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Předmět: Technologie II    Téma cvičení: teorie obrábění 
 

 

Následující úlohy budou procvičovány na čtvrtém a pátém cvičení z předmětu Technologie II. 

Způsob zpracování výsledků a termín odevzdání upřesní cvičící. 

 

Toto zadání je rovněž přístupné na stránkách ústavu http://u12134.fsid.cvut.cz nebo na webu 

systému elektronické podpory studia (SEPS) http://seps.fs.cvut.cz/ 

 

 

 

Seznam úloh:  1. Teplota řezání. 

  2. Měrná řezná síla. 

 3. T – v závislost. 
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Úloha č. 1 

Teplota řezání. 

 

Zadání: 

1. Stanovte experimentálním měřením hodnoty teploty Θ při soustružení 

v závislosti na řezné rychlosti vc. 

2. Závislost teploty na řezné rychlosti graficky zobrazte v lineárních a 

logaritmických souřadnicích. 

3. Stanovte vztah teploty a řezné rychlosti ve tvaru 

 

z

cvC
 

4. Jakou nejvyšší možnou řeznou rychlostí lze obrábět, aby teplota obrábění 

nepřekročila 600 °C? 

 

Postup 

Pro měření teploty použijte přirozený termočlánek tvořený materiálem obrobku a materiálem břitu 

nástroje. Naměřené napětí převeďte na teplotu pomocí cejchovní křivky. 

 

Měření proveďte v rozsahu řezných rychlostí vc = 10 ÷ 80 m/min. Otáčky nastavujte pootáčením 

ovládacího kolečka frekvenčního měniče. Posuv pro obrábění použijte 0,1 mm/ot a hloubku třísky 

0,5 mm (neurčí-li cvičící jinak). 

 

Konstantu C a exponent z stanovte graficky z logaritmického grafu nebo jinou matematickou 

metodou.  
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Úloha č. 2 

Měrná řezná síla 
 

Zadání: 

1. Stanovte experimentálním měřením hodnoty řezné síly Fc při soustružení 

v závislosti na posuvu f. 

2. Z naměřených hodnot určete hodnoty měrné řezné síly kc. 

3. Závislost měrné řezné síly na posuvu graficky zobrazte v lineárních a 

logaritmických souřadnicích. 

4. Stanovte vztah měrné řezné síly a posuvu ve tvaru. 

kcu

kc
c

f

C
k 

 

5. Jakým maximálním posuvem můžete obrábět, aby hodnota řezné síly 

Fc nepřekročila 250 N? 

6. Jakým maximálním posuvem můžete obrábět, aby nebyl překročen výkon 

PCmax = 1 kW? 

 

Postup: 

K měření sil použijte měřící soupravu s tenzometrickým dynamometrem. 

Měřicí soupravu ověřte pomocí závaží. 

Měření proveďte pro čtyři hodnoty posuvu f:  0,05;  0,1;  0,2;  0,4 mm/ot při konstantní hloubce 

třísky ap 0,25 mm, neurčí-li cvičící jinak. 

Konstantu Ckc a exponent ukc stanovte graficky z logaritmického grafu nebo jinou matematickou 

metodou. Správnost stanovení vztahu ověřte zpětným dosazením naměřených hodnot do rovnice 

pro všechny body měření. 

Poznámka: V tomto zadání je použita symbolika podle normy ISO, ve starších publikacích se 

můžete setkat s označením odlišným. 

f posuv 

ap hloubka třísky 

kc měrná řezná síla 
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Úloha č. 3 

T-v závislost 
 

Zadání: 
 

Z naměřených hodnot stanovte vztah trvanlivosti nástroje T a řezné rychlosti vc  (tzv. 

zjednodušený Taylorův vztah) ve tvaru: 
 

m

cTm

c

T vC
v

C
T




 

 

Postup 

 

1. Z tabulky naměřených hodnot opotřebení vyneste graficky závislost opotřebení VB na čase t pro 

čtyři řezné rychlosti. 

 

2. V grafickém zpracování použijte dovolenou hodnotu opotřebení VB dov tak, aby protínala křivky 

opotřebení na jejich lineární části (opotřebení VBdov = 0,6 mm, neurčí-li cvičící jiné). Z průsečíků 

odečtěte hodnoty trvanlivosti T pro čtyři řezné rychlosti. 

 

3. Závislost trvanlivosti na řezné rychlosti graficky zobrazte v lineárních a logaritmických 

souřadnicích. 

 

4. Požadovaný vztah (tedy hodnoty konstanty CT a exponentu m) určete graficky z logaritmického 

grafu nebo jinou vhodnou matematickou metodou. 

 

Tabulka naměřených hodnot 

 

VB 

[mm] 

t [min] 

5 10 20 30 40 50 70 80 90 100 120 140 150 

v
c 

[m
/m

in
] 290 0,08 0,11 0,17 0,22 0,26 0,29 0,35 0,38 0,41 0,44 0,53 0,63 0,72 

373 0,09 0,14 0,23 0,29 0,35 0,40 0,52 0,62 0,74     

518 0,17 0,25 0,39 0,47 0,54 0,66        

686 0,22 0,33 0,49 0,69          

 


