné do budoucna čekat její další 

vývoj. 

Pro bližší prozkoumání fungování CAM systémů byly provedeny pokusy o vytvoření 

vhodné obráběcí strategie na lopatkovém kole v programu Catia. Vzhledem k tomu, že se 

nepodařilo vytvořit žádnou funkční strategii je možné konstatovat, že tento systém není pro 

obrábění takto složité součásti dostatečně vybavený. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka Jednotka Popis 

CAD [-] Computer Aided Design (modelování součástí za 

pomocí počítače) 

CAM [-] Computer Aided Manufacturing (modelování 

výrobního procesu za pomocí počítače) 

CATS [-] Computation of Adapted Tool Shape 

FCC [-] Face-centred cubic (Kubická plošně středěná) 

HCP [-] Hexagonal close packed (hexagonální) 

BCC [-] Body-centred cubic (Kubická prostorově 

středěná) 

PD [-] Polykrystalický diamant 

PKNB [-] Polykrystalický nitrid boru 

NURBS [-] Non-uniform rational B-spline 

CL [-] Cutter location 

CNC [-] Computer numerical control (počítačové 

číslicové řízení) 

 

Symbol Jednotka Popis 

ADi [mm2] Jemnovitý průřez třísky 

ap [mm] Šířka záběru ostří 

b [mm] Jmenovitá šířka třísky 

D [mm] Průměr nástroje 

Fc [N] Řezná síla 

FL [-] Lokální vektor posuvu 

fz [mm] Posuv na zub 

hi [mm] Jmenovitá tloušťka třísky 
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io [-] Index kinematické obrobitelnosti 

kc [N.mm-2] Měrná řezná síla 

n [min-1] Otáčky nástroje 

NL [-] Lokální normálový vektor 

TL [-] Lokální pomocný vektor 

vc [m.min-1] Řezná rychlost 

vc15 [m.min-1] Řezná rychlost při trvanlivosti T = 15 min 

vc15et [m.min-1] Řezná rychlost etalonu při trvanlivosti T = 15 min 

vf [m.min-1] Posuvová rychlost 

z [-] Počet zubů frézy 

κr [°] Úhel nastavení hlavního ostří nástroje 

φi [°] Úhel posuvového pohybu 



 

 


