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ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem, konstrukcí, výrobou a testováním fréz s břity z polykrystalického 

diamantu. Polykrystalický diamant představuje vhodný řezný materiál pro obrábění velmi 

abrazivních materiálů, jako jsou hliníkové slitiny, nebo kompozitní materiály. Konstrukce 

nástroje je zaměřena na aplikaci utvářeče třísek na čele nástroje. Cílem řešení je snížení řezné 

síly, při obrábění hliníkové slitiny používané v leteckém průmyslu. V první části práce je 

zpracována problematika týkající se technologie frézování. V praktické části práce je popsán 

návrh a konstrukce prototypových řezných nástrojů. Pro experimentální měření byly navrženy 

tři nástroje  Dále je představena technologie výroby řezných nástrojů ze supertvrdých řezných 

materiálů pomocí laserové technologie. Experimentální část práce představuje měření velikosti 

řezné síly v závislosti na řezných parametrech a obráběném materiálu.  

 

Klíčová slova 

Frézování, fréza, polykrystalický diamant, PKD, supertvrdé řezné materiály, tříska, utvářeč 

třísky, řezná síla. 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the design, construction, production and testing of cutters with 

polycrystalline diamond cutting edges. Polycrystalline diamond is a suitable cutting material 

for machining very abrasive materials such as aluminum alloys or composite materials. The 

design of the tool is focused on the application of the chip breaker on the front of the tool. The 

aim of the solution is to reduce the cutting force in the machining of the aluminum alloy used 

in the aerospace industry. The first part of the thesis deals with problems related to milling 

technology. The practical part describes the design and construction of prototype cutting tools. 

Three tools were designed for experimental measurement. The technology of cutting tools 

made from super hardened cutting materials with laser technology is presented. The 

experimental part of the thesis is a measurement of the cutting force according to cutting 

parameters and machined material. 

 

Key words 

Milling, milling cutter, polycrystalline diamond, PCD, superhard cutting materials, chip, 

chip breaker, cutting force. 
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ÚVOD 

Technologie frézování je jednou z nejpoužívanějších obráběcích technologií v praxi. Tato 

technologie se vyznačuje širokým uplatnění. Přestože se stále více ve výrobě používají tzv. 

aditivní technologie, vždy bude třeba tyto technologie doplnit o klasické třískové obrábění.  

V současné době je kladen vysoký důraz na snižování hmotnosti. Především v dopravním 

průmyslu, kde snížení hmotnosti dopravních prostředků vede ke snížení jak výrobních, tak 

provozních nákladů. Redukce hmotnosti vede k využívání lehkých, ale zároveň pevných 

materiálů, jako jsou hliníkové slitiny, kompozitní a plastové materiály. Používání těchto 

materiálů klade vysoké nároky na obráběcí nástroje. V mnoha případech tyto moderní materiály 

působí velmi abrazivním účinkem. Je tedy velmi důležité společně s konstrukčními materiály 

vyvíjet i materiály řezných nástrojů.   

Je známo, že nejtvrdším přírodním materiálem je diamant, proto snahou mnoha konstruktérů 

je jeho využití pro řezné nástroje. Jelikož přírodní diamant se vyznačuje výraznými 

anizotropními vlastnostmi, uplatňuje se převážně v klenotnickém průmyslu. Zatímco pro 

technické využití se aplikuje diamant umělý - syntetický.  Na rozdíl od přírodního 

monokrystalu má tento diamant polykrystalickou strukturu, která se nevyznačuje anizotropními 

vlastnostmi. Polykrystalický diamant (PKD) se řadí mezi supertvrdé řezné materiály. 

Přestože aplikace polykrystalického diamantu je omezena pouze na obrábění neželezných 

materiálů, nachází mnohá uplatnění. Především tvrdost a otěruvzdornost udává široké využití 

u velmi abrazivních materiálů, jako jsou hliníkové slitiny, nebo kompozitní materiály. Také 

minimální množství pojivového materiálu dává PKD  schopnost vytvářet velmi ostré nástroje, 

které jsou vhodné pro obrábění zmiňovaných materiálů. Tyto materiály se nejčastěji používají 

v automobilním, leteckém, nebo často i v kosmickém průmyslu.  

Vysoká tvrdost polykrystalického diamantu představuje zároveň i vysokou křehkost. 

Z tohoto důvodu se při výrobě nástrojů s PKD břity využívají těla z konstrukčních ocelí, nebo 

slinutých karbidů do kterých jsou vsazovány PKD břity. Tato praxe umožňuje výrobu tvarově 

složitých sdružených nástrojů, které jsou stále častěji využívány v automatizovaných výrobách. 

Tyto komplexní nástroje umožňují zefektivnění výroby. 

Tato diplomová práce se ve spolupráci s firmou Rotana a.s. zabývá návrhem, konstrukcí, 

výrobou a testováním frézy určené pro obrábění hliníkových slitin používaných v leteckém 

průmyslu.  

Firma Rotana a.s. Velké Meziříčí se zabývá dvěma hlavními oblastmi výroby. První oblastí 

je výroba rotačních nástrojů ze slinutých karbidů, jejíž hlavní náplň spočívá ve výrobě 

sdružených nebo speciálních nástrojů, určené pro konkrétní operace dle požadavku zákazníka. 

Výrobní sortiment této výroby obsahuje hlavně stupňovité vrtáky, tvarové frézy, výstružníky, 

záhlubníky apod. Druhou oblastí je výroba nástrojů s břity ze supertvrdých řezných materiálů. 

V této oblasti se firma Rotana zaměřuje také na výrobu sdružených, nebo tvarových nástrojů, 

které umožňují zvýšení efektivnosti výroby. V této oblasti jsou využívány polykristalické 

diamanty, CVD-D diamanty a polykrystalický nitrid borů [1]. 

V závislosti na snižování hmotnosti konstrukcí se stále často využívá tenkostěnných 

součástí. Při obráběních těchto součástí je vhodné co nejvíce redukovat síly vznikající při 

obrábění materiálu. Proto ve snaze snížit tyto síly byly navrženy nástroje s utvářeči třísek na 

čele nástroje. Přestože se utvářeče třísek u frézovacích nástrojů obvykle nepoužívají. Zde byl 

však hlavní cíl vytvořit pozitivní geometrii, která by v kombinaci s procesní kapalinou, 

vyvedenou přímo na břit, co nejvíce snižovala řezné síly. Zároveň však vytvořit prostor, který 
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vyplní procesní kapalina, čímž vytvoří kluzný povrch, který sníží tření třísky po čele nástroje. 

Snížení tření zároveň zmenší jak řezné síly, tak opotřebení řezného nástroje. 

Přestože pro náročné aplikace a optimalizace výroby se často používají tvarové nástroje, 

které odpovídají požadavkům obráběné součásti, byly pro zjednodušení navrženy válcové 

stopkové frézy, avšak opatřeny specifickou geometrií břitu. 

Tato práce je rozdělena na dvě části. V první části je formou rešerže popsána širší 

problematika technologie frézování. V této teoretické části je uved popis kinematiky frézování, 

utváření třísky, druhy a způsoby opotřebení řezných nástrojů. Dále se práce zabývá materiálové 

problematice jak řezných nástrojů, tak hliníkových slitin pro které jsou nástroje navrhovány. 

Zároveň jsou uvedeny oblasti, ve kterých se svojí vhodností nabízí použití diamantu, jako 

řezného materiálu.  

Praktická část práce řeší návrh geometrie a výrobu nástroje v podmínkách firmy Rotana. 

V práci je popsána technologická příprava výroby, příprava těla nástrojů a samotné ostření. Pro 

hlavní výrobní operace je navržena výroba pomocí laserových technologií. V neposlední řadě 

je v práci zpracované kontrolní měření vyhotovených nástrojů.  

Cílem práce je měření a vyhodnocení silového zatížení během frézování. Pro toto měření 

byly navrženy tři typy nástrojů. Měření se provedlo v laboratoři C2 ústavu strojírenských 

technologií. Pro tyto měření byly vybrány dva typy hliníkové slitiny určené pro letecký 

průmysl. Měření proběhlo při různých procesních podmínkách, které jsou uvedeny v práci. 

Získané výsledky této práce jsou vyhodnoceny v závěru této diplomové práce. 
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1 TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ 

Frézování je jednou ze základních metod obrábění. K odebírání třísky dochází působením 

vícebřitého rotujícího nástroje. Vedlejší pohyb (posuvný) koná obrobek. Posuvný pohyb je 

převážně kolmý k ose nástroje, přestože moderní CNC stroje umožňují pohyb v libovolném 

směru. Proces frézování je přerušovaný, kdy každý břit nástroje odebírá krátkou třísku 

s proměnnou tloušťkou [2]. 

Frézováním lze zhotovovat především rovinné plochy. Dalšími typickými frézovacími 

aplikacemi je frézování drážek, vybrání, ale také vrtání do ploch skloněných pod úhlem k ose 

nástroje [3]. 

Dle použitého nástroje můžeme rozlišit frézování na válcové a čelní. Pro válcové frézování 

se uplatňují převážně válcové, ale i tvarové frézy. Břity jsou umístěny pouze na obvodu frézy. 

Obráběná plocha je vždy rovnoběžně s osou nástroje. Dle kinematiky pohybů se rozlišují dva 

základní stavy, frézování sousledné a nesousledné, viz obr 1.1. Během nesousledného frézování 

je smysl rotace nástroje proti směru posuvu obrobku. Průřez tloušťky třísky se postupně mění 

z nulové hodnoty na maximální, která je dána posuvem nástroje. Obrobený povrch vzniká při 

záběru zubu frézy do obráběného materiálu. Výsledná řezná síla má směr, který vytahuje 

obrobek od stolu. Při sousledném frézování je smysl rotace fréz stejný se směrem posuvu 

obrobku. Obrobená plocha vzniká v místě, kde zub vychází z řezu. Průřez třísky se plynule 

mění z maxima do minima. Řezné síly zde působí směrem proti stolu a přispívají k pevnému 

upnutí obrobku [2, 3, 4, 5].  

 

Obr.1.1 Válcové frézování a) nesousledné, b) sousledné [dle 2]. 

Pro čelní frézování jsou břity vyrobeny i na čele frézy. Do procesu obrábění se zapojují břity 

na obvodu i čele frézy. Obrobená plocha vzniká současně rovnoběžně i kolmo k ose nástroje.  

Dle polohy osy nástroje k poloze obrobku můžeme rozlišit frézování symetrické 

a nesymetrické. U symetrického frézování prochází osa nástroje středem obrobku. Fréza vždy 

současně pracuje sousledně i nesousledně viz obr. 1.2 [2, 3, 4, 5]. 

n n 

a) b) 
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Obr. 1.2 Schéma čelního souměrního frézování [dle 3]. 

Základní parametry frézování [2] : 

řezná rychlost: 𝑣𝑐 = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛 ∙ 10−3 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] (1.1) 

posuv na otáčku: 𝑓𝑛 = 𝑓𝑧 ∙ 𝑧 [𝑚𝑚] (1.2) 

posuvová rychlost 𝑣𝑓 = 𝑓𝑛 ∙ 𝑛 = 𝑓𝑧 ∙ 𝑧 ∙ 𝑛 [𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] (1.3) 

 

1.1 Geometrie břitu řezného nástroje 

Geometrie nástroje je navržena tak, aby nástroj co nejefektivněji odřezával třísku 

z obráběného materiálu. Geometrie vždy vychází v závislosti na obráběném materiálu, aplikaci 

a řezných podmínkách, pro který je nástroj určen. Způsobem aplikace rozumíme hrubování, 

střední obrábění nebo dokončování. Také je třeba zohlednit případný přerušovaný řez, výskyt 

vměstků v materiálu a náchylnost k vibracím. Obráběný materiál je pro geometrii rozhodující 

vzhledem k délce vytvářející se třísky a tvrdosti materiálu [6]. 

Obráběné materiály můžeme rozlišit do skupin [4]: 

 běžné oceli - tvořící dlouhou třísku, 

 korozivzdorné oceli, 

 šedé litiny- tvořící krátkou třísku, 

 žárupevné slitiny, 

 měkké materiály – hliníkové slitiny, 

 tvrdé materiály – litiny s tvrdostí více jak 400 HB. 

Prvky nástroje [7]: 

 těleso, část nástroje, na kterém jsou vytvořeny prvky ostří, 

 stopka, část nástroje sloužící k upnutí nástroje, 

 osa nástroje, teoretická přímka, která má vždy definovaný vztah k obráběnému 

povrchu, upínací části, ale především k ostří nástroje, 

 řezná část, aktivní část nástroje, která přímo působí na odebírání materiálu, 

n 



TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ 

13 

 

 základna, plochý povrch na stopce nástroje, který slouží k upínání a polohování 

nástroje jak při výrobě, tak při samotné aplikaci. U stopkových nástrojů nemusí být 

základna definována. 

 břit, část nástroje, ohraničená čelem a hřbetem. 

Plochy nástroje [5,7]: 

 čelo, plocha, nebo několik ploch, po kterých odchází tříska z místa řezu. Pro 

výhodnější tvar vznikající třísky, může být na čele nástroje vytvořen prvek, utvářeč, 

který třísku stočí, nebo zlomí, 

 hřbet, plocha nebo více ploch, které při řezu směřují k obrobené ploše, 

 ostří, část nástroje, která umožňuje řez, 

 špička, část ostří, která spojuje hlavní a vedlejší ostří. Špičku nikdy netvoří bod, 

ale tvoří ji oblouk, nebo přímka. 

Vliv nástrojových úhlů [2]: 

 Nástrojové úhly nastavení ostří 𝜅𝑟 a 𝜅𝑟
′ ovlivňují tvar třísky, strukturu povrchu 

obrobku a složky řezné síly viz obr 1.3. 

 

Obr.1.3 Vliv úuhlu nastavení ostří na třísku a složky sil [2]. 

 Nástrojový úhel sklonu hlavního ostří 𝜆𝑠 působí na tuhost břitu a zatížení špičky 

nástroje. Určuje směr odchodu třísky. Kdy +𝜆𝑠 tříska odchází od obrobku, se volí 

u obrábění měkkých materiálů. Při obrábění tvrdých materiálů se volí −𝜆𝑠, kdy tříska 

odchází k obrobku. 

 Nástrojový ortogonální úhel čela 𝛾𝑜, významně ovlivňuje utváření třísky a její 

následný odvod. Dále ovlivňuje řezné síly, přičemž při menším 𝛾𝑜 dochází 

k intenzivnějšímu pěchování třísky, tím také roste silové zatížení. Také se s rostoucím 

úhlem 𝛾𝑜 snižuje tuhost břitu. 

 Nástrojový ortogonální úhel hřbetu 𝛼𝑜, ovlivňuje především podmínky tření na 

hřbetě a tuhost břitu. S nižšími hodnotami 𝛼𝑜 roste nástrojový ortogonální úhel břitu 𝛽𝑜, 

čímž roste tuhost břitu.  

 Nástrojový ortogonální úhel břitu 𝛽𝑜 ovlivňuje jeho tuhost. Hodnoty se pohybují 

v rozmezí 40° - 100°, čím pevnější obráběný materiál, tím vyšší úhel 𝛽𝑜. 

 Poloměr zaoblení špičky 𝑟𝜀 ovlivňuje strukturu obráběného povrchu. Pro vyšší 

hodnoty zaoblení špičky se volí pro vyšší posuvy, umožňují vyšší trvanlivost, zvyšují 

pasivní sílu 𝐹𝑝 , ale také 𝑅𝑎 povrchu.  
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1.2 Tvorba třísky 

Tříska je doprovodným produktem procesu obrábění.  

Proces obrábění je realizován v soustavě stroj-nástroj-obrobek (S-N-O). Kdy cílem 

a výstupem je obrobený povrch [5].  

Během tvorby třísky prochází materiál mezními stavy pružné napjatosti, plastické deformace 

a oddělení částic materiálu v podobě lomového porušení. Tyto mezní stavy probíhají ve velmi 

rychlém sledu, téměř v jednom okamžiku. Oproti tahovým zkouškám, je zde velmi složité 

sledovat průběh deformace. Oblasti hlavních deformací, lze také vidět na obr. 1.4 [8]: 

 Primární plastická deformace působí v rovině maximálních smykových napětí, 

která je skloněná pod úhlem střižné roviny 𝜙. Je to oblast s nejvyšší plastickou 

deformací. 

 Sekundární plastická deformace působí ve styku třísky a čela nástroje. 

 Terciální plastická deformace je v místě styku hřbetu nástroje o obrobený 

povrch.  

  

Obr. 1.4 Deformační oblasti [2]. 

Platí, že čím vyšší úhel střižné roviny, tím je tříska štíhlejší a proces energeticky výhodnější. 

Řezný proces lze vyjádřit dvěma modely, jako ortogonální, nebo obecné řezání, viz obr. 1.5 [2, 

8, 9].  

    

Obr. 1.5 a) Ortogonální řez, b) obecný řez [dle 2]. 

V případě obecného řezu se proces řeší v prostoru. Charakteristické procesy jsou podélné 

soustružení, vrtání a frézování nástrojem s břity ve šroubovici [2]. 

a) b) 
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Při ortogonálním řezání je ostří kolmé ke směru řezného procesu. Proces deformace se řeší 

v rovině. Předpokládá se ostrý nástroj, před kterým se šíří smyková rovina. Dále se předpokládá 

konstantní hloubka řezu a řezná rychlost.  Charakteristickou operací je zapichování a frézování 

nástrojem s přímím břitem [2, 8].  

Při vnikání nástroje do obrobku je břit tlačen silou F. Před a pod břitem se hromadí napětí. 

Dokud napětí nepřekoná mez úměrnosti deformovaného materiálu, vznikají pružné deformace. 

Překročí-li napětí mez pružnosti, začne se odebíraný materiál plasticky deformovat. Dochází 

k plastickému skluzu ve vhodně orientovaných rovinách [2, 5, 8]. Schéma tvorby třísky je 

znázorněno na obr 1.6. 

 

Obr. 1.6 Vznik třísky při ortogonálním řezání [dle 2]. 

Ф1 [°] úhel kluzu 

Ф [°] úhel střihu 

Ψ [°] rozdíl mezi úhlem kluzu a střihu 

Pohyb nástroje pokračuje, tím také roste plastická deformace. Dochází k posunu a pěchování 

vrstev materiálu v kolmém směru ke kluzným rovinám. Při dalším pohybu nástroje roste napětí, 

až dojde k překonání meze pevnosti ve střihu. Následně dojde k oddělení třísky ve střižné 

rovině [8].  

Velikost a tvar oblasti OMNO´ viz obr 1.4, závisí na [2]: 

 fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu, 

 řezné rychlosti, při zvyšující se rychlosti se deformační oblast zužuje, 

 geometrii nástroje, 

 řezném prostředí. 

S vyšší řeznou rychlostí se deformační oblast zužuje. Rostou úhly 𝜙𝑀 a 𝜙𝑁, viz obr 1.6, 

přičemž 𝜙𝑀 roste rychleji. Při dosažení vysokých řezných rychlostí mohou být tyto úhly téměř 

totožné a můžeme uvažovat, že tříska vzniká plastickým skluzem v rovině střihu, jejíž poloha 

je určena úhlem 𝜙 [5].  

Během plastické deformace dochází k mechanickému zatížení nástroje působením odporu 

materiálu. Dále dochází k tepelnému zatížení nástroje, především v sekundární oblasti, zde také 

dochází k opotřebení nástroje na čele [2].  

Podoba třísky vypovídá o průběhu a podmínkách obrábění. Tvar třísky je důležitým 

faktorem efektivního a bezpečného obrábění. Tvar třísky je důležitý při odvodu třísky z oblasti 

Ф1 

Ф 

Ψ 
F 
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řezu, ale i při následném manipulování s třískou. Správný tvar třísky také snižuje opotřebení 

nástroje, poškození obrobku a případné poranění obsluhy stroje. Snižuje také vedlejší časy 

výroby při odstraňování třísky uvízlé v soustavě S-N-O [2, 8, 9, 10].  

Tvar třísky závisí především na [8]: 

 vlastnostech obráběného materiálu, 

 geometrii nástroje 

 řezných podmínkách, především řezné a posuvové rychlosti, 

 tribologii rozhraní tříska-nástroj. 

Do procesu utváření třísky vstupují i další faktory, které mohou proces negativně ovlivňovat. 

Jsou to řezné síly, pevnost nástroje a vibrace [4]. 

Třísku lze vzhledem k tvaru rozdělit na tvářenou a netvářenou. Netvářená tříska má malý 

podíl plastické deformace, vyskytuje se u nekrystalických látek. Tato tříska vzniká křehkým 

lomem a vytváří se například při obrábění skla, dřeva, plastické hmoty, nebo kompozitních 

materiálů. Na tvorbě tvářené třísky se ve velké míře podílí plastická deformace. Vzniká 

u krystalických látek. Tvářená tříska může mít různou podobu v závislosti na obráběném 

materiálů. Uhlíkové oceli, Al a Cu slitiny tvoří soudržnou plynulou, nebo článkovitou třísku. 

Litiny a bronzy tvoří nesoudržnou, elementární třísku [2, 5, 8]. 

Dlouhá plynulá tříska se může zachycovat na nástroji, čímž zvyšuje nebezpečí poškození jak 

nástroje, obrobku i stroje, případně ohrožuje bezpečnost obsluhy. Především u automatických, 

bezobslužných procesů je požadovaný bezpečný odvod třísky. Proto je vhodná krátká tříska. 

Z hlediska následné manipulace a recyklace třísky, je nejvýhodnější stav, kdy třísky zabírají co 

nejmenší objem [2].  

Pro posouzení stavu třísky se používá objemový součinitel třísek 𝑊 [2]: 

 𝑊 =
𝑉𝑡

𝑉𝑚
 [−] (1.4) 

Pro výhodnější utváření třísky se přistupuje k několika krokům [8]: 

 využití strukturních fází obráběného materiálu, např. zvýšením obsahu síry 

a manganu lze dosáhnout vzniku krátkých, drobivých třísek, tzv. automatové oceli, 

 lámání třísky o čelní utvářeč třísky, 

 usměrnění a následné lámání třísky o obrobenou plochu (pouze u hrubování), 

 přerušování posuvu nástroje po určité době obrábění. 

Tvorbu třísky také ovlivňují řezné podmínky. Kombinace větší hloubky řezu s adekvátním 

posuvem zaručují vhodný tvar třísky. Volba posuvu má významný podíl na tvar třísky. Pokud 

je velký poměr mezi hloubkou řezu a posuvem, budou vznikat dlouhé třísky. Je-li poměr nízký, 

vznikají velmi krátké třísky. Tyto třísky způsobují mikrotrhliny na břitu, které vedou 

k vylomení ostří. Dojde-li ke kombinaci velmi velké hloubky řezu a vysokého posuvu, může 

dojít k přetížení břitu, s následkem porušení ostří. Pro vhodné utváření třísek, hledáme 

optimální poměr mezi hloubkou řezu a posuvem [10]. 
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1.3 Utvářeče třísek 

Pokud volbou, nebo úpravou řezných podmínek nelze dosáhnout vhodného tvaru třísky, 

nabízí se možnost použit utvářeče třísky [11].   

Dělení třísky může probíhat samoodlomením, což se vyskytuje převážně při obrábění litin. 

Dále se tříska může odlamovat kontaktem s nástrojem, kde ovšem hrozí poškození břitu, 

převážně při utváření kontaktem s hřbetem. Dělení také může probíhat kontaktem třísky 

s obrobkem. V tomto případě se jedná především o hrubovací operací, neboť při dokončování 

by mohlo docházet k poškozování již hotového povrchu [6]. 

Vhodná kombinace utvářeče třísek a chlazení břitu může zvýšit životnost břitu i o více než 

30 %. Problém s utvářením třísek nastává především při obrábění tvárných materiálů [11, 12, 

13]. 

Utvářeč třísky je navrhován pro účinnější stáčení třísky, nebo pro ovlivnění poloměru 

zakřivení třísky odcházející z prostoru řezu. Utvářeče třísek jsou konstruovány na základě 

simulačních studií. Parametry utvářeče zahrnují vlastnosti obráběného materiálu, zaoblení 

břitu, hloubku řezu, posuv, řeznou rychlost a úhel nastavení [14]. 

V případě že ani použitím utvářeče třísek, se nedosáhne ideálního tvaru třísky, lze tuto třísku 

alespoň usměrňovat. Vhodným tvarem utvářeče je možné určit směr třísky tak, aby při odchodu 

negativně neovlivňovala průběh obrábění [11].  

Utvářeče třísek mohou mít odlišné konstrukční řešení. Utvářeče třísek bývají nejčastěji 

zhotoveny přímo na čele nástroje, především u VBD. Geometrie břitu je již formována 

s utvářečem, který často vytváří pozitivní geometrii čela, viz obr. 1.7. Mechanické utvářeče, 

nebo také příložné utvářeče, se umisťují na nástroj dodatečně. Upínání těchto utvářečů třísek se 

provádí společně s břitovou destičkou.  Příložné utvářeče se používají při aplikaci řezného 

nástroje, který neumožňuje vyrobit utvářeč přímo na čele nástroje, např. řezná keramika [7]. 

    

Obr. 1.7 Utvářeče třísek zhotovené na čele PKD segmentu [15]. 

Možným předmětem vývoje utváření třísek je vytváření mikrostruktur na povrchu utvářeče, 

viz obr 1.8. Tyto mikrostruktury se nabízejí pro aplikaci laserových technologií. Zlepšení 

vlastností se předpokládá ve změně třecích poměrů při styku nástroje a třísky. Dále zlepšení 

vlivu procesních kapalin během obrábění. Mikrostruktury je pomocí laserové technologie 

možné vytvářet jednak na rovinných, ale také na prostorových tvarech čela nástroje. 

Mikrostruktury představují prostorové geometrické prvky v řádech mikrometrů [12].  
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Obr. 1.8 Mikrostruktura utvařeče třísky [12]. 

1.4 Opotřebení řezného nástroje 

Opotřebení způsobuje průběžnou změnu geometrie nástroje prostřednictvím ztráty materiálu 

z břitu nástroje. Ztráta materiálu způsobuje změnu geometrie. Tento proces ovlivňuje průběh 

obrábění. Opotřebení má vliv na silové zatížení, řezný výkon nástroje, kvalitu povrchu 

a toleranci rozměru obrobku. Z těchto důvodů je opotřebení nutno zohledňovat během 

obráběcích procesů [16]. 

Během procesu obrábění dochází k vzájemnému styku nástroje a obrobku, nástroje a třísky. 

Opotřebení závisí mimo jiné na fyzikálních, mechanických, tepelných a metalurgických 

vlastnostech obráběného materiálu. Dále na způsobu obrábění, řezných podmínkách, řezném 

prostředí a vlastnostech řezného matriálu. V neposlední řadě mají také vliv na opotřebení 

fyzikální, chemické a tepelné vlastnosti procesních kapalin. Zatížení řezného nástroje během 

obrábění je především mechanické a teplotní. Teplotní zatížení urychlují fyzikální a chemické 

procesy [2, 14, 16]. 

Kritérium opotřebení je měřítkem množství změn na nástroji způsobených opotřebením, 

a které nepřekračují přípustné geometrické změny. Přípustné geometrické změny jsou odlišné 

pro hrubovací a dokončovací operace. Určité poškození lze u hrubovacích aplikací tolerovat, 

avšak při dokončování by obrobené plochy nesplňovaly předepsané požadavky. Rovnoměrné 

opotřebení hřbetu vede ke zvyšování únosnosti břitu, zatímco lokální opotřebení ve tvaru 

žlábku mohou vést k náhlému selhání nástroje [16]. 

Základní mechanismy opotřebení [2, 16]: 

 Abraze, je následek třecích procesů. Nastává působením drobných tvrdých 

vměstků, které způsobují brusný účinek na řezný nástroj. Tyto tvrdé částice jsou 

uvolněny z obrobku, nebo ve větší míře z nástroje. Tyto částice jsou přítomny například 

při obrábění odlitků, kdy povrch obsahuje tvrdé karbidy, písek z forem, nebo některé 

oxidy, např. Al2O3.  

 Adheze, probíhá ve dvou možných způsobech. Tlak mezi třískou a nástrojem 

způsobuje svary mezi materiálem obrobku a nástrojem, nebo ulpívání materiálu ve 

formě nárůstku. Materiál přilnutý na nástroji je působením dalšího tlaku uvolněn, 

přičemž dochází k odtržení materiálu z nástroje. Druhým způsobem je působení 

rozdílné teplotní dilatace obráběného a řezného materiálu. Obráběný materiál má v době 

ulpění na nástroji vyšší teplotu, přičemž při jejím poklesu dochází ke smrštění. Řezný 

nástroj je tímto vystaven tahovému napětí, které způsobuje vznik trhlin.  

 Difúze, je ve značné míře závislá na teplotě v oblasti řezu. Interval působení 

difúze se pohybuje v rozmezí 800 – 1100°C. Dochází k migraci atomů z obráběného do 

řezného materiálu. Příkladem je difúze železa do nástroje. Difúze může probíhat 
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i z řezného nástroje do obrobku, například atomy kobaltu. Tento proces vede k oslabení 

a urychlení opotřebení nástroje. Ochranu proti difúzi tvoří povlaky řezných materiálů. 

 Oxidace, vznik chemických sloučenin na povrchu břitu za přítomnosti kyslíku. 

Zdrojem kyslíku je okolní prostředí místa řezu. Tento proces probíhá převážně při 

frézování, kdy se kyslík snáz dostává přes procesní prostředí do místa řezu. 

 Plastická deformace, dochází ke změně rozměru nástroje bez úbytku materiálu. 

Dochází při kombinaci vysoké teploty řezu a mechanického zatížení. K plastické 

deformaci dojde v okamžiku, kdy efektivní napětí překoná deformační odpor řezného 

nástroje. Deformační proces může být průběžný během celé životnosti nástroje, nebo 

může dojít k velmi rychlé deformaci. V prvním případě je nárůst deformace téměř 

konstantní. 

 Vznik trhlin a křehký lom, nepatří mezi běžné mechanizmy opotřebení. Vzniká 

v důsledku vysokého mechanického zatížení, přerušovaným řezem, nehomogenitou 

a vměstky materiálu.  

Základní typy opotřebení [2, 5, 16]: 

 Hřbetní opotřebení, jedná se o nejlépe kontrolovatelné opotřebení. Tento typ 

opotřebení lze spolehlivě předvídat. Hlavní příčinou tohoto opotřebení je abraze a eroze. 

Při vyšších řezných rychlostech, kdy se dosahuje vyšších teplot, je příznivější stav pro 

difúzi. Opotřebení hřbetu probíhá u všech druhů řezných materiálů. Předcházení, nebo 

zpomalení toho opotřebení je možné použitím koncentrovanější emulze, odpovídající 

posuvové rychlosti k tvaru hřbetní plochy a velikosti řezné rychlosti, nebo vhodnou 

volbou řezného materiálu. 

 Kráter na čele, jedná se o kombinaci difúze, disociace a abraze. Teplo rozkládá 

zrna karbidu wolframu, uhlík difunduje do třísek, čímž vzniká žlábek na čele. Žlábek 

způsobuje zeslabení břitu nástroje, přičemž při určité míře opotřebení může dojít k lomu 

břitu. Opotřebení ve tvaru žlábku se významně projevuje při obrábění vysoce 

abrazivních materiálů. 

 Nárůstek 

Při obrábění odchází tříska z místa řezu po čele nástroje. Pohyb třísky po čele 

doprovází vysoké teploty a tlaky. Dráhy pohybu třísky po čele lze rozdělit do tří úseků, 

obr. 1.9, A-váznutí, B-svařování, C-kluz [2, 5].  

 

Obr. 1.9 Oblast styku třísky s nástrojem [2]. 

V oblasti váznutí působí nejvyšší teplota a tlak. Pohyb třísky po čele je zabrzďován 

až na nulovou hodnotu. Rychlost pohybu třísky se zvyšuje se vzdáleností od čela. 

V určité vzdálenosti se tříska pohybuje rychlostí 𝑣𝑡[2, 5]. 

Vrstvy ulpěné na čele nástroje vytvářejí nárůstek. U nárůstku lze rozlišit dvě části, 

stabilní a nestabilní, viz obr 1.10.  Stabilní část nárůstku je silně spěchovaná vrstva, 
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která je charakteristická vysokou pevností a tvrdostí. Tvoří se adhezí materiálu za 

vysoké teploty a tlaku. Vytvoření nárůstku dopomáhá styk kovově čistých a chemicky 

příbuzných materiálů. Nárůstek se tvoří a porušuje periodicky s frekvencí až 103 Hz. 

Vyskytuje se převážně u obrábění tvárných materiálů, nízkými řeznými rychlostmi. 

Nárůstek je z čela strháván a odnášen třískou, nebo obrobenou plochou obrobku. Za 

určitých podmínek může mít pozitivní vliv na proces obrábění. Částečně může přebírat 

funkci břitu, čímž chránit nástroj před opotřebením. Při porušení však může „vytrhnout“ 

část čela nástroje. Většinou je však nárůstek nežádoucí jev protože mění geometrii 

nástroje. S nárůstkem se zvětšuje poloměr zaoblení ostří, zvětšuje se úhel čela a hřbetu. 

Nárůstek také mění rozměry nástroje, což působí na rozměry obrobku. Nestabilní část 

nárůstku také ulpívá na obrobené ploše, čímž zhoršuje její strukturu. Periodické 

vytváření a uvolňování nárůstku způsobuje samobuzené kmitání soustavy [2, 5].  

 

Obr.1. 10 Nárůstek [2]. 

Omezení nárůstku je možné změnou řezných podmínek, především však zvýšením 

řezné rychlosti. Také je možné použít procesních kapalin s vysokým mazacím účinkem, 

čímž se sníží tření na čele. Tření lze snížit také úpravou čelní plochy leštěním, nebo 

lapováním [2, 5]. 

 Vylamování částí břitu, k tomuto procesu dochází převážně při nedostatečné 

tuhosti při obrábění. Častou příčinou vylamování břitů jsou vibrace s soustavě stroj-

nástroj-obrobek. Také přítomnost tvrdých částic v materiálu obrobku, nebo drobné 

trhliny značně přispívají k vylamování částic břitu. Tomuto typu opotřebení lze 

předcházet správným nastavením a vyložením nástroje, snížení posuvové rychlosti při 

nájezdu a výjezdu z řezu, nebo volba houževnatějších řezných materiálů. 

 Teplotní trhliny, nastávají při střídání teplot, které působí na břit. Ke střídání 

teplot dochází především u obrábění s přerušovaným řezem, nebo přerušovaným 

přívodem procesních kapalin. Rychlé změny teplot způsobují teplotní šok materiálu. 

Teplotní trhliny vznikají podél břitu nástroje, přičemž může docházet k vylamování 

břitu. Teplotním trhlinám lze předcházet vhodnou volbou chladícího média, snížení 

řezné rychlosti, volbou geometrie nástroje, nebo volbou vhodné technologie obrábění.  

 Plastická deformace břitu, je způsobena působením nadměrného tepla a tlaku. 

Nadměrné teplo způsobuje změknutí pojiva řezného materiálu. Následným působením 

tlaku dojde k deformaci břitu nástroje. Plastická deformace vzniká při vysokých 

řezných a posuvových rychlostech. Předcházet plastické deformaci lze vhodným 
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chlazením, snížením řezných a posuvových rychlostí, volbou tvrdších a otěru 

vzdornějších řezných materiálů. 

 Vrubové opotřebení břitu, způsobuje přítomnost vrstvy materiálu, která má vyšší 

tvrdost než přilehlý odebíraný materiál. Rozdíl tvrdosti vrstev může být způsoben 

ovlivněním povrchové vrstvy materiálu způsobené předchozím obráběním. Dále se 

jedná o obrábění kovaných materiálů, nebo odlitků s povrchovou kůrou. K vrubovému 

opotřebení břitu dochází v místě kontaktu břitu s touto tvrdou vrstvou. Opotřebení 

vzniklé kontaktem v úzkém místě vytváří opotřebení ve tvaru vrubu. Vrubovému 

opotřebení lze předcházet proměnlivou hloubkou řezu při vícevrstvém hrubování. Dále 

také volbou houževnatějších nástrojových materiálů, nebo použitím utvářečů třísky.  

 Lom břitu, nastává při nadměrném opotřebení jednoho, nebo více typů současně. 

Při překročení přípustné míry opotřebení, nebo přetížení ostří dochází k lomu břitu. 

 Poškození břitu v důsledku odvodu třísky, je způsobeno nevhodným směrem 

odvodu třísky. Tříska je utvářena tak, že se láme při kontaktu s hřbetem nástroje. Při 

nevhodném kontaktu třísky s hřbetem může dojít k poškození, nebo dokonce k lomu 

ostří. Předejít tomuto opotřebení lze změnou posuvu a hloubky řezu, změnou úhlu 

nastavení hlavního ostří, změnou utvářeče, nebo volbou houževnatějšího nástrojového 

materiálu. 

1.5 Teplo vznikající při obrábění 

Během procesu obrábění se většina mechanické energie Ee přeměňuje na energii tepelnou. 

Množství takto přeměněné energie může být 95-98 %. Zbytek je uložena jako elastická energie 

v deformovaných třískách a napjatosti obrobeného povrchu [8].  

Teplo vzniká ve 3 hlavních oblastech: v rovině střihu, třením třísky o čelo nástroje a třením 

plochy hřbetu o obrobený povrch [4]. 

Moderní řezné nástroje pracují při teplotách vyšších, než při kterých dochází k vytváření 

nárůstku [4].  

Tepelná energie se skládá ze složek: 

 𝑄 = 𝑄𝑆ℎ + 𝑄𝛾 + 𝑄𝛼 + 𝑄𝐶ℎ ≈ 𝐸𝑒 [𝐽]  (1.5) 

Největší množství tepla vzniká v oblasti primární plastické deformace, dále pak oblast 

sekundární plastické deformace. Teplo vznikající v oblasti hřbetu je nejmenší a mělo by se 

udržovat na co nejnižších hodnotách. Proto je úhel hřbetu vhodné volit co nejvyšší. Velké 

teplotní zatížení hřbetu by vedlo k nadměrnému opotřebení, které by dále úhel hřbetu 

zmenšovalo. Důsledkem by bylo rychlé opotřebení nástroje, s tím spojená změna rozměru 

nástroje. Množství vznikajícího tepla roste ve spojitosti [2]: 

 se zvyšující se řeznou rychlostí, 

 se zvyšující se posuvovou rychlostí a šířkou záběru ostří, ale pomaleji než 

u řezné rychlosti, 

 při zmenšování úhlu čela γ, 

 zmenšování úhlu hřbetu α. 

Odvod tepla z procesu obrábění probíhá několika způsoby. Třískou, obrobkem, nástrojem 

a prostředím. Při soustružení a frézování je největší podíl tepla odvedeno třískou. Při broušení 

má největší podíl odvedeného tepla obrobek. U technologie vrtání má největší podíl odvodu 
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procesní kapalina, je-li použito chlazení. Velký vliv na odvod tepla mají také vodivostní 

vlastnosti obráběného a řezného materiálu [2, 8, 9]. 

1.6 Procesní kapaliny 

Proces obrábění lze výrazně ovlivnit volbou řezného prostředí. Vhodnou volbou prostředí 

lze zvýšit hospodárný úběr, snížit teplotu v oblasti řezu, zvýšit trvanlivost obráběcího nástroje, 

zvýšit přesnost a kvalitu obráběného povrchu. Řezná média se používají v mnoha provedeních 

a skupenstvích. Pevné látky, především tuky a maziva, účinně snižují tření, ale neumožňují 

odvod tepla. Při obrábění se používají jen velmi omezeně, např. při řezání závitů. Častější 

uplatnění mají při tváření. Plynné prostředky v podobě mlhy, jsou drobné kapičky procesní 

kapaliny unášené tlakovým vzduchem. Přestože vhodná kombinace umožňuje chlazení 

i mazání, je použití těchto médií problematické. Stále nejčastějšími procesními médii jsou 

procesní kapaliny [17]. 

Hlavními požadavky na procesní kapaliny je účinek chladící, mazací a čistící. Snížení 

teploty v místě řezání lze docílit dvěma způsoby, jednak odvodem tepla procesní kapalinou, 

nebo snížení tření. V praxi se lze setkat s operacemi, při kterých se procesní kapaliny zpravidla 

nepoužívají, např. obrábění litin, kde výskyt grafitu zajišťuje dostatečné mazání. Opakem jsou 

technologie, které aplikaci procesních kapalin vyžadují, např. řezání závitů, vrtání hlubokých 

děr, nebo protahování [8, 17]. 

Funkce procesních kapalin: 

 Chladící. Jedná se o vlastnost procesní kapaliny odvádět teplo vznikající při 

procesu řezu. K odvodu tepla dochází při kontaktu procesní kapaliny s nástrojem, 

obrobkem a třískou. Množství odvedeného tepla závisí na smáčecí schopnosti povrchů, 

tepelné vodivosti a měrném teple. Chladící účinek závisí na množství kapaliny 

přiváděné do místa řezu. Také výparné teplo zvyšuje chladící účinek, zároveň však 

nadměrné odpařování procesní kapaliny může způsobit hospodárné ztráty, nebo 

znečištění okolního prostředí. Pro zvýšení chladící funkce procesní kapaliny, je možné 

provádět její temperování. Toto podchlazení může přinést zvýšení výkonu obrábění, a 

také zvýšení rozměrové přesnosti [5]. 

 Mazací. Jedná se o schopnost procesní kapaliny vytvářet na povrchu obrobku 

i nástroje tenkou vrstvu. Tato vrstva brání kovovému styku nástroje a obrobku. Přestože 

vlivem vysokých tlaků není možný vznik kapalného tření, může však docházet 

k meznímu tření. Dochází tedy ke snížení tření jak mezi nástrojem a obrobkem, tak mezi 

nástrojem a třískou. Tato skutečnost vede ke snížení řezných sil, s tím spojené snížení 

spotřeby energie a také ke zlepšení struktury obrobené plochy [5].  

 Čistící. Tento účinek napomáhá k efektivnějšímu odvodu třísek, ale i nečistot 

z okolí. Vysoký požadavek na čistící efekt je při broušení, kdy vznikající třísky mohou 

zanést brousicí kotouč. Dále také u hlubokého vrtání, kdy vzniklé třísky mohou zcela 

zahltit drážku nástroje, což by mohlo vést k zalomení vrtáku [8].  

 Ochranná. Dochází k ochraně obrobku před působením vnějších vlivů. Chrání 

obrobek vůči korozi. Také je zde zároveň požadavek, aby procesní kapaliny 

nenarušovaly ochranné nátěry obráběcích strojů, nebo gumové těsnění [5]. 

Jedním z hlavních požadavků na procesní kapaliny je jejich zdravotní nezávadnost. Během 

obráběcích procesů dochází běžně ke kontaktu obsluhy stroje s procesními kapaliny. Těmito 

kapalinami může být zasažena pokožka, mohou být inhalovány v podobě par a aerosolů, nebo 

dokonce pozřeny. Nesmí tedy obsahovat žádné látky, které by dráždily pokožku, sliznici, nebo 
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způsobovaly alergie. Také nesmí zamořovat okolí nepříjemným zápachem, což nezávisí pouze 

na druhu kapaliny, ale také na čistotě systému [5, 8]. 

Způsob přívodu procesních kapalin [5, 8]: 

 Standardní. Jedná se nejjednodušší způsob. Aparaturu tvoří nádrž, ze které je 

provozní kapalina pomocí čerpadla a systému potrubí, nebo hadic přiváděna do místa 

řezu. Množství přiváděné procesní kapaliny je dáno výkonem čerpadla, případně 

škrcením průtoku ventilem. Tento způsob přívodu nevyžaduje výraznější úpravu 

obráběcího stroje. 

 Tlakové. Procesní kapalina je do místa řezu přiváděna pod vysokým tlakem. 

Tento systém klade vyšší nároky na čerpadlo i vedení kapaliny. Procesní kapalina je 

vyústěna do místa řezu tryskou o průměru 0,3-1,0 mm, s průtokem 0,5-2,0 litru za 

minutu. Nevýhodou toho způsobu je velký rozstřik kapaliny, z tohoto důvodu je nutné 

krytování obráběcího stroje, aby se zamezilo znečištění okolí.  

 Vnitřní. U tohoto způsobu je procesní kapalina vedena tělem nástroje. Jedná se 

především o vrtáky, frézy, nebo soustružnické nože, které mají zhotoveny kanálky v těle 

nástroje. Vyústění kanálků je pak takové, aby procesní kapalina byla vyvedena přímo 

na břit nástroje. V případě monolitních vrtáků je vyústění na hřbetě nástroje, kapalina 

pak má především čistící účinek.  

 Řezná mlha. Pracuje na principu drobných kapiček procesní kapaliny, které jsou 

unášeny tlakovým vzduchem. Výstupní rychlost vzduchu dosahuje až 300 m∙s-1. 

Expandující vzduch také velmi dobře odvádí teplo.  

Druhy procesních kapalin [5, 8]: 

 Vodné roztoky. Jedná se o nejlevnější procesní kapaliny. Mají vysoký chladící 

a čistící účinek. Vyznačují se však mnoha značnými nevýhodami. Vodu, která tvoří 

základ, je nutno značně upravit. Především je nutné její změkčení a zvýšení smáčivosti. 

Důležitou přísadou jsou prostředky proti korozi. Nutné je také zabránit množení 

bakterií, které by způsobovaly zápach. 

 Emulzní kapaliny. Jsou složeny ze dvou vzájemně nerozpustných kapalin. 

Nejčastěji se jedná o směs olejů a vody. Tato směs procesních kapalin vhodně 

kombinuje výhody vodných roztoků a řezných olejů. 

 Řezné oleje. Jedná se o procesní kapaliny složené na bázi minerálních olejů. 

Přidávají se do nich přísadové složky, které zvyšují jejich tlakovou únosnost a mazací 

vlastnosti. Řezné oleje vytvářejí na povrchu tenkou vrstvu, která usnadňuje kluzný 

pohyb a zabraňuje kovovým svarům. Přísadami pro zlepšení vlastností mohou být 

sloučeniny na bázi síry, chloru a fosforu. V případě použití pevných přísad jako grafit, 

nebo sirník molybdenu, se musí zajistit rozptýlení nerozpustných částic v objemu 

kapaliny. 

 Syntetické a polosyntetické kapaliny. Jsou velice stálé procesní kapaliny 

zpravidla rozpustné ve vodě. Kombinují dobré chladící, mazací a čistící účinky. Tyto 

kapaliny neobsahují, nebo jen minimálně minerální oleje. V polosyntetických 

kapalinách jsou rozptýleny drobné kapičky oleje, které zvyšují mazací schopnost. Tyto 

druhy procesních kapalin jsou ekonomicky výhodnější než řezné oleje.
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2 PKD NÁSTROJE A JEJICH VYUŽITÍ 

Nástroje ze supertvrdých řezných materiálů umožňují široké využití. Aplikace této sorty 

řezných nástrojů umožňuje především zvýšení produktivity a efektivnosti obrábění [1]. 

2.1 Nástrojové materiály 

Každý materiál řezného nástroje musí disponovat vhodnými vlastnostmi tak, aby byl 

schopen efektivně a spolehlivě odebírat třísku z obráběné součásti. Hlavními požadavky je 

vysoká tvrdost při dostatečné houževnatosti. Každý obráběný materiál klade odlišné nároky na 

materiál pro řezné nástroje [18]. 

2.1.1 Nástrojové oceli 

Na oceli určené pro obrábění jsou kladené vysoké požadavky. Je vyžadována vysoká 

pevnost, tvrdost, teplotní odolnost a odolnost proti opotřebení. Pro některé aplikace je naopak 

vyžadována vysoká houževnatost. Důležitý vliv má také čistota kovu, tj. nízký obsah vměstků, 

které by způsobovaly praskání nástrojů. Rozlišujeme zde tři základní skupiny [2, 8, 18]: 

 uhlíkové oceli, 

 legované oceli, 

 rychlořezné oceli. 

2.1.2 Slinuté karbidy 

Slinuté karbidy se vyznačují vysokým podílem karbidových částic, v případě nástrojových 

materiálů minimálně 80 %. K vytvoření slinutých karbidů vedla snaha vytvořit materiál, který 

by napodobil vlastnosti diamantu. Základem všech slinutých karbidů je karbid wolframu (WC). 

Dalšími používanými karbidy jsou karbid titanu (TiC), tantalu (TaC), niobu (NbC) a chromu 

(Cr3C2). Jako pojivo se používá kobalt (Co). Základním rozdělením slinutých karbidů je 

6 skupin, které jsou definované podle obráběného materiálu [2, 8, 18]: 

 skupina P, značená modrou barvou, je určena pro obrábění materiálů tvořící 

dlouhou třísku. Tato skupina obsahuje vysoké množství TiC a TaC, které zvyšují 

odolnost vůči difuzi za vyšších teplot, které vznikají při odvodu dlouhých třísek. 

Typickým příkladem obráběných materiálů jsou uhlíkové, slitinové a korozivzdorné 

oceli, 

 skupina M, značená žlutou barvou, je houževnatou skupinou, určenou pro 

širokou škálu materiálů tvořících dlouhou a středně dlouhou třískou. Pro svoji 

houževnatost jsou tyto SK používány pro těžké hrubovací operace. Příkladem 

obráběných materiálů jsou litiny a austenitické korozivzdorné oceli, 

 skupina K, značená červenou barvou, je určená pro obrábění materiálů, které 

tvoří krátkou drobivou třísku. V této skupině převládá karbid wolframu, který se 

vyznačuje rychlým poklesem tvrdosti za rostoucí teploty. Představiteli obráběných 

materiálů jsou šedé litiny, neželezné slitiny a nekovové materiály, 

 skupina N, značená zelenou barvou, vhodná pro obrábění neželezných kovů, 

hliníkových a měděných slitin, v neposlední řadě také na kompozitní materiály.  

 skupina S, značená hnědou barvou, pro obrábění speciálních žárupevných slitin. 

Superslitiny typu Inconel a Hastelloy, které jsou na bázi Ni, Co, Fe a Ti,  
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 skupina H, značená šedou barvou, se používá pro obrábění materiálů s vysokou 

tvrdostí. 

Všechny třídy slinutých karbidů se dále dělí dle obsahu karbidů a pojícího kovu. Čím vyšší 

číslo za písmenem označujícím skupinu karbidů (P10, P30, P60), tím vyšší podíl pojiva. 

Materiál obsahující vyšší podíl pojiva se vyznačuje vyšší houževnatostí a hodí se pro hrubovací 

aplikace. Kategorie s nižším podílem pojiva se hodí pro dokončovací obrábění vysokými 

řeznými rychlostmi. Pro zvýšení otěruvzdornosti se začalo využívat nanášení tenkých vrstev na 

základní materiál. Takzvané povlaky se vyznačují vysokou tvrdostí a odolností vůči opotřebení. 

Tyto povlaky mají vysokou čistotu, jemnou zrnitost a minimum defektů ve struktuře. Také 

neobsahují žádné pojivo, které by snižovalo tvrdost [2, 8, 18]. 

2.1.3 Diamant 

Diamant je čistý volný uhlík. V přírodě se vyskytuje ve sloučeninách, ale i jako volný. 

Druhou modifikací uhlíku je grafit. Uhlík je základní prvek ve všech organických sloučeninách. 

Dále se vyskytuje také v anorganických sloučeninách jako CO2, uhličitany, nebo 

karbidy [18, 19].  

Diamant a grafit se navzájem liší uspořádáním krystalové mřížky, s tím jsou i spojeny 

rozdílné vlastnosti. Diamant je za normálních podmínek metastabilní soustavou uhlíku. 

Vyznačuje se polymerní strukturou. Krystalizuje v pravidelném čtyřstěnu (tetraedru), viz 

obr. 2.1 a). Každý atom uhlíku tvoří čtyři stejné kovalentní vazby, které udávají jeho vysokou 

tvrdost. Zatímco grafit, tvořící stabilní systém uhlíku, krystalizuje ve vrstvené šesterečné 

(hexagonální) soustavě, viz obr. 2.1 b). Každý z atomů tvoří tři pevné kovalentní vazby 

s jedním delokalizovaným elektronem. Vazby mezi jednotlivými vrstvami jsou slabé, van der 

Waalsovy síly, díky kterým po sobě mohou jednotlivé vrstvy klouzat. Právě výskyt van der 

Waalsových sil je důvod, že grafit patří mezi nejměkčí minerály. Volný delokalizovaný elektron 

ve struktuře grafitu je příčinou vodivosti el. proudu oproti diamantu, který el. proud nevede [19, 

20]. 

               

Obr.2.1 Krystalové mřížky a) grafit b) diamant [21]. 

Základním elementem krystalu diamantu je čtyřstěn s mřížkovou konstantou 1,51�̅�. 

Výslednou krystalovou strukturou je kubická plošně centrovaná mřížka, která je sestavena ze 

čtyř jednoduchých krystalových mřížek. Mřížka má délku hrany 3,56�̅�. Právě tato struktura 

zaručuje vysokou tvrdost [20].  

Přírodní monokrystalický diamant je nejtvrdší známý materiál. Jeho tvrdost dosahuje 

10 000 HV při teplotě 100-600°C. V případě umělého polykrystalického diamantu je tvrdost 

9 000 HV při teplotě 100-600°C.  Také se vyznačuje vysokou tepelnou vodivostí [22].   

Přírodní monokrystal se vyznačuje rozdílnými vlastnostmi v jednotlivých 

krystalografických rovinách a směrech. Naproti tomu polykrystalický diamant tyto anizotropní 

vlastnosti nevykazuje. Rozdílné orientace syntetických zrn vytvářejí mikrotrhliny mezi 

jednotlivými zrny, které zabraňují šíření trhlin a zvyšují pevnost materiálu [23].  

a) b) 
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Přírodní monokrystaly se v průmyslu, mimo jiné, používají jako doteky-indentory měřicích 

přístrojů [8]. 

Tab. 2.1 Mechanické vlastnosti diamantu [21]. 

vlastnosti jednotka 
monokrystalický 

diamant 

polykrystalicky 

diamant 

hustota g∙cm-3 3,52 4,12 

tvrdost GPa 50–100 50–75 

modul pružnosti v tahu GPa 1000–1100 770-800 

Poissonovo číslo --- 0,07 0,07 

pevnost v tahu MPa 1050–3000 

dle orientace 

1260 

pevnost o ohybu GPa 2,9 1,2 

pevnost v tahu GPa 9 7,4–7,6 

Tab. 2.2 Tepelné vlastnosti diamantu [21]. 

vlastnosti jednotka 
monokrystalický 

diamant 

polykrystalický 

diamant 

tepelná vodivost při 20 °C W∙mK-1 800–1400 500–560 

tepelná vodivost při 200 °C W∙mK-1 500–900 200 

elektrický odpor max Ωm el. izolátor 0,00009 

elektrický odpor min Ωm el. izolátor 0,00006 

tepelná roztažnost 100-250 °C ppm∙K-1 1,3–2,1 4,2 

tepelná roztažnost 500 °C ppm∙K-1 2,8–3 --- 

tepelná roztažnost 750 °C ppm∙K-1 3,5 6,3 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti [20]: 

 Tvrdost, v případě přírodního monokrystalu je značně ovlivněna 

krystalografickým směrem a pohybuje se v rozmezí 56–102 GPa.  Polykrystalický 

diamant se vyznačuje nižší tvrdostí, okolo 52 GPa, ale tvrdost není ovlivněna 

krystalografickým směrem. Hodnoty jsou stanoveny dle Knoopa. Porovnání tvrdostí 

materiálů pro řezné nástroje jsou uvedeny v Tab. 2.3.  

Tab. 2.3 porovnání tvrdostí [20]. 

materiál tvrdost dle Vickerse 

slinutý karbid ≤3000 

kubický nitrid boru 3500–5000 

polykrystalický 

diamant 

≥8000 
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 Otěruvzdornost, není jednoznačně definovatelná veličina. Proto se většinou 

vztahuje k jiným materiálům. Obecně má diamant vysokou otěruvzdornost. Přírodní 

monokrystal a syntetický polykrystal má otěruvzdornost srovnatelnou. Ve srovnání se 

slinutými karbidy je však otěruvzdornost diamantu o 2 řády vyšší. 

 Tepelná vodivost, diamant je velmi dobrým vodičem tepla. Stejně jako v případě 

tvrdosti je i tepelná vodivost závislá na množství příměsí a pojiva. Vysoká hodnota 

vodivosti umožňuje dobrý odvod tepla z místa řezu do těla nástroje, čímž se částečně 

snižuje nebezpečí přehřátí diamantu na grafitizační teplotu. 

 Tepelná odolnost, jak již bylo zmíněno, při teplotách nad 700 °C probíhá na 

povrchu diamantu oxidace. Dochází ke spalování diamantu za vzniku CO2 a zároveň 

ke grafitizaci. Příměsi kovových materiálů tuto teplotu snižují.  

Výroba polykrystalického diamantu: 

První umělý diamant byl vyroben v roce 1954 ve společnosti General Electric. Trancy Hall 

sestrojil zařízení napodobující podmínky při vzniku přírodních diamantů pod zemským 

povrchem [24].  

Diamant je při pokojové teplotě a atmosferickém tlaku metastabilní systém uhlíku. Stabilní 

formu tohoto systému tvoří grafit. V přírodních podmínkách diamanty vznikají za vysokých 

teplot a tlaků hluboko pod povrchem. V technické praxi se pro výrobu umělého diamantu 

používají dvě hlavní technologie. Přirozené podmínky vzniku diamantu lze simulovat metodou 

HPHT (High Pressure High Temperature). Druhou metodou je technologie chemického 

napařování zvaná CVD (Chemical Vapor Deposition) [21, 24]. 

Výroba diamantu představuje poměrně složitý proces. Metoda HPHT probíhá za tlaku až 

6 GPa a teplotě pohybující se okolo 1500 °C. Pro srovnání, při výrobě VBD ze slinutého 

karbidu se používají tlaky maximálně 0,1 MPa. Působením těchto procesních podmínek, za 

přítomnosti vhodných katalyzátorů, dochází k přeměně hexagonální mřížky grafitu na kubickou 

mřížku diamantu viz. obr. 2.2 [21].  

 

Obr. 2.2 Krystalové mřížky [21]. 

Surovinou pro výrobu průmyslového diamantu je velmi čistý grafit. PKD se vyrábí na 

základové desce ze slinutého karbidu. Tento základový materiál poskytuje kobalt jako 

katalizátor pro pomocné slinování. Působením vysokých teplot a tlaků kobalt proniká vrstvou 

jemného, mikronového, diamantového prášku. Kobaltové pojivo umožňuje růstu sousedních 

zrn. Díky přítomnosti kobaltu je PKD elektricky vodivý a umožňuje obrábění elektrickým 

výbojem, např. technologií WEDM nebo EDM-G [2, 23]. 

Dlouholetým výrobcem syntetických diamantů je například firma Element Six. Nároky 

kladené na nástrojové materiály vedly k vývoji několika sort PKD materiálů viz obr. 2.3. Tyto 

jednotlivé sorty se navzájem liší především velikostí jednotlivých zrn. 
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Pro dosažení vhodnosti řezného materiálu pro obrábění určitého materiálu, je nutné zaručit 

přiměřené vlastnosti. Materiály s vyšší houževnatostí, disponují sníženou odolností vůči otěru. 

V případě PKD materiálů mohou být vlastnosti určovány velikostí diamantových zrn. Pro 

dosažení vyšší otěruvzdornosti jsou vhodnější větší zrna. Příkladem může být sorta CTH025 

vyráběna společností Element Six. Tento materiál však disponuje sníženou pevností. Naopak 

materiály s menšími zrny snižují otěruvzdornost, ale zaručují vyšší pevnost a odolnost břitu. 

Příkladem je materiál s označením CTX850 [23].  

 

Obr. 2.3 Sorty PKD  [25]. 

Zvláštní sortou je materiál s označením CTM302, který se vyznačuje kombinací jemných 

i hrubších zrn. Velikost zrn v rozmezí 2–30 μm. Vyznačuje se vysokou odolností vůči 

opotřebení charakteristické pro hrubozrnné struktury, zároveň díky obsahu drobných zrn netrpí 

vysokou náchylností k vylamování břitu [23].  

    

Obr. 2.4  a) PKD polotovar, b) vyleštěný povrch PKD polotovaru. 

Na obr. 2.4 a) lze vidět dodávaný PKD polotovar. Obr. 2.4 b) ukazuje vyleštěný povrch PKD 

polotovaru. 

  Polotovar PKD je běžně dodáván ve formě kruhové destičky o průmětu 70 mm. Tento 

polotovar se skládá z vyleštěné vrstvy polykrystalického diamantu a podkladové desky ze 

slinutého karbidu wolframu. Pro optimalizaci tloušťky segmentu, který se vyřezává 

z polotovarové desky, je společně s polotovarem dodáván přesný ultrazvukový snímek tloušťky 

diamantové vrstvy, viz obr. 2.5 [25]. 

           

a) b) 
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Obr. 2.5 Ultrazvukový snímek PKD.  

Mimo kruhové destičky, jsou PKD polotovary dodávané ve formě kruhových tyčí, viz obr. 

2.6, na kterých je vrstva PKD nanesena pouze v místě řezných částí nástroje. Tyto polotovary 

jsou určeny pro výrobu rotačních nástrojů, jako jsou frézy, vrtáky, výstružníky apod. [25].  

    

Obr. 2.6 Polotovary PKD  [25]. 

2.2 Charakteristika PKD nástrojů 

Polykrystalický diamanty jako nástrojový materiál, se na nástroj umísťuje pouze v místech, 

kde dochází k odřezávání třísky. Dosáhne se tím tak výsledku, že nástroj je dostatečně 

houževnatý, ale zároveň má pevný a otěruvzdorný břit. Těla nástrojů jsou vyráběna z oceli, 

nebo slinutých karbidů. V tělech, které mohou mít sofistikovaný tvar, jsou vybroušeny lůžka, 

do kterých jsou pájeny PKD segmenty. Tyto segmenty jsou pomocí elektroabrazivního 

obrábění rozřezány z polotovarových disků na potřebné tvary [23, 24].  

PKD nástroje mohou být ve formě fréz, vrtáků, výstružníků, záhlubníků ale i vyměnitelných 

břitových destiček. Některé PKD nástroje lze vidět na obr. 2.7 [24]. 

Právě strategie umístění těchto velmi tvrdých, ale zároveň křehkých a drahých materiálů, 

pouze v místě obrábění umožňuje výrobu sdružených nástrojů. Sdružené nástroje, jsou 

speciální nástroje, určené většinou pro jednu konkrétní, nebo velmi úzkou oblast aplikace. 

Sdružený nástroj nahrazuje kombinaci použití několika nástrojů, které by daný díl obráběly 

v postupných operacích. Tyto nástroje zkracují strojní časy při obrábění a uvolňují pozice 

v nástrojových zakladačích obráběcích strojů. V některých případech by bylo problematické 

obrobit danou součást konvenčními nástroji. 



PKD NÁSTROJE A JEJICH VYUŽITÍ 

30 

 

 

Obr. 2.7 Nástroje s PKD břity [1]. 

Problémem řezných nástrojů s břity z polykrystalických diamantů je degradace diamantu za 

zvýšené teploty. Za zvýšených teplot přesahujících 700 °C a za přítomnosti kyslíku dochází ke 

grafitizaci diamantových zrn. Zároveň se vytváří oxid uhličitý (CO2) a oxid uhelnatý (CO). Ve 

vakuu k této grafitizaci nedochází ani za teplot do 1500 °C. Grafitizace je ještě výraznější za 

přítomnosti kovových pojiv jako kobalt, nikl a železo. V těchto případech dochází k výrazné 

degradaci na hranici diamant-kov, přičemž dochází k poklesu pevnosti a odolnosti proti 

opotřebení. Také dochází k difundování uhlíku z nástroje do obrobku, což vede ke zvýšenému 

opotřebení nástroje [17, 20]. 

Dále také rozdílná teplotní roztažnost diamantových zrn a kovové pojivové matrice může 

představovat komplikace. Podobně může nastat problém u těles, kdy je diamantový segment 

umístěn na karbidový základ. Proto bývá stanovena oblast teplot a doby, ve které nehrozí 

poškození nástroje. Tyto problémy lze eliminovat použitím nekovových pojiv [18]. 

Pro obrábění nástroji s PKD břity je doporučeno chlazení běžně používanými procesními 

kapalinami. Vzhledem však k vysokým řezným a posuvovým rychlostem je vyžadován vysoký 

přívodní tlak. Při těchto vysokých řezných rychlostech je nutné zajistit efektivní odvádění 

třísek, kterému vysoký tlak procesní kapaliny napomáhá. Vhodné je vyústit procesní kapaliny 

přímo na břit nástroje [2]. 

2.3 Oblast využití PKD 

Diamant jakožto nejtvrdší známý materiál je využíván v několika odlišných odvětvích. 

Přírodní diamant se využívá především ve šperkařství. Zatímco umělý diamant našel uplatnění 

ve strojírenství, jakožto řezný materiál odolávající opotřebení [21].  

Nástroje s diamantovými břity jsou přednostně určeny pro obrábění nekovových materiálů, 

umělých hmot, grafitu, materiálů se skelnými, kevlarovými a uhlíkovými vlákny. Oproti tomu 

se naprosto nehodí pro obrábění materiálů s vysokým bodem tavení. Také není vhodné obrábět 

materiály s obsahem železa, niklu, chromu, kobaltu, wolframu, tantalu a zirkonu, kdy dochází 

vlivem difúze k vysokému opotřebení. Obecně jsou PKD nástroje nevhodné pro obrábění 

materiálů s vysokou afinitou k uhlíku [1, 8]. 

Hlavní uplatnění těchto nástrojů je v automobilním, leteckém a kosmickém průmyslu. Tyto 

nástroje jsou vhodné pro obrábění hliníkových a magnéziových slitin. Příkladnými obrobky 
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jsou motorové bloky, hlavy válců, převodové skříně, turbodmychadla a common-raily. 

V leteckém průmyslu se jedná o obrábění částí křídel, trupů, podvozků i motorových součástí. 

Uplatňují se také u kompozitních materiálů [24]. 

PKD nástroje s pájenými břity nacházejí uplatnění především při obrábění tvarově složitých 

dílců, u kterých je navíc požadována vysoká rozměrová přesnost [26]. 

Efektivní využití těchto nástrojů klade vysoké nároky na obráběcí stroj. Především je 

požadována vysoká tuhost a stabilita stroje. Obrábění bez chvění musí být zajištěno i při 

vysokých otáčkách, klade se tedy důraz na vysokou tuhost frézovacích vřeten, i posuvových 

mechanismů [27]. 

Uplatnění PKD nástrojů [28]:  

 hliníkové slitiny  

 keramické materiály 

 FK plasty s až 80% uhlíkových vláken.  

 FK plasty s až 80% skleněných vláken.  

 umělé hmoty  

 mosaz, měď, bronz  

 GGV - tvárná litina s vermikulárním grafitem 

Používání diamantových nástrojů umožnilo značné zrychlení obráběcích technologií 

barevných kovů a plastů [28]. 

Jednou z hlavních předností nástrojů s PKD břity je jejich dlouhá trvanlivost, ale i životnost. 

Tyto nástroje lze snadno repasovat, což spočívá v odletování opotřebených PKD destiček, 

letování nových segmentů a následné opětovné ostření [29].  

Nástroje s PKD břity je také vhodné aplikovat pro obrábění kompozitních materiálů. Tyto 

materiály používané především v leteckém, kosmickém a automobilovém průmyslu, působí 

velmi abrazivním účinkem na řezný nástroj. Dále také během obrábění často dochází 

k poškozování vrstev kompozitů. Především při vrtání dochází k odtrhávání vrstev při vnikání 

vrtáku do materiálů a při průchodu vrtáku skrz. Také může snadno docházet k vytrhávání 

výztužných vláken, čímž dojde k poškození materiálu. Proto je nutné pro efektivní obrábění 

těchto materiálů pozitivní geometrie s velmi ostrým břitem. Kompozitní materiály se mimo jiné 

také vyznačují nízkou tepelnou vodivostí. Teplo vzniklé při procesu obrábění musí být v co 

nejvyšší míře odvedeno tělem nástroje [30, 31]. 

Další oblastí využití diamantových nástrojů jsou honovací a lapovací pasty [32]. 

Polykrystalický diamant lze využívat při výrobě brousicích kotoučů. Brousicí kotouče jsou 

obvykle vyrobeny z hliníkových slitin, na které je nanesena vrstva diamantových zrn 

v kovovém pojivu. Tyto brousicí kotouče jsou definovány druhem diamantového prášku, 

zrnitostí, koncentraci diamantů a druhem pojiva. Zrnitost diamantového prášku se pohybuje 

v řádech μm. Diamantové brousicí kotouče jsou používané pro broušení těžkoobrobitelných 

materiálů. Příkladnou aplikací je ostřené nástrojů ze slinutých karbidů [9]. 

V neposlední řadě se přírodní i syntetické diamanty používají pro orovnání brousicích 

kotoučů. Orovnávání se provádí, je-li snížená brousicí schopnost kotouče. K té dojde při 

otupení, nebo zanesení brousicích zrn obráběným materiálem. Pomocí diamantového 

orovnávače se odstraňuje jednak přilnutá vrstva broušeného materiálu, nebo dojde k odstranění 
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otupených zrn. Otupená zrna se vylomí z pojicího materiálu, přičemž se do záběru dostávají 

nová, ostrá zrna. Tyto nástroje opět mají několik variant [33, 34]. 

Diamantové povlaky jsou další vhodnou aplikací polykrystalického diamantu. Tyto povlaky 

se vyznačují vysokou tvrdostí při malé tloušťce a nízkým součinitelem tření. Diamantové 

povlaky velmi dobře odolávají abrazi, proto jsou vhodné pro obrábění hliníkových slitin 

a kompozitních materiálů. Také se vyznačují vysokou adhezí k podkladovému materiálu 

a vysokou rozměrovou přesností. Stejně jako u jiných aplikacích diamantů je zde omezení 

v použití na neželezné materiály. Oblast použití diamantových povlaků je do 500 °C [35, 36]. 

 

2.4 Hliník a jeho slitiny, oblasti využití 

První výroba malého množství hliníku proběhla již v roce 1825. K prudkému rozvoji 

využívání hliníkových slitin došlo však až po 2. světové válce. Produkce hliníkových slitin se 

zněkolikanásobila díky rozvoji leteckého a automobilního průmyslu [37]. 

Čistý hliník se v přírodě běžně nevyskytuje, ale je rozptýlen v zemské kůře ve formě 

sloučenin. Jedná se o nejčastěji se vyskytující kov a třetí nejčastější prvek zemské kůry. Hliník 

se nachází v přibližně 250 minerálech. Nejdůležitějšími minerály s výskytem hliníku jsou: 

korund, diaspor, boehmit, spinel, gibbsit a další. Ekonomicky nejvýznamnější rudou pro výrobu 

hliníku je bauxit. Světově nejvýznamnější naleziště bauxitu jsou Austrálie, Čína a Brazílie 

[37, 38]. 

Výroba hliníku se provádí pomocí elektrolýzy oxidu hlinitého rozpuštěného v tavenině 

kryolitu. Oxid hlinitý se připravuje několika způsoby. Metoda přípravy se volí dle křemíkového 

modulu bauxitu. Tento modul se stanoví jako poměr hmotnosti oxidu hlinitého a hmotnosti 

oxidu křemičitého. Bauxit vhodný pro výrobu hliníku má křemíkový modul alespoň 10, 

zatímco bauxit, který dosahuje křemíkového modulu pod 3, je pro to naprosto nevhodný [38].  

Tab. 2.4 Vlastnosti hliníku [38]. 

Vlastnosti hodnoty jednotky 

atomové číslo  13 - 

atomová hmotnost  26,98 - 

Mřížka K12 - 

parametr mřížky 0,404958 Nm 

Hustota 2,6989 g∙cm-3 

teplota tavení 660,4 °C 

teplota varu 2 494 °C 

tepelná vodivost 247 W∙m-1 

latentní teplo tavení 397 kJ∙kg-1 

latentní teplo varu 10,78 MJ∙kg-1 

atomová hmotnost 26,98154 - 

Hliník určený pro obrábění se používá výhradně ve formě slitin. Čistý hliník je nestabilní, 

snadno tvářitelný kov. Slitiny hliníku se rozlišují dle způsobu výroby polotovarů jako tvářené 
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a slévárenské.  Dále se hliníkové slitiny rozlišují jako tepelně zpracované, nezpracované 

a zastudena vytvrditelné [4]. 

Značení slitin hliníku [39]:  

 nelegovaný hliník 1xxx, 

 hliník měď 2xxx, 

 hliník mangan 3xxx, 

 hliník křemík 4xxx, 

 hliník hořčík 5xxx, 

 hliník hořčík křemík 6xxx, 

 hliník zinek 7xxx, 

 jiné prvky 8xxx. 

Hliníkové slitiny jsou využívány především v automobilním a leteckém průmyslu. Četné 

zastoupení hliníkových slitin se vyskytuje jednak v konstrukcích, ale také u mechanických 

součástí. Výhodou těchto slitin jsou mechanické vlastnosti srovnatelné s vlastnosti jiných 

lehkých kovů, jako jsou hořčíkové a titanové slitiny. Hliníkové slitiny se oproti jinými 

skupinami lehkých kovů vyznačují lepšími vlastnostmi pro zpracování slévárenskými, 

tvářecími i obráběcími technologiemi [40].  

Přes vysoké zastoupení hliníkových slitin se nadále předpokládá navýšení využití těchto 

slitin, především v automobilním průmyslu a stavebnictví. Naopak v případě leteckého 

průmyslu může nastat snížení využití hliníkových slitin, způsobeno využíváním moderních 

kompozitních materiálů. Obecně se dá ale předpokládat stálý nárůst produkce hliníkových slitin 

[37]. 

Tab. 2.5 Celosvětová spotřeba hliníku v letech 2002–2012 [37]. 

Odvětví Spotřeba [%] 

doprava (letecká, lodní, železniční, automobilová 59,0–62,0 

stavebnictví 16,0–18,0 

strojírenství 9,0–10,5 

elektrotechnický průmysl 6,0–7,2 

potravinářský průmysl 4,0–4,5 

ostatní 0,5–0,7 

V dopravním průmyslu mají hliníkové slitiny nejvyšší zastoupení v leteckém odvětví. Při 

výrobě letadel tvoří hliníkové slitiny 70–75 % celkové hmotnosti letadla. Například v případě 

největšího dopravního letadla Airbus A380 tvoří podíl hliníkových slitin 72 %. Přestože se 

v současnosti stále častěji nahrazují hliníkové slitiny kompozitními materiály, jsou součásti, 

které nahradit nelze, jako např. křídla letadla [37]. 

Automobilní průmysl využívá hliníkových slitin v rozmezí 11–13 %. Výjimku tvoří některé 

modely jako Audi A8, nebo Land Rover Range Rover. Hliníkové slitiny se u automobilů 
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využívají k výrobě, bloků motorů, hlav válců, dveří, kapot, ráfků kol, nebo v některých 

případech celých rámů karosérie [37].  

Výhody použití hliníkových slitin v automobilním průmyslu [37]: 

 snížení hmotnosti, s tím spojené snížení spotřeby paliva a zvýšení výkonu, 

 korozní odolnost, 

 vyšší užitková životnost, 

 snadná kombinace s jinými materiály, 

 vysoké pohlcování energie při deformaci,  

 lehká recyklace odpadů. 

Stavebnictví uplatňuje slitiny hliníku především pro výrobu konstrukčních prvků, jako jsou 

různé trubky nebo profilové tyče. Z hliníkových slitin se také vyrábějí např. okenní rámy, dveře, 

nebo také lešení a mobilní schůdky [37].  

V potravinářském průmyslu se hliníkové slitiny používají k výrobě tenkých folií, 

hliníkových nádob a plechovek. Hliníkové obaly na potraviny jsou lehké, hygienicky 

nezávadné, bez zápachu a jsou odolné vůči vysokým teplotám pečení i nízkým teplotám 

mražení. Používají se pro uchovávání sýrů, čokolád, zmrzlin atd. Dalším využití nacházejí 

hliníkové slitiny při výrobě nápojových plechovek [37]. 

V elektrotechnickém průmyslu se hliníkové slitiny používají pro elektrické vodiče 

a elektrické kondenzátory [41].  

Tepelné zpracování [41]: 

 Žíhání, je hlavní oblastí tepelného zpracování hliníkových slitin. Jedná se 

především o žíhání na odstranění vnitřního pnutí po tváření, odlévání do kovových 

forem, nebo svařování. Rekrystalizační žíhání se zařazuje mezi tvářecí operace, nebo 

po tvářecích operacích při požadavcích na tvárnost materiálu. Dále také žíhání 

k odpevnění vytvrzených slitin, kdy je třeba tvářet již vytvrzený materiál. 

 Vytvrzování, je proces složen z ohřátí na rozpouštěcí teplotu, ochlazení 

a následněmu stárnutí. Ochlazení se většinou provádí do teplé vody, do 40 °C, kdy 

rychlost ochlazování odpovídá 600 – 800 °C za sekundu.  Ochlazením vzniká dobře 

tvářitelný metastabilní tuhý roztok α. Stárnutí je rozpad přesyceného tuhého roztoku, za 

zvyšování pevnosti tvrdosti, ale současně snižování tvárnosti. U některých druhů slitin 

probíhá stárnutí při pokojové teplotě, hovoříme o přirozeném stárnutí. U některých slitin 

je nutný ohřev. Například vytvrzování duralu AlCu4Mg1 probíhá za ohřevu na teplotu 

490–505 °C, ochlazení do vody, následné stárnutí 5 dnů při 20 °C.     

Strojírenství je také jedním z největších oblastí využití hliníkových slitin. Tyto slitiny se 

využívají ve velkém množství dílů a součástech.  

Při obrábění hliníkových slitin se dosahují podstatně nižší řezné síly ve srovnání s obráběním 

oceli. Při použití srovnatelných řezných podmínek je u ocelí dosaženo asi 1/3 řezných sil oproti 

oceli. Přesto obrábění těchto slitin je energeticky náročnější, neboť se pro obrábění Al slitin 

využívají vysoké řezné rychlosti a posuvy pro zvýšení produktivity [40]. 

Nejvýraznější vlastností hliníkových slitin při obrábění je jejich tvárnost, která způsobuje 

největší problémy při obrábění těchto slitin. Tvárnost Al slitin má za následek zvýšení řezných 

sil, zhoršení jakosti obrobené plochy, nevhodný tvar a odvod třísky [40]. 
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Obrobitelnost hliníkových slitin závisí zejména na chemickém složení, způsobu zpracování 

polotovaru a tepelném zpracování [8]. 

Al slitiny s vysokým obsahem křemíku (Si) jsou vhodné pro slévárenství. Vyznačují se 

nízkou tepelnou roztažností, vysokou teplotní a abrazivní odolností. Při obsahu křemíku do 5 % 

jsou slitiny obrobitelné, při vyšším obsahu hovoříme jako o slitinách těžkoobrobitelných 

[8, 40].  

Obecně jsou hliníkové slitiny dobře obrobitelné. Používají se vysoké řezné rychlosti. Pro 

obrábění hliníkových slitin je vhodný nástroj s ostrým břitem a velkým úhlem čela. Důležitým 

prvkem při obrábění je utváření a odvod třísky. Dále je nutno zvolit k řezné rychlosti adekvátní 

posuv, aby nebyl příliš malý, tak aby nedocházelo k nadměrnému tření. Vysoké teplotní 

zatěžování způsobené vysokým třením má nežádoucí vliv na trvanlivost břitu [4]. 

Prvky zlepšující obrobitelnost jsou především měď, hořčík, mangan a zinek. Nejlépe 

obrobitelné jsou tzv. duraly. Slitiny Al+Si, Al+Mg, Al+Cu+Mg) [8]. 

Vyšší obsah mědi zlepšuje obrobitelnost slitin. Především Al2Cu působí jako přírodní 

utvářeč třísky [40].  

Prvky významné pro vlastnosti [4, 37]: 

 křemík – hlavní legující prvek, zlepšení korozivzdornosti a slévatelnosti, slitiny 

jsou schopny vytvrzení,  

 hořčík – zlepšuje pevnost a korozivzdornost, slitiny jsou ale náchylnější 

k interkrystalickému porušení, 

 zinek – zvyšuje pevnost a slévatelnost, 

 železo – pevnost a tvrdost  

 měď – zvyšuje pevnost a obrobitelnost, ale snižuje odolnost vůči korozi, 

 mangan – zlepšuje tvárnost a slévatelnost. 
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3 NÁVRH VLASTNÍHO DESIGNU FRÉZOVACÍHO NÁSTROJE 

S PKD BŘITY 

Jelikož se polykrystalický diamant řadí mezi těžkoobrobitelné materiály, je nutné pro jeho 

opracování speciálních technologií. 

3.1 Možnosti obrábění PKD 

Elektroerozivní obrábění: 

Elektroerozivní obrábění je založeno na principu elektroeroze. Materiál je odebírán pomocí 

pravidelně se opakujících elektrických výbojů mezi anodou a katodou. Anodu nejčastěji tvoří 

elektroda, katodu pak tvoří obrobek. Z obrobku jsou působením elektrického výboje 

vypařovány, nebo odtavovány mikročástice. Okem neviditelné částice se odvádějí dielektrickou 

kapalinou. Do obvodu tvořeným obrobkem a elektrodou se v pravidelných pulzech přivádí 

stejnosměrný elektrický proud. Působením výboje dochází k narušení povrchové vrstvy jak na 

obrobku, tak na elektrodě. Po odpojení přívodu elektrického proudu dojde k přerušení výboje, 

poté nastává odplavení odtaveného materiálu dielektrickou kapalinou. Čas prodlení mezi 

jednotlivými výboji musí být natolik dlouhý, aby se zamezilo plynulému výboji. K výboji 

dochází v místě s nejsilnějším napěťovým polem. Vlivem výboje vzniká na povrchu obrobku 

koncentrace elektrické a mechanické energie. Vysoká koncentrace energie způsobí generování 

velkého množství tepla, které má za následek odpaření materiálu. Elektrodynamické síly pak 

pomohou odvádět odebíraný materiál do dielektrika. Jelikož při výboji dochází k úbytku 

i anody, je nutné zajistit kontinuální posun elektrody do místa výboje. Pro výhodnější podmínky 

výboje, lepší odvod mikročástic a rychlejší výměnu dielektrické kapaliny může elektroda konat 

kmitavý, nebo rotační pohyb [32, 42, 43]. 

 Dielektrická kapalina má při elektroerozivním obrábění mnoho významů. Dielektrická 

kapalina je kapalina s vysokým elektrickým odporem. Tato kapalina musí především udržovat 

vzdálenost mezi katodou a anodou tak, aby mezi nimi vznikl výboj. Dále musí mít vysokou 

smáčivost a nízkou viskozitu, aby po vzniklém výboji rychle obnovila izolaci elektrody. Další 

požadavky jsou obdobné na požadavky procesních kapalin. Musí dostatečně odvádět teplo, 

odolávat chemickým změnám, mít antikorozní účinky, nesmí zamořovat a ohrožovat okolí 

pracoviště. Příkladem vhodný dielektrických kapalin je petrolej, vodní sklo, deionizovaná 

destilovaná voda. Pomocí elektroerozivního obrábění lze obrábět pouze elektricky vodivé 

materiály [32, 42, 43].  

Materiály elektrod pro elektroerozivní obrábění [32]: 

 grafit, 

 měď, 

 měď – wolfram, 

 stříbro – wolfram, 

 měď – grafit, 

 mosaz, 

 wolfram. 

Materiál elektrody se volí dle obráběného materiálu [42]. 
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Aplikace elektroerozivního obrábění nachází uplatnění pří obrábění tvarových ploch tvrdých 

materiálů. Při obrábění touto metou lze dosahovat v závislosti na kolísající teplotě vysoké 

rozměrové přesnosti. Při dodržení teploty ±3 °C se přesnost pohybuje v řádech 4 μm, při 

dodržení teplot v rozmezí ±1 °C lze dosáhnou přesnosti až v řádech 1 μm. Touto metodou lze 

nahradit technologii broušení [42, 43]. 

Tato metoda je často využívána pro výrobu zápustek, licích forem, nebo střižnic [43]. 

Mezi technologii elektroerozivního obrábění se řadí [42, 44]:  

 elektrojiskrové hloubení, 

 elektrojiskrové řezání,  

 elektrokontaktní obrábění, 

 anodomechanické obrábění. 

Laserové obrábění: 

Technologie využívající paprsek laseru je stále se rozvíjející technologií. Tato technologie 

se řadí mezi tzv. nekonvenční metody obrábění. Tyto technologie jsou založeny na fyzikálním, 

nebo chemickém úběru materiálu. Ve většině případů nedochází při úběru materiálu ke vzniku 

třísek, jako tomu je u běžných technologií obrábění. Při obrábění laserovou technologií 

nedochází k silovému zatěžování obráběného materiálu [42].  

Slovo Laser vychází z počátečních písmen slov Light Ampllification by Stimulated 

Emission of Radiation, které lze přeložit jako zesílení světla pomocí stimulované emise záření 

[44].  

 V současnosti se využívá v mnoha oborech jako je medicína, optika, mikroelektronika 

a měřicí technika. Možnost využití laseru je také při strojírenských technologiích. Laser se 

v současnosti využívá pro řezání, úpravu vlastností, svařování, gravírování, kalení, značení 

nebo leštění. S laserovou technologií se můžeme také setkat při tvorbě modelů pomocí 3D tisku, 

přičemž pomocí laserového paprsku dochází ke spékání stavebních materiálů, např. kovového 

prášku [12, 43]. 

K úběru materiálu laserovou technologií dochází pomocí působení energie světelného 

paprsku. Silný paprsek monochromatického světla je usměrněn do velmi úzkého pole. V místě 

dopadu paprsku dochází k přeměně světelné energie na tepelnou. Tato tepelná energie vyvine 

v místě působení teplotu řádově 104 °C. Při této teplotě dochází k okamžitému roztavení, nebo 

odpaření materiálu (ablace). Laserová technologie pracuje především na principu ablace 

[44, 45].  

Laserový paprsek vzniká metodou vynuceného záření, tj. indukované emise. Tato emise je 

vyvolána působením elektromagnetického záření na atom prvku. Elektron je excitován do vyšší 

oběžné dráhy kolem jádra atomu, vzniká nerovnovážný vztah. Následně elektron znovu 

přeskočí do nižší valenční vrstvy, vrstvy s nižší energií, přičemž do prostoru vyzáří světelnou 

energii, která se rovná jednomu fotonu. Tento proces se nazývá stimulovaná emise záření. 

Energie je dále zesílena, procesem vybuzení (čerpání) čímž se vytvoří svazek fotonů. Fotony 

mohou mít rozdílnou frekvenci, polaritu a směr šíření. Pomocí optického rezonátoru jsou 

vytříděny pouze fotony s frekvencí stejnou s rezonanční frekvencí. Fotony jsou usměrněny 

pomocí soustavy nepropustných a polopropustných zrcadel. Toto záření má přesně definovanou 

vlnovou délku a fotony se pohybují pouze jedním směrem a jsou rovnoměrně rozprostřeny 

v průřezu paprsku. Fotony s odlišnou frekvencí nejsou zesíleny a jsou vyzářeny stěnami 

laserového tělesa. Dle vyzářené energie se rozlišují infračervené, ultrafialové, nebo viditelné 

záření [ 32, 43, 44]. 
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Lasery lze třídit dle aktivní látky, média, ve kterém se generuje záření [32]: 

 pevné, např. rubínové (Al2O3), 

 plynové, např. CO2, N2-He, He-Ne, 

 kapalinové, 

 polovodičové. 

Aplikace laserových technologií je vhodná především u aplikací, které nejsou možné provést 

konvenční technologií. Případně kde konvenční technologie jsou neefektivní, nejakostní, nebo 

limitované [12]. 

Laserový paprsek lze uplatnit v následujících technologiích [32]: 

 obrábění, konkrétně řezání, vrtání, ořezávání, popisování, čištění atd. 

 pájení a svařování,  

 tepelné zpracování, např. kalení, žíhání, povrchové legování, povlakování atd. 

 nové procesy, růst safírových krystalů, tažení optických vláken, barvení, dělení skla, 

laserem podporované obrábění atd. 

Obrobitelnost laserovou technologií je dána schopností obráběného materiálu pohlcovat 

světelné záření. Čím lepší je tato schopnost, tím lepší je i obrobitelnost materiálu. Naopak pro 

efektivní obrábění pomocí laseru je výhodnější co nejnižší tepelná vodivost obráběného 

materiálu [43]. 

 Obrábění laserovou technologií se používá pro obrábění měkkých, ale současně 

i  těžkozpracovatelných materiálů jako je [12]:  

 papír, plast, 

 monokrystalický i polykrystalický diamant, 

 kubický nitrid boru, slinutý karbid, 

 keramika, 

 titanové slitiny. 

Laserová technologie obrábění je schopná vytvářet geometrie na čele nástroje bez silového 

zatížení a opotřebení, také se zanedbatelným tepelným ovlivněním. Toho je dosaženo paprskem 

s velmi krátkou dobou pulzu. Díky velmi vysoké energii paprsku dochází k odpaření materiálu. 

Během obrábění laserovou technologií nevznikají třísky obvyklých tvarů, ale pouze prachové 

částice. Při odladění pracovních podmínek, především přesného zaostření paprsku, je proces 

obrábění schopen dosáhnout přesnosti v řádech desetin mikrometru [11, 14, 22]. 

Při obrábění diamantu laserem lze dosáhnout úběru materiálu i přes 2 mm3∙min-1 [12]. 

V podmínkách firmy Rotana se pro obrábění PKD nástrojů používá laser švýcarské firmy 

EWAG. Jedná se o stroj s názvem Laser Line Ultra. Tento stroj je přímo určen pro obrábění 

rotačních nástrojů z různých nástrojových materiálů. Znázornění obrábění utvářeče na čele 

PKD destičky viz obr 3.2. 
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Obr. 3.2 Znázornění obrábění utvářeče na čele nástroje [46].  

Laser obrábí velmi krátkým 10 pikosekundovým pulzem. V tomto trvání nastává studená 

ablace, během které nedochází k ovlivňování okolního materiálu. Také kombinace těchto 

krátkých rychle se opakujících pulzů zajišťuje vysokou kvalitu povrchu. Celkově 8 řízených os 

zaručuje možnost provádět maximum potřebných operací při jednom upnutí obrobku. Laser 

Line Ultra je řízen operačním systémem FANUC [46]. 

3.2 Návrh řezného nástroje 

Návrh frézy s PKD břity byl zpracován v programu PTC Creo Parametric. Jedná se o CAD 

software, který umožňuje tvorbu 3D modelů, sestav a výkresů [47]. 

Pomocí tohoto softwaru byly zhotoveny komplexní modely navrhovaných nástrojů. Tyto 

modely obsahují veškeré tvarové prvky. 3D modely nástrojů slouží jednak pro znázornění 

konstruovaných nástrojů, pro kontrolu rozměrů ale i pro samotný proces výroby. Je velmi 

důležité, aby tyto modely zcela odpovídaly požadovaným nástrojů, neboť na základě těchto 

modelů je prováděna tvorba výkresové dokumentace. Dále je také na základě zhotovených 3D 

modelů pomocí vhodného postprocesoru vytvořen program pro samotnou výrobu. V neposlední 

řadě se tyto 3D modely mohu použít v CAM softwaru pro simulaci drah a kontrolu kolizí. 

 Jelikož výroba nástrojů probíhá převážně dle 3D modelů a křivek v DXF formátu, je možné 

pro výrobu zhotovit pouze zjednodušenou výkresovou dokumentaci.  

3.2.1 Makrogeometrie řezného nástroje 

Pro experimentální měření silového zatížení s vlivem geometrie čela nástroje, byly navrženy 

tři testovací nástroje. Všechny nástroje mají totožnou makrogeometri, liší se pouze 

mikrogeometrií na čele nástroje. Všechny nástroje jsou konstruované jako pravořezné. Tělo 

nástroje je zhotoveno ze slinutého karbidu třídy CTS20D. Slinutý karbid byl zvolen pro vyšší 

tuhost oproti ocelovým tělům. V těle nástroje je středový kanál ø1,7 mm pro přívod procesní 

kapaliny. Stopka nástroje i řezná část byla zvolen na ø12 mm. Vzhledem k vysoké trvanlivosti 

PKD nástrojů je vhodné pro testování zvolit nízký počet břitů na nástroji, tak aby se během tesů 

co nejvíce projevilo opotřebení. Ideální je pouze jeden břit. Pro jednodušší vyvažování nástrojů 

byly pro tyto testy zvoleny nástroje se dvěma břity. Vzhledem k možnostem dodávaných PKD 

polotovarů, je problematické vyrobit frézy s drážkami ve šroubovici. Proto byly nástroje 

navrženy s přímými drážkami.  Nástroje jsou však vyrobeny s axiálním úhlem čela 5°. Díky 

tomuto provedení nedochází k záběru celého ostří současně, ale postupně, podobně jako je tomu 

v případě nástroje s břity ve šroubovici. Současně tento úhel způsobuje rostoucí radiální úhel 

čela. 
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Dle pravidla pro volbu nástrojů, které říká, že nástroj by měl být co nejkratší a nejtužší, byla 

zvolena celková délka nástroje 66 mm. Z této vzdálenosti je 45 mm určeno pro bezpečné 

upínání nástroje ve vřeteni frézky. Stopka byla zvolena jako hladká, bez upínacích ploch. Tato 

stopka se hodí pro upínání v mechanických, hydraulických nebo pneumatických upínačích. 

Další možností stopky je například systém Weldon. Na obr 3.3 jsou uvedeny hlavní rozměry 

PKD frézy. 

 

Obr. 3.3 Hlavní rozměry PKD frézy. 

Pro účinný odvod tepla z místa řezu a pro napomáhání tvorby třísky, byly nástroje navrženy 

s vnitřním chlazení. Vnitřní chlazení spočívá v přívodu procení kapaliny do místa řezu stopkou 

nástroje. Pro tento způsob přívodu procesní kapaliny je třeba uzpůsobit nástroj. V ose nástroje 

je vytvořen centrální chladící kanál. Pro přívod ze středového chladícího kanálu jsou vytvořeny 

kanály ø1 mm, které jsou vyústěny pod úhlem tak, aby procesní kapalina proudila přímo na 

břity nástroje. Pro zamezení oslabení jádra je každý z bočních kanálů vyústěn v jiné vzdálenosti 

od čela. Vyústění chladících kanálů je vidět na obr. 3.4. 

    

Obr. 3.4 Vyústění chladících kanálů. 
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3.2.2 Mikrogeometrie řezného nástroje 

První nástroj, s označením RHE-0351-0, je nejjednodušším z prototypových nástrojů. Čelo 

nástroje je hladké, viz obr. 3.5. Úhel čela je dán pouze tělem nástroje. Jelikož nástroje jsou 

vyrobeny v axiálním úhlu, je hodnota radiálního úhlu čela proměnná. Jeho nejnižší hodnota se 

nachází v místě vedlejšího ostří a má hodnotu 7°. 

    

Obr. 3.5 3D model PKD segmentu RHE-0351-0. 

Na druhém nástroji, s označením RHE-0351-1, je čelo nástroje opatřeno utvářečem třísek 

viz obr. 3.6 a). Utvářeč má tvar žlábku, který slouží ke stáčení odcházejících třísek. Čelo na 

útvářeči má úhel 20°. V kombinaci s úhlem čela daného tělem nástroje má tento nástroj 

pozitivní úhel čela začínající na hodnotě 27° a postupně roste se vzdálenosti od vedlejšího ostří. 

Žlábek utvářeče je hluboký 0,3 mm. Počátek utvářeče je ve vzdálenosti 0,04 mm od břitu, tím 

je vytvořena fazeta.  Jedná se o nástroj s největším úhlem čela z porovnávaných nástrojů.  

    

Obr. 3.6 3D model PKD segmentu a) RHE-0351-1 b) RHE-0351-2. 

Třetí nástroj, s označením RHE-0351-2, je opatřen taktéž utvářečem třísek viz obr. 3.6 b). 

V tomto případě se jedná o 3D utvářeč „kapky“, který vytváří proměnlivý úhel čela. Úhel čela 

v utvářeči je v rozmezí 13°–20°. Dále je úhel čela ovlivněn úhlem na těle nástroje, tak jako 

u předchozího nástroje. Radiální úhel čela se mění jednak s rostoucí vzdáleností od vedlejšího 

ostří, zároveň se mění i vlivem tvaru „kapek“ v utvářeči. Tvar utvářeče je konstruován tak, aby 

vysoce pozitivním úhlem čela snižoval řezné síly a v kombinaci s procesní kapalinou zvyšoval 

životnost nástroje.  3D tvar vytváří prostor, který se v průběhu obrábění vyplní procesní 

kapalina, čímž se vytvoří kluzný povrch.  

a) b) 
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Utvářeče byly navrženy pouze při hlavním ostří, neboť při měření sil bude probíhat obrábění 

pouze obvodem nástroje. 

Pro všechny nástroje je společný axiální úhel čela 5°, v kombinaci s utvářečem 25° a úhel 

hřbetu 11°. Všechny nástroje mají vyústění procesní kapaliny ze stopky nástroje proti břitu, tak 

aby se procesní kapalina vpravila mezi třísku a čelo nstroje.  

Tyto nástroje jsou konstruovány s pozitivní geometrií, především tak nástroje s utvářeči mají 

velmi ostrý břit.  

Obrábění laserovou technologií umožňuje vyrobit velmi malé zaoblení ostří. Toto zaoblení 

se pohybuje v řádu jednotek μm. Při použití obrábění elektroabrazivní metodou se nedosahuje 

takto ostrého břitu. Výhodou laseru je že dokáže obrábět skrz jednotlivá diamantová zrna. 

Elektroabrazivní obrábění drátkovou elektrodou má tendenci tyto zrna obcházet [48]. 

3.3 Výroba těla řezného nástroje 

Pro výrobu těla nástroje se nabízí ocel, nebo slinuté karbidy. Vzhledem k zaměření firmy 

Rotana a.s. na výrobu rotačních nástrojů ze slinutých karbidů, byl i pro tento nástroj navržen 

tento materiál. Navíc slinuté karbidy zaručují vyšší tuhost oproti oceli. Pro těla nástrojů byl 

zvolen materiál s označením RGM 1200-330 CTS20D.  

Tab. 3.1 Základní charakteristiky SK materiálu [33]. 

CERATIZIT 

značení 
ISO značení Pojivo [%] 

Hustota 

[g.cm-2] 

Tvrdost 

[HRA] 

CTS20D K20-K40 10 14,38 91,9 

Pro navrhovaný nástroj se nabízí několik provedení polotovaru. Jednou možností je volit tyč 

s již zhotoveným chladícím kanálem. V ose tyče je již z výroby polotovaru zhotoven centrální 

chladící kanál. Pro průměr tyče 12 mm by se jednalo o ø2 mm. Tento kanál je však skrz celou 

tyč. Pro vyústění procesní kapaliny by bylo třeba ještě erodovat boční kanály a zaslepit centrální 

kanál, tak aby kapalina proudila pouze přímo na břity. Druhou variantou je volba plné tyče, ve 

které je nutné chladící kanály vyrobit dodatečně, pomocí elektro-jiskřivého obrábění. Jelikož 

nástroj je poměrně malého průměru, a velký středový kanál by mohl způsobovat snížení 

pevnosti nástroje, byla zvolena druhá varianta. Do monolitní tyče se nejprve eroduje centrální 

kanál o průměru 1,7 mm a následně se vyrobí boční kanály vyústěné přímo na břity.  

Prvním krokem výroby těla nástroje je dělení polotovarové tyče pomocí poloautomatické 

děličky Anton Wimmer TM 374. Tento polotovar je dodáván výrobcem v délce 330 mm.   

Polotovar je v této děličce upnut pomocí speciálního tříbodového upínacího zařízení, které 

umožňuje řez diamantovým řezacím kotoučem bez nebezpečí poškození jak polotovaru, tak 

kotouče, viz obr. 3.7. 
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Obr.3.7 Upnutí polotovaru v děličce [33]. 

Dalším krokem přípravy těla nástroje je broušení do kulata. Polotovarová tyč je dodávána 

výrobcem ve dvou provedeních. Prvním provedením je broušená tyč v průměru 12 h6. Druhým 

provedením je nebroušená tyč, ø12,2 mm, tedy s přídavkem pro broušení. V tomto případě byla 

zvolena broušená tyč, neboť na ø12 mm nejsou žádné funkční plochy. Pro upnutí v běžně 

používaných upínačích je tolerance h6 dostačující. Při zvolení nebroušené tyče, by bylo nutno 

brousit i stopku nástroje, přičemž by se dosahovalo dlouhých strojních časů. Během broušení 

do kulata je zhotoveno odlehčení činné části nástroje, na ø11,4 mm. V této části budou následně 

vyrobeny drážky a lůžka pro PKD destičky. Zároveň se při těchto operacích zhotoví sražení, 

0,8x45°, na stopce nástroje. Toto sražení je důležité, aby nedocházelo k poškozování upínacího 

zařízení jak při výrobě, tak přímo při používání zhotoveného nástroje. Pro broušení do kulata 

jsou v daných podmínkách k dispozici stroje Reinecker.  

    

Obr. 3.8  a) bruska Reinecker SF 40, b) vyhrubované drážky [33].  

Po broušení do kulata následuje hrubovací tvarové broušení. V této operaci, je vyhrubován 

tvar drážek frézy viz obr 3.8 b). Na toto hrubování navazuje erodování chladících kanálů.  

a) b) 
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Obr.3.9   a) Erodování centrálního kanálu, b) erodování bočních kanálů.  

Do monolitní tyče se nejprve eroduje centrální kanál o průměru 1,7 mm, viz obr. 3.9 a) 

a následně se erodují boční kanály, ø1 mm, vyústěné přímo na břity viz obr. 3.9 b). Pro 

erodování byly použity duté měděné elektrody. Středem elektrody je přiváděna dielektrická 

kapalina do místa elektrického výboje. Elektroda při hloubení otvoru koná rotační pohyb, který 

zlepšuje průběh procesu. Po erodování může v místě, kde dochází k zapálení oblouku, zůstat 

viditelný zápal. Dále je možné vidět na těle slabou vrstvu mědi usazené z měděné elektrody. 

Ani jeden z těchto faktů není na závadu, neboť v průběhu následujících operací dojde k jejich 

odstranění. Zhotovené chladící kanály lze vidět na obr 3.10.  

      

Obr. 3.10  Vyhotovené chladící kanály.  

Po erodování chladících kanálů následují operace na dokončení drážek a broušení lůžka pro 

PKD segment, viz obr. 3.11. Nejprve se na 5ti osé CNC brusce dokončuje požadovaný tvar 

drážky. Při této operaci také dochází k odstranění případného zápalu, který vznikl při erodování. 

Další operací je broušení lůžka pro PKD segment. Tvar tohoto lůžka je v podstatě negativem 

PKD segmentu. Je nutné dodržet kladnou toleranci rádiusu R37,5, tak aby se zajistilo umístění 

PKD destičky. Hloubka tohoto lůžka odpovídá tloušťce PKD segmentu, která je v tomto 

případě 1,6 mm. Také v tomto případě je nutné dodržet kladnou toleranci, protože je nutné 

zohlednit přídavnou pájku mezi tělem a PKD segmentem. 

Pro dokončování drážek nástroje a lůžek pro PKD segmenty se používají 5ti osé CNC brusky 

SAACKE.  

a) b) 
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Obr. 3.11 a) broušení lůžka, b) dokončené tělo nástroje. 

Pro bezpečné a přesné broušení, je třeba provést spolehlivé upnutí polotovaru v obráběcím 

stroji. Toto upnutí se provádí pomocí kleštinových upínačů, které zaručí přesné a pevné upnutí. 

Dále je nutné po každém upnutím provést měření vyložení polotovaru. Toto měření se provádí 

pomocí nástrojové sondy Renishaw, viz obr. 3.12 a). Program měření v první operaci zpravidla 

obsahuje měření vyložení a natočení chladících kanálů, jsou-li v polotovaru zhotoveny. 

V následujících operacích se měří jednak vyložení, ale také např. umístění vyhrubovaných 

drážek.  

Broušení je technologií obrábění, která se mimo jiné vyznačuje velkým množstvím tepla 

vznikajícím při procesu řezu. Z tohoto důvodu je nutné v průběhu broušení používat velmi 

intenzivního odvodu tepla pomocí procesní kapaliny vyvedené do obráběného místa, viz 

obr 3.12 b). Vysoké tepelné zatížení by mělo za následek negativní ovlivnění obráběného 

materiálu, ale také i brousicího kotouče.  

    

Obr. 3.12 a) zaměření obrobku, b) chlazení obrobku při broušení.  

3.4 Příprava PKD segmentu 

Pro navrhované frézy byl zvolen PKD materiál firmy ElementSix třídy CTM302. Jedná se 

o materiál, který kombinuje diamantová zrna v rozmezí 2–30 μm. Tato kombinace zajišťuje 

vysokou odolnost vůči opotřebení, při zachování dostatečné houževnatosti. Vzhledem k těmto 

vlastnostem je sorta CTM302 vhodná pro obrábění hliníkových slitin [25].  

Polotovar je dodáván ve formě kruhových desek ø70 mm a tloušťky 1,6 mm. Vrstva PKD 

má tloušťku 0,5 mm. Doporučená řezná rychlost pro frézování touto sortou materiálu je 

v rozmezí 250 – 750 m∙min-1 [25].  

a) b) 

a) b) 
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Řezání PKD segmentů z polotovarové desky je možné pouze elektroerozivními metodami 

obrábění. Pro řezání tvarových segmentů je vhodné použít laserový paprsek. Řezání probíhá na 

stroji Laser Pluss, viz obr. 3.13 a). Upnutí polotovarové PKD desky lze vidět na obr. 3.13 b).  

     

Obr.3.13 a) stroj Laser Pluss b) upnutí PKD polotovaru. 

Po upnutí polotovaru do stroje se provede změření rovinnosti upnutí pomocí dotykové 

sondy. Měření se provádí dotykem ve třech bodech, čímž se zkontroluje rovinnost.  

Řez do požadovaného tvaru probíhá pomocí konturové křivky ve formátu DXF, která je 

vygenerována z 3D modelu nástroje. DXF křivka zároveň zohledňuje přídavek pro obrábění 

hlavního a vedlejšího ostří, taktéž je zde zohledněn přídavek pro šířku laserového paprsku, který 

provádí řez. Samotný řez je prováděn postupně po jednotlivých vrstvách. Tloušťka odebraného 

materiálu v ose Z je 0,08 mm. Vzhledem k tloušťce materiálů je třeba 20 průjezdů než dojde 

k oddělení segmentu.  

                                

Obr. 3.14 a) zhotovený segment, b) rozhraní PKD a SK.  

Na obr. 3.14 a) se nachází již zhotovený PKD segment. Na obr. 3.14 b). Na tomto obrázku 

je také vidět rozhraní PKD vrstvy a podkladového slinutého karbidu. 

3.5 Pájení PKD segmentu 

Jelikož při broušení lůžka v těle nástroje nelze docílit nulového rádiusu hrany brousicího 

kotouče, je třeba tento rádius vzniklý v koutě lůžka zohlednit před pájením PKD destiček. Pro 

přesné dosednutí segmentu do lůžka je nutné na PKD segmentu vytvořit sražení tak, aby 

segment byl podepřen jak na rovinné ploše, tak i na ploše R37,5.  

a) b) 

a) b) 

; 

PKD 

; 

SK PODKLAD 

; 

SK TĚLO 
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Na spoj mezi PKD segmentem a tělem nástroje se kladou vysoké požadavky, neboť tento 

spoj musí přenést mechanické a tepelné zatížení působící na nástroj během obrábění. Pro tyto 

aplikace je vhodná pájka na bázi stříbra, která se používá pro pájení především nekovových 

materiálů, jako je přírodní, PKD a CVD diamant, nebo také oxid hlinitý. Je tedy vhodná pro 

pájení PKD segmentu [49, 50].  

Na obr. 3.15 a) lze vidět rovnoměrné nanášení pájky, na obr. 3.15 b) je již usazený segment. 

    

Obr. 3.15 a) nanášení pájky, b) usazený segment.  

Teplota tavení této pájky dosahuje 620 – 720 °C [49]. 

V průběhu pájení je nutné dodržet přesně předepsané teploty, především nejvyšší přípustnou 

teplotu. Při překročení teploty 700 °C by docházelo ke grafitizaci diamantu. Pro dodržení 

vysoké kvality spoje, se pájení provádí ve vakuové peci. Řízený ohřev, výdrž na pájecí teplotě 

i ochlazování zajistí neovlivnění jak PKD tak slinutých karbidů. Díky této technologie je možné 

vytvořit kvalitní rovnoměrný spoj [50].  

Schéma vakuové pece je znázorněno na obr. 3.16.  

 

Obr. 3.16  Schéma vakuové pece.  

 

 

a) b) 
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3.6 Obrábění laserem, tvar, utvářeče 

Konečné ostření fréz se provádí pomocí laserového obráběcího stroje, jak již bylo popsáno 

v kapitole 3.1. V podmínkách firmy Rotana se k tomuto využívá stroj Ewag Laser line ultra.  

V prvním kroce této operace se zaměří obrobek v upínači stroje. Toto zaměření se provádí 

stejně jako v předchozích operacích pomocí nástrojové sondy, viz obr 3.17.  

 

Obr. 3.17 Zaměření obrobku.  

K odebírání materiálu pomocí laserového paprsku dochází prostřednictvím odpařování 

z pevného skupenství. Obrábění probíhá průběžně po jednotlivých vrstvách, kdy se paprsek 

zaostřuje do úzkého pole, kde dochází k přeměně světelné energie na tepelnou. V oblasti blízké 

ostří se parametry paprsku upravují tak, aby nedocházelo k ovlivnění materiálu ostří. Je zde 

nastaven nižší výkon a užší oblast působení paprsku. Zatímco v oblasti obrábění podkladové 

karbidové desky, jsou parametry odlišné. Zde je nastaven vyšší výkon a širší oblast.  

 

Obr. 3.18 Proces obrábění nástroje.  

Na obr. 3.18 je oblast působení laserového paprsku na obráběný materiál.  

Vzhledem k tvarové složitosti vyráběných nástrojů, především 3D utvářečů třísek, probíhá 

tvorba řídícího programu na základě modelu z CAD softwaru. V softwaru PTC Creo byl 

vymodelován 3D model navrhovaného nástroje, dle kterého se pomocí postprocesoru 
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vygeneruje řídící program. Především při výrobě tvarově složitých prvků je tento postup 

nezbytný.  

Na hlavní výrobní operace navazují operace pomocné. Jednou z těchto operací je značení 

a popis nástrojů. Během této operace se nástroj označí především unikátním číslem, které 

odpovídá pouze jednomu konkrétnímu typu nástroje. V tomto případě se značí logo firmy 

Rotana a označení RHE-0351-0, RHE-0351-1 a RHE-0351-2, viz obr. 3.19.  

 

Obr. 3.19 Označení nástroje.  

V případě že je nutno rozlišit více stejných nástrojů, je možné značit i pořadí výroby 

jednotlivých nástrojů. Značení se provádí na stopku nástroje, kde nijak neovlivňuje průběh 

obrábění. Pro toto značení je využíváno laserového popisovacího stroje viz obr. 3.20, který 

umožňuje popis tvrdokovových nástrojů a svými parametry neovlivňuje materiál. Pomocí této 

technologie je možné značit na nástroj libovolný text. Značení je možné i dodatečně, např. počet 

ostření. 

 

Obr. 3.20 Popis nástrojů.  

3.7 Povýrobní kontrola a měření 

Pro dodržení vysoké jakosti výrobků je dále nutné provést kontrolu a měření. Nejprve se 

provede nejjednodušší, ale ne méně významná vizuální kontrola. Tímto se kontroluje úplnost 

výrobního procesu, a zda není nástroj poškozen.  

Dále je nutné provést měření předepsaných rozměrů. Vhodným zařízením pro měření 

rozměrů je optické měřicí zařízení Zoller hobChek, viz obr. 3.21. Toto měřicí zařízení pracuje 
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pomocí průsvitové a násvitové kamery v kombinaci s měřicím dotykem. Pomocí šesti řízených 

CNC os je schopen provádět automatizované a opakované měření. Na základě měření vytváří 

měřicí protokol.  Na tomto stroji se provedla kontrola průměrů, házení a rádius na špičce 

nástroje [51]. 

 

Obr. 3.21 Zoller hobCheck [51]. 

Tab. 3.2 Kontrolované rozměry na zařízení Zoller. 

fréza R [mm] øD [mm] házení [mm] 

předepsané 0,100 12,000 0,000 

RHE-0351-0 0,096 12,004 0,002 

RHE-0351-1 0,098 11,999 0,003 

RHE-0351-2 0,099 12,004 0,003 

Pro úplnost měření byly na tomto zařízení změřeny úhly čela. Toto měření bylo provedeno 

pouze u nástroje RHE-0351-0, který má hladké čelo. Na ostatních typech je úhel čela dán 

kombinací úhlu čela udávaného tělem nástroje a geometrií utvářeče. Jelikož nástroje jsou 

vyrobeny v axiálním úhlu 5° je hodnota radiálního úhlu čela v drážce proměnná. Změřeny byly 

dvě hodnoty, ve dvou vzdálenostech od vedlejšího břitu. Zároveň byl změřen úhel hřbetu na 

hlavním ostří, viz tab. 3.3.   

Tab. 3.3 Radiální úhel čela a úhel hřbetu. 

fréza 

radiální úhel čela 

vzdálenost 1 mm 

[°] 

radiální úhel čela 

vzdálenost 5 mm 

[°] 

úhel hřbetu 

[°] 

RHE-0351-0 7,12 10,74 10,72 
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Další měření nástrojů bylo provedeno pomocí zařízení Alicona, viz obr. 3.22. Měřicí zařízení 

Alicona InfiniteFocus pracuje na principu Focus-Variation, umožňuje trojrozměrné měření 

s velkým měřitelným rozsahem. Focus-Variation pracuje na principu zaostřování optického 

systému s velmi malou hloubkou ostrosti, v kombinaci s vertikálním  snímání. Tyto jednotlivé 

snímky jsou následně sestavovány ve 3D sestavu. Ze získaných snímků lze vytvářet řezy, ve 

kterých se provádí měření požadovaných rozměrů. Zařízení Alicona nabízí široké možnosti 

měření ploch, včetně měření struktury povrchu. Optická soustava zařízení obsahuje několik 

objektivů, které umožňují snímání s rozdílným zvětšením. Pro získání kvalitních snímků je 

nezbytné kvalitní osvětlení snímaného povrchu [52].  

 

Obr. 3.22 Alicona InfiniteFocus  [52]. 

Pomocí zařízení Alicona se provedlo měření po  loměru zaoblení ostří. Toto měření se 

provedlo u všech nástrojů, vždy na hlavním i vedlejším ostří. Při měření se použil objektiv 

s 10násobným zvětšením. 

Tab. 3.4 Poloměry zaoblení ostří a velikost fazety. 

fréza 
hlavní ostří 

 [mm] 

vedlejší ostří 

[mm] 

RHE-0351-0 0,0076 0,0038 

RHE-0351-1 0,0065 0,0049 

RHE-0351-2 0,0063 0,0053 
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Hlavní a vedlejší ostří nástroje je znázorněno na obr. 3.23. 

 

                               

Obr. 3.23 Pozice hlavního a vedlejíšího ostří.  

Podrobnější měření bylo provedeno u nástrojů s utvářeči třísek. Zde se změřila šířka fazety 

na čele nástroje, úhly čela a hloubky utvářečů. Na nástroji RHE-0351-2 byl radiální úhel čela 

měřen ve dvou místech, v místě s největším a nejmenším úhlem. 

Tab. 3.5 Šířka fazety, úhel čela a hloubka utvářeče. 

fréza 
fazeta na čele 

[mm] 

úhel čela  

[°] 

hloubka 

utvářeče 

[mm] 

RHE-0351-1 0,0483 20,5 0,29 

RHE-0351-2 max 0,0340 20,1 0,24 

RHE-0351-2 min 0,0366 13,1 0,1 

 

Místa měření nástroje RHE-0351-1 jsou znázorněny na obr. 3.24 červenou čarou. 

 

Obr. 3.24  RHE-0351-1. 

; vedlejší ostří 

; hlavní ostří 

; vyústění procesní kapaliny 
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Místa měření nástroje RHE-0351-2 jsou znázorněny na obr. 3.25 červenou čarou. 

 

Obr. 3.25 Oblast měření nástroje RHE-0351-2. 

Posledním měřením na zařízení Alicona byla drsnost. Měření proběhlo pouze na nástroji 

RHE-0351-2. Všechny nástroje byly obráběny při stejných podmínkách a nastavených 

parametrech, proto lze předpokládat podobné výsledky. Pro srovnání byla změřena drsnost na 

neobrobené ploše a na počátku utvářeče ve směru odchodu třísky. Oblasti měření lze vidět na 

obr. 3.26. Změřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 3.6. 

 

Obr. 3.26 Oblast měření nástroje RHE-0351-2. 

Tab. 3.6 Naměřené drsností na nástroji RHE-0351-2. 

parametr 
neobráběná 

[mm] 

obráběná 

[mm] 

Ra 0,0003 0,0008 

Rz 0,0013 0,0021 
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4 MĚŘENÍ SILOVÉHO ZATÍŽENÍ PŘI OBRÁBĚNÍ NÁSTROJEM 

S PKD BŘITY 

Cílem této diplomové práce je měření silového zatížení řezného nástroje při frézování 

hliníkové slitiny. Následné vyhodnocení velikosti sil dle geometrie řezného nástroje. 

4.1 Průřez třísky při čelním frézování 

Proces frézování se vyznačuje proměnou tloušťkou třísky a přerušovaným řezem. V záběru 

může být jeden, nebo více břitů nástroje.  

Tloušťka třísky se vždy mění dle kinematiky frézování. Při nesousledném frézování tloušťka 

třísky roste z minimální do maximální hodnoty. U sousledného je tomu naopak, tloušťka třísky 

klesá z maximální hodnoty, při vstupu břitu do záběru k hodnotám nulovým u výstupu z řezu. 

Na tloušťku třísky má také vliv úhel nastavení hlavního ostří 𝜅𝑟. Jmenovitou tloušťku třísky lze 

vyjádřit vztahem [2]:  

 ℎ𝑖 = 𝑓𝑧 ∙ sin 𝜑𝑖 ∙ sin 𝜅𝑟  [𝑚𝑚] (4.1) 

 
  

Jmenovitá šířka třísky 𝑏𝑖 je pro libovolné 𝜑𝑖konstantní a můžeme jej vyjádřit [2]:  

 𝑏 =
𝑎𝑝

sin 𝜅𝑟
 [𝑚𝑚] (4.2) 

Jmenovitý průřez třísky 𝐴𝐷𝑖 pro 𝜅𝑟 = 90° [2]: 

 𝐴𝐷𝑖 = 𝑏 ∙ ℎ𝑖 = 𝑎𝑝 ∙ 𝑓𝑧 ∙ sin 𝜑𝑖  [𝑚𝑚2] (4.3) 

Maximální velikost jmenovitého průřezu třísky je pří 𝜑𝑖 = 90°, platí tedy vztah [2]: 

 𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑝 ∙ 𝑓𝑧  [𝑚𝑚2] (4.4) 

 

 

Obr. 4.1 Schéma průřezu třísky při čelním frézování [2]. 
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Břity ve šroubovici: 

Vyšetření plochy průřezu třísky odpovídá analýze šroubového konoidu. Lze ji odvodit pro 

každý břit a úhel záběru. V průběhu záběru břitu se mění průřez třísky, se kterou se mění 

i měrná řezná síla, celkové zatížení zubu i řezný výkon [8].  

Průřez plochy třísky lze vyjádřit vztahem [8]:  

 

𝐴𝐷 = 𝑓𝑧 ∙ √𝑅2 + (
𝑠š

2𝜋
)

2

∙ ∑(cos 𝜑1𝑖 − cos 𝜑2𝑖)

𝑧𝑧

𝑖=1

 [𝑚𝑚2] 

 

(4.5) 

4.2 Řezná síla při frézovní 

Pro obrábění kovů je třeba vynaložit značné síly pro oddělení třísky od obrobku. Při obrábění 

je úzký vztah mezi silami vznikajícími v průběhu obrábění a potřebným výkonem stroje. Při 

obrábění síly vznikají při odřezávání třísky, tj odporem proti vnikání břitu. Dalšími vznikajícími 

silami jsou síly utvářející třísku a síly třecí [4].  

Řezná síla přímo koreluje s řezným odporem na základě zákonu akce a reakce [8]. 

 

Obr. 4.2 Rozložení řezných sil při frézování [2]. 

Měrná řezná síla definuje velikost síly potřebné k překonání soudržnosti materiálu. 

Představuje také parametr obrobitelnosti materiálu při použití dané geometrie a tloušťky třísky. 

Ve skutečnosti je měrná řezná síla složkou síly Fc (síla ve směru hlavního řezného pohybu) 

podělená plochou průřezu třísky Adi viz vztah (4.6), jednotkou je MPa [4, 8].   

 
𝑘𝑐𝑖 =

𝐹𝑐

𝐴𝐷𝑖
 [𝑀𝑃𝑎] 

(4.6) 

 𝑘𝑐𝑖 =
𝐶𝐹𝑐

ℎ𝑖
1−𝑥 =

𝐶𝐹𝑐

(𝑓𝑧 ∙ sin 𝜅𝑟 ∙ sin 𝜑𝑖)1−𝑥
 [𝑀𝑃𝑎] (4.7) 

Měrnou řeznou sílu ovlivňuje plocha průřezu třísky, úhel čela a řezná rychlost. Zmenšuje-li 

se tloušťka třísky, zvětšuje se zpevnění materiálu a roste podíl pasivních prací na tvorbu třísky. 

Naopak malý vliv na měrnou řeznou sílu mám šířka třísky. S rostoucím kladným úhlem čela 

klesá měrná řezná síla. Taktéž klesá s rostoucí řeznou rychlostí, ale při dosažení určité rychlosti 
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se stává přibližně konstantní. Hodnoty se pro jednotlivé metody obrábění a řezné podmínky 

stanovují experimentálně [4, 8].  

 

Obr. 4.3 Závislost měrné řezné síly na tloušťce třísky [2]. 

Pro vyhodnocení řezných sil během frézování vycházíme ze zatížení jednoho břitu. Poloha 

tohoto břitu je určena úhlem 𝜑. Při čelním frézování se celková řezná síla, působící na břit 

rozkládá na složky Fci a FcNi, respektive na složky Ffi a FfNi viz. obr. 4.2. Řezná síla Fci lze 

vyjádřit na základě měrné řezné síly pomocí vztahu (4.8), nebo po vyjádření měrné řezné síly 

dle vztahu (4.9). Pro více zubů v záběru 𝑛𝑧, které lze stanovit dle (4.10), platí vztah (4.11) [4, 

8]. 

 Fc – tangenciální složka řezné síly, působí ve směru otáčení, tečně k průměru 

frézy v daném bodě, má velký vliv na příkon stroje, 

 Fcn – normálová složka řezní síly, ovlivňuje posuvové a upínací síly, 

 Fp – axiální složka řezné síly[4, 8]. 

  

Obr. 4.4 Rozložení řezných sil při čelním frézování [8]. 
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Vztahy řezných sil [2, 4]: 

 𝐹𝑐𝑖 = 𝑘𝑐𝑖 ∙ 𝐴𝐷𝑖 = 𝑘𝑐𝑖 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑓𝑧 ∙ sin 𝜑𝑖  [𝑁] (4.8) 

 𝐹𝑐𝑖 = 𝐶𝐹𝑐 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑓𝑧
𝑥 ∙ sin(𝑥−1) 𝜅𝑟 ∙ sin𝑥 𝜑𝑖   [𝑁] (4.9) 

 𝑛𝑧 =
𝜓

360
∙ 𝑧 [−] (4.10) 

 𝐹𝑐𝑖 = 𝐶𝐹𝑐 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑓𝑧
𝑥 ∙ sin(𝑥−1) 𝜅𝑟 ∙ ∑ sin𝑥 𝜑𝑖  

𝑛𝑧

𝑖=1

 [𝑁] (4.11) 

V průběhu frézování se mění silové zatížení v závislosti na opotřebení frézy. Nejvíce se tato 

změna projeví při frézování s břity ve šroubovici. Na počátku je fréza v důsledku pozitivních 

úhlů čela vtahována do řezu. Po opotřebení frézy je od obrobku odtlačována. Obdobně se toto 

projevuje i u jiných nástrojů s pozitivní geometrií čela. Zvýšení řezných sil je velice znatelné, 

dosahuje nárůstu i o 200 %. Této skutečnosti lze využít u kontroly opotřebení nástroje během 

obrábění [8]. 

Řezné síly ovlivňují [8]: 

 fyzikální vlastnosti obráběného materiálu (tvrdost, pevnost), 

 velikost průřezu třísky, 

 řezné podmínky, 

 geometrie nástroje, 

 řezné prostředí. 

Také velký podíl na velikosti řezné síly má řezná rychlost, která především ovlivňuje [8]: 

 velikost oblasti a intenzity primární deformace, 

 teplotu deformovaného materiálu, 

 rychlost zatěžování materiálu obrobku,  

 velikost součinitele tření na čele i hřbetě, vznik a velikost nárůstku. 

Řezný výkon je dán součinem řezné síly a řezné rychlosti. 

 𝑃𝑐 =
𝐹𝑐 ∙ 𝑣𝑐

6 ∙ 104
  [𝑘𝑊] (4.12) 

Kde řezná rychlost 𝑣𝑐 je definována vztahem (1.1).  
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4.3 Měření silového zatížení 

Měření sil během obrábění můžeme provádět dvěma způsoby. Měření přímou a nepřímou 

metodou.  

4.3.1 Nepřímé měření řezných sil 

Měření řezné síly z výkonu: 

Nepřímá metoda měření sil je založena na měření výkonu elektromotoru obráběcího stroje. 

Měření spočívá ve změření výkonu stroje při běhu naprázdno. Následně se změří výkon 

zatíženého stroje v průběhu obrábění. Pro měření výkonu elektromotoru se používají převážně 

wattmetry. Z naměřených hodnot se dále určí užitečný výkon 𝑃𝑢ž , pro který platí [53]:  

 𝑃𝑢ž = 𝑃𝑐 − 𝑃𝑜  [𝑊]  (4.13) 

Dle vztahu pro užitečný výkon [53]: 

 𝑃𝑢ž = 𝐹𝑐 ∙ 𝑣𝑐   [𝑊] (4.14) 

Se vyjádří vztah pro tangenciální složku řezní síly [53]:  

 𝐹𝑐 =
𝑃𝑢ž

𝑣𝑐
  [𝑊] (4.15) 

Jedná se o jednoduchou, rychlou, ale méně přesnou metodu. Výhodou této metody je 

univerzálnost pro libovolnou technologii obrábění. Nevýhodou je, že výsledkem měření je 

pouze tangenciální složka řezné síly. Nepřímé měření ovšem zanedbává okolní vlivy na průběh 

měření, jako je různá účinnost stroje při zatížení a chodu na prázdno. Také nezohledňuje ostatní 

složky řezné síly [53]. 

Měření řezné síly z točivého momentu: 

Této metody měření se používá při vrtání. Stanovení řezné síly se provádí z kroutícího 

momentu 𝑀𝑘. Měří se celkový výkon pomocí univerzálního zapisovacího stroje a také točivý 

moment během procesu obrábění. Následně se vřeteno, při stejných otáčkách, zatíží vhodnou 

mechanickou brzdou. Zatěžování brzdou probíhá do doby, kdy hodnoty na zapisovacím stroji 

odpovídají hodnotám při obrábění. Platí podmínka rovnováhy točivého momentu od 

tangenciální složky řezné síly a točivého momentu od mechanické brzdy [53]: 

 𝑀𝑘 =
𝐹𝑐 ∙ 𝐷

2
= 𝑀𝑘𝑏 [𝑁𝑚] (4.16) 

Výsledky zjištěné touto metodou nejsou ovlivněny rozdílnou účinností stroje, jako v případě 

měření z výkonu stroje. Výsledky jsou však ovlivněny proměnlivým součinitelem tření 

v mechanické brzdě. Proto se tato metoda používá méně část oproti první metodě [53]. 

4.3.2 Přímé měření řezných sil 

Přímé měření řezných sil je založeno na měření deformací v soustavě stroj-nástroj-obrobek 

během obrábění. Měření se provádí pomocí dynamometrů.  

 

Základní metody měření řezných sil [54]: 

 vyvážení měřené síly gravitační silou,  

 měření zrychlení tělesa známé hmotnosti, 
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 vyvážení měřené síly magnetickou silou,  

 převedení síly na tlak kapaliny, nebo plynu a následné měření tohoto tlaku, 

 měření deformace pružného tělesa vzniklé působením měřené síly, 

 měření elektrického náboje vzniklého při deformaci speciálního krystalu 

působením měřenou silou. 

Dynamometry využívají některou ze základních metod měření. Dle principu můžeme 

dynamometry rozdělit na skupiny [53, 54]:  

 mechanické, jedná se o jednoduché a spolehlivé dynamometry. Jejich princip je 

založen na přenosu působící síly mechanickým převodem na měřicí prvek. Měřicím 

prvkem může být například číselníkový úchylkoměr, nebo snímač dráhy. Velikost 

působící síly se vyhodnocuje na základě deformace silových pružin, kroužků, třmenů, 

nosníků, membrán, nebo dle hloubky vtlačení kuličky do materiálu o známé tvrdosti. 

Výhodou těchto dynamometrů je jejich jednoduchost, spolehlivost, stálost údajů 

a přesnost. Mezi nevýhody patří závislost na teplotě okolí, obtížná změna rozsahu 

měření, vymezování vůli mechanismu, únava materiálu a velká setrvačnost systému. 

Dále mezi nevýhody patří časová náročnost a nižší opakovatelnost měření.  

 pneumatické, jsou taktéž založeny na deformaci pružného členu. Deformačním 

členem je pneumatický systém klapka-tryska. Pneumatické dynamometry pracují na 

principu měření změny tlaku, nebo průtoku v závislosti na změně deformačního 

elementu. Výhodou je snadná obsluha, vysoká spolehlivost a citlivost. Také poměrně 

nízké pořizovací a provozní náklady. Pro zjednodušení vyhodnocování výsledků lze 

stupnici cejchovat v jednotkách síly. 

 hydraulické, měřená síla je přenášena na píst, nebo membránu, která způsobuje 

změnu tlaku v kapalině. Tlak v kapalině je následně snímán pomocí manometru. 

Výhodou těchto dynamometrů je jednoduchá konstrukce. Problémy s utěsněním 

soustavy, velká setrvačnost systému a nízká přesnost omezují použití.  

 elektrické, tvoří nejrozšířenější skupinu dynamometrů. Dle základních vlastností 

můžeme rozlišit dva typy dynamometrů, parametrické a generátorové. Parametrické 

dynamometry pracují na základě změny jednoho z parametrů elektrického obvodu-

indukčnosti, kapacity, nebo odporu. Generátorové systémy generují napětí nebo proud 

při deformaci elementů. Elektrické dynamometry patří mezi nejrozšířenější díky 

snadnému přenosu signálu, schopnosti snímání na pohybujících se prvcích, miniaturním 

měřicím členům, snadnému napájení, čistotě provozu a vhodné registraci signálů 

různých průběhů a frekvencí. Elektrické dynamometry lze dále dělit na: 

o indukční, pracují na principu indukčního snímače, který při deformaci 

pružného členu snímá deformaci, kterou převádí na elektrický signál. Pomocí 

cejchovních křivek lze odečíst na ukazateli přímo hodnotu síly.    

o kapacitní, pracují jako kapacitní snímače. Kapacitní snímač snímá 

deformaci pružného členu, kterou následně převádí na elektrický signál. 

Relativní změna odporu je přímo úměrná relativnímu prodloužení. Výhodou 

těchto dynamometrů je jejich citlivost a malé rozměry.  Kapacitní dynamometry 

jsou však velmi citlivé na okolní vlivy, 

o odporové (tenzometrické), pro měření se využívá změna odporu 

způsobená deformací vodiče, nebo polovodiče. Při zatížení vodiče dojde k jeho 

prodloužení, ale současně i ke zmenšení průřezu. S mírou deformace je přímo 

úměrná změna odporu. Nejpoužívanějším materiálem je konstantan, 
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o piezoelektrické, využívají piezoelektrického jevu, při kterém dochází ke 

vzniku elektrického náboje.  

Piezoelektrické dynamometry jsou nejpoužívanější skupinou dynamometrů.  Elektrický 

náboj vzniká na povrchu krystalu při deformaci vyvolané mechanickým zatížením. Základem 

piezoelektrických dynamometrů je destička zhotovena z piezoelektrického materiálu, jako je 

např. křemen. Velikost náboje je přímo úměrná působící síle. Při odlehčení krystalu náboj klesá 

na nulovou hodnotu. Vyznačují se[53, 54]: 

 širokým rozsahem měřených sil,  

 měřením sil v různých směrech,  

 vysokou citlivostí,  

 vysokou tuhostí,  

 malými rozměry a nízkou hmotností, 

 vysokou reprodukovatelnost měření,  

 lineární závislostí vzniklého napětí na zatěžující síle, 

 snadnou obsluhou s možností řízení přes počítač.  

Nevýhodou těchto dynamometrů je pokles napětí na krystalu při odběru proudu měřicím 

přístrojem. Dochází k tzv. „ujíždění nuly“, což zabraňuje měřit dlouhodobé síly. Dále je nutno 

použít speciálních zesilovačů signálů z krystalu. K nevýhodám se také řadí vysoká cena.  

Piezoelektrický efekt je schopnost krystalu vytvářet elektrický náboj, potažmo napětí, při 

deformaci. Tento jev je možný pouze u nesymetrických krystalů. Náboj na povrchu 

nedeformovaného krystalu je nulový.  Při deformaci symetrických krystalů vnější silou jsou 

nosiče náboje posunuty, ale není narušena symetrie obr. 4.5, náboj na povrchu je také nulový 

[55].  

 

Obr. 4.5  a) Nedeformovaný krystal, b) deformovaný krystal [55]. 

Narušíme-li symetrii, obr. 4.6 některé nosiče elektrického náboje se vzájemně vzdálí. Na 

určitých plochách vznikne elektrický náboj, který vyvolá vnitřní elektrické pole v krystalu [55].  

a) b) 
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Obr. 4.6 a) Nedeformovaný krystal, b) deformovaný krystal [55]. 

Piezoelektrický jev generuje několik látek jako přírodní krystaly, nebo keramické materiály. 

Vhodnými piezoelektrickými materiály je: oxid křemičitý SiO2, lithium niobát LiNbO3, 

germanium bizmut Bi12GeO20 a další [56]. 

Měřicí prvek piezoelektrických snímačů je tvořen tenkými krystalovými disky. Směr, ve 

kterém je disk odříznut z krystalu, určuje charakter měřicích sil. Kompresní síly se měří disky 

podélně vyříznutých z krystalu. Pro měření smykových sil se používají krystaly řezaných pod 

úhlem [56].  

    

Obr. 4.7 a) Krystalové disky, b) orientace disku v krystalu [56]. 

Piezoelektrické dynamometry můžeme dále rozdělit na stacionární a rotační.  

Stacionární dynamometry jsou pevně připojeny převážně ke stolu obráběcího stroje. 

Používají se pro měření sil při frézování a vrtání. Obrobek, při jehož obrábění se provádí 

měření, je buď připevněn přímo k dynamometru, nebo je na dynamometr upevněn strojní 

svěrák, ve kterém je obrobek připevněn. Při soustružení je k tomuto dynamometru přímo 

připevněn nástroj [57, 58].  

Rotační dynamometry jsou přímo upnuty ve vřeteni obráběcího stroje. Do tohoto 

dynamometru, je upnutý nástroj viz obr. 4.8. Rotační dynamometry, se používají u frézovacích 

a vrtacích operací. Dynamometr je vybaven jedním vícesložkovým senzorem a zesilovačem, 

který převádí náboj na elektrické napětí. Dynamometr se otáčí společně s nástrojem, přičemž 

signál je přenášen telemetricky [57, 58].  

a) b) 

a) b) 
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Obr. 4.8 a) Stacionární dynamometr, b) rotační dynamometr [58, 59]. 

Dynamometr Kistler 9257B je složen ze čtyř tříčlenných silových snímačů. Ty jsou uloženy 

s vysokým předpětím mezi základní a horní deskou. Každý ze senzorů obsahuje tři páry 

křemíkových desek, obr. 4.9 [58].  

 

Obr. 4.9 Uspořádání křemíkových desek ve snímači [60]. 

Každý z párů je citlivý v jiném směru os x, y, z. Propojením výstupů snímačů je uzpůsobeno 

měření více složkových sil, viz obr. 4.10 Určení působícího momentu, probíhá výpočtem 

z působících zatížení jednotlivých senzorů a jejich vzájemné vzdálenosti [58].   

 

Obr. 4.10 Schéma propojení výstupů  snímačů [60]. 

Dynamometr umožňuje měřit složky síly Fx, Fy, Fz a moment Mz kolem osy z [58].  

b) a) 
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4.4 Polotovar pro měření silového zatížení 

Polotovar pro měření sil v průběhu frézování byl zvolen ve formě kvádru, přestože 

předpokládanou aplikací těchto nástrojů je obrábění tenkostěnných součástí a odlitků. Tento 

tvar polotovaru byl zvolen z důvodu snížení vlivu vibrací a deformací při obrábění, které by 

negativně ovlivňovaly průběh měření. 

Pro měření byly zvoleny dvě hliníkové slitiny určené pro použití v leteckém průmyslu. 

Tab. 4.1 Označení obráběných materiálů a rozměry obrobku. 

číslo obrobku označení 
EN AW 

označení 
DIN 

rozměr obrobku 
[mm] 

1 6061-T651 AlMg1SiCu 130x90x20 

2 6082-T651 AlMgSi1 130x80x60 

T651-stav po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí řízenou velikostí trvalé 

deformace a umělém stárnutí [37].  

Chemické složení je uvedeno v tab. 4.2. Dále pak mechanické vlastnosti materiálů zvolených 

pro obrábění jsou uvedeny v tab. 4.3.  

Tab. 4.2 Chemické složení obráběných materiálů [61]: 

 Chemické složení [%] 

číslo obrobku Cr Cu Fe Mg Mn Si Ti Zn 

1 0,04-0,35 0,15-0,4 ≤0,7 0,8-1,2 ≤0,15 0,4-0,8 ≤0,15 ≤0,25 

2 ≤0,25 0,1 ≤0,5 0,6-1,2 0,4-1 0,7-1,3 ≤0,15 ≤0,2 

Tab. 4.3 Mechanické vlastnosti obráběných materiálů [62]. 

číslo obrobku 
Mez pevnosti 

Rm [MPa] 

Rp0,2  

[MPa] 

Tažnost 

A5 [%] 

Modul 
pružnosti 
v tahu E 

[GPa] 

Hustota  
ρ 

[kg∙m3] 

1 min 290 240 6 69 2700 

2 min 310 260 6 70 2700 

 

4.5 Návrh měření silového zatížení 

Měření silového zatížení při obrábění hliníkové slitiny nástrojem s břity z PKD.  

Vyhodnocení vlivu utvářeče třísek a kombinace utvářeče s procesními kapalinami 

vyvedenými přímo na břit.  
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4.5.1 Volba obráběcího stroje 

Dle možnosti laboratoře C2 v areálu VUT v Brně proběhlo testování na stroji MCV 1210, 

viz obr. 4.11. Výrobcem stroje je TAJMAC-ZPS. Jedná se o vertikální obráběcí centrum. 

Základní parametry tohoto obráběcího centra jsou uvedeny v tab. 4.4. 

Tab. 4.4 Charakteristika stroje [63]: 

parametr rozměr jednotka 

upínací plocha stolu Ø600 mm 

hmotnost obrobku při rotaci osy A ±15° max. 700 kg 

max. pracovní posuv 20 m∙min-1 

rychloposuv 40 m∙min-1 

opakovaná přesnost polohování 0,006 mm 

max. otáčky vřetena 18 000 min-1 

příkon stroje 45 kVA 

výkon vřetena S1/S4-60 % 30/32 kW 

krouticí moment S1/S4-60 % 79,6/89,6  Nm 

vnější chlazení nástroje 50 l∙min-1 

chlazení nástroje osou vřetena 20 l∙min-1 

 

 

Obr. 4.11 Obráběcí centrum MCV 1210 [64]. 
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4.5.2 Stanovení postupu měření silového zatížení 

Procesní podmínky byly stanoveny na základě konstrukce nástroje. Jelikož pro aplikaci PKD 

nástrojů se doporučuje použití vysokých řezných rychlostí, byly otáčky vřetene zvoleny co 

nejvyšší, vzhledem k možnostem obráběcího stroje. Šířka záběru ap se stanovila na základě 

konstrukce nástrojů, kdy čela nástrojů RHE-0351-1 a RHE-0351-2 jsou opatřena utvářeči třísek 

do vzdálenosti 6 mm od vedlejšího ostří. Šířka záběru ae byla zvolena s ohledem 

k předpokládané aplikaci podobných nástrojů, jako je obrábění odlitků a tenkostěnných 

součástí.  

Tab. 4.5 řezné podmínky:  

procesní podmínky hodnota jednotka 

průměr nástroje 12 mm 

otáčky vřetene 15 000 min-1 

vc 565,5 m∙min-1 

ap 5 mm 

ae 3 mm 

Pro měření a zaznamenání sil v průběhu frézování bylo nutno stanovit vzorkovací frekvenci 

dynamometru. Vzhledem ke konstrukci nástroje a zvoleným podmínkám je vždy v záběru 

pouze jeden břit. Vzorkovací frekvence určuje počet hodnot zaznamenaných za sekundu. 

Požadavkem pro měření bylo zaznamenat alespoň 5 hodnot během záběru každého zubu. Při 

ae=3 mm je úhel záběru 60°. Z toho plyne záznam hodnot každých 12°, celkově tedy 30 

záznamů za jednu otáčku nástroje. Při zvolených otáčkách n=15 000 min-1 je frekvence otáčení 

250 Hz. Vzorkovací frekvenci získáme součinem frekvence otáčení a počtu zaznamenaných 

hodnot za otáčku. Získaná vzorkovací frekvence je 7 500 Hz. Na obr. 4.12 lze vidět směr rotace 

a posuv nástroje, které odpovídají souslednému frézování. Zároveň zde lze vidět souřadný 

systém dynamometru.  

 

Obr. 4.12 Směr rotace a posuvu nástroje, souřadný systém dynamometru.  

n 

vf 
X 

Y 
Z 

souřadný systém 

dynamometru 
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Měřicí aparatura byla sestavena z dynamometru Kistler, strojního svěráku, ve kterém byl 

upnut obrobek, zesilovače Kistler, Nooteboku se softwarem DynoWare a dalšího vybavení 

potřebného pro propojení hlavních komponentů. Na obr. 4.13 lze vidět systém upnutí obrobku 

ve strojním svěráku, který je přes upínací desku připevněn k dynamometru. Samotný 

dynamometr je pomocí upínek pevně připevněn ke stolu frézky. 

 

Obr. 4.13 Sestava upnutí obrobku přes dynamometr. 

Po upnutí a ustavení obrobku do strojního svěráku se provedla kalibrace dynamometru, 

během které se vyzkoušelo zaznamenání zatížení v jednotlivých osách. Pro správné 

zaznamenávání dat byl nejprve proveden zkušební průjezd, po kterém byla nastavena vhodná 

citlivost dynamometru. Průběh měření měl rostoucí tendenci, kdy byl postupně pro každý 

průjezd nastavován posuv dle tab. 4.6. Měření bylo provedeno vždy pro každý z nástrojů 

nejprve pro první a následně pro druhý obrobek. Upnutí frézy v obráběcím centru bylo 

provedeno pomocí hydraulického upínače. Měření probíhalo na dráze 130 mm, která odpovídá 

vždy největšímu rozměru obrobku. 

Tab. 4.6 Hodnoty posuvu nástroje. 

měření fz [mm] fn [mm] vf [mm∙min-1] 

1 0,08 0,16 2400 

2 0,12 0,24 3600 

3 0,16 0,32 4800 

4 0,20 0,4 6000 

 

 

 

 

 
; obrobek 

; strojní svěrák 

; dynamometr 

; stůl stroje 
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Obr.  4.14 Upnutí řezného nástroje v hydraulickém upínači. 
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5 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT SILOVÉHO ZATÍŽENÍ 

EXPERIMENTÁLNÍHO NÁSTROJE A JEJICH VYHODNOCENÍ 

V průběhu experimentu bylo provedeno celkem 24 měření, ve kterých bylo zaznamenáno 

silové působení v jednotlivých osách dynamometru. S cílem získat 5 měřených hodnot 

z každého záběru zubu frézy, byla nastavena vysoká vzorkovací frekvence dynamometru. 

Z tohoto důvodu bylo výsledkem velké množství dat, které se softwarem DynoWare 

zaznamenaly a uložily v textovém souboru. Tyto data bylo třeba následně filtrovat pro získání 

požadovaných informací. 

Na obr. 5.1. Jsou znázorněny tři hlavní oblasti průběhu měření. V oblasti 1 dochází nejprve 

k nájezdu frézy k obrobku a následně počátek frézování, kdy není dosaženo plného průřezu 

třísky. Oblast 2 představuje vyhodnocovaný interval, kdy je dosaženo plného průřezu třísky dle 

nastavených procesních podmínek. V oblasti 3 dochází k výběhu frézy z řezu a přeběh frézy od 

obrobku do bezpečné vzdálenosti.  

 

Obr. 5.1 Graf průběhu silového zatížení a hlavní oblasti.  

Získaná data byla vyfiltrována pomocí softwaru Excel. Nejprve byly ze souboru odstraněny 

hodnoty nájezdu nástroje k obrobku a přejezdu od obrobku. Tím vznikl interval hodnot, ve 

kterém probíhalo obrábění. Výběr hodnot pro vyhodnocení byl proveden pomocí funkcí, které 

vypsaly vždy nejvyšší hodnotu silového zatížení v průběhu záběru zubu. Tedy vždy nejvyšší 

hodnotu z každých 15 zaznamenaných údajů. Tímto výběrem byl získán soubor dat z celého 

průběhu měření. Pro znázornění a následné vyhodnocení byly z naměřených hodnot sestaveny 

krabicové grafy.  

Jednotlivé grafy představují velikost silové výslednice působící v rovině x a y souřadného 

systému dynamometru. Silová výslednice byla stanovena na základě hodnot působících ve 

směru osy x a y. Výpočet byl proveden pomocí vztahu (5.1).  
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 𝐹𝑥𝑦 = √𝐹𝑥 + 𝐹𝑦  (5.1) 

Dále také grafy znázorňují velikost pasivní síly Fp působící v ose z dynamometru. Grafy 

byly vytvořeny pro každý z posuvů dle tab. (4.6), vždy pro oba zvolené materiály dle tab. (4.1). 

V tabulkách 5.1 a 5.2 jsou uvedeny vždy maximální hodnoty sil z průběhu obrábění za 

daných podmínek.  

Tab. 5.1 Maximální silové zatížení při obrábění obrobku č. 1. 

obrobek č. 1 fz = 0,08 mm fz = 0,12 mm fz = 0,16 mm fz = 0,20 mm 

fréza Fxy max Fp max Fxy max Fp max Fxy max Fp max Fxy max Fp max 

RHE-0351-0 6,76 1,09 8,98 1,10 10,50 0,85 12,44 1,40 

RHE-0351-1 7,53 1,40 8,31 1,35 10,48 0,94 11,78 1,93 

RHE-0351-2 7,41 1,73 9,11 2,17 11,87 1,33 12,72 1,81 

Tab. 5.2 Maximální silové zatížení při obrábění obrobku č. 2. 

obrobek č. 2 fz = 0,08 mm fz = 0,12 mm fz = 0,16 mm fz = 0,20 mm 

fréza Fxy max Fp max Fxy max Fp max Fxy max Fp max Fxy max Fp max 

RHE-0351-0 6,31 1,03 7,81 1,09 9,74 0,71 11,76 1,06 

RHE-0351-1 6,48 1,42 7,90 1,39 9,71 0,79 11,19 1,02 

RHE-0351-2 6,25 1,31 8,02 2,54 10,46 2,23 12,22 2,63 

 

Tabulka 5.3 představuje střední hodnoty silových výslednic Fxy a pasivních sil Fp při obrábění 

slitiny 6061-T651. 

Tab. 5.3 Střední hodnoty silového zatížení při obrábění obrobku č. 1. 

obrobek č. 1 fz = 0,08 mm fz = 0,12 mm fz = 0,16 mm fz = 0,20 mm 

fréza Fxy Fp Fxy Fp Fxy Fp Fxy Fp 

RHE-0351-0 5,54 0,48 7,37 0,71 9,02 0,35 10,87 0,88 

RHE-0351-1 5,34 0,92 7,06 0,99 8,84 0,42 10,51 1,33 

RHE-0351-2 5,88 1,18 7,71 1,55 9,50 0,62 11,30 1,24 

 

Tabulka 5.4 představuje střední hodnoty silových výslednic Fxy a pasivních sil Fp při obrábění 

slitiny 6082-T651. 
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Tab. 5.4 střední hodnoty silového zatížení při obrábění obrobku č. 2. 

obrobek č. 2 fz = 0,08 mm fz = 0,12 mm fz = 0,16 mm fz = 0,20 mm 

fréza Fxy Fp Fxy Fp Fxy Fp Fxy Fp 

RHE-0351-0 4,88 0,62 6,43 0,70 8,11 0,26 9,82 0,71 

RHE-0351-1 4,95 0,94 6,23 0,94 7,78 0,26 9,34 0,64 

RHE-0351-2 4,67 0,77 6,75 2,00 8,62 1,79 10,32 2,02 

Obr. 5.2 představuje krabicové grafy silové výslednice Fxy při posuvu fz = 0,08 mm. Na 

grafu lze vidět dva odlišné průběhy velikosti sil. Při obrábění slitiny 6061-T651 dochází 

k poklesu silového zatížení u nástroje RHE-0351-1. Tento pokles je způsoben pozitivnější 

geometrií vytvořené pomocí utvářeče třísek. Naopak zde lze vidět nárůst velikosti silového 

zatížení u nástroje RHE-0351-2. Tento nárůst je patrně způsoben tvarem utvářeče, který vytváří 

větší plochu styku mezi třískou a čelem nástroje. Silové zatížení při obrábění slitiny 6082-T651 

je vidět zcela opačný průběh, kdy nejnižší medián i střední hodnotu silové výslednice 

Fxy představuje nástroj RHE-0351-2. Tento průběh se ovšem projevil pouze za těchto řezných 

parametrů. 

 

 

Obr. 5.2 Velikosti silových výslednic v rovině xy při posuvu fz = 0,08 mm.  

Obr. 5.3 představuje velikosti pasivních sil Fp. Nejnižší pasivní síly bylo dosaženo u nástroje 

RHE-0351-0, který není opatřen utvářečem třísky. Hodnoty jsou však velmi nízké, mohou tedy 

být ovlivněny mnoha faktory. Jedním z množných faktorů je zaoblení vedlejšího ostří, které má 

u frézy RHE-0351-0 nejnižší poloměr, dle tab. 3.4. 

6061-T651 6082-T651 
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Obr. 5.3 Velikosti pasivních sil při posuvu fz = 0,08 mm. 

 

Následující obrázky představují krabicové grafy pro vyšší posuvové hodnoty. Velikosti 

silové výslednice Fxy mají vždy podobný charakter. Nejnižší síly Fxy dosahoval nástroj     

RHE-0351-1, který má na čele utvářeč ve tvaru žlábku. Naopak nevyšších hodnot dosahoval 

nástroj s 3D utvářečem. Nárůst síly vlivem 3D utvářeče je pravděpodobně způsobenou vyšší 

styčnou plochou mezi třískou a čelem nástroje. Tyto grafy znázorňující velikost silové 

výslednice Fxy lze vidět na obr. 5.4, obr. 5.6 a obr. 5.8. 

 

Obr. 5.4 Velikosti silových výslednic v rovině xy při posuvu fz = 0,12 mm. 

 

6061-T651 6082-T651 

6061-T651 6082-T651 
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Obr. 5.5, obr. 5.7 a obr. 5.9 pak představují velikosti pasivních sil. Pasivní síly mají pro 

všechny následující řezné parametry podobnou tendenci. Nejnižších hodnot je dosaženo 

nástrojem RHE-0351-0, které se pro oba obráběné materiály nejsou příliš rozdílné. Naopak 

tomu je v případě nástroje RHE-0351-2, kdy pasivní síly při obrábění slitiny 6082-T651, 

dosahují výrazně vyšších hodnot.   

 

Obr. 5.5 Velikosti pasivních sil při posuvu fz = 0,12 mm. 

 

 

Obr. 5.6 Velikosti silových výslednic v rovině xy při posuvu fz = 0,16 mm. 

 

6061-T651 6082-T651 
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Obr. 5.7 Velikosti pasivních sil při posuvu fz = 0,16 mm. 

 

 

Obr. 5.8 Velikosti silových výslednic v rovině xy při posuvu fz = 0,20 mm. 

 

6061-T651 6082-T651 
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Obr. 5.9 Velikosti pasivních sil při posuvu fz = 0,20 mm. 

 

Výpočet řezné síly byl proveden z jednotlivých složek pomocí vzorce 5.2. 

 

 𝐹𝑐 = √𝐹𝑥 + 𝐹𝑦 + 𝐹𝑧 (5.2) 

Také pro řeznou sílu Fc byly sestrojeny krabicové grafy, které ukazují její velikost při 

aplikaci jednotlivých nástrojů během obrábění obou zkušebních materiálů. Na obr. 5.10 je pro 

slitinu 6082-T651 vidět pokles řezné síly u nástroje RHE-0351-2. Je to však jediný případ 

z aplikovaných řezných podmínek. Pro ostatní posuvy, dle tab. 4.6, je tendence velikosti řezné 

síly stejná jako při silové výslednici Fxy. Nejnižších hodnot je dosahováno při obrábění 

nástrojem RHE-0351-1, který má na čele utvářeč ve tvaru žlábku. Obecně lze říci, že řezná síla 

dosahuje nižších hodnot při obrábění slitiny 6082-T651. 

Tab. 5.5 Maximální hodnoty řezné síly. 

 fz = 0,08 mm fz = 0,12 mm fz = 0,16 mm fz = 0,20 mm 

obrobek č. 1 č. 2 č. 1 č. 2 č. 1 č. 2 č. 1 č. 2 

fréza Fc max Fc max Fc max Fc max Fc max Fc max Fc max Fc max 

RHE-0351-0 6,79 6,33 8,99 7,84 10,51 9,74 12,47 11,79 

RHE-0351-1 7,63 6,63 8,36 6,42 10,48 9,72 11,86 11,21 

RHE-0351-2 7,47 6,30 9,24 6,47 11,88 10,63 12,78 12,26 

 

 

6061-T651 6082-T651 



ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT SILOVÉHO ZATÍŽENÍ EXPERIMENTÁLNÍHO NÁSTROJE 

A JEJICH VYHODNOCENÍ 

75 

 

Tab. 5.6 Střední hodnoty řezné síly. 

 fz = 0,08 mm fz = 0,12 mm fz = 0,16 mm fz = 0,20 mm 

obrobek č. 1 č. 2 č. 1 č. 2 č. 1 č. 2 č. 1 č. 2 

fréza Fc Fc Fc Fc Fc Fc Fc Fc 

RHE-0351-0 5,56 4,93 7,40 6,47 9,03 8,11 10,90 9,85 

RHE-0351-1 5,43 5,04 7,13 6,30 8,85 7,79 10,60 9,37 

RHE-0351-2 6,00 4,73 7,87 7,05 9,52 8,80 11,37 10,52 

 

 

Obr. 5.10 Řezná síla pro posuv fz = 0,08 mm.  
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Obr. 5.11 Řezná síla pro posuv fz = 0,12 mm.  

 

 

Obr. 5.12 Řezná síla pro posuv fz = 0,16 mm.  
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Obr. 5.13 Řezná síla pro posuv fz = 0,20 mm.  
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ZÁVĚR 

Cílem předkládané diplomové práce byl vývoj nové stopkové frézy s využitím supertvrdých 

řezných materiálů. V první části práce byla popsána technologie frézování včetně faktorů 

souvisejících s problematikou třískového obrábění. V teoretické části práce jsou popsány 

aspekty, které jsou nutné zohlednit při návrhu řezného nástroje. V práci jsou popsány základní 

charakteristiky a vlastnosti polykrystalického diamantu, především uplatnění syntetických 

diamantů ve strojírenství.  

V praktické části byl ve spolupráci s firmou Rotana a.s. proveden návrh a konstrukce 

prototypových fréz určených pro obrábění hliníkových slitin používaných v leteckém 

průmyslu. Navrženy byly celkem tři nástroje, které se vzájemně liší pouze geometrií břitu. První 

nástroj, s označením RHE-0351-0, byl navržen s hladkým čelem. Pro druhý nástroj, RHE-

0351-1, byl navržen utvářeč třísky na čele nástroje. Na třetím nástroji, RHE-0351-2, byl utvářeč 

třísky doplněn o 3D tvary. Tyto utvářeče třísek byly navrženy pro cílené snížení řezné síly 

vznikající při obrábění. Všechny nástroje byly navrženy jako dvoubřité s vnitřním chlazením, 

vyústěným přímo na čelní plochu břitu. Procesní kapalina tak pomáhá utvářet třísku na čelní 

ploše nástroje. 

Navrhované prototypy byly následně vyrobeny firmou Rotana a.s.  Pro výrobu byla zvolena 

laserová technologie. Vyrobeny byly tři prototypy s následným detailním kontrolním měření 

nástrojů. Výstupní kontrola byla provedena na optických měřicích zařízení Zoller hobCheck 

a Alicona. 

V rámci této práce byly provedeny krátkodobé testy nástrojů. Experimentální vývoj 

geometrie utvářečů třísek představuje velmi nákladnou metodu, proto byla práce omezena 

pouze na tyto tři prototypy.  

Měřením silového zatížení při obrábění hliníkových slitin byly zjištěny následující poznatky: 

 Vytvoření utvářeče třísky na nástroji RHE-0351-1, vedlo ke snížení řezné síly za 

daných řezných podmínek. 

 Navržený 3D utvářeč třísky na nástroji RHE-0351-2, není vhodným prvkem pro 

snížení řezné síly při obrábění uvedených hliníkových slitin, za podmínek při kterých 

bylo měření provedeno. Tento utvářeč vytváří větší styčnou plochu mezi třískou 

a čelem nástroje, čímž dochází k nárůstu řezné síly. 

 Pokles řezné síly, při použití nástroje s tvarovým utvářečem, byl zjištěn při obrábění 

slitiny 6082-T651 posuvem fz = 0,08 mm. Při následujících testech bude provedeno 

podrobnější měření pro posuvy v intervalu fz = 0,07-0,09 mm, ale také pro vyšší 

posuvové rychlosti než bylo provedeno a vyhodnoceno v této práci. 

 Při obrábění slitiny 6082-T651, bylo za použití uvedených řezných podmínek vždy 

dosaženo nižších řezných sil, než u slitiny 6061-T651. 

 Nástroje po krátkodobých testech nejeví známky opotřebení. 

Zjištěné poznatky, výsledky a hlavní kapitoly této práce byly sepsány formou odborného 

článku. Tento článek bude publikován prostřednictvím MM Journal v průběhu roku 2018. 

Jelikož řezná síla při stanovených podmínkách byla velmi nízká, Fc max = 12,78 N, bude při 

dalším testování zvýšeno zatížení břitu navýšením šířky záběru ostří tak, aby silové zatížení 

dosáhlo, alespoň 100 N. Dále budou provedeny dlouhodobé testy pro posouzení trvanlivosti 

břitu v závislosti na geometrii čela nástroje.  
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Pro další vývoj utvářeče se nabízí změna geometrie utvářeče tak, aby se snížila styčná plocha 

mezi třískou a čelem nástroje. Zároveň navržení tvaru utvářeče tak, aby byla procesní kapalina 

výhodněji přiváděna do místa řezu a zvýšení jejího tlaku. Možným směrem dalšího vývoje je 

aplikace vhodného povlaku, kdy povlaky určené pro obrábění hliníkových slitin se vyznačují 

nižším součinitelem tření než polykrystalický diamant. V neposlední řadě se nabízí použití 

CVD-D diamantu, který umožňuje vytvářet ostřejší břit než PKD diamant. Také by bylo možné 

testovat navržené nástroje pro jiný druh obráběného materiálu, např. kompozitů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Jednotka Legenda 

ADi [mm2] jmenovitý průřez třísky 

ADmax [mm2] maximální velikost průřezu třísky 

ae [mm] radiální šířka záběru 

ap [mm] šířka záběru hlavního ostří 

bi [mm] jmenovitá šířka třísky 

Co [-] kobalt 

CFc [-] konstanta, vyjadřující vliv obráběného materiálu 

D [mm] průměr 

F [N] síla 

Fc [N] řezná síla 

FcN [N] normálová složka řezné síly 

Fp [N] pasivní složka řezné síly, pasivní síla 

Fp max [N] maximální hodnota pasivní síly 

Fx, Fy, Fz [N] složky řezných sil 

Fxy [N] silová výslednice sil Fx a Fy 

Fxy max [N] maximální hodnota silové výslednice Fxy 

fn [mm] posuv na otáčku 

fz [mm] posuv na zub 

HB [-] tvrdost dle Brinela 

HV [-] tvrdost dle Vickerse 

hi [mm] jmenovitá tloušťka třísky 

kci [MPa] měrná řezná síla 

Mk [Nm] 
točivý moment vyvolaný tangenciální složkou 

řezné síly 

Mkb [Nm] točivý moment vyvolaný mechanickou brzdou 
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Mz [Nm] moment kolem osy z 

n [min-1] počet otáček za minutu 

Q [J] teplo 

QCh [J] teplo způsobené utvářením a dělením třísky 

QSh [J] 
teplo způsobené plastickou deformací ve 

smykové rovině 

Qα [J] 
teplo způsobené třením mezi obrobenou plochou 

a hřbetem nástroje 

Qγ [J] 
je teplo způsobené třením mezi třískou a čelem 

nástroje 

Pc [kW] řezný výkon (celkový) 

Po [W] výkon při chodu naprázdno 

Puž [W] užitečný výkon 

R [mm] poloměr 

Ra [μm] střední aritmetická odchylka profilu 

Re [MPa] mez kluzu  

Rm [MPa] mez pevnosti 

Rz [μm] maximální výška profilu 

sš [mm] stoupání šroubovice 

𝑟𝜀 [mm] poloměr zaoblení špičky 

Vm [dm3] objem odebraného materiálu 

Vt [dm3] objem volně ložených třísek 

vf [mm∙min-1] posuvová rychlost 

vc [m∙min-1] řezná rychlost 

vt [mm∙min-1] rychlost odcházející třísky 

W [-] objemový součinitel třísek 

WC [-] karbid wolframu 

x [-] exponent vlivu tloušťky třísky 
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z [-] počet břitů (zubů) nástroje 

zz [-] počet zubů v záběru 

𝛼𝑜 [°] ortogonální úhel hřbetu 

𝛽𝑜 [°] ortogonální úhel hřbetu 

𝛾𝑜 [°] ortogonální úhel břitu 

𝜅𝑟 [°] úhel nastavení hlavního ostří 

𝜅𝑟
′  [°] úhel nastavení vedlejšího ostří 

𝜆𝑠 [°] úhel sklonu hlavního ostří 

𝜙 [°] úhel střižní roviny 

𝜙1 [°] úhel kluzu 

ϕi [°] úhel posuvového pohybu 

Ψ [°] rozdíl mezi úhlem kluzu a střihu 
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SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA 1  Výrobní výkres frézy RHE-0351-0 

PŘÍLOHA 2  Výrobní výkres frézy RHE-0351-1 

PŘÍLOHA 3  Výrobní výkres frézy RHE-0351-2 

PŘÍLOHA 4 Výrobní výkres těla pro nástroje RHE-0351-0, RHE-0351-1  

a RHE-0351-2 
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