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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá výslednou kvalitou povrchu za proměnlivých 
pracovních podmínek při frézování. První část práce se věnuje definici kvalitativních 
parametrů, popisujících vlastnosti povrchu. V návaznosti na to je stručné vysvětlení 
týkající se měření řezných odporů. Práce je doplněna experimentálním ověřením 
pomocí čelního frézování a jeho následným vyhodnocením. Cílem experimentu je 
zjistit závislost jakosti povrchu a velikosti řezných odporů na proměnlivých 
pracovních podmínkách stroje, které nejsou běžnou součástí výrobních postupů. 

 
Klíčová slova 

měření drsnosti, řezné síly, jakost povrchu, frézování, drsnost, analýza povrchu 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the final quality of the surface under variable working 
conditions during milling. The first part deals with the definition of qualitative 
parameters describing surface properties. This is followed by a brief description of 
the cutting resistance measurements. The thesis is complemented by experimental 
verification using front milling and its evaluation. The aim of the experiment is to 
determine the dependence of the surface quality and the size of cutting resistors 
under the variable working conditions of the machine that do not make a common 
part of the manufacturing processes. 
 
Key words 

roughness measurement, cutting force, surface quality, milling, roughness, surface 
analysis 
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ÚVOD 

V současné době se technologická vyspělost obrábění stále posunuje dopředu  
a to jak z hlediska kvalitativního, tak i z hlediska kvantitativního. V porovnání 
s minulými lety se díky neustále se vyvíjejícím technologiím dosahuje 
několikanásobně vyšších kvalitativních vlastností obrobků. Konkrétním případem je 
například absence operace broušení při dokončování funkčních ploch součástí,  
kde je v závislosti na dané výkresové dokumentaci plně dostačující zařazení pouze 
dokončovacího obrábění při dodržení předepsaných požadavků na kvalitu povrchu. 
Fakt, že nutnost zařazovat další nepotřebné operace do technologického procesu 
odpadá, má pozitivní vliv na produktivitu práce, která se výrazně zvyšuje. Není divu, 
že se v dnešním průmyslovém odvětví výrobci obráběcích strojů divoce předhání  
a snaží se nabízet stroje, které jsou schopny nabídnout co možná nejlepší výsledky. 
K dosažení takovýchto výsledků pak vedou četné, byť jen nepatrné, vylepšení 
výrobních strojů. Většina firem chce vyrábět kvalitní výrobky za vzniku nejmenších 
možných nákladů a toho jsou si výrobci strojů a jejich dílčích komponent plně 
vědomi. 

 Fakt, že jeden z nejvýznamnějších faktorů, který ovlivňuje kvalitu obrobené 
plochy, jsou mechanické a fyzikální vlastnosti výrobního stroje, je těžko 
zpochybnitelný, avšak kvalita obráběných ploch je závislá na mnoha dalších 
aspektech a i při použití na stejném výrobním stroji se může výrazně lišit. Výraznou 
změnu například v drsnosti plochy může mít na svědomí jen nepatrný rozdíl 
v pracovních podmínkách stroje nebo správné volbě obráběcího nástroje pro danou 
operaci. Jakost obrobeného povrchu funkčních ploch má kromě vzhledové stránky 
přímý vliv na spolehlivost, funkční a užitné vlastnosti výrobku. V drtivé většině všech 
strojírenských aplikací dochází k relativnímu pohybu dvou těles, dotýkajících se  
na styčných plochách. Jakost takových ploch přímo určuje funkčnost celku a jeho 
životnost. Všeobecně jsou na součásti z konstrukčního hlediska udělovány vysoké 
kvalitativní požadavky, které jsou přímo závislé na konkrétním využití funkčního 
celku. Výslednou kvalitu povrchu pak lze významně ovlivnit výběrem vhodné 
technologie. Znalost obráběcích procesů z pohledu výsledné jakosti povrchu  
za použití dané technologie má proto své důležité a opodstatněné místo v celém 
strojírenském odvětví. V tuzemských ale i zahraničních zemích se běžně jako 
hlavním ukazatelem jakosti povrchu používá hodnota drsnosti, vlnitosti a rozměrové 
přesnosti obrobku [1]. 

 Pro zvýšení produktivity práce na obráběcích strojích se v dnešní rychle se 
vyvíjející době používá tzv. intenzifikace řezného procesu. Prakticky se jedná  
o výrazný růst řezného výkonu, který je charakterizován jako objemový úbytek 
obráběného materiálu za jednotku času. Intenzifikace řezného procesu je společně 
se zvyšováním jakosti obrobené plochy problémem, se kterým se potýká velké 
množství firem. Tímto problémem se podrobně zabývá technologie obrábění.  
Pro zvýšení řezného výkonu je nutné použití silnějších a výkonnějších obráběcích 
center, které sebou bohužel nesou i vyšší pořizovací náklady. Se zvyšujícími se 
řeznými vlastnostmi stroje se pro zachování použitelné životnosti nástrojů logicky 
zvyšují i požadavky na jejich teplotní stálost, otěruvzdornost a řezivost. To vede 
k usilovnému vývoji řezných materiálů, používaných například k výrobě výměnných 
břitových destiček, a aplikaci povlaků, které ještě zvyšují všechny důležité 
mechanické a chemické vlastnosti řezného nástroje [3]. 
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 Na Obr. 0.1 je znázorněna poměrně složitá součást, která vznikla přesným 
3D frézováním na obráběcím centru. Na složitosti tvaru a jakosti povrchu dané 
součásti je zcela patrné, že dnešní technologie dokážou být vskutku progresivní  
a technicky vyspělé. To umožňuje lidstvu se krůček po krůčku dostávat dál a dál  
ve vývoji nových a složitějších mechanismů [4]. 

  

 

Obr. 0.1 Ukázka součásti vyrobené frézováním. [4] 
 

 Je statisticky prokázáno, že velká většina poruch dynamicky namáhaných 
součástí vzniká na jejich povrchu nebo těsně pod ním. Tento fakt poukazuje na to, 
že mezní stav součásti je významně závislý na lokálních vlastnostech materiálu 
v jeho nejvíce namáhaném místě. Největší smykové napětí od vnějších sil působí 
rovněž v povrchových vrstvách. Z toho plyne, že vlastnosti povrchové vrstvy mají 
významný vliv na únavovou pevnost součásti [2]. 

Obrábění, jakožto operace, která má za úkol vytvářet povrch tělesa, 
zanechává na součásti stopy, které se chovají jako vruby. Jelikož má druh 
opracování prokazatelný vliv na jakost obrobené plochy, je výběr vhodné 
technologie a volba řezných podmínek při dokončovacích operacích velmi důležitý 
[2]. 

Společně se zvyšováním požadavků na funkční plochy vzniká potřeba správné  
a dostatečně přesné kontroly rozměrové přesnosti i jakosti povrchu. Musí splňovat 
konstrukční požadavky předepsané na výkresové dokumentaci. Pro kontrolu 
přesnosti výroby existuje vícero výpočtových či měřících metod. V současnosti je 
však nejvíce váženou a používanou metodou pro ověření přesnosti trojrozměrných 
součástí, metoda skenování 3D povrchů, která je rychlá a dokáže pozorovateli 
poskytnout dobrou představu o stavu povrchu. Dále nabízí možnost pozdějšího 
zpracování dat a vizualizace. 
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1 FRÉZOVÁNÍ 

Frézování jako takové se řadí mezi nejpoužívanější technologie pro přesnou výrobu 
nerotačních součástí. Jedná se o metodu třískového obrábění kovových  
i nekovových materiálů pomocí vícebřitého nástroje - frézy. Jednotlivé zuby nástroje 
do místa řezu postupně vnikají a následně ho opouštějí, tudíž nejsou současně 
v záběru všechny zuby nástroje a jedná se o řezný proces přerušovaný.  
Touto technologií lze obrábět především rovinné plochy, využití ovšem nachází  
i při obrábění ploch šikmých či tvarových, nebo při tvorbě rotačních tvarů, drážek, 
vybrání různorodých tvarů a ve významném podílu při výrobě ozubených kol. 
Z tohoto je zcela zjevné, že frézování nachází uplatnění v širokém spektru 
strojírenského průmyslu. Hlavním řezným pohybem je rotace nástroje kolem své osy, 
vedlejší posuvný pohyb pak většinou koná obrobek ve směru kolmém na osu 
nástroje. Obrobek je vždy pevně ustaven na pracovním stole obráběcího stolu.  
U CNC řízených víceosých obráběcích center se stalo standardem, že je kinematika 
obráběcího procesu realizovaná kombinací plynule měnitelných pohybů obrobku  
i vřetenové hlavy, ve které je upevněn rotující nástroj. Obrobek tak v závislosti  
na možnostech a počtu os pracovního stolu může konat jak pohyb posuvný,  
tak i pohyb rotační. Základní rozdělení frézování z technologického hlediska 
v závislosti na použitém nástroji je frézování čelní a frézování válcové [6]. 

 

1.1 Frézování válcové 

Válcové frézování je charakterizováno rovnoběžností mezi osou frézy a obráběným 
povrchem. Pro válcové frézování jsou charakteristickými nástroji tvarové a válcové 
frézy. Úběr třísky je realizován zuby frézy, které jsou umístěny po obvodu nástroje. 
S rostoucím průměrem nástroje se maximální úhel záběru zmenšuje a na úkor 
tloušťky třísky se její délka zvětšuje. Šířka záběru hlavního ostří nástroje je 
regulovatelná pomocí vzdálenosti mezi osou nástroje a neobrobeným povrchem,  
kdy k dotyku nástroje a obrobku dojde při nastavené vzdálenosti rovnající se 
poloměru frézy. Tato vzdálenost je kolmá jak na osu nástroje, tak i na plochu 
obráběného povrchu. Podle relativního pohybu obrobku a smyslu rotace nástroje se 
rozděluje na frézování sousledné a nesousledné [6, 7]. 

1.1.1 Sousledné frézování 

Sousledné, neboli sousměrné frézování má smysl otáčení nástroje shodný se 
směrem posuvu obráběné součásti. Tloušťka třísky je při vnikání ostří břitu  
do obrobku maximální a v čase se její hodnota zmenšuje, což je vidět na Obr. 1.1. 
Protože je tloušťka třísky největší na počátku záběru zubu, má sousledné frézování 
větší tendenci ke vzniku vibrací. Proto není sousledné frézování vhodné pro obrábění 
materiálů s tvrdou povrchovou vrstvou. Výhodou naopak je, že výslednice řezných sil 
směřuje směrem do stolu a nedochází pak k vytrhování obrobku z upínacích 
elementů. To dovoluje použití vyšších řezných rychlostí a větší tloušťku třísky,  
což má pozitivní vliv na produktivitu práce. Při výjezdu ostří z místa řezu nedochází 
ke tření mezi břitem nástroje a již obrobenou plochou, díky tomu je nástroj trvanlivější 
a nedochází k jeho otupování. Výsledná jakost obrobené plochy je rovněž větší [7]. 
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Obr. 1.1 Sousledné frézování válcovou frézou. [17] 

 

1.1.2 Nesousledné frézování 

Nesousledné, neboli protisměrné frézování se vyznačuje opačným smyslem rotace 
nástroje vůči relativnímu pohybu obrobku. Průřez třísky se v závislosti  
na úhlu mezi ostřím nástroje a obráběnou plochou mění od nulové hodnoty  
do konečného maximálního průřezu, což je dobře viditelné na Obr. 1.2. Výsledná 
řezná síla působí směrem k nástroji a tím negativně ovlivňuje upevnění obrobku  
na pracovním stole, přičemž je nutná vyšší upínací síla. Taktéž fakt, že břit nástroje 
se v první fázi záběru klouže po již obrobené ploše od předchozího břitu  
a tím způsobuje opotřebení a otupovaní ostří nástroje, není pro proces přínosný  
a má negativní vliv na kvalitu obrobení plochy. Pozitivním jevem sousledného 
frézování však je klidný chod bez vzniku rázů. Vhodné použití pro nesousledné 
frézování je při obrábění obrobků s tvrdou povrchovou vrstvou, kdy břity do povrchu 
vnikají zespodu a třísku vylamují, to má pozitivní vliv na rychlost opotřebovávání břitu 
nástroje [7]. 

 

 

Obr. 1.2 Nesousledné frézování válcovou frézou. [17] 
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1.2 Frézování čelní 

Čelní frézování se vyznačuje kolmostí osy nástroje na obráběný povrch. Hloubka 
řezu se nastavuje ve směru této osy, kolem níž nástroj rotuje. Charakteristickým 
nástrojem pro čelní frézování je válcová čelní fréza, která při řezném procesu 
odebírá materiál břity na čele nástroje ale i břity umístěnými na obvodu těla frézy. 
Posuv na otáčku určuje hodnotu posunutí obrobku vzhledem k nástroji,  
který proběhne při otočení frézy kolem své osy o 360°. Na rozdíl od válcového 
frézování dochází současně k souslednému i nesouslednému způsobu obrábění.  
To lze vidět na Obr. 1.3 [6, 7]. 

 

 

Obr. 1.3 Čelní frézování. [7] 

 

Oproti válcovému frézování je čelní frézování výkonnější a umožňuje nastavení 
většího posuvu. Důvodem je současný záběr většího počtu zubů při konstantní 
tloušťce třísky. U čelního frézování dále rozlišujeme frézování symetrické  
a nesymetrické (Obr. 1.4). Symetrické frézování má osu nástroje umístěnou 
vzhledem k frézované ploše uprostřed této plochy, nesymetrické frézování nikoliv [6, 
7]. 

 

Obr. 1.4 Čelní frézování. [7] a) Symetrické, b) Nesymetrické 
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1.3 Nástroj – fréza 

Vzhledem k různorodému využití frézování ve strojírenském průmyslu se v dnešní 
době používá velké množství typů fréz. Jedná se o rotační vícebřitý nástroj 
jednoduchých i složitějších tvarů, který má břity umístěné na povrchu základního 
tělesa. Břity jsou na těle frézy chápány jako funkční prvek a realizují úběr třísky 
z obráběného materiálu. Frézy jsou na trhu nabízeny v mnoha různých tvarech  
i velikostech, vyrobeny z odlišných materiálů, s různým počtem břitů a způsobem 
upnutí. Frézu jako nástroj lze z technologického hlediska rozdělit do několika skupin 
podle různých hledisek.  Rozdělujícím parametrem je například umístění zubů na těle 
frézy (čelní, válcové), způsob upínání (nástrčné, stopkové), smysl naklonění břitů 
(přímé, pravořezné, levořezné, se střídavými břity) a podobně [6, 8]. 

 

1.4 Řezné síly při frézování 

Samotný řezný proces je realizován řeznými silami vyvozenými působením složité 
silové soustavy mezi nástrojem a obrobkem. Pochopení a jasná definice této silové 
soustavy umožňuje optimalizaci řezných podmínek v závislosti na průběhu obrábění 
a stabilitě břitu nástroje. Jedním s problémem při určování řezných sil při obrábění je 
fakt, že se mění průřez třísky. To má za následek jejich výraznou změnu v čase. 
Velikost řezných sil je rovněž závislá na počtu zubů v záběru. Pro klidný chod by 
měly být v záběru nejméně dva zuby. Součtem všech jednotlivých sil působících 
mezi obrobkem a zuby nástroje lze získat výslednou řeznou sílu, která v čase mění 
velikost i směr. Velikost řezné síly je určena polohou a počtem zubů v záběru [5, 8, 
9]. 

 Řezné síly, které vznikají interakcí jednoho zubu frézy na obráběný povrch,  
je možné rozdělit do několika složek v různých souřadných systémech. Pro praktické 
využití ve snímání jejich průběhu pomocí příslušných měřidel má význam rozložení 
výsledné řezné síly v souřadném systému obráběcího stroje, například tak, jak je to 
vidět na Obr. 1.5. Je zde znázorněno frézování drážky na rovné ploše obrobku 
pomocí čelní frézy s výměnnými břitovými destičkami.  

 

Obr. 1.5 Rozklad řezných sil při čelním frézování. [19] 
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2 HODNOCENÍ JAKOSTI OBROBENÉ PLOCHY 

V současnosti se vývoj v oblasti konstrukce a druhu materiálů použitých pro výrobu 
řezných nástrojů neustále posouvá vpřed velkou rychlostí. Výrobci vyměnitelných 
břitových destiček jsou na trh schopni dodávat destičky s velkým množstvím 
geometricky rozmanitých tvarů ze všech základních řezných materiálů, jako jsou 
rychlořezné oceli (RO), slinuté karbidy (SK), řezná keramika, syntetický diamant  
a kubický nitrid boru (KNB). Pro odlišné aplikace jsou vhodnější různé tvary destiček, 
ale i jejich materiálů. Je více než žádoucí se v dnešním velmi početném trhu plně 
orientovat a pro danou aplikaci mít schopnost zvolit tu nejlepší variantu ze všech 
dostupných možností. Vývoj řezných nástrojů i výrobních strojů je ve valné většině 
směřován k dosažení co nejvyšší produktivity práce. Za předpokladu,  
že pro nastavení optimálních řezných podmínek není omezujícím činitelem 
výkonnost výrobního stroje (příkon, otáčky vřetene, přesné polohování, tuhá 
konstrukce…) ani nástroje (jeho řezivost, teplotní stálost, tuhost), je posledním 
kritériem chování samotného materiálu při jeho opracování – frézování. Pro realizaci 
hodnocení kvality povrchu je nutná znalost veličin, pomocí kterých lze objektivně 
posuzovat kvalitu obrobené plochy. Je potřeba si uvědomit, že obrábění samotné je 
založeno na plastické deformaci obrobku, za vzniku sekundárních těles ve formě 
třísek. V souvislosti s tím se nabízí otázka, jaký vliv na vlastnosti obrobeného 
povrchu má množství energie předané součásti řeznými silami břitu nástroje [1, 2]. 

Jakost obrobeného povrchu však necharakterizují pouze jeho tvarové  
a rozměrové vlastnosti, je třeba brát v potaz i jeho mechanické, fyzikální a strukturní 
vlastnosti. Při obrábění není výjimkou tepelné ovlivnění materiálu povrchové vrstvy 
způsobené teplem, které vzniká jak při tření nástroje a obrobku, tak i samotnou 
plastickou deformací obráběné součásti. Z tohoto hlediska lze vlastnosti obrobeného 
povrchu lze hodnotit podle: [2] 

 přesnosti rozměru a tvaru, 

 struktura povrchu, 

 vlastností povrchové vrstvy. 

 

2.1 Přesnost rozměru a tvaru 

Slovní spojení „přesnost obrábění“ vyjadřuje míru rozměrové a tvarové shodnosti 
obrobené součásti s předepsanými výkresovými a technickými požadavky. Přesnost 
je pak přímo určena rozměrovými tolerancemi a odchylkami ve tvaru a vzájemných 
polohách označených prvků součásti. Nepřesnosti vzniklé obráběním mohou být 
několika typů: [5] 

 odchylky skutečných rozměrů od rozměrů nominálních, které neleží 
v povolených hodnotách tolerančního pole, 

 odchylky nesplňující požadovaný geometrický tvar (kruhovitost, kuželovitost, 
rovinnost a jiné), 

 odchylky vzájemné polohy součástí a montážních jednotek (odchylky 
rovnoběžnosti, kolmosti…). 
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Praxe z reálných výrobních podmínek dokazuje, že není možné vyrobit dvě 
dokonale shodné součásti. Avšak snahou každého technologa je minimalizovat 
hodnotu vzniklých odchylek použitím vhodné technologie. Jedině tímto způsobem je 
možné udržet výslednou kvalitu a ekonomičnost výroby při zachování nízké 
zmetkovitosti. Existuje několik druhů odchylek: [5] 

Odchylky teoretické 

Jedná se o odchylky reálného geometrického tvaru od tvaru teoretického. 
Například při frézování ozubení pomocí modulové kotoučové frézy se upravuje tvar 
evolventy zubů. Důvodem je, že teoretický profil evolventy odpovídá pouze jednomu 
konkrétnímu modulu ozubeného kola [5]. 

Odchylky vzniklé nepřesnostmi výrobního stroje 

 Tento druh odchylek je možné pozorovat při zatížení stroje od řezných sil 
nebo i bez jeho zatížení. Nepřesnosti, které vznikají na stroji bez zatěžování,  
jsou součtem nepřesností jednotlivých částí stroje – jeho dílčích součástí  
a montážních sestav. Takto vzniklé nepřesnosti je možné změřit. Často se vyskytující 
chybou při montáži je odchylka souososti montážních celků. To má za následek 
vznik obvodového házení vřetene a nežádoucích vibrací stroje [5]. 

Odchylky zapříčiněné zatížením stroje 

 Jejich vznik souvisí s elastickými deformacemi celé technologické soustavy 
v důsledku působení řezných a upínacích sil. Tyto deformace jsou zapříčiněny 
vůlemi na styčných plochách stroje, pružnými deformacemi jednotlivých dílů stroje 
ale i přípravků a nástroje. Elastické deformace zapříčiňují rozptyl rozměrů 
vyráběných součástí a jsou jednou z charakteristických příčin vzniku vlnitosti. 
Velikost deformace je určena schopností jednotlivých součástí stroje odolávat 
působení vnějších zatěžujících sil a je vyjádřena tuhostí. Tuhost pružné 
technologické soustavy c [N.mm-1] je vyjádřena poměrem řezné síly působící  
ve směru kolmém na obráběnou plochu k posunutí ostří nástroje (rovnice 2.1) [5]. 

𝑐 =
𝐹𝑝

𝑦
  [N.mm-1] (2.1) 

kde:  c [N.mmn-1] - tuhost, 

 Fp [N]  - radiální síla, 

 y [mm] - posunutí nástroje v ose y. 

 

 Ekvivalentně k tuhosti existuje i její převrácená hodnota, která se nazývá 
poddajnost. Vyjadřuje míru schopnosti tělesa měnit tvar za působení vnější síly  
a dochází při ní k pružné deformaci. Poddajnost w [mm.N-1] je vyjádřena rovnicí (2.2) 
[5]. 

𝑤 =
1

𝑐
=

𝑦

𝐹𝑝
  [N.mm-1] (2.2) 
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kde:  w [N.mm-1] - poddajnost, 

c [N.mm-1] - tuhost, 

 y [mm] - posunutí nástroje v ose y, 

Fp [N]  - radiální síla. 

 

 Tuhost technologické soustavy se dá mimo jiné určit experimentální metodou, 
při které je použit dostatečně tuhý obrobek, jehož pružnou deformaci lze zanedbat 
v porovnání s deformací stroje. Při zatížení stroje je pak definována nepřesnost 
obrábění vzniklá v důsledku pružné deformace stroje. [5] 

Odchylky způsobené v důsledku změny teploty 

 Tento druh výrobních nepřesností je závislý na teplotě okolí (vzduch, řezná 
kapalina) a teple vznikajícím při odebírání třísky. Před započetím samotného 
obráběcího procesu mají v ideálním případě všechny prvky podílející se na úběru 
třísky stejnou a ustálenou teplotu (jedná se o teplotu okolí, většinou okolo 20°C).  
Při roztočení vřetene a započetí samotného řezání vzniká v důsledku plastické 
deformace obrobku a třením mezi obrobkem a břitem nástroje teplo, které se šíří  
do svého okolí. Vzrůst teploty obrobku má tendenci ho tepelně deformovat  
a tím měnit jeho rozměry již při samotném řezání, což zcela přirozeně způsobuje 
nepřesnosti i po vychladnutí součásti. Teplo však vzniká i na styčných plochách částí 
stroje, které se vůči sobě pohybují, tím se zahřívají a způsobují teplotní deformace 
na samotném stroji. Velikost deformace je závislá na rozměrech ohřívaných částí  
a tepelné roztažnosti materiálu, ze kterých jsou vyrobené. Pro kontrolu rozměrů je 
důležité uvést, že musí probíhat po vychladnutí součásti. Odchylky způsobené 
změnou teploty lze minimalizovat nebo zcela eliminovat za použití vhodné řezné 
kapaliny s vysokou schopností odběru tepla z místa řezu. [5] 

Odchylky způsobené upínacími silami 

 Při každé operaci je nutné obrobek do něčeho upnout. K dispozici je mnoho 
druhů sklíčidel, upínek, svěráků a přípravků, které působí na povrch součásti 
vnějšími silami. Tyto síly mají tendenci deformovat celé těleso nebo jeho povrch 
v místě kontaktu s upínacím mechanismem. Může tím dojít nejen k vytvoření vrypů 
nebo zhoršení drsnosti povrchu, ale i k poměrně větší rozměrové deformaci. Výrazné 
riziko se obvykle objevuje u tenkostěnných součástí, jako jsou například tenkostěnná 
pouzdra, odlitky, skříně, trubky a podobně. Nominální velikost odchylky je závislá  
na tuhosti dílce a velikosti upínací síly. [5] 

Odchylky zapříčiněné rozměrovým opotřebením nástroje 

 Již v prvních momentech obrábění se začíná uskutečňovat opotřebování břitu 
nástroje. Je charakterizováno rozměrovými a tvarovými změnami břitu nástroje,  
které vedou k rozměrovým změnám obrobku, v mnohých případech i ke zhoršení 
jakosti povrchu. Je to způsobeno úbytkem materiálu nástroje v místě původní řezné 
hrany, přičemž se výsledný profil opotřebeného nástroje vyznačuje vlnitou řeznou 
hranou. Na Obr. 1.1 je znázorněn příklad průběhu opotřebení břitu nástroje se 
zvyšující se dobou nástroje v záběru. Je zcela patrné, že s rostoucím časem se 
opotřebení zvyšuje. [5] 
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Obr. 2.1 Opotřebení břitu nástroje v čase. [5] 

 

kde:  f [mm]  - posuv na zub, 

Rz [µm] - největší výška profilu, 

 Κr [°]  - nástrojový úhel nastavení hlavního ostří, 

 αp [°]  - nástrojový úhel hřbetu, 

Ƭs [s]  - doba nástroje v záběru, 

VS [µm] - šířka opotřebení na hřbetě, 

KVS [µm] - posunutí hrotu nástroje opotřebením, 

ap [µm] - šířka záběru hlavního ostří nástroje. 

 

2.2  Struktura povrchu 

Každá technologická metoda výroby součásti zanechává na jejím povrchu stopy  
po nástroji, brusivu případně jiskrovém výboji. Neobrobené plochy součástí obsahují 
stopy charakteristické pro jejich způsob zpracování. Tyto stopy mohou být tvořeny 
například nerovnostmi na formách odlitků, válců, průvlaků kovadel či zápustek  
u výkovků [10]. 

 Pro hodnocení nerovností vyskytujících se na povrchu součásti je nutné 
stanovení těchto dvou pojmů: [10] 

 nedokonalost povrchu, 

 struktura povrchu. 
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Nedokonalost povrchu 

 Mezi typické představitele nedokonalosti povrchu patří například rýhy, póry, 
trhliny, staženiny, mikrotrhliny a koroze. Tyto vady materiálu mají nahodilý charakter 
vzniku a je iniciován při výrobě, skladování nebo funkčních cyklech povrchu součásti. 
Ve většině případů se nedokonalosti povrchu nezahrnují do hodnocení jeho drsnosti 
[10]. 

Struktura povrchu 

 Struktura povrchu je charakterizována opakovanými nebo náhodnými 
úchylkami od ideálního geometrického tvaru vytvářející trojrozměrný místopis 
povrchu součásti. Podle velikosti rozteče mezi danými úchylkami se rozlišují 
nerovnosti s nejmenší roztečí (drsnost povrchu), se střední roztečí (vlnitost povrchu) 
a s největší roztečí (základní profil) [10]. 

 Pro hodnocení struktury povrchu se využívá profilová metoda. Měří se při ní 
profil povrchu, který je tvořen průsečnicí nerovností skutečného povrchu a je měřen 
v rovině kolmé na tento povrch (Obr. 2.2). Profil povrchu je pro hodnocení jeho 
struktury výchozí informací [10].  

 

 

Obr. 2.2 Profil povrchu. [11] 

 

Jedním z nejčastěji hodnocených parametrů pro posouzení kvality obrobené 
plochy se používá měření drsnosti a v praxi již hraje nezastupitelnou roli. Drsnost 
může být vyhodnocována několika odlišnými, měřicími technikami  
ale i matematickými výpočty. Drsnost je podle normy ČSN EN ISO 4287 definována 
jako souhrn nerovností s relativně malou vzdáleností, jejichž vznik je zapříčiněn při 
výrobě nebo jejím vlivem. Na skutečném povrchu se vyskytují mikronerovnosti  
a makronerovnosti. Do mikronerovností se řadí již zmíněná drsnost, která je tvořena 
stopami vzniklými po průjezdech obráběcího nástroje. Typickou makronerovností je 
vlnitost, která je ve valné většině způsobena vibracemi soustavy Stroj – Nástroj – 
Obrobek – Prostředí. Pro popis struktury povrchu vzniklo několik parametrů,  
které jsou popsány níže [11]. 
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Při obecném měření drsnosti se nejprve získá nefiltrovaný primární profil P. 
Pomocí filtrování se následovně selektují odchylky dlouhých vln (profil W) a krátkých 
vln (profil R). Přechod mezi dlouhými a krátkými vlnami je definován pomocí mezní 
vlnové délky (λc). Ta určuje, které vlny budou přiřazeny profilu drsnosti a které profilu 
vlnitosti. Rozdíly mezi jednotlivými vlnami jsou znázorněné na Obr. 2.3 [13, 14]. 

 

Obr. 2.3 Druhy měřených profilů. [14] 

 

2.2.1 Hloubka profilu Pt 

Jedná se o celkovou výšku nefiltrovaného profilu. Určuje se ze součtu výšky 
největší špičky měřeného profilu a hloubky nejhlubší prohlubně profilu. Největší 
výška i nejhlubší hloubka musí ležet uvnitř měřené dráhy, která má vždy definovanou 
délku. Hloubka profilu je silně závislá na délce měřené délky ln a slouží 
k vyhodnocování jednotlivých chyb povrchu [12, 13, 14, 15]. 

 

Obr. 2.4 Hloubka profilu Pt. [13] 
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2.2.2 Hloubka vlny Wt 

Hloubka vlny Wt je vzdálenost mezi nejvyšším a nejhlubším bodem profilu 
vlnitosti po jeho vyrovnání (profil s odfiltrovanou drsností) uvnitř vztažné délky. 
V praxi se používá pro kontrolu výrobního postupu, kde je vlnitost plochy důležitým 
funkčním kritériem při výrobě součásti [12, 13, 14, 15]. 

 

Obr. 2.5 Hloubka vlny Wt. [13] 

 

2.2.3 Hloubka drsnosti Rt 

Jedná se o celkovou výšku filtrovaného R profilu (Obr 2.6). Hloubka drsnosti 
Rt se získá součtem nejvyšší špičky profilu a hloubky nejhlubší prohlubně uvnitř 
vztažné délky ln [12, 13]. 

 

Obr. 2.6 Hloubka drsnosti Rt. [13] 

 

2.2.4 Průměrná aritmetická úchylka profilu Ra 

V současné praxi je jedním z nejčastěji hodnocených parametrů  
pro posouzení kvality obrobené plochy měření a vyhodnocení průměrné aritmetické 
úchylky profilu Ra. Její nezastupitelné použití potvrzuje předepisování na výkresové 
dokumentaci součástí. Vypovídající hodnota parametru Ra je bohužel nízká  
a to z důvodu nízké citlivosti na prudké změny výšek hrotů profilu a hloubek rýh 
profilu. Střední hodnota drsnosti Ra je střední aritmetickou hodnotou všech 
naměřených odchylek R profilu na měřené délce (Obr 2.7). Její matematické 
vyjádření je uvedeno v rovnici (2.3), kde se jedná o integrální metodu výpočtu [12, 
13, 15]. 
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Obr. 2.7 Střední aritmetická úchylka Ra. [13] 

 

𝑅𝑎 =
1

𝑙
∫ |𝑧(𝑥)|𝑑𝑥

𝑙𝑛

0

 (2.3) 

kde:  Ra [µm] - průměrná aritmetická úchylka profilu, 

ln [mm] - měřená (vztažná) délka, 

 z [µm]  - měřená odchylka, 

x [mm] - souřadnice dráhy měření. 

 

2.2.5 Průměrná kvadratická hodnota drsnosti Rq 

Střední hodnota úchylek drsnosti Rq je kvadratickou střední hodnotou všech 
naměřených hodnot drsnosti získaných z R profilu na vztažné délce (Obr. 2.8). 
Parametr Rq vyjadřuje hodnotu standartní odchylky ze všech profilových souřadnic, 
význam tedy nachází u statistického hodnocení (rovnice 2.4) [12, 13, 15]. 

 

Obr. 2.8 Průměrná kvadratická hodnota drsnosti Rq. [13] 

𝑅𝑞 = √
1

𝑙
∫ 𝑧2(𝑥)𝑑𝑥

𝑙𝑛

0

 
(2.4) 

kde:  Rq [µm] - průměrná kvadratická hodnota drsnosti, 

ln [mm] - měřená (vztažná) délka, 

 z [µm]  - měřená odchylka, 

x [mm] - souřadnice dráhy měření. 
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2.2.6 Hloubka největší prohlubně Rv 

Hloubka největší prohlubně Rv se získá z filtrovaného R profilu uvnitř určené 
měřící dráhy (Obr. 2.9). Některé zdroje nahrazují značení tohoto parametru zkratkou 
Rm [12, 13].  

 

Obr. 2.9 Hloubka největší prohlubně Rv. [13] 

 

2.2.7 Výška největší špičky Rp 

Analogicky jako u parametru Rv se výška největší špičky určuje z filtrovaného 
R profilu na dané měřící dráze. Na Obr, 2.10 je patrné, že součet parametru Rp  
a parametru Rv je roven parametru RZi, který značí jednotlivou hloubku drsnosti [12, 
13]. 

 

Obr. 2.10 Výška největší špičky Rp. [13] 

 

2.2.8 Hloubka drsnosti Rz, Rmax 

Jednotlivá hloubka drsnosti RZi 

Parametr RZi je roven součtu hloubky největší prohlubně Rv a výšky největší 
špičky Rp v určené základní délce lr. [12, 13, 15]. 
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Hloubka drsnosti Rz 

 Získá se výpočtem aritmetické střední hodnoty z jednotlivých hloubek drsnosti 
RZi. Na Obr. 2.11 je jasně zřetelné, že celková měřená vzdálenost ln je složena z pěti 
stejně dlouhých intervalů, označených jako vztažná délka lr. V každém intervalu lr se 
pak nachází jednotlivá hloubka drsnosti RZi, která vstupuje do výpočtu rovnice (2.5) 
[12, 13, 15].  

 

Obr. 2.11 Hloubka drsnosti Rz, Rmax. [13] 

 

𝑅𝑧 =
1

𝑛
(𝑅𝑧1 + 𝑅𝑧2 + ⋯ + 𝑅𝑧𝑛) (2.5) 

kde:  Rz [µm] - hloubka drsnosti, 

n [mm] - celkový počet jednotlivých hloubek drsností, 

 Rz1/2 [µm] - 1. a 2. jednotlivá hloubka drsnosti, 

Rzn [mm] - n-tá jednotlivá hloubka drsnosti. 

 

Maximální hloubka drsnosti Rmax 

 Maximální hloubkou drsnosti je největší jednotlivá hloubka drsnosti uvnitř 
celkové měřící délky ln. Nejvyšší hodnota jednotlivé hloubky drsnosti leží ve druhém 
měřeném intervalu (Obr 2.11), z toho plyne že Rz2 = Rmax [12, 13]. 

 

2.2.9 Sklon posuzovaného profilu drsnosti Rsk 

Sklon posuzovaného profilu drsnosti popisuje asymetrii hustoty posuzované 
křivky - vyosení. Matematické vyjádření je uvedeno v rovnici (2.6). Výsledná hodnota 
parametru Rsk s kladným smyslem značí pozitivní sklon. Záporná hodnota parametru 
Rsk naopak vyjadřuje negativní sklon a vyznačuje se dobrou nosností povrchu.  
Na Obr. 2.12 je dobře patrné rozdělení hustoty posuzované křivky na dvou 
příkladech. Parametr sklonu je silně citlivý na výrazné výkyvy profilu drsnosti jako  
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jsou vysoké špičky a hluboké rýhy, tím se jeho praktické využití omezuje [12, 13, 15, 
16].  

 

Obr. 2.12 Sklon posuzovaného profilu drsnosti. [16] 

𝑅𝑠𝑘 =
1

𝑅𝑞
3 [

1

𝑙𝑛
∫ 𝑧3

𝑙𝑛

0

(𝑥)𝑑𝑥] (2.6) 

kde:  Rsk [µm] - sklon posuzovaného profilu drsnosti, 

Rq [mm] - průměrná kvadratická hodnota drsnosti, 

 ln [µm]  - vztažná délka, 

 z [µm]  -  měřená odchylka, 

x [mm] - souřadnice dráhy měření. 

 

2.2.10 Strmost profilu drsnosti Rku 

Strmost profilu drsnosti určuje míru špičatosti křivky filtrovaného R profilu.  
U normálního rozdělení souřadnic profilu platí, že Rku = 3. Při ostřejších/příkřejších 
charakterech R profilu nabývá strmost Rku hodnot větších než 3. Naopak  
při mírnějším průběhu jsou hodnoty strmosti menší než 3. Matematické vyjádření 
strmosti je uvedeno v rovnici (2.7). Obdobně jako u sklonu profilu je i u strmosti 
výpočet značně citlivý na ostré výkyvy profilu v podobě hlubokých trhlin a vysokých 
špiček. Na Obr. 2.13 jsou dva příklady profilů drsnosti, kde u prvního je parametr 
strmosti vyšší jak 3 a u druhého menší jak 3 [12, 13, 14, 16].  
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𝑅𝑘𝑢 =
1

𝑅𝑞
4

[
1

𝑙𝑛
∫ 𝑧4

𝑙𝑛

0

(𝑥)𝑑𝑥] (2.7) 

kde:  Rku [µm] - strmost profilu drsnosti, 

Rq [mm] - průměrná kvadratická hodnota drsnosti, 

 ln [µm]  - vztažná délka, 

 z [µm]  -  měřená odchylka, 

x [mm] - souřadnice dráhy měření. 

 

Obr. 2.13 Strmost profilu drsnosti. [16] 

 

2.2.11 Materiálový podíl profilu drsnosti Rmr 

Materiálový podíl Rmr vyjadřuje procentuální poměr součtu materiálem 
zaplněných délek k celkové měřící dráze ln v dané výšce profilu. Výpočet je uveden 
v rovnici (2.8). Křivka podílu materiálu, též nazývaná jako Abottova křivka (Obr. 2.14), 
zobrazuje podíl zaplněného profilu materiálem v závislosti na výšce řezu. Výška řezu 
vyjadřuje vzdálenost vyhodnocené hladiny řezu od referenční čáry, která je zpravidla 
v identické horizontální úrovni s nejnižším naměřeným bodem profilu drsnosti (100 % 
materiálu). Vyhodnocení materiálového podílu se používá i pro P profil nebo W profil 
[12, 13, 15]. 

𝑅𝑚𝑟 =
1

𝑙𝑛
[∑ 𝐿𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝑐)] × 100 [%] (2.8) 
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kde:  Rmr [µm] - materiálový podíl profilu drsnosti, 

Rq [mm] - průměrná kvadratická hodnota drsnosti, 

 ln [µm]  - délka n-tého vrcholku, 

 Li [µm] -  měřená odchylka, 

c [mm] - hladina profilu. 

 

Obr. 2.14 Materiálový podíl profilu drsnosti. [13] 

 

2.2.12 Střední vzdálenost rýh Rsm 

Střední vzdálenost rýh je určena střední aritmetickou hodnotou šířek 
jednotlivých profilových vrcholků profilu drsnosti (rovnice (2.9)). Jako jeden vrcholek 
je považován každý element, který je od sousedního elementu oddělen prohlubní 
v základní rovině. To je znázorněno na Obr. 2.15. Dříve se používalo místo značení 
Rsm značení Ar [12, 13]. 

 

Obr. 2.15 Střední vzdálenost rýh. [13] 

𝑅𝑠𝑚 =
1

𝑛
∑ 𝑆𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.9) 

kde:  Rsm [µm] - střední vzdálenost rýh, 

n [mm] - celkový počet jednotlivých hloubek drsností, 

 Smi [µm] - n-tá šířka vrcholku. 
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2.2.13 Počet špiček RPc 

Počet špiček udává množství profilových elementů, které na délce deseti milimetrů 
překračují horní nastavenou hladinu řezu C1 a zároveň podbíhají pod dolní 
nastavenou hladinu C2. Pro určení počtu výstupků musí být definována spodní  
i horní hladina řezu. Na Obr. 2.16 jsou pomocí hvězdiček označeny špičky,  
které splňují výše uvedené podmínky [12, 13, 15]. 

 

Obr. 2.16 Počet špiček RPc. [13] 

 

2.3 Vlastnosti povrchové vrstvy 

Řezný proces je doprovázen jevy, spojenými se strukturními a mechanickými 
změnami na povrchu obráběného tělesa. Dochází tím ke vzniku povrchových vad, 
zpevnění povrchu, vzniku povrchového napětí a podobně. S přihlédnutím na stále se 
zvyšující intenzitu řezného procesu je nutné brát v úvahu, že vlastnosti povrchové 
vrstvy se mohou značně lišit od vlastností materiálu blíže jádru tělesa. Nastavená 
řezná rychlost, druh materiálu nástroje či obráběného tělesa, mazání a chlazení 
procesní kapalinou nebo typ dokončovací operace - to jsou jedny z faktorů,  
které mají prokazatelný vliv na výsledné vlastnosti povrchové vrstvy [2, 9]. 

2.3.1 Zpevnění povrchové vrstvy 

Při obrábění nedochází k deformacím pouze v odebírané vrstvě, ale i v povrchových 
vrstvách třísky a obrobené plochy. Příčinou deformace v obrobené ploše je 
především fakt, že ostří nástroje nemá dokonalou špičku, ale je určitým způsobem 
zaobleno. Síla působící mezi hřbetem nástroje a obráběnou plochou zapříčiňuje 
plastické deformace povrchu. To má za následek zpevnění povrchové vrstvy,  
které se vyznačuje zvýšením pevnosti a tvrdosti materiálu pod obráběným povrchem 
[18]. 

Pro kvantifikaci stupně zpevnění se v praxi používá měření mikrotvrdosti. 
Tento typ měření má oproti běžným měřícím metodám (Rockwell, Brinell, Vickers) 
schopnost určit tvrdost tenké povrchové vrstvy a poskytnout tak nezkreslené 
informace. Největší tvrdostí se vyznačuje právě povrch obrobku a směrem k jeho 
středu tvrdost klesá až k hodnotám odpovídajícím základnímu materiálu. Vzdálenost 
mezi povrchem a první naměřenou hodnotou, shodnou se základním materiálem, se 
nazývá hloubka zpevnění. Z důvodů velmi malé hodnoty hloubky zpevnění je měření 
mikrotvrdosti ve směru kolmém na povrch problematické, proto se častěji aplikuje 
měření v šikmém řezu, který je vytvořen elektrochemickými metodami, aby nedošlo 
k dalšímu tepelnému ovlivnění materiálu [2, 5, 9]. 
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2.3.2 Zbytkové napětí 

Podstatou vzniku zbytkových napětí při obrábění jsou pružně-plastické deformace 
v oblasti utváření třísky. Zbytkové napětí je pak způsobeno nerovnoměrnou 
plastickou deformací, která může z dlouhodobého hlediska iniciovat vznik 
povrchových nebo podpovrchových trhlin a vést tak k postupnému narušování 
struktury součásti. Vznik zbytkových napětí je podmíněn především: [2, 9] 

 nerovnoměrnou plastickou deformací v obrobeném povrchu, 

 rozdílnou rychlostí ohřevu a chladnutí materiálu v jeho různých lokacích,  
které zapříčiňuje jeho odlišné roztažení a smrštění, 

 nestejnoměrnou strukturní změnou, zapříčiněnou tepelným působením  
či účinkem mechanických sil, 

 chemickými pochody, při nichž dochází k reakci a míšení částic do povrchové 
vrstvy. 

Vznik zbytkových napětí je možný jen v takovém objemu materiálu, ve kterém 
je příslušná technologická operace schopna realizovat plastickou deformaci,  
či jej tepelně ovlivnit. Důležitým kritériem ovlivňujícím charakter a rozsah zbytkových 
napětí je doba působení a rychlost změn činitelů, způsobujících jejich vznik.  
Na vlastnosti povrchové vrstvy má zpravidla největší vliv poslední operace.  
Avšak nevhodná volba posloupnosti jednotlivých operací může zapříčinit,  
že si materiál zachová vnitřní ovlivnění z předchozích operací [2]. 

Při běžné kontrole povrchu obsahující měření drsnosti, tvrdosti a tvarové 
úchylky se může zdát povrchová vrstva jako sourodá (stejné vlastnosti v celém 
objemu povrchové vrstvy). Taková kontrola však neodhalí výskyt zbytkových napětí, 
které mohou být různorodé jak do smyslu, tak i do velikosti. Obecně lze konstatovat, 
že tlakové zbytkové napětí má na životnost součásti pozitivní účinek, tahové nikoli. 
Tahové napětí má potenciál iniciovat trhliny, případně je šířit dál do hloubky 
materiálu. Jestliže se při obrábění uplatňuje převážně plastická deformace s relativně 
malým účinkem tepla, vzniká v povrchové vrstvě tlakové napětí, které má tendenci 
případné trhliny uzavírat. Za současného tepelného i mechanického působení  
na povrch obrobku se horní část povrchové vrstvy ohřeje na vyšší teplotu a dojde 
k jejímu plastickému zkrácení. Při jejím ochlazování se pak vytváří tahové napětí. 
Strukturní a chemické změny mají za následek zvětšení nebo zmenšení objemu 
materiálu. Při zvětšování objemu dochází k tlakovému napětí. Je to způsobeno tím, 
že okolní strukturně či chemicky neovlivněný materiál si zachovává stejný stav  
a brání rozpínání ovlivněné části. Při zmenšování objemu dochází k opačnému jevu 
a vzniká napětí tahové. Při technologických procesech se běžně kombinují všechny 
výše uvedené mechanismy, proto může být průběh zbytkového napětí značně složitý 
[2, 9]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ METODY POUŽÍVANÉ PŘI ZKOUMÁNÍ 

JAKOSTI OBROBENÉ PLOCHY 

Spolu se zvyšujícími se požadavky na jakost obrobené plochy vzniká potřeba její 
spolehlivé a rychlé kontroly. Struktura povrchu jakožto souhrn kvalitativních vlastností 
obráběné plochy má významný vliv na životnost a chování součásti za provozu. 
Vysokou mírou se podílí například na únavových vlastnostech, průběhu opotřebení, 
kinematických a dynamických vazbách mezi funkčními stýkajícími se povrchy. 
Z těchto důvodů je v oblasti vývoje měřících prostředků kladen neustálý důraz  
na možnost precizní, jednoduché a ekonomicky dostupné varianty pro různé aplikace 
[20]. 

 Komplexní souhrn všech vlastností povrchové vrstvy je označován jako 
integrita obrobeného povrchu. Integrita popisuje chemicko-fyzikální vlastnosti 
povrchové vrstvy s ohledem k předpokládanému využití dané součásti. Pro kompletní 
posouzení integrity daného povrchu by bylo nutné velké množství měření  
a experimentů, které kladou vysoké nároky na čas a množství měřících pomůcek, 
strojů a měřidel. Proto jsou níže uvedené podkapitoly zaměřeny jen na stručný popis 
vybraných měřících metod zabývajících se především kontrolou drsnosti povrchu, 
které jsou využity v experimentální části této práce [22]. 

 

3.1 Kontrola drsnosti povrchu 

Drsnost povrchu je jedna z nejpoužívanějších a relativně snadno měřitelných 
charakteristik povrchu. Doposud bylo vytvořeno mnoho druhů měřících metod. 
Pravidla a přesné postupy pro posuzování jakosti povrchu jsou popsány 
v momentálně platné normě ČSN EN ISO 4288. Definice 2D i 3D parametrů 
charakterizující vlastnosti povrchu jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 4287 (viz. 
kapitola 2.2). Obecně se metody dělí na: [24].  

 Metody kvalitativní - porovnání reálného povrchu s vzorkovnicí, 

 Metody kvantitativní – využívají matematický popis parametrů povrchu. 

 

3.1.1 Pomocí porovnávacích měrek 

Jednou z nejjednodušších metod určení drsnosti povrchu je metoda, která ke zjištění 
hodnoty drsnosti využívá porovnávacích měrek (vzorkovnic). Pro praktickou kontrolu 
jsou určeny různé druhy měrek, které jsou vyrobeny stejnou technologií,  
pro kterou se měření používá. Jednotlivé měrky jsou pak například pro lapování, 
hoblování, broušení, soustružení i frézování. Rozlišuje se například i mezi čelním  
a válcovým frézováním, rovinným broušením, či broušením na kulato. Jednotlivé 
vzorky mají tvar destiček nebo válečků, přičemž každý vzorek obsahuje informaci  
o druhu obrábění a hodnotě parametru Ra. Obvykle se prodávají v sadách uložených 
v kazetových kufřících [21, 24].  

Samotné měření pak probíhá pomocí zraku a hmatu, kdy se hledá vzorek 
s drsností povrchu nejlépe odpovídající povrchu zkoumanému. Při porovnávání se 
musí použít vzorek vyrobený stejnou technologií jako povrch zkoumaného tělesa.  
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Pro zvýšení přesnosti je možné použít lupu či komparační mikroskop. Za použití 
takové optické soustavy lze pozorovat oba porovnávané povrchy. Toho se využívá 
především u jemně obrobených součástí. V dnešní době se jedná o již poměrně 
zastaralou a nedostatečně přesnou metodu, u které hraje silný faktor subjektivní 
názor a zkušenost jedince, který provádí měření [21, 24]. 

 

 

Obr. 3.1 Porovnávací vzorkovnice. [23] 

 

3.1.2 Dotykové metody 

Dotykové neboli kontaktní metody jsou v praxi nejpoužívanějším typem při hodnocení 
povrchu. Principem je převod analogového signálu získaného pohybem kontaktního 
hrotu do digitální podoby. Mezi výhody se řadí snadná reprodukovatelnost, možnost 
zobrazení geometrického profilu a jednoduchá srovnatelnost více různých povrchů 
v relativně krátkém čase. Pro další vyhodnocení se naměřená data běžně převádí  
do stolního počítače pomocí USB nebo COM konektorů [22, 24]. 

 

 

Obr. 3.2 Schéma indukčního snímače. [24] 
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 Měřicí přístroje jsou vybaveny speciálním kontaktním hrotem, nejčastěji 
vyrobeným z diamantu, který snímá výškovou polohu povrchu v závislosti na jeho 
délkovém umístění a zaznamenává ji do souřadnicového systému. Při samotném 
měření dochází k rovnoměrnému přímočarému pohybu hrotu po zkoumaném 
povrchu. Každý přístroj obsahuje část mechanickou a část elektronickou. 
V mechanické části se nachází rameno se snímacím hrotem a v některých případech 
i pracovní stůl. Elektronická část pak slouží k převodu mechanického signálu 
získaného pohybem hrotu na signál elektrický, který je zpracován do výstupních dat 
ve formě hodnot jednotlivých parametrů, nebo grafickým znázorněním naměřených 
nerovností profilu. Pohyb snímacího hrotu je zajištěn pomocí malého elektromotoru  
a musí být co nejpřesnější jak v přímosti směru, tak i v rovnoměrnosti pohybu.  
Pro kvalitní a přesný záznam je rychlost pohybu nastavena s ohledem na dynamické 
vlastnosti snímacího systému. Vertikální výchylky hrotu způsobené jeho pohybem  
po výstupcích a prohlubním povrchu jsou převáděny pomocí indukčního měřidla 
(Obr. 3.2) na elektrický signál, který se následovně zpracovává. Přítlačná síla hrotu 
na povrch musí být malá, aby nedocházelo k deformacím a z toho plynoucím 
zkreslení výsledků. Přesnost měření je ovlivněna poloměrem zaoblení špičky hrotu, 
kdy příliš velký poloměr hrotu nemusí spolehlivě kopírovat malé prohlubně. Z těchto 
důvodů je lepší volit menší poloměry špičky a velmi malé přítlačné síly. Na Obr. 3.3 je 
vyobrazen detail kontaktního hrotu na zkoumaném povrchu [11, 24]. 

 

 

Obr. 3.3 Kontaktní hrot. [24] 

 

3.1.3 Optické metody 

V tomto případě nedochází ke kontaktu funkčních prvků měřicího přístroje se 
zkoumaným povrchem, což vylučuje případné poškození součásti. Dotykový hrot je 
nahrazen světelným paprskem, který se odráží nebo rozptyluje na měřeném 
povrchu. Ten se pak odráží do optického sběrače a následně dochází k vyhodnocení 
dat. Vliv na měření má vliv vlnová délka světla a drsnost povrchu [22]. 

 Optické metody jsou používány spíše v laboratorní a vědecké praxi.  
Mezi nejrozšířenější optické metody pak patří využití CLA (Chromatic Lenght 
Aberration) snímačů a laserových snímačů. CLA snímače jsou schopné rozlišovat 
nerovnosti v řádech mikrometrů, laserové snímače pak o řád nižší [11, 24]. 
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 Princip CLA snímače spočívá v osvětlování zkoumaného povrchu bílým 
světlem, které se rozkládá a pomocí optiky usměrňuje na kontrolovaný povrch. 
Rozklad bílého světla na různé vlnové délky zajistí, že v každém bodě na povrchu 
vzorku je zaostřena pouze jedna určitá vlnová délka. Odražené světlo zpětně 
prochází do snímacího zařízení, které propouští pouze zaostřené světlo.  
Pomocí spektometru pak dochází k vychylování světla na maticový senzor,  
pomocí kterého je každému odraženému bodu přiřazena prostorová poloha.  
Proces probíhá kontinuálně a získané informace jsou softwarově vyhodnoceny. 
V pracovním prostředí vyhodnocovacích programů pak lze data dále manuálně  
či automaticky zpracovávat a vizualizovat v třírozměrném stavu [11, 24]. 

 

 

Obr. 3.4 Schéma CLA snímače. [24] 

 

3.1.4 Porovnání dotykových a bezdotykových metod 

V běžném strojírenském prostředí, které je většinou velmi prašné, mají dotykové 
metody v porovnání s optickými metodami zřejmou výhodu v menší citlivosti vůči 
znečištění. Snímací hrot je při pohybu schopen odsunout malé nečistoty,  
které by byly optickou metodou vyhodnoceny jako součást povrchu.  
Rovněž ovlivnění z důvodu olejové vrstvy u dotykové metody nehrozí.  
Optické metody tedy vyžadují důkladné očištění zkoumaného povrchu,  
proto se ve strojírenské praxi častěji uplatňují kontaktní způsoby měření [11]. 

 Při měření stejného povrchu optickou i dotykovou metodou se naměří různé 
hodnoty. Důvodů rozdílných výsledků je hodně. Většina optických metod využívá 
zaostřování bodu na zkoumaném povrchu. Velikost tohoto bodu zpravidla odpovídá 
několika mikrometrům. Výsledná struktura povrchu v daném bodě je získána 
z průměrného signálu a v porovnání s metodou dotykovou pak dochází k "uhlazení" 
povrchu. Dalším rozdílem jsou odlišně nasnímané šikmosti profilu, kdy u dotykové  
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metody má hrot tendenci zvětšovat šířku výstupků a zužovat prohlubně. Tento jev lze 
úspěšně opravit pomocí softwarových korekcí. U optických přístrojů k těmto jevům 
nedochází, tudíž není korekce potřebná. Kvůli špatné nebo naopak příliš vysoké 
odrazivosti zkoumané plochy může dojít ke ztrátě dat v důsledku nenasnímaných 
částí plochy. To může nastat taky v případě ostrých přechodů (hran), kdy může 
docházet ke špatnému odrazu světelného paprsku do reflektoru. Software má pak  
za úkol tyto vady identifikovat a vyloučit je. Ze samotného principu měření je zřejmé, 
že u dotykových metod se takovéto vady nevyskytují. Ve strojírenství je důležité 
hodnocení parametrů, které jsou uvedeny ve standardech ISO norem.  
Definice jednotlivých parametrů však nepočítá se ztracenými daty a nejednotnou 
velikostí opticky snímaného bodu. Proto se z těchto důvodů dává přednost 
dotykovým metodám [25]. 

 V některých případech se však upřednostňují optické metody, a to především 
z praktických důvodů. U některých typů zkoumaných povrchů není možné nasadit 
dotykovou metodu například z důvodů velmi malých rozměrů vzorku, nebo naopak 
velmi velkých profilových rozdílů, u kterých by mohlo docházet k zasekávání 
snímacího hrotu. Význam a praktické využití optických metod tudíž v metrologii hraje 
nezastupitelnou roli [25]. 

 

3.2 Měření řezných odporů 

Při frézování vznikají v soustavě stroj – nástroj - obrobek řezné síly, které mají 
dynamický charakter. Vznik řezné síly je přikládán okamžiku, kdy se břit nástroje 
dotkne obráběného povrchu a tím se začíná tvořit tříska. Nájezdem do materiálu 
rovněž vzniká určitý náraz, který má lehce kmitající charakter a je zaznamenávám 
měřícím systémem. Zánik řezné síly pak nastává v okamžiku vyjetí zubu z pracovní 
oblasti a oddělení třísky. Tento děj má taky obvykle kmitající charakter. Všechny tyto 
silové výkyvy a změny jsou skutečným obrazem velikosti řezné síly. Ke snímání 
těchto dynamických jevů v relativně rychle se měnících velikostech i směrech se 
používají dynamometry. Dynamometry pracují na principu piezoelektrického jevu, 
který využívá deformaci krystalu k vygenerování elektrického náboje [26, 29]. 

3.2.1 Piezoelektrický jev 

 Piezoelektrický jev, jehož název pochází z řeckého piezein neboli tlačit, vyjadřuje 
vlastnost látky generovat elektrické napětí při její deformaci. Tento jev nastává  
u krystalů, které nemají střed symetrie krystalové mřížky. Mezi nejznámější látky 
schopné využívat tento jev se řadí monokrystalický křemen - křišťál. U plynných, 
kapalných a pevných amorfních látek, na které působí elektrické pole, dochází 
k pootočení nebo posunutí molekul. U iontových krystalů není možné rozdělit 
jednotlivé molekuly a dochází k posunutí všech kladných iontů ve směru pole  
a všech záporných iontů proti jeho směru. Tímto nastane posun elektrického těžiště 
záporných iontů a elektrického těžiště kladných iontů od sebe (v klidovém stavu jsou 
těžiště totožná). Na protějších stranách krystalu tak vznikne elektrický náboj 
v důsledku působení mechanické deformace. Tento mechanismus je známý  
pod pojmem přímý piezoelektrický jev [27, 28]. 

 K tomuto jevu existuje jev opačný, díky němuž dochází za působení 
elektrického napětí k rozměrovým změnám krystalu. Roztažení či smrštění krystalu  
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se nazývá elektrostrikce a její absolutní velikost je v řádech nanometrů i za působení 
napětí o velikosti několika stovek voltů [28]. 

 Piezoelektrické materiály navíc dokážou přijímat i vysílat pro lidské ucho 
neslyšitelný ultrazvuk a nacházejí tím uplatnění například v ultrazvukových 
defektoskopech nebo v lékařství. Díky vzniku vysokého napětí se piezoelektrické 
materiály používají i jako zapalovací prvek plynů, kdy jiskra vzniklá mezi dvěma 
elektrodami slouží jako iniciátor zážehu. S deformací krystalické mřížky dochází také 
ke změně elektrického odporu krystalu, což je označováno jako piezorezistivní jev. 
Za působení vysokých teplot se piezoelektrické vlastnosti materiálu vytratí z důvodu 
narušení krystalické mřížky. Ke ztrátě dochází skokově při přechodu Curieovi teploty 
[27, 28].   

3.2.2 Dynamometry 

Jedná se o zařízení, které má schopnost snímat časový průběh sil, točivých 
momentů či výkonu. Měření musí být v nastaveném intervalu hodnot co nejpřesnější 
a nezávislé na provozních vlastnostech přístroje. Dynamometr musí být schopen 
zaručit stálost a reprodukovatelnost snímaných veličin. Z těchto podmínek vycházejí 
následující požadavky kladené na dynamometry: [29] 

 Konstrukce dynamometrů musí vykazovat dostatečnou tuhost v závislosti  
na velikosti zatěžující síly. Velikost deformace dynamometrů je určena tvarem  
a typem deformačního elementu (čidla) i na konkrétní metodě měření, 

 Citlivost dynamometru je závislá na tuhosti jeho konstrukce a na citlivosti 
použité metody měření. Nejmenší odečítaná jednotka musí při zachování 
dostatečné přesnosti odpovídat celkové hodnotě snímané veličiny, 

 Stálost údajů dynamometrů je závislá na tuhosti, citlivosti a přesnosti  
od stanovení nulové polohy až po změření hodnot sledované veličiny během 
celého měření, 

 Nesmí docházet ke vzájemnému ovlivňování jednotlivých veličin. 

Dynamometr jakožto měřicí přístroj je zpravidla složen z pružného členu, 
snímače a přijímače. Pružný člen slouží k absorpci silového zatížení spojeného 
s jeho deformací nebo změnou polohy. Snímač je schopen tyto mechanické veličiny 
zaznamenávat a transformovat na analogový signál. V přijímači pak dochází 
k zesílení a zpracování signálu, případně jeho zápisu [29]. 

 Dynamometry se dají rozdělit dle následujících hledisek: [29] 

 Podle počtu měřených složek síly - jednosložkové, dvousložkové, třísložkové 
a pro měření krouticích momentů (běžně jsou schopny dynamometry měřit 
všechny předchozí veličiny), 

 Podle použité měřicí metody. To je dáno způsobem přenosu zatížení  
z deformačního členu na člen indikační - dynamometry mechanické, 
hydraulické, pneumatické, elektrické (indukční, kapacitní, odporové, 
využívající piezoelektrického jevu), optické a podobně, 

 Podle metody obrábění – dynamometry určené pro soustružení, frézování, 
vrtání, broušení nebo univerzální dynamometry.  
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3.2.3 Piezoelektrické dynamometry 

Tento typ dynamometrů, jak již z názvu plyne, využívá princip piezoelektrického jevu. 
Základem měřící aparatury je měřící destička z odpovídajícího krystalu, opracovaná 
do vhodného tvaru. Při zatěžování snímače vzniká elektrický náboj, který je přímo 
úměrný rostoucímu zatížení. Při odlehčování pak dochází k jeho lineárnímu poklesu 
až na nulové hodnoty, které nastanou při nulovém zatížení. Momentálně se na trhu 
vyskytují moderní piezoelektrické dynamometry KISTLER, které jsou vhodně 
uzpůsobeny pro zkoumání obráběcích procesů. Na Obr. jsou vyobrazeny některé  
z nich [29]. 

 

 

Obr. 3.5 Přehled piezoelektrických dynamometrů KISTLER. [29]
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4 EXPERIMENT 

Experimentální část této práce probíhala v dílnách Odboru technologie obrábění 
Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení 
technického v Brně. Cílem experimentu bylo zjistit závislost kvality obrobené 
plochy na velikosti vysunutí vřetena obráběcího stroje při nastavení stejných řezných 
podmínek. V našem případě se jednalo o vertikální frézku s možností vertikálního 
polohování pracovního stolu. Při obrábění byla použita čelní fréza s jednou 
výměnnou břitovou destičkou, která měla za úkol obrobit rovinou drážku  
do ocelového materiálu z plochého polotovaru. V experimentu byly použity dvě 
hodnoty šířky záběru hlavního ostří nástroje, pro které jsou jednotlivě naměřená 
data vyhodnocena. Součástí experimentu je rovněž zkoumání silového zatížení 
nástroje po celou dobu obrábění a při všech použitých modifikacích.  

 Vyhodnocení kvality povrchu probíhalo dvěma způsoby a to za použití 
dotykových i optických metod. Dotyková analýza povrchu byla rovněž uskutečněna 
ve školních dílnách Odboru technologie obrábění. Optické zkoumání povrchu pak 
proběhlo ve výzkumném centru Intemac v Kuřimi. 

4.1 Strojní vybavení a pomůcky 

V této podkapitole jsou stručně popsány všechny důležité pomůcky, přístroje, stroje  
a měřidla, které byly použity při realizaci experimentu. 

4.1.1 Frézka FV 25 CNC A 

Pro realizaci experimentu byla zvolena vertikální konzolová frézka FV 25 CNC A se 
souvislým řízením. Její využití je v oblasti výroby komplikovaných malých a středních 
součástí s vysokým podílem operací vrtacích, vyvrtávacích a závitových. Na frézce je 
možné obrábět všechny typy kovů od nástrojařských ocelí až po slitiny lehkých kovů. 
Tento stroj je řízený operačním systémem Heidenhain v českém jazyce. Stroj je 
vybaven vertikálně stavitelným pracovním stolem. Výšku stolu lze regulovat 
manuálním otáčením páky umístěné pod stolem. Frézka je vyobrazena na Obr. 4.1. 

       Tab.  4.1 Parametry frézky FV 25 CNC A. [30] 

Parametr Hodnota Jednotka 

Pojezd osy X: 760 mm 

Pojezd osy Y: 355 mm 

Pojezd osy Z: 152 mm 

Délka pracovní plochy stolu: 1300 mm 

Šířka pracovní plochy stolu: 350 mm 

Rozpětí posuvu: 2,5 - 2500 mm/min 

Rychloposuv stolu: 7000 mm/min 

Zdvih konzoly: 415 mm 

Maximální zatížení stolu: 200 Kg 

Otáčky vřetena: 90 - 6000 1/min 

Výkon hlavního elektromotoru: 5,5 kW 

Rozměry d × š × v: 2750 × 2600 × 2030 mm 

Hmotnost: 1500 kg 



 

EXPERIMENT 
 

39 ÚST FSI VUT v Brně 

 

 

Obr. 4.1 Frézka FV 25 CNC A. 

 

4.1.2 Dynamometr KISTLER 9257B 

Pro záznam silového zatížení byl použit dynamometr KISTLER 9257B (Obr. 4.2). 
Jedná se o univerzální přístroj s možností měření třech ortogonálních složek síly 
s využitím tříkomponentních snímačů z monokrystalického křemene. Celkem je 
dynamometr vybaven čtyřmi snímači. Jeho vysoké rozlišení dokáže zaznamenávat 
velmi malé dynamické změny u velkých zatěžujících sil. Tělo zařízení je robustní  
a snese zatížení až 10 kN. Jeho použití je určeno především pro měření řezných sil 
při obrábění. Rozměry upínací desky jsou 170 × 140 mm a díky drážkám umožňují 
snadnou montáž. Velikost vrchní desky je 100 × 170 mm [31].   

 

Obr. 4.2 Dynamometr KISTLER. [31] 

 



 

EXPERIMENT 

40 ÚST FSI VUT v Brně 

 

4.1.3 Dotykové měřidlo Surtronic S128 

Jedná se o univerzální přenosný přístroj pro měření drsnosti povrchu vybavený 
indukčním snímačem. Má masivní konstrukci a je vybaven velkým přehledným 
dotykovým displejem, kterým se přístroj ovládá a pomocí něhož se nastavují 
parametry měření. Lze jej použít jako volně stojící na vodorovném, svislém  
i nakloněném povrchu. Vyznačuje se velkou odolností v důsledku využití gumových 
prvků na jeho těle. Snímací hrot je vyroben z diamantu a je umístěn na pohyblivém 
rameni. O jeho provoz se stará vestavěná dobíjecí baterie a je vybaven USB portem 
pro přenos nebo sběr naměřených dat. Měřidlo je vyobrazeno na Obr. 4.3 a jeho 
základní technická specifikace je uvedena v Tab. 4.2 [33]. 

 
Obr. 4.3 Dotykové měřidlo Surtronic S128. [35] 

 
      Tab.  4.2 Parametry dotykového měřidla Surtronic S128. [34] 

Parametr Hodnota Jednotka 

Rozsah měření: 400 / 100 / 10 µm 

Rozlišení: 50 / 10 / 5 nm 

Šum (Ra): 150 / 100 / 50 nm 

Opakovatelnost (Ra): 0,5% hodnoty + šum 1% hodnoty + šum 

Vyhodnocovaná délka: 0,25 – 25 mm 

Přítlačná síla: 150 - 300 mg 

Poloměr špičky hrotu: 5 µm 

Rychlost měření: 1 mm/s 

Rychlost návratu: 1,5 mm/s 

4.1.4 Optické měřidlo Alicona InfiniteFocus 

Tento typ měřidla využívá bezkontaktní optickou trojrozměrnou metodu založenou  
na proměnlivém zaostření světelného paprsku. Velkou výhodou tohoto zařízení je 
možnost měření drsnosti plochy zkoumané součásti v jednoznačně určeném 
souřadném systému stroje, do kterého je vzorek umístěn. Sledované výsledky jsou 
měřeny s vysokou opakovatelností a rozlišením. Přístroj disponuje anti-vibračním 
systémem, který má za úkol eliminovat nepřesnosti měření vzniklé vnějšími vlivy. 
Robustní konstrukce umožňuje měření tvaru a drsnosti i větších  
a těžších dílců. Polohování přístroje ve všech osách je opatřeno vysoce přesnými 
snímači, které zajišťují precizní nastavení polohy. Přístroj je vybaven šesti optickými 
objektivy s odlišnou velikostí zvětšení. Přístroj je vyobrazen na Obr. 4.4, technická 
specifikace jednotlivých objektivů je uvedena v Tab. 4.3 [36]. 
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Obr. 4.4 Optické měřidlo Alicona InfiniteFocus. [36] 

 
Tab.  4.3 Parametry jednotlivých objektivů měřicího přístroje InfiniteFocus. [36] 

Zvětšení objektivu: 2,5x 5x 10x 20x 50x 100x Jednotka 

Pracovní vzdálenost: 8,8 23,5 17,5 19 11 4,5 mm 

Boční rozsah měření  
(X, Y): 

5,63 2,82 1,62 0,81 0,32 0,16 mm 

Měřená plocha (X x Y) 31,7 7,95 2,62 0,66 0,10 0,03 mm² 

Vertikální rozlišení 2300 410 100 50 20 10 nm 

Přesnost kroku (1 mm) - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 % 

Maximální měřitelná 
oblast 

40000 40000 40000 24780 3965 990 mm² 

Minimální měřitelná 
drsnost (Ra) 

7 1,2 0,3 0,15 0,06 0,03 µm 

Minimální měřitelný 
poloměr 

20 10 5 3 2 1 µm 

4.1.5 Nástroj  

V experimentu byla použita tříbřitá fréza od firmy Pramet Tools s průměrem 20 mm 
(Obr. 4.5). Jedná se o stopkovou frézu s typovým označením 20A3R032B20-
SAP10D-C, která využívá jako ostří výměnné břitové destičky. Je vybavena kanálky 
pro přívod procesní kapaliny [37]. 

 

Obr. 4.5 Stopková fréza od firmy Pramet Tools. [37] 
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4.1.6 Výměnná břitová destička - VBD 

Při testování byla použita VBD od firmy Pramet Tools s typovým označením APKT 
1003PDER-M; 8240. Destička je vyrobena ze sub-mikronového substrátu typu H 
s vysokým obsahem kobaltu. Je opatřena nanostrukturním tenkým povlakem 
s vysokým obsahem hliníku naneseným metodou PVD. Má vysoce pozitivní 
geometrii čela a je vhodná na obrábění materiálů skupin P, M, K případně skupiny S. 
Pro upnutí destičky byl použit šroub se zápustnou hlavou a torx drážkou US 2506-
T07P. K dotažení pak posloužil šroubovák SDR T07P [37]. 

 

 

Obr. 4.6 Výměnná břitová destička Pramet Tools APKT 1003PDER-M; 88240. [37] 
 

 
          Tab.  4.4 Doporučené řezné podmínky VBD. [37] 

Rádius Posuv na zub Hloubka řezu 

rε  fz min  fz max ap min  ap max  

0,5 0,10 0,25 1,00 9,00 

° mm/zub mm/zub mm mm 

4.1.7 Polotovar a jeho materiál 

Jako zkušební vzorek byl zvolen hranol o rozměrech 125 × 26 × 51 mm z uhlíkové 
oceli ČSN 12 050 v nezušlechtěném stavu (spadá do skupiny materiálů typu P).  
Tato ocel je vhodná k zušlechťování a povrchovému kalení a použití nalézá u méně 
namáhaných strojních dílu ve stavu zušlechtěném nebo normalizačně žíhaném. 
Optimálních mechanických hodnot dosahuje v zakaleném a následně popuštěném 
stavu. Polotovar byl nachystán do výchozích rozměrů řezáním na pásové pile  
a k účelům experimentu byla použita jeho mechanicky neopracovaná plocha. 
Polotovar je vyobrazen v Obr. 4.7 a jeho chemické složení je uvedeno v Tab 4.5.  

 

 
Obr. 4.7 Rozměry polotovaru z materiálu ČSN 12 050. 
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   Tab.  4.5 Chemické složení oceli ČSN 12 050. [38] 

Chemické složení oceli ČSN 12 050 

Prvek C Mn Si Cr Mo Ni Co P  S 

Hmot. % 
0,42-
0,50 

0,50-
0,80 

max 
0,40 

max 
0,40 

max 
0,10 

max 
0,4 

0,045 
max 

0,045 
max 
208 

 
 

4.2 Provedení experimentu 

Příprava pracoviště započala očištěním pracovní plochy. Dalším krokem bylo 
upevnění dynamometru k pracovnímu stolu stroje pomocí šroubů a upínek. Na vrchní 
plochu dynamometru se připevnila ocelová deska sloužící jako podklad  
pro spolehlivé a stabilní upevnění svěráku. Ten byl opět uchycen pomocí šroubů 
s podložkami. Obr. 4.8 znázorňuje toto schématické uspořádání.  

 

 

Obr. 4.8 Schéma uspořádání pracovní sestavy. 

 

Následovalo zapojení dynamometru pomocí propojovacích kabelů  
do distribučního boxu, osmi-kanálového zesilovače a notebooku s nainstalovaným 
vyhodnocovacím softwarem DynoWare (jak je uvedeno v Obr. 4.9). Vzorek byl  
po očištění hadříkem upnut do svěráku. Pro testování byla do lůžka frézy vložena  
a připevněna pouze jedna nová břitová destička. Celý nástroj se pak upnul  
do vřetena stroje.  

 

Obr. 4.9 Znázornění zapojení měřící aparatury KISTLER. [39] 
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4.2.1 Řezné podmínky 

Nastavení řezných podmínek probíhalo v závislosti na typu použité frézy  
a doporučených údajů od výrobce výměnné břitové destičky. Doporučené hodnoty 
jsou uvedeny v Tab. 4.4. Zvolené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4.6. Pro první část 
experimentu byla zvolena šířka záběru 2 mm, pro druhou část pak 4 mm.  
Ostatní parametry zůstaly na stejných hodnotách. Dle doporučení výrobce byla 
zvolena řezná rychlost vc = 220 m/min a posuv na zub fz = 0,2 mm/zub.  
Výpočet nastavení otáček znázorňuje rovnice (4.1), výpočet nastavení rychlosti 
posuvu je uveden v rovnici (4.2). 

𝑛 =
1000×𝑣𝑐

𝜋×𝐷
=

1000×220

𝜋×20
= 3501 

1

𝑚𝑖𝑛
  (4.1) 

kde:  n [1/min] - otáčky vřetena 

vc [m/min] - řezná rychlost, 

D [mm] - průměr frézy. 

𝑉𝑓 = 𝑓𝑧 × 𝑧 × 𝑛 = 0,2 × 1 × 3501 = 700 
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
  (4.2) 

kde:  Vf [mm/min] - posuvová rychlost stolu, 

fz [mm/zub] - posuv na zub, 

z [-]  - počet zubů, 

n [m/min] - otáčky vřetena. 

  

Tab.  4.6 Řezné podmínky. 

Parametr Symbol Hodnota Jednotka 

Šířka záběru hlavního ostří nástroje: ap 2 / 4 mm 

Otáčky vřetena: n 3501 1/min 

Posuv na zub: fz 0,2 mm/zub 

Rychlost posuvu stolu: Vf 700 mm/min 

Řezná rychlost: vc 220 m/min 

4.2.2 Nastavení dynamometru 

Nastavení dynamometru KISTLER probíhalo v prostředí softwaru DynoWare.  
Byl nastaven rozsah a citlivost měření pro snímač všech tří složek řezné síly. 
Citlivosti a rozsahy pro jednotlivé osy jsou uvedeny v Tab. 4.7. Dále bylo třeba zadat 
vzorkovací frekvenci, která byla zvolena na hodnotu 4200 Hz. Příliš vysoká hodnota 
vzorkovací frekvence by znamenala velký objem naměřených dat. Nízká vzorkovací 
frekvence by pak nemusela poskytovat dostatečnou vypovídající hodnotu.  
Byla by snížena kvantita nasnímaných dat, což by mohlo mít za následek zkreslený 
pohled na průběh silového zatížení. Při frekvenci 4200 Hz dynamometr nasnímá 
všechny složky sil při každém pootočení frézy o 5 stupňů, což je pro naše 
experimentální měření plně dostačující. Výpočet je popsán v rovnicích (4.3) a (4.4).  
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𝑃 =
60×𝑓𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖

𝑛
=

60×4200

3501
= 72 

𝑧á𝑧𝑛𝑎𝑚ů

𝑜𝑡áč𝑘𝑢
  (4.3) 

𝑈 =
360

𝑃
=

360

72
= 5° (4.4) 

kde:  P [záznam/otáčka] - počet záznamů dynamometru během jedné otáčky, 

fvzorkovaci [Hz]  - vzorkovací frekvence dynamometru, 

n [m/min]  - otáčky vřetena, 

U [°]   - úhel záznamu. 

 

        Tab.  4.7 Nastavení dynamometru KISTLER. 

Osa Rozsah měření Jednotka Citlivost Jednotka 

X 0 – 5 000 N 7,929 pC/N 

Y 0 – 5 000 N 7,940 pC/N 

Z 0 – 10 000 N 3,706 pC/N 

4.2.3 Postup obráběcího procesu 

Po zapojení a nastavení dynamometru, upnutí nástroje do vřetena stroje a upevnění 
obrobku do svěráku následovalo manuální programování CNC stroje. Byly nastaveny 
řezné podmínky a podle polohy upnutého obrobku pak byl vynulován souřadný 
systém stroje. První obráběcí cyklus předcházelo vysunutí vřetena o 5 mm v kladném 
smyslu osy Z stroje oproti stavu plně zasunutém (znázornění souřadných systému 
dynamometru a obráběcího stroje je v Obr. 4.10). Dále se pracovní stůl společně  
s obrobkem posunul v ose X stroje tak, aby osa nástroje ležela  
nad obrobkem ve vzdálenosti 15 mm od jeho kraje. Následovalo zapnutí stroje  
a roztočení vřetena. Další cyklický postup experimentu probíhal dle následovných 
chronologicky seřazených bodů: 

 Naškrábnutí vrchní roviny obrobku pro zajištění jeho polohy. Naškrábnutí 
probíhalo vertikálním pohybem stolu pomocí manuálního posuvu. 

 Odjetí nástroje do počáteční polohy (vzdálenost osy nástroje od stěny obrobku 
15 mm) pohybem stolu v kladném směru osy Y stroje. 

 Vysunutí vřetena v kladném smyslu osy Z o hodnotu šířky záběru (uvedeny  
v Tab. 4.8). 

 Současný start programu se zapnutím snímání dynamometru. 

 Pracovní přejezd přes celou délku obrobku s přídavkem na přejetí nástroje. 

 Vertikální odjetí stolu směrem dolů. 

 Vysunutí vřetena o příslušnou hodnotu (pro každý průjezd je hodnota vysunutí 
uvedena v Tab. 4.8). 

 Nastavení polohy stolu tak, aby se osa nástroje posunula o 24 mm v ose X 
směrem k neobrobenému povrchu. 

 Návrat k prvnímu bodu, dokud není obrobeno celkově pět drážek. 
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Tab.  4.8 Značení průjezdů a hodnoty vysunutí vřetena. 

Označení 
průjezdu 

Přírůstek vysunutí 
vřetena v ose Z  

Absolutní hodnota 
vysunutí vřetena 

Šířka 
záběru 

A21 +0 mm 7 mm 2 mm 

A22 +33 mm 40 mm 2 mm  

A23 +33 mm 73 mm 2 mm 

A24 +33 mm 106 mm 2 mm  

A25 +33 mm 139 mm 2 mm 

A41 +0 mm 9 mm 4 mm 

A42 +33 mm 42 mm 4 mm  

A43 +33 mm 75 mm 4 mm 

A44 +33 mm 108 mm 4 mm  

A45 +33 mm 141 mm 4 mm 

 

Obr. 4.10 Souřadný systém stroje a dynamometru. 

Celý obráběcí proces probíhal za absence mazání a přívodu procesní 
kapaliny. Po provedení prvních pěti cyklů se polotovar otočil o 180° vůči jeho 
horizontální rovině a upnul do svěráku. Obdobně jako první pak probíhal i druhý 
obráběcí proces s rozdílem větší šířky záběru, která oproti prvnímu procesu (šířka 
záběru 2 mm) nyní činila 4 mm. Pro jednoznačné určení průjezdů a vyhodnocení  
k nim náležících parametrů byly průjezdy a data označeny podle systému,  
který je znázorněn v Tab. 4.8. Na Obr. 4.11 jsou pak popsány tvar a geometrie 
obrobku po prvním (vlevo) a po druhém (vpravo) obráběcím procesu. 

 

Obr. 4.11 Tvar a geometrie obrobku po prvním (vlevo) a druhém (vpravo) testu. 
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4.3 Průběh měření drsnosti 

Měření probíhalo dvěma odlišnými metodami a jejich průběh je dále popsán 
v následujících podkapitolách. 

4.3.1 Měření dotykovou metodou 

Pro tento typ měření bylo použito dotykové měřidlo Surtronic S128. Směr pohybu 
kontaktního hrotu byl totožný se směrem posuvu frézy při obrábění. Jelikož je 
hodnota posuvu hrotu omezená, snahou bylo měřit úsek v prostřední části drážky. 
Důvodem je fakt, že v této části obrobku byl řezný proces ustálen. Souběžně 
s měřením probíhalo ukládání dat na USB flash disk. Tab. 4.9 zobrazuje nastavení 
měřidla, Obr. 4.9 znázorňuje princip měření. Při měření byl nastaven Gaussův filtr a 
měřené hodnoty odpovídaly normě ČSN EN ISO 4287. 

   Tab.  4.9 Nastavení dotykového měřidla Surtronic S128. 

Parametr Symbol Hodnota Jednotka 

Délka posuvu hrotu: ln 8 mm 

Rozsah měření (vertikální směr): - 400 µm 

Mezní vlnová délka: λc 0,8 mm 

Zatěžující síla: - 1,5 N 

 

 

Obr. 4.12 Princip měření dotykovým měřidlem Surtronic S128. 

4.3.2 Měření optickou metodou 

Optická část vyhodnocování kvality povrchu byla provedena na optickém měřidlu 
Alicona InfiniteFocus. Před začátkem skenování profilu byl vzorek důkladně očištěn 
hadříkem a technickým lihem kvůli vysoké citlivost měřicího přístroje na přítomnost 
nečistot. Měření bylo na rozdíl od předchozí metody uskutečněno po celé délce 
obrobené drážky a šířka skenovaného pásma celkově obsahovala 50 profilů,  
ze kterých byly dále vypočítány příslušné parametry. Byl použit objektiv  
s desetinásobným zvětšením a skenování probíhalo v ose drážky. Nastavení polohy 
a délky skenované oblasti probíhalo pomocí příslušného softwaru a 3D myši,  
pomocí které byl rovněž uskutečňován manuální posuv pracovního stolu měřicího 
přístroje. Na Obr. 4.13 je vyobrazen průběh skenování. Na Obr. 4.14 je na levé 
straně znázorněn naskenovaný profil a na pravé straně je zřetelně vybarven výškový 
průběh profilu.  
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Obr. 4.13 Ukázka skenování povrchu pomocí optického měřidla. 

 

 

Obr. 4.14 Ukázka naskenovaného povrchu v ovládacím softwaru přístroje. 

 

4.4 Výsledky experimentu 

Následující řádky jsou věnovány získaným informacím v průběhu celého testování  
a vyhodnocování experimentální části této diplomové páce. Vyhodnocovány jsou 
silové poměry při obráběcím procesu a parametry charakterizující drsnost 
opracované plochy. 

4.4.1 Výsledná drsnost obrobku 

Tato podkapitola popisuje výsledné hodnoty drsnosti charakterizující kvalitu 
obrobeného povrchu. V Tab. 4.10 jsou uvedeny hodnoty naměřené optickým  
i dotykovým měřidlem pro šířku záběru o velikosti 2 mm. Grafické znázornění 
průběhu střední aritmetické úchylky Ra a hloubky drsnosti Rz v závislosti na vysunutí 
vřetena je možné vidět na Obr. 4.15. Obdobně pro šířku záběru 4 mm jsou naměřené 
hodnoty uvedeny v Tab. 4.11 a jejich grafické znázornění zobrazuje Obr. 4.16. 
V obou případech jsou hodnoty drsnosti naměřené optickým přístrojem vyšší oproti 
hodnotám naměřeným dotykovým měřidlem. Největší rozdíl je u parametru Rz jenž je 
naměřen optickým měřidlem. Jeho velikost nabývá až šestinásobných hodnot  
při šířce záběru 2 mm a až trojnásobných hodnot při šířce záběru 4 mm. 
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Tab.  4.10 Porovnání naměřených hodnot získaných dotykovou a optickou metodou při šířce 
záběru 2 mm. 

 
A21 A22 A23 A24 A25 

[-] 
Drsn. Prof. Drsn. Prof. Drsn. Prof. Drsn. Prof. Drsn. Prof. 

Ra 0,40 1,56 0,40 2,02 0,50 1,34 0,50 1,54 0,40 1,63 µm 

Rq 0,57 1,97 0,64 2,75 0,67 1,69 0,70 1,97 0,64 2,06 µm 

Rt 3,50 13,32 3,50 23,70 4,50 11,17 3,50 13,20 3,50 11,63 µm 

Rz 2,50 12,24 3,00 19,62 3,00 9,86 3,00 11,59 3,00 10,91 µm 

Rmax 3,50 13,13 3,50 23,70 4,00 11,17 3,50 12,68 3,50 11,31 µm 

Rp 2,00 6,12 2,00 8,09 2,00 5,42 2,00 6,10 2,00 6,04 µm 

Rv 1,00 7,20 1,00 15,60 1,50 5,76 1,50 7,10 1,00 5,59 µm 

Rc 0,00 6,26 0,00 9,74 1,50 5,21 0,00 6,50 0,00 6,31 µm 

Rsm 131,00 83,01 141,00 122,98 148,00 96,31 142,00 85,15 151,00 84,81 µm 

Rsk 0,00 -0,37 0,00 -0,88 0,00 0,15 0,00 0,24 0,00 0,38 - 

Rku 0,00 3,00 0,00 5,15 0,00 3,00 0,00 3,08 0,00 2,79 - 

Rdq 23,30 29,25 24,10 32,02 24,80 19,65 26,20 26,20 25,00 28,38 ° 

l 0,80 4,94 0,80 4,97 0,80 4,94 0,80 4,98 0,80 4,95 cm 

Lc 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 µm 

 

 

 

 

 
Obr. 4.15 Grafické znázornění průběhu drsnosti závislém na vysunutí vřetena. 
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Tab.  4.11 Porovnání naměřených hodnot získaných dotykovou a optickou metodou při šířce 
záběru 4 mm. 

 
A41 A42 A43 A44 A45 

[-] 
Drsn. Prof. Drsn. Prof. Drsn. Prof. Drsn. Prof. Drsn. Prof. 

Ra 0,60 1,30 0,60 1,48 0,60 1,32 0,60 1,10 0,70 1,17 µm 

Rq 0,83 1,67 0,84 1,88 0,84 1,72 0,88 1,45 0,92 1,49 µm 

Rt 5,00 11,71 5,00 12,15 5,00 12,71 5,00 12,51 5,00 13,26 µm 

Rz 4,00 10,67 4,00 10,91 3,50 11,17 4,00 9,80 4,00 10,21 µm 

Rmax 5,00 11,28 5,00 11,77 4,50 12,71 4,50 12,51 5,00 12,54 µm 

Rp 2,50 5,66 2,50 6,28 2,00 6,72 2,50 6,20 2,00 6,95 µm 

Rv 1,50 6,04 1,50 5,87 1,50 5,99 1,50 6,31 2,00 6,32 µm 

Rc 2,00 5,32 2,50 5,91 2,00 5,90 2,00 5,21 2,50 5,10 µm 

Rsm 204,00 82,91 143,00 83,84 168,00 96,05 255,00 121,87 252,00 119,37 µm 

Rsk 0,00 0,12 0,00 0,21 0,00 0,39 0,00 0,16 0,00 0,27 - 

Rku 0,00 3,12 0,00 2,93 0,00 3,60 0,00 3,72 0,00 3,32 - 

Rdq 25,10 23,10 26,40 23,54 25,70 24,26 24,80 18,04 24,50 18,45 ° 

l 0,80 5,01 0,80 5,00 0,80 5,00 0,80 5,03 0,80 5,05 cm 

Lc 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 µm 

 

 

 

 

Obr. 4.16 Grafické znázornění průběhu drsnosti v závislosti na vysunutí vřetena. 
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Profil vlnitosti (W-profil) 

 Na Obr. 4.16 a Obr. 4.17 jsou graficky znázorněny hodnoty W-profilu získané 
skenováním povrchu optickou metodou. Mezní vlnová délka byla nastavena  
na hodnotu lc = 0,8 mm. U všech průjezdů je patrné, že při výjezdu nástroje 
z materiálu profil vlnitosti vertikálně vzrostl. U šířky záběru ap = 2 mm je zřetelný 
pokles výšky W-profilu se zvětšujícím se vysunutím vřetena. Profil pro drážku A21 
má značně konvexní charakter. Tento jev lze také pozorovat u drážek A22 a A23.  
U drážek A24 a A25 je konvexní charakter profilu o poznání menší. U první drážky 
s nejmenším vysunutím vřetena se kmitající průběh profilu projevuje patrně méně 
než je tomu u poslední drážky, kdy bylo vřeteno vysunuto nejvíce. Je to viditelné  
na velikosti zubů, kdy jsou u drážky A25 rozměrově širší.  

 Průběh tvaru W-profilu při šířce záběru ap = 4 mm je vyobrazen na Obr. 4.18. 
U těchto řezných podmínek je změna konvexního charakteru přesně opačná.  
U první drážky (A41) je prohlubeň W-profilu menší než je tomu tak u drážky A45,  
kdy bylo vřeteno vysunuto nejvíce. Velikost kmitajícího průběhu se jeví téměř stejná.  
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Obr. 4.17 Přehled W-profilů při ap = 2 mm. 
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Obr. 4.18 Přehled W-profilů při ap = 4 mm. 
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Souhrn poznatků získaných zkoumáním drsnosti obrobené plochy 

V experimentu byly srovnány dvě odlišné metody používané k měření 
drsnosti. Při porovnání obou případů dojdeme k závěru, že naměřené výsledky se 
značně lišily. Optická metoda poskytla informaci o horší kvalitě povrchu ve srovnání  
s výsledky získanými pomocí dotykové metody. Důvodem rozdílu naměřených 
hodnot se jeví být velký poloměr špičky snímacího hrotu, který konkrétně činí 5 µm. 
S ohledem na hodnoty zjištěné optickou metodou, kdy se průměrná aritmetická 
úchylka profilu pohybuje mezi hodnotami 1 až 1,5 mikrometru, není průměr hrotu 
zcela zanedbatelný. Dalším faktem, který prakticky ovlivňoval hodnotu zkoumaných 
parametrů, je ten, že měření optickým přístrojem probíhalo po celé délce drážky.  
Měření dotykovým měřidlem pak jen v jejím středu. Z posouzení průběhu řezného 
procesu je zcela zjevné, že při vjíždění a vyjíždění nástroje do/z materiálu se nejedná  
o ustálený děj. Takový děj je pak náchylnější na vznik nečekaných událostí blízce 
spojených s jakostí obrobené plochy. Tudíž je v těchto místech větší předpoklad 
vzniku vad či nerovností, které zhoršují výslednou kvalitu povrchu. Predikované 
zhoršení drsnosti s rostoucím vysunutím vřetena se však neprokázalo. 

4.4.2 Silové zatížení při frézování 

V této podkapitole jsou popsány silové poměry realizovaného experimentu.  
Grafy uvedené v Obr. 4.19 a Obr. 4.20 ukazují časovou závislost jednotlivých složek 
řezných sil při průjezdu drážkou v čase, kdy se fréza nacházela uprostřed drážky. 
Tyto grafy jsou zde uvedeny pro představu, jak se měnila velikost a smysl sil 
působících na nástroj, když byl chod obráběcího procesu ustálen (nedocházelo  
ke skokovým přechodům při nájezdu nebo výjezdu do/z materiálu). 

 

 

Obr. 4.19 Průběh sil při průjezdu první drážkou s šířku záběru 2 mm. 
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Obr. 4.20 Průběh sil při průjezdu poslední drážkou s šířku záběru 4 mm. 

 

Srovnání průběhu sil v ustálené oblasti frézování 

V grafech náležících této podkapitole jsou znázorněny časové průběhy 
jednotlivých složek sil v ustálené části obráběcího procesu. Rozsah grafu je 
vyobrazen pro časovou závislost při jedné otáčce nástroje, tedy jeho pootočením  
o 360°. Doba jedné otáčky je 0,17136 sekundy. Výchozí informací pro tento časový 
údaj byla vzorkovací frekvence dynamometru, která činila 4200Hz. V každém grafu 
lze najít pět složek dané síly, kdy první síla značí první průjezd drážkou a pátá 
poslední průjezd a tím pádem i největší vysunutí vřetena. V prvních čtyřech grafech 
(Obr. 4.21, Obr. 4.22, Obr. 4.23 a Obr. 4.24) jsou uvedeny jednotlivé složky síly  
pro šířku záběru rovnu dvěma milimetrům. V dalších čtyřech grafech (Obr. 4.25,  
Obr. 4.26, Obr. 4.27 a Obr. 4.28) jsou vyobrazeny obdobné záznamy pro šířku 
záběru rovnu čtyřem milimetrům. 

 

Obr. 4.21 Časová závislost Fx, ap = 2 mm. 
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Obr. 4.22 Časová závislost Fy, ap = 2 mm. 

 

Obr. 4.23 Časová závislost Fz, ap = 2 mm. 

 

Obr. 4.24 Časová závislost |Fx|+|Fy|, ap = 2 mm. 
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Z grafů vyplývá, že při šířce záběru 2 mm se s rostoucí hodnotou vysunutí 
vřetena velikost ani průběh sil Fx a Fy nijak výrazně nemění. U síly Fz tomu tak není. 
Dle grafu na Obr. 4.23 je patrné, že průběh sil si je velice podobný ale velikostí se 
liší. Při menším vysunutí vřetena docházelo k menším zatěžujícím silám působícím 
v ose Z. Rozdíl mezi první a poslední drážkou může v některých časových úsecích 
dosahovat až pětinásobných hodnot (například pro čas 20 ms). Důležitý je ovšem 
fakt, že s rostoucím vysunutím docházelo k výraznějšímu kmitání síly.  
Při jedné otáčce frézy kolem své osy docházelo k větším výkyvům jak vrchních 
kladných, tak i spodních záporných hodnot řezné síly Fz. Při sečtení absolutní 
hodnoty nejvyšší síly s absolutní hodnotou nejnižší síly v ose Z v daném časovém 
intervalu (Obr. 4.23), dostaneme pro první drážku hodnotu přibližně 40 N,  
pro poslední drážku pak hodnotu 70 N. Hodnota kmitajícího charakteru síly se tedy 
téměř zdvojnásobila. 

 

Obr. 4.25 Časová závislost Fx, ap = 4 mm. 

 

Obr. 4.26 Časová závislost Fy, ap = 4 mm. 
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Obr. 4.27 Časová závislost Fz, ap = 4 mm. 

 

Obr. 4.28 Časová závislost |Fx|+|Fy|, ap = 4 mm. 

 

 Obdobně jako u varianty s menší šířkou záběru, tak i u této varianty se průběh 
složek síly Fx a Fy v závislosti na vysunutí vřetena změnil jen zanedbatelně. Změnu 
je možné sledovat pouze u složky řezné síly v ose Z, kdy je opět průběh síly v čase 
velice podobný ve všech variantách vysunutí vřetena. Velikosti řezných sil 
působících v ose Z se však s rostoucí hodnotou vysunutí zvyšovaly a rovněž 
docházelo ke zvýraznění kmitajícího charakteru této složky řezné síly. Při sečtení 
absolutní hodnoty nejvyšší síly s absolutní hodnotou nejnižší síly Fz v daném 
časovém intervalu (Obr. 4.27), dostaneme pro první drážku hodnotu přibližně 40 N, 
pro poslední drážku pak hodnotu 110 N. Hodnota kmitajícího charakteru síly je tedy 
téměř třikrát vyšší. V porovnání s menší šířkou záběru měla druhá varianta měření 
prudší nárůst. 
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Průběh maximálních složek sil po celém průběhu frézování 

Tato podkapitola je zaměřena na studium chování maximálních hodnot řezné 
síly v průběhu celého obráběcího procesu. Pro zjištění průběhu maximálních složek 
síly bylo potřeba naměřená data přefiltrovat. Jelikož byl původní objem dat relativně 
vysoký, filtrace mimo získání požadovaných maxim, také umožnila snadnější  
a rychlejší zpracovávání v důsledku výrazného snížení objemu dat oproti objemu 
původnímu. Na Obr. 4.29 je patrný rozdíl mezi nefiltrovanou (světlejší barva s větší 
plochou) a filtrovanou (tmavší barva kopírující naskenované hodnoty) variantou. 
Uvedený obrázek je příkladem vycházejícím z měření průjezdu první drážkou  
při ap = 2 mm (neboli A21). Na Obr. 4.30, Obr. 4.31 a Obr. 4.32 jsou porovnány 
jednotlivé složky řezných sil při každé z variant vysunutí vřetena. Posun maxim  
ve směru horizontálním je způsoben nestejnou dobou mezi sepnutím snímání 
dynamometru a startem obráběcí operace. Tudíž je pro další posuzování 
nepodstatný. Důležitější je posun maximálních sil v jejich vertikálním směru,  
jenž představuje jejich nominální hodnotu. Na Obr. 4.30 je s rostoucím vysunutím 
vřetena znatelný mírný pokles síly v ose X stroje. Obdobné jsou i maximální hodnoty 
sil v ose Y, které s vysunutím mírně klesají. Naopak velikost sil v ose Z stroje má 
společně se zvětšující se délkou vysunutí vřetena rostoucí charakter. 

 

 

Obr. 4.29 Princip filtrace maximálních hodnot (síly v Newtonech). 
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Obr. 4.30 Filtrované maxima Fx , ap = 2 mm. 

 
Obr. 4.31 Filtrované maxima Fy , ap = 2 mm. 

 

 

Obr. 4.32 Filtrované maxima Fz , ap = 2 mm. 
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 Na Obr. 4.33, Obr. 4.34 a Obr. 4.35 jsou graficky znázorněny průběhy 
maximálních sil v ose X a v ose Y stroje. Při šířce záběru ap = 4 mm se podle grafu 
(Obr. 4.33) maximální hodnota síly Fx prakticky nemění. V porovnání s poloviční 
šířkou záběru je i její hodnota přibližně dvojnásobná. Složky síly v ose Y se stejně 
tak jako síly ve směru osy X zdají být málo citlivé na délku vysunutí vřetena.  
Hodnoty jsou relativně neměnné pro všechny varianty vysunutí. Největší změnu, 
stejně tak jako v předchozím případě, je možné pozorovat na posledním grafu  
(Obr. 4.35). Zde je zřetelná změna nominální velikosti maximálních sil,  
kdy se s rostoucím vysunutím vřetena zvětšují i síly v ose Z stroje. Zajímavostí je,  
že při menším vysunutí má průběh síly konvexní spád. Při vysunutí největším se pak 
zdají být síly více ustálené a vyrovnané po celé pracovní dráze.  

 

 

Obr. 4.33 Filtrovaná maxima Fx, ap = 4 mm. 

 

 

Obr. 4.34 Filtrovaná maxima Fy, ap = 4 mm. 
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Obr. 4.35 Filtrovaná maxima Fz, ap = 4 mm. 

 

Souhrn poznatků získaných snímáním řezných sil při frézování 

 Závislost řezných sil na velikosti vysunutí vřetena poukazovala na růst 
kmitajícího charakteru u větších vysunutí. Tento jev byl identifikován především  
u složek řezné síly působících v ose Z stroje, kde se jejich maximální hodnoty 
s vysunutím vřetena zvětšovaly. U sil působících v rovině pracovního stolu 
nedocházelo k příliš výrazným změnám. Byl pozorován pouze mírný úbytek 
maximálních hodnot. 
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5 DISKUZE 

Předpokládaným výstupem experimentu bylo tvrzení, že se zvětšujícím se vysunutím 
vřetena by se neměly řezné síly výrazně měnit. Avšak v důsledku většího vysunutí 
vřetena by při stejně velkém zatížení, působícím na řeznou hranu nástroje,  
mohla nastat její elastická deformace. Vysvětlením by měla být menší tuhost 
soustavy v důsledku větší délky ramene, na kterou působí řezné síly. Jelikož vřeteno 
současně koná rotaci a zároveň je kontinuálně strojem tlačeno směrem do obrobku, 
může tím docházet k rozkmitávání soustavy, vzniku vibrací, výrazným akustickým 
projevům, zhoršení rozměrové přesnosti drážky a zhoršení jakosti obrobené plochy.  

 Z výše vyjmenovaných předpokladů se však všechny nepotvrdily. Se zvyšující 
se hodnotou vysunutí vřetena nedocházelo ke zhoršení drsnosti obrobené plochy. 
Drsnost se nijak výrazně neměnila. Drobné rostoucí změny ve střední aritmetické 
úchylce profilu můžou mít původ v opotřebení nástroje. Na začátku testování byla 
použita nová destička, která na kvalitu plochy neměla negativní vliv. Postupem času 
však mohlo docházet k jejímu otupování a tím i zhoršování řezných vlastností.  

Jelikož se tímto experimentem nepodařilo prokázat zhoršení drsnosti povrchu, 
závislém na rostoucím vysunutí vřetena, bylo by vhodné modifikovat experiment 
odlišnými řeznými podmínkami či změnou obráběcích nástrojů. Zajímavé se pak jeví 
použít nástroje s různým vyložením, které by také byly charakterizovány odlišnou 
tuhostí. V kombinaci s měnící se tuhostí stroje v závislosti na vysunutí vřetena by 
mohly být výsledky vskutku zajímavé. 

Ze studia závislosti silového zatížení na hodnotě vysunutí vřetena vyplívá,  
že nejvíce proměnou složkou při tomto druhu experimentu je síla v  ose Z stroje. 
Proto se jejímu významu může přikládat vysoká hodnota. Jelikož při frézování  
rovinného tvaru nedochází k velmi výrazným změnám řezných sil ose Z,  
bylo by zajímavé navrhnout obdobný experiment, který by tyto změny zajistil. 
Možným řešením se může jevit obrábění válcové plochy kdy je osa nástroje  
(čelní fréza) po celou dobu ve vertikální poloze. Osa válcové plochy by pak měla 
ležet v poloze kolmé na osu nástroje a zároveň být kolmá na směr pohybu frézy.  
Pro lepší představu je na Obr. 5.1 uveden možný návrh případného experimentu. 
Tento typ obrábění by zajistil výraznější změny řezné síly a to především v ose Z. 
Tyto změny by pak mohly mít větší vliv na tuhost soustavy a vznik vibrací. 
V souvislosti s proměnou velikostí vysunutí vřetena a s tím související tuhostí 
soustavy by se dal realizovat experiment zaměřený na zkoumání vlivu tuhosti 
obráběcí soustavy na výslednou jakost obrobku s tím rozdílem, že by zde měla být 
závislost patřičně znatelnější a proměnlivější.  

 V případě rozkmitání obráběcí soustavy pravděpodobně dojde i ke zhoršení 
tvarových a rozměrových vlastností obrobku. V případě budoucího experimentu by 
bylo vhodné se zaměřit i na tyto vlastnosti obrobku, které mají výrazný vliv na funkci, 
životnost a kvalitu výroby dané součásti.  
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Obr. 5.1 Frézování válcové plochy čelní frézou. [40]



ZÁVĚR 

65 ÚST FSI VUT v Brně 

ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla realizace experimentu podpořená literární studií. 
Experiment se zabýval závislostí kvality obrobené plochy po frézování na vstupních 
podmínkách obráběcího procesu.  

 Z provedené literární studie a experimentálních měření bylo možné vyvodit 
následující závěry: 

 Hodnoty drsnosti naměřené pomocí dotykové metody se neshodovaly 
s hodnotami naměřenými pomocí optické metody. Například pro parametr Ra 
byly optickou metodou naměřeny hodnoty i pětkrát vyšší než hodnoty 
naměřené dotykovou metodou. 

 Se zvětšujícím se vysunutím vřetena klesá tuhost obráběcí soustavy a snáze 
tak podléhá vzniku vibrací.  

 Největší projevy změny silového zatížení probíhaly v ose Z stroje. Ta je 
shodná s osou vřetena. Pro šířku záběru ap = 2mm se hodnoty zvětšovaly 
v rozmezí 15 – 30%. Pro šířku záběru ap = 4mm hodnoty vzrostly i 100% své 
původní velikosti. 

 Řezné odpory působící v rovině stolu (rovina XY) se s rostoucím vysunutím 
vřetena mírně snižovaly. Snížení hodnot se pohybovalo v rozsahu 5 – 10% 
pro šířku záběru ap = 2mm. Pro ap = 4 mm byly hodnoty sníženy o 2% své 
původní hodnoty. 

 Za použití těchto řezných podmínek, typu VBD a obráběnému materiálu nemá 
vysunutí vřetena přímý vliv na zhoršení či zlepšení parametrů popisující 
drsnost plochy. 
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Symbol 
 

Jednotka Popis 
 

ap  µm Šířka záběru hlavního ostří nástroje 

Ar µm Střední vzdálenost rýh 

c N/mm Tuhost 

c mm Hladina profilu 

C1 µm Horní hladina řezu 

C2 µm Spodní hladina řezu 

D mm Průměr frézy 

Fp N Radiální síla 

fvzorkovaci Hz Vzorkovací frekvence 

fz mm Posuv na zub 

KVS  µm Posunutí hrotu nástroje opotřebením 

Li µm Měřená odchylka 

ln mm Měřená délka 

lr mm Vztažná délka 

n mm Celkový počet 

n 1/min Otáčky stroje 

Pt µm Hloubka profilu 

Pt záznam/otáčka Počet záznamů za otáčku 

Ra µm Průměrná aritmetická úchylka profilu 

Rku µm Strmost profilu drsnosti 

Rm µm Výška největší špičky 

Rmax µm Maximální hloubka drsnosti 

Rmr µm Materiálový podíl profilu drsnosti 

Rp µm Výška největší špičky 

Rpc µm Počet špiček 

Rq µm Průměrná kvadratická hodnota drsnosti 

Rsk µm Sklon posuzovaného profilu drsnosti 

Rsm µm Střední vzdálenost rýh 

Rt µm Hloubka drsnosti 

Rv µm Hloubka největší prohlubně  

Rz µm Největší výška profilu 

Rz µm Hloubka drsnosti 

RZi µm Hloubka drsnosti 

Sm µm Šířka vrcholku 

Ƭs  s Doba nástroje v záběru 

U ° Úhel záznamu 

Vf m/min Posuvová rychlost stolu 

VS  µm Šířka opotřebení na hřbetě 

w N/mm Poddajnost 

Wt µm Hloubka vlny 

x mm Souřadnice dráhy 

y mm Posunutí nástroje v ose y 

z µm Měřená odchylka 
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Symbol 
 

Jednotka Popis 
 

3D - Trojrozměrné 

CLA - Chromatic Lenght Aberration 

CNC - Computer Numerical Control 

KNB - Kubický nitrid boru 

PVD - Physical Vapour Deposition 

RO - Rychlořezná ocel 

SK - Slinuté karbidy 

USB - Universal Serial Bus 

VBD - Výměnná břitová destička 

3D - Trojrozměrné 

CLA - Chromatic Lenght Aberration 

CNC - Computer Numerical Control 

KNB - Kubický nitrid boru 

PVD - Physical Vapour Deposition 
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