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ANOTACE  

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění dřeva. Konkrétně 

studuje optimální směr drah při obrábění vůči dřevním vláknům k dosažení co 

nejlepších vzhledových výsledků bez nutnosti dalšího zásahu. V jejím obsahu je popsán 

kompletní výzkum vyrobeného modelu, až po realizaci výroby zvoleného okrasného 

reliéfu. 
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Obrábění dřeva, reliéf, CNC router, technologické podmínky 

 

ANNOTATION 

This bachelor thesis deals with problematic of wood machining. It specifically 

studies optimal direction of toolpaths during machining towards wood fiebers for 

achieving best looks without need of any other adjustments. In the content is 

described complete research of machined model and realization of selected 

ornamental relief.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CNC – computer numeric control – číslicové řízení počítačem 

3D – třídimensionální – v textu ve smyslu obrábění v ose X, Y a Z 
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CÍL 

V této bakalářské práci bych se chtěl zaměřit na směry obrábění dřeva vůči 

dřevním vláknům a jejich souvislost s vizuální kvalitou obrobeného povrchu. Chtěl bych 

využít získaných poznatků k výrobě reálného 3D okrasného reliéfu. Reliéf, jehož 

předloha je na obrázku níže, jsem zvolil pro obsah mnoha tvarových ploch a také pro 

mou vášeň k čínským bojovým uměním. Doufám, že se mi podaří vyzkoumat optimální 

směr drah nástroje vůči dřevním vláknům, aby bylo dosaženo co nejlepší vizuální 

kvality obrobeného reliéfu bez nutnosti dalších úprav, jako je broušení povrchu.  
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1 Vlastnosti dřeva 

Dřevo je z hlediska obrábění velmi specifický materiál, jelikož se jedná o takzvaný 

materiál živý. Pokud bychom chtěli dřevo zařadit do určité kategorie materiálů, nejlépe 

by seděl pojem kompozit. Je to však kompozit přírodní a jako takový stále prochází 

vnitřními změnami i po několika letech od zpracování. Proto je důležité k těmto faktům 

a jeho vlastnostem přihlížet při jeho obrábění.  

1.1 Fyzikální vlastnosti dřeva 

Fyzikálními vlastnostmi dřeva se obecně myslí vlastnosti, které jsme schopni 

posoudit, aniž bychom narušili jeho strukturu. V praxi tak nejčastěji stanovujeme 

hustotu dřeva, chování dřeva ve vlhkém prostředí, jeho chování za různých teplot  

a v neposlední řadě vlastnosti ovlivňující jeho vzhled. Teplotní roztažnost dřeva je však 

oproti vlivům vlhkosti natolik zanedbatelná, že s ní není potřeba počítat. [1]  

1.1.1 Hustota 

Hustota dřeva ovlivňuje většinu jeho dalších fyzikálních i mechanických vlastností. 

Různé druhy dřevin mají rozdílnou hustotu a do jisté míry má na ni i vliv prostředí, ve 

kterém dřevina roste. Na hustotu dřeva má také velký vliv jeho vlhkost  

a z tohoto důvodu se hustota dřeva vždy uvádí při určité hodnotě vlhkosti. Nejčastěji 

se při porovnávání hustoty dřevin setkáme s hustotou při vlhkosti 0% nebo při vlhkosti 

12%, což zhruba odpovídá vlhkosti dřeva ve vnitřních prostorách. V tabulce 1 jsou 

zobrazeny hustoty pro některé z nejběžněji používaných dřevin.[1] 

Tabulka 1: Hustota vybraných domácích dřevin při nulové vlhkosti dřeva [1] 

Dřevina ρ0 (kg.m-3) 

Smrk, Topoly 350-400 

Lípa 400-450 

Borovice 500 

Modřín, Bříza 500-600 

Jasan, Javor 630 

Jilm, Dub 640-650 

Buk 680 

Akát, Habr 730-800 
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1.1.2 Vlhkost dřeva 

Vlhkost dřeva vyjadřuje procentuální množství vody, které se v něm nachází. 

Rozlišují se dva hlavní typy vlhkosti a to absolutní, kde je vztažena hmotnost vody  

k hmotnosti suchého dřeva a vlhkost relativní, která vyjadřuje poměr hmotnosti vody 

ve dřevě a hmotnosti mokrého dřeva. S měnícím se obsahem vody ve dřevě mění 

dřevo i své rozměry a tvar. Rozměry se ale mění nerovnoměrně v tangenciálním, 

radiálním a axiálním směru, které jsou znázorněny na obrázku 1. Proto je vlhkost dřeva 

jedním z důležitých parametrů při jeho obrábění. Při zvyšování obsahu vody ve 

vláknech dřeva až do 30%, kdy mluvíme o tzv. bodu nasycení, se jeho rozměry zvětšují. 

Tento proces se nazývá bobtnání. Naopak proces snižování obsahu vody ve vláknech se 

nazývá sesychání. [1]  

 

Obrázek 1: Základní anatomické směry v kmeni (http://www.n-i-s.cz/cz/material/page/477/) 

V závislosti na druhu dřeviny, jeho umístění ve kmeni stromu ale i prostředí může 

mít poražené dřevo vlhkost až 50% a více. Proto se před konečným zpracováním jako je 

tvarové frézování musí dřevo vysušit na rovnovážnou vlhkost, která odpovídá 

podmínkám prostředí, ve kterém bude výrobek umístěn. [2] 

1.1.3 Vlastnosti ovlivňující vzhled 

Vzhled dřeva se posuzuje především podle kresby a barvy, která je 

charakteristická pro většinu běžně používaných dřevin. Mimo kresby se také posuzují 

určité vady jako je přítomnost suků a výsušné trhliny, které vznikají při sušení dřeva. 

Pro většinu výrobků, u kterých není požadován co nejhezčí vzhled kresby, se spíše 

používají desky slepované z více hranolů daného dřeva, kterým se říká spárovky. Lze 

takto dosáhnout velké plochy bez suků a jiných vad při zachování vlastností daného 

dřeva. Slepením desky z více kusů také snížíme vlivy bobtnání a sesychání dřeva na 
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jeho celkový tvar. Vrstva lepidla, obsažená mezi jednotlivými hranoly je natolik tenká, 

že při podmínkách pro obrábění ji můžeme zanedbat a výpočty zjednodušit pro 

jednolitou dřevěnou desku.  

1.2 Mechanické vlastnosti dřeva 

Mezi mechanické vlastnosti dřeva se řadí ty vlastnosti, které popisují jeho 

schopnost odolávat působení vnějších sil. Mají především význam pro určení vhodného 

druhu dřeviny pro daný účel a pro určení optimální technologie jeho zpracování.[1] 

1.2.1  Pružnost a pevnost  

Pružnost dřeva udává jeho schopnost vrátit se po odlehčení do původního stavu  

a nabýt původní tvar. Pevnost zase popisuje schopnost dřeva klást odpor proti 

porušení. Tyto dvě vlastnosti jsou především důležité při použití dřeva jako 

konstrukčního materiálu a pro účely obrábění nemají většího významu. [1] 

1.2.2 Tvrdost  

Tvrdost dřeva je jednou z klíčových mechanických vlastností dřeva při jeho 

obrábění. Rozhoduje totiž o jeho opracovatelnosti a určuje jeho odpor při vnikání břitu 

obráběcího nástroje. Tvrdost se liší podle druhu dřeviny a závisí také na vlhkosti dřeva  

a struktuře jeho vláken. S rostoucí hustotou se tvrdost dřeva zvyšuje a naopak 

s rostoucí vlhkostí klesá. Nejčastěji se setkáme s tvrdostí určenou pro dřevo o vlhkosti 

12 %. V tabulce 2 jsou vyobrazeny základní mechanické vlastnosti vybraných druhů 

dřevin. [3] 

Tabulka 2: Vybrané mechanické vlasntosti dřevin [1] 

Dřevina 
Pevnost 
v tlaku 
[Mpa] 

Pevnost 
v tahu 
[Mpa] 

Pevnost 
v ohybu 
[MPa] 

Čelní tvrdost 
podle 

Brinela 
[Mpa] 

Smrk 50 90 78 32 

Borovice 55 104 100 40 

Dub 65 90 88 66 

Buk 62 135 123 72 
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1.3 Technologické vlastnosti dřeva 

Technologické vlastnosti materiálu vypovídají o jeho vhodnosti použití pro určitý 

technologický proces. Při určování těchto vlastností se napodobuje výrobní proces  

a zjišťují se podmínky, u kterých je dosaženo požadované kvality výsledku. [4]  

U obrábění jsou z těchto vlastností důležité především obrobitelnost, tvorba třísky  

a štípatelnost, která je důležitá pro určení zda se dřevo při obrábění nerozštípne. 

1.3.1 Obrobitelnost 

Obrobitelnost materiálu udává jeho chování vzhledem k obráběcímu nástroji. 

Posuzuje se především kvalita obrobené plochy za jednotku času, podle velikostí 

řezných sil a podle opotřebování nástrojů. Při obrábění dřeva má vliv na jeho 

obrobitelnost směr vláken. Obrábění ve směru vláken je obecně snadnější, jelikož při 

obrábění napříč vlákny má dřevo větší tvrdost a klade větší odpor. Při obrábění po 

vláknech však může dojít k vyštípnutí dřeva. Proto je téma obrobitelnosti z hlediska 

směru vláken hlavní náplní této bakalářské práce. Na obrobitelnost dřeva má vliv také 

jeho vlhkost. Přestože při vyšších hodnotách vlhkosti klade dřevo menší řezný odpor, 

má vysoká vlhkost za následek jeho horší dělení na třísky a vznikají tak otřepy. [5] 

1.3.2 Tvorba třísky 

Při najetí nástroje do obrobku dochází k nejprve k deformacím materiálu a po 

překročení určitého napětí dochází v okolí břitu k oddělování třísky. Prvotní deformace 

závisí především na pružnosti obráběného materiálu, na otupení břitu nástroje a na 

nastavených úhlech při obrábění. Na tvorbu třísky a její vlastnosti mají vliv jak fyzikální 

vlastnosti obrobku, jako je hustota a vlhkost, tak i mechanické vlastnosti jako je 

pružnost obráběného materiálu. U dřeva se vlastnosti třísky odvíjejí i od směru 

dřevních vláken v závislosti na směru pohybu břitu nástroje. Také geometrie nástroje  

a řezné podmínky jako je velikost posuvu a hloubka záběru mají vliv na konečnou 

podobu třísky. [6] 

Charakter třísky určují její průřez a typ. Jelikož při oddělování třísky dochází 

k příčným i podélným deformacím, vypočítává se její průřez ještě před oddělením od 

obrobku v rovině kolmé k řezné ploše. Tyto rozměry se nazývají nominální rozměry 
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třísky. Průřez třísky se dá vypočítat součinem její tloušťky s a šířky b. V závislosti na 

parametrech odlišujeme tři základní typy třísek při obrábění dřeva. [6] 

 

Obrázek 2: Typy třísek [6] 

Na obrázku 2 jsou vidět typy třísek vznikajících při obrábění. Obrázek 2.1 

zobrazuje třísku dělenou, která se odštěpuje od břitu v podobě jednotlivých částí. 

Vzniká především při příčném řezání a může vzniknout i z třísky páskovité. Páskovité 

třísky jsou zobrazeny na obrázku 2.2 a 2.3. Tento druh třísek se tvoří záměrně 

především při tvorbě krájených prkének či při výrobě dýhy. Na obrázku 2.4 je 

zobrazena trhaná tříska. Tento druh třísek vzniká především při obrábění 

v tangenciálním směru a je většinou nežádoucím typem třísky, jelikož zde dochází 

k hrubému odebírání materiálu i pod rovinou řezu. Na obrázku 2.5 je zobrazen druh 

páskovité třísky, která se nazývá mnohoúhelníková tříska. Vzniká při odřezávání tenké 

třísky v rovině jednotlivých vláken. [6]  
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2 Technologie obrábění dřeva 

2.1 Druhy obrábění 

Mimo klasické druhy obrábění jako je frézování a soustružení existuje ve sféře 

obrábění dřeva mnoho způsobů jeho zpracování. Nezbytnou součástí obrábění, a to 

téměř jakéhokoliv materiálu, je řezání. U dřeva se dále setkáme s hoblováním či 

škrabáním dřeva. Důležitou součástí výroby produktů ze dřeva je dlabání a vrtání 

otvorů ale i dokončovací operace jako je pilování a broušení. [3] Tato bakalářská práce 

se věnuje frézování dřeva a z tohoto důvodu nebudou ostatní druhy obrábění 

popisovány. 

2.2 Technologie frézování dřeva 

S frézováním dřeva se v praxi nejčastěji setkáme, pokud chceme dosáhnout 

hladkého povrchu a k dosažení přesných rozměrů výrobku. Frézování se také používá 

při obrábění tvarově složitých ploch, na moderních CNC strojích i k vytváření složitých 

okrasných 3D reliéfů a řezeb. Setkáme se s ním i při vytváření jednodušších tvarů 

rychlejším způsobem, než by bylo ručními nástroji. Z hlediska polohy osy otáčení 

nástroje a ploch, které opisují břity nástroje při obrábění, rozlišujeme čtyři základní 

druhy frézování dřeva. Jedná se o válcové, kuželové, čelní a čelně kuželové obrábění. [6] 

 

Obrázek 3: Příklady frézování tvarů [6] 

Na obrázku 3 výše jsou zobrazeny příklady strojního frézování tvarů, které značně 

urychluje výrobu. Na obrázku 3a je zobrazeno frézování drážky (1) a pera (2). Na 
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obrázku 3b je vyobrazeno frézování rohových spojů rybinovací frézou a na obrázku 3c 

frézování drážky, která by ručně musela být zdlouhavě dlabána. [6] 

Na obrázku 4 jsou vidět základní druhy frézování podle polohy osy otáčení 

nástroje a podle tvaru ploch opisovaných břity nástroje. V buňce 4a je vidět nástroj 

s osou otáčení rovnoběžnou s obrobenou plochou a břity opisujícími válcovou plochu. 

Tento způsob se nazývá válcové frézování. V části 4b je zobrazeno kuželové frézování u 

kterého je osa otáčení nástroje nakloněna vůči obrobené ploše o daný úhel a jeho břity 

vytváří kuželovou plochu. Na obrázku 4c je nakreslen příklad čelního frézování, při 

kterém je osa rotace nástroje kolmá k obrobenému povrchu a boční břity pracují 

podobně jako u válcového frézování zatím co čelní břity jsou rovnoběžné s obrobeným 

povrchem. Tento způsob je využíván u stopkových a některých tvarových fréz. V části 

4d je frézování čelně kuželové, které kombinuje dva předchozí způsoby obrábění. Osa 

rotace nástroje je zde kolmá k obrobenému povrchu, ale na rozdíl od předchozího jsou 

zde břity vzhledem k obrobenému povrchu skloněny o daný úhel a často se používají i 

zaoblené břity pro tvarové frézování. [6] 

 

Obrázek 4: Způsoby frézování podle polohy osy rotace nástroje a opisovaných ploch břity [6] 

2.3 Technologické podmínky 

Na kvalitu obrobeného povrchu mají do značné míry vliv technologické podmínky, 

které při obrábění nastavíme. Stejně tak mají vliv na otupování a životnost nástrojů. 

Důležitým faktorem je tloušťka odebírané vrstvy a délka třísky. Od této veličiny se 

odvíjí veličiny ostatní jako je řezná rychlost, posuv na zub či posuv minutový. Ke 
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stanovení těchto veličin správně vede několik možných způsobů. Jedním z nich je řídit 

se doporučením výrobců konkrétních nástrojů a používat technologické podmínky dle 

jejich tabulek. Dalším způsobem je použití výpočtů, do kterých však potřebujeme určité 

vstupní hodnoty. Při určování správných technologických podmínek se můžeme řídit 

grafy a nomogramy, které nalezneme v obráběcích příručkách.  

Jedním z nejčastěji používaných způsobů při určování technologických podmínek 

je pomocí nákladové optimalizace. Principem této metody je nalezení minimálních 

nákladů na výrobu v závislosti na řezných podmínkách. V úvahu se proto berou náklady 

na strojní čas (Ns), náklady na spotřebu nástrojů (Nnv) a náklady vedlejší (Nv). Jak je 

zobrazeno v grafu na obrázku 5, součtem předchozích hodnot se stanový celkové 

náklady (N) a pomocí nich zjistíme optimální řeznou rychlost pro zajištění co 

nejmenších nákladů na výrobu. 

 

Obrázek 5: Nákladová optimalizace 

(https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/16430/1/Koukol.pdf) 

Délku třísky při malých tloušťkách odebírané vrstvy a malých posuvech lze 

vypočítat pomocí vztahů v rovnici 1. Písmenem D je označen průměr nástroje, R značí 

poloměr nástroje, h je označení tloušťky odebírané vrstvy, písmeny uz je zde označen 

posuv na jeden břit nástroje a sstř označuje střední tloušťku třísky. [6] 

    √  
 

 
  √     
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Orientační délku třísky lze také zjistit z nomogramu na obrázku 6. Na vodorovné 

ose najdeme průměr frézovacího nástroje, ve středu nomogramu nalezneme určitou 

tloušťku odřezávané vrstvy a poté na svislé ose zjistíme hledanou délku třísky.  

 

Obrázek 6: Nomogram pro určení délky třísky [6] 

Řeznou rychlost při obrábění můžeme zjistit ze známého vzorce zapsaného 

v rovnici 2. Písmenem D je zde označen průměr frézovacího nástroje, n je označení pro 

počet otáček za minutu.  

   
     

       
                                        

Stejně jako u délky třísky se i u řezné rychlosti můžeme pro rychlou orientaci řídit 

nomogramem na obrázku 7. Na svislé ose vpravo nalezneme průměr používaného 

nástroje. Ve středu nomogramu pak hledáme podle určitých otáček za minutu. Poté už 

jen odečteme řeznou rychlost z příslušné osy. Na spodní vodorovné ose je hledaná 

řezná rychlost pro průměry 1-10 cm a na vrchní vodorovné ose pro průměry 10-100 cm.  
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Obrázek 7: Nomogram pro určení řezné rychlosti [6] 

Pro určení minutového posuvu se používá rovnice 3. Z této rovnice lze určit i 

posuv na zub uz. Posuv na jednu otáčku nástroje je zobrazen v rovnici 4. Písmenem u je 

v těchto vzorcích označen posuv za minutu, uz značí posuv na jeden zub nástroje a un 

označuje posuv na jednu otáčku nástroje. Písmenkem z je označen počet zubů nástroje 

a malým n počet otáček nástroje za jednu minutu. [6] 
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3 Požadované vlastnosti strojů 

3.1 Historie frézovacích strojů 

První frézovací stroje byly zhotoveny na konci 18. století a byly především 

používány na zámečnické práce. Dnešním moderním frézkám se ale příliš nepodobaly. 

První frézka, která měla již většinu základních částí stejných či podobných těm dnešním, 

vznikla na začátku 19. století. V průběhu desítek let docházelo ke zdokonalování, až 

byla na světové výstavě v Paříži v roce 1867 představena první univerzální frézka, která 

již měla všechny podstatné znaky novodobých frézek. S nástupem počítačů se začaly 

vyvíjet i počítačem řízené obráběcí stroje, až do současné podoby univerzálních CNC 

frézek a dřevoobráběcích routerů. [7] 

Na obrázku 8 je zobrazen příklad moderního CNC routeru. Jedná se o typ 

počítačem řízené 3osé portálové frézky.  

 

Obrázek 8: Moderní CNC router [https://www.eurazio.eu/cs/produkt/rct-2513-6000w]  
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3.2 Parametry frézovacích strojů 

3.2.1 Pracovní plocha 

Základním charakterem obráběcího stroje je velikost pracovní plochy. V praxi se 

setkáme s routery s pracovní plochou velikosti listu A4, které většinou slouží jen pro 

domácí a kutilské potřeby, až po portálové frézky s pojezdem převyšujícím dva a půl 

metru. Oproti klasickým univerzálním frézkám na kov, mají CNC routery velmi velkou 

pracovní plochu vzhledem k celkové velikosti stroje. Jak je vidět na obrázku 8, a vyplývá 

i z parametrů uváděných výrobcem, na velikost stroje 3100x2100x1800 je zde velmi 

velká pracovní plocha 2500x1300. [8] 

3.2.2 Otáčky vřetene 

Jak vyplývá ze zkušeností výrobců nástrojů, ideální řezná rychlost při frézování 

dřeva by neměla klesnout pod 25 metrů za sekundu. Při větších průměrech nástrojů to 

v praxi může znamenat otáčky vřetene až 25 tisíc otáček za minutu. Proto je snaha 

vyvíjet co nejvýkonnější přesná vřetena, která by tyto podmínky byla schopna 

nabídnout. Výrobci moderních portálových frézek již nabízejí vřetena, která běžně 

zvládají až 24 tisíc otáček za minutu.  

3.2.3 Přesnost 

Výkonnější vřetena a větší pojezdy os, oproti frézkám určeným k obrábění kovů, 

negativně ovlivňují tuhost a přesnost strojů, která se u běžně prodávaných strojů 

pohybuje v zhruba od 0,03 až 0,05mm. Je proto nutné při obrábění na těchto strojích 

počítat s větším tolerančním rozpětím, než při obrábění na klasických frézkách na kov, 

kde lze počítat s přesností v řádech tisícin milimetru. [8][9] 

3.2.4 Chlazení 

Dalším důležitým bodem u obráběcích strojů je chlazení nástrojů a materiálu. Při 

nedostatečném chlazení může dojít k přehřívání nástrojů a ke snížení jejich životnosti. 

Při přehřívání obrobku u obrábění dřeva může dokonce dojít k napalování až spálení 

materiálu. U obrábění dřeva, oproti kovu, nelze použít chladicí kapaliny, jelikož by 

mohlo dojít ke znehodnocení obráběného materiálu. Proto se u většiny moderních 
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obráběcích strojů na dřevo používá chlazení vzduchem. Proudící vzduch ochlazuje 

vřeteno i obrobek a nedochází tak jejich přehřívání. [8] 

3.3 Odstraňování třísek 

Odstraňování třísek z obráběcího prostoru je nedílnou součástí každého obrábění. 

U kovoobrábění, kde je pracovní prostor zakrytý, tuto funkci plní chladicí kapalina. U 

běžných portálových frézek na dřevo, které většinou nejsou zakryté, a chlazení probíhá 

pomocí proudícího vzduchu, by to znamenalo rozprášení dřevěných třísek a prachu po 

celé místnosti. Mělo by to za následek nejen znečištění místnosti, ale především 

ohrožení zdraví obsluhy.  

Pokud by se třísky z prostoru kolem nástroje neodstraňovaly, mohlo by dojít 

k jejich nalepení na nástroj a následnému vtlačení do obrobené plochy. To by mohlo 

znehodnotit jak kvalitu obrobené plochy, tak i nástroj samotný. Odstranění třísek je 

důležité i kvůli odvodu tepla z obráběného prostoru. Z těchto důvodů se třísky 

z pravidla odsávají do speciálních zásobníků.  

Pro kvalitní odsátí a zabránění vnikání třísek do okolí se používají speciální 

odsávací držáky s integrovaným kartáčem, který pomáhá metat třísky k odsávací trubici. 

Příklad takového držáku je zobrazen na obrázku 9. Otvorem v držáku se protáhne 

nástroj tak, aby štětiny nepřevyšovaly používanou délku nástroje, a na vyčnívající 

nástavec se přimontuje odsávací hadice.  

 

Obrázek 9: Odsávací držák frézky [http://www.cncshop.cz/odsavaci-drzak-frezky-43mm] 
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4 Požadované vlastnosti nástrojů 

4.1 Nástrojové materiály 

Podle jedné z předních českých firem, zabývající se výrobou dřevoobráběcích 

nástrojů, se v dnešní době k výrobě nástrojů k obrábění dřeva používají stále více 

slinuté karbidy. Jedná se o vysoce kvalitní materiál, jehož vlastnosti lze upravovat jeho 

chemickým složením.  

Pro obrábění dřeva jsou nejvhodnější slinuté karbidy ze skupiny K. Chemické 

složení u této skupiny je 75-95% wolfram karbidu a zbytek obsahu tvoří kobalt. 

Výhodou tohoto materiálu je jeho výroba spékáním. Díky této metodě lze vytvořit i 

monolitické nástroje o velmi malých průměrech.  

4.2 Univerzální dřevoobráběcí frézy 

Univerzální frézy používané pro obrábění dřeva lze rozdělit na dva základní druhy. 

Jedná se o frézy hrubovací a dokončovací. U hrubovacích fréz se nejčastěji setkáme 

s tělesem ze zušlechtěné oceli, do kterého se připevňují výměnné břitové destičky ze 

slinutého karbidu. Příklad takovéto frézy je zobrazen na obrázku 10. Liší se druhem 

provedení, ale i počtem břitových destiček, které do nich lze vsadit. Pro hrubování na 

malém prostoru se používají monolitické válcové frézy, s vyfrézovaným vedlejším 

ostřím, což slouží jako lamač třísek i při obrábění materiálů s dlouhými vlákny jako je 

dřevo. Příklad takovéto frézy je uveden na obrázku 11. [10] 

  

Obrázek 10: Hrubovací frézy "ŽROUT" [http://www.rhplus.cz/?page=nase&kt=227] 
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Obrázek 11: Monolitická hrubovací fréza s lamačem třísek [https://www.igm.cz/igm-195-

hrubovaci-spiralova-freza-pozitivni-hwm-z3r--d20x60-l120-s-20/?tab=1#brand-slider] 

U dokončovacích univerzálních nástrojů se také setkáme s tělesem ze speciální 

oceli a výměnnými břitovými destičkami. Tento typ nástroje lze vyrobit jen do určitého 

průměru nástroje a menší rozměry se již vyrábí jako monolitní stopkové frézy. Při 

výrobě monolitních nástrojů lze vytvořit i kulové frézy, v praxi používané na 

dokončování tvarových ploch. Příklad kulových fréz je zobrazen na obrázku 12. U 

kulových fréz se zpravidla setkáme se dvěma břity, a to kvůli dostatečnému podepření 

břitu. 

 

Obrázek 12: Stopkové kulové frézy [http://www.sc-dilenske-naradi.cz/?url=cnc-

stroje/prislusenstvi/prislusenstvi-frezek/nastroje/stopkove-frezy-radiusove-%E2%80%93-sada-9-

ks&idProduktu=7696&idKategorie=19415] 

U monolitických nástrojů, stejně jako u výměnných břitových destiček, se používá 

povlakování. Podle výzkumů může povlak titan karbidu zvýšit životnost nástroje až 

pětinásobně. Oproti tomu povlak titan karbon nitridu není pro tyto nástroje vhodný, 

jelikož u malých úhlů ostří dochází k vylamování ostří již při samotném povlakování.  
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4.3 Specializované frézovací nástroje 

Při frézování dřeva se často setkáme se specializovanými nástroji určenými 

k obrábění nejčastějších obecných tvarů. Na obrázku 13 je zobrazen nákres speciální 

tvarové frézy pro vytváření drážky a zároveň okrasné lišty pro vsazení výplně.  

 

Obrázek 13: Fréza pro vsazení výplně [http://www.rhplus.cz/?page=nase&kt=210] 

Specializované nástroje se používají i k jednodušším tvarům, které se v praxi 

často opakují. Příkladem takového nástroje je fréza na obrázku 14. Tento nástroj je 

určen k vytváření přesných spojení mezi dvěma kusy. 

 

Obrázek 14: Fréza pro profesionální spoje [https://www.igm.cz/cmt-freza-pro-profesionalni-

spoje--d47-6x12-7-36-h5-3-s-12-hm/] 

V praxi jsou velmi časté tvarové frézy určené k frézování okrasných lišt a 

zakončení, k vytváření okrasných kuchyňských dvířek a frézovaných dveří. Příklad 

takovéto frézy je zobrazen na obrázku 15.  
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Obrázek 15: Profilová fréza [https://www.simek.eu/c948-profilova-freza-celni-r4-d31-7x13-s-8-

hm/]  
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5 Realizace 

5.1 Model a nástroje 

Pro výzkum chování dřeva při různých obráběcích strategiích byl zvolen reliéf 

vytvořený v programu Autodesk Inventor. Na následné programování obráběcích 

strategií byl použit program Autodesk ARTCam, díky vhodnému postprocesoru na 

školní router. Vytvořený reliéf, jehož model je zobrazen na obrázku 16, obsahuje 

rovinné i 3D tvarové plochy, aby bylo možno zkoumat chování materiálu při co největší 

rozmanitosti drah. U tohoto modelu je také možné zaměřit se na přechody z rovinných 

ploch na tvarové, což bude potřebné pro zhodnocení vzhledové kvality obrobeného 

reliéfu. 

 

Obrázek 16: Reliéf pro obrábění 

Aby byla zajištěna co největší rozmanitost zkoumaných možností, byla pro 

obrábění načisto použita válcová i kulová fréza. Reliéfy, seřazené v modelu na obrázku 

17 nahoře, byly obrobené dvoubřitou válcovou frézou o průměru 5mm. Reliéfy, 

seřazené dole, byly obrobeny dvoubřitou kulovou frézou o průměru 4mm. Obě použité 

frézy jsou vyrobené z rychlořezné oceli a určené výrobcem na obrábění dřeva. Frézy 

jsou zobrazeny na obrázku 18.  
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Obrázek 17: Celkový model pro obrábění 

 

Obrázek 18: Frézy použité pro obrábění 

Pro obrábění bylo zvoleno bukové dřevo. Toto dřevo bylo zvoleno jako 

nejběžnější a nejlépe dostupný zástupce tvrdého dřeva. Buk má při vlhkosti 12% 

hustotu zhruba 680 kg*m-3 a má světle hnědou až narůžovělou barvu. Z důvodů 

popsaných v této bakalářské práci, byla pro obrábění použita spárovka z bukového 

dřeva. Před obráběním byl polotovar umístěn v místnosti s obráběcím strojem při 

konstantní teplotě, aby došlo k vyschnutí dřeva a dosažení rovnovážné vlhkosti 

odpovídající podmínkám prostředí.  

K obrábění byl použit školní router ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky. 

Jedná se o na zakázku vyrobený router s řídicím systémem XpertMill požadující vstup 

v jednoduchém ISO G kódu. Celkový pracovní prostor stroje je 995x1550x195 mm. 

Vřeteno stroje dosahuje až 24 000 otáček za minutu. 

Celý model byl předem vyhrubován stejnou strategií, aby byly zajištěny stejné 

podmínky při obrábění načisto. Pro obrábění načisto byl ponechán přídavek 0,5 mm a 

pro všechny strategie byly použity stejné technologické podmínky.  
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Kvůli momentálnímu poškození stroje nebylo možné zajistit přesné nastavení 

určených otáček nástroje. Otáčky se prozatímně nastavují pomocí frekvenčního měniče 

a bylo přihlédnuto k radám a zkušenostem obsluhy stroje z ústavu mechaniky tekutin a 

termodynamiky. Otáčky nástroje byly nastaveny na zhruba 20 000 otáček za minutu. 

Pro obrábění načisto byl nastaven posuv nástroje 1,4 m*min-1 . Tento posuv byl zvolen 

na základě doporučení výrobce nástroje jako ideální posuv pro obrábění tvrdého dřeva 

těmito nástroji. Úběr nástroje byl nastaven na 0,2 mm kvůli tvarové složitosti 

obráběného modelu i obráběného reliéfu.   

Obvyklým kritériem hodnocení při obrábění bývá přesnost. Dalším v praxi 

nejpoužívanějším kritériem bývá drsnost obrobeného povrchu. Jelikož je ale cílem této 

bakalářské práce výroba okrasného reliéfu a jejím cílem je zjištění ideální strategie pro 

výrobu ozdobného reliéfu, budou modely hodnoceny pouze na základě posouzení 

vzhledové kvality obrobených ploch. Vyhodnocení bude probíhat na základě předložení 

vyrobeného reliéfu a hodnotících kritérií, popsaných v kapitole Hodnocení, několika 

nezávislým lidem.  

5.2 Obrábění válcovou frézou 

5.2.1 Obráběcí strategie: řádkování po dřevních vláknech 

Při obrábění po dřevních vláknech válcovou frézou docházelo k výraznému 

sloupávání dřevních vláken místo odlamování klasické třísky. Fotografie daného 

modelu je zobrazena na obrázku 19. Je vidět, že docházelo i k odlamování větších kusů 

dřeva podél ostrých hran na přechodech ploch. Obrobení modelu touto metodou 

trvalo 15 minut a 30 sekund. 
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Obrázek 19: Obrábění po dřevních vláknech válcovou frézou 

Zvolená strategie s tímto nástrojem není vhodná. Z důvodů popsaných výše i 

z důvodu nutnosti nastavení velmi malého kroku nástroje, aby nedocházelo ke vzniku 

takzvaných schodů na šikmých plochách. To by způsobilo výrazné prodloužení 

obráběcího času.  

5.2.2 Obráběcí strategie: řádkování kolmo k dřevním vláknům 

U této zvolené strategie docházelo ke vzniku otřepků po obrábění. Otřepky jsou 

dobře znatelné na obrázku 20. Na obrázku 21 jsou vidět vzniklé vláskovité třísky. 

Docházelo zde k odlupování jemných třísek a ke znehodnocení obráběné plochy. 

Celkový čas obrábění touto metodou byl 17 minut a 5 sekund. Obráběcí čas vychází 

téměř stejný jako u předchozí strategie, což odpovídá symetrii vytvořeného modelu 

v obou směrech os X a Y. 
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Obrázek 20: Obrábění kolmo k vláknům válcovou frézou – otřepky 

Obrázek 21: Obrábění kolmo k vláknům válcovou frézou – vláskovité třísky 
 

Tato zvolená strategie s tímto nástrojem není vhodná. Dochází zde ke 

znehodnocení obráběných ploch a stejně jako u předchozí strategie by bylo nutné 

nastavit mnohem menší krok nástroje, aby nedocházelo ke vzniku schodů na šikmých 

plochách. 

5.2.3 Obráběcí strategie: řádkování 45: k dřevním vláknům 

Jak dokazuje fotografie na obrázku 22, řádkování 45: k dřevním vláknům není 

vůbec vhodné pro tento druh obrábění. Vznikalo zde velké množství sloupaných třísek. 
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Obráběná plocha byla příliš znehodnocena, aby mohla být tato strategie s tímto 

nástrojem použita pro obrábění konečného reliéfu. Celkový čas pro obrábění byl 22 

minut a 15 sekund. Došlo tedy i ke značnému prodloužení obráběcího času z důvodu 

prodloužení přechodů mezi plochami a náročnosti obrobení těchto ploch válcovou 

frézou. 

 

Obrázek 22: Obrábění 45: k dřevním vláknům válcovou frézou 

5.2.4 Obráběcí strategie: Konturování 

Jak je vidět na obrázku 23, při konturování válcovou frézou docházelo 

k odlamování velkých kusů materiálu na stykových hranách dvou kolmých ploch. Čas 

potřebný pro obrobení touto metodou byl nejmenší při obrábění válcovou frézou a to 

14 minut a 5 sekund. Vznik takzvaných schodů je ale patrný na všech směrech obrábění. 

Tato zvolená strategie je s tímto nástrojem opět nevhodná pro obrábění konečného 

reliéfu. Obráběcí čas je sice nejmenší, ale z hlediska znehodnocení materiálu vychází 

tato strategie nejhůře. Shrnutím této části je, že válcová fréza není při těchto 

podmínkách vhodná pro obrábění tvarových ploch při použití ani jedné ze zvolených 

strategií. 
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Obrázek 23: Obrábění konturováním válcovou frézou 

5.3 Obrábění kulovou frézou 

5.3.1 Obráběcí strategie: řádkování po dřevních vláknech 

Při obrábění po dřevních vláknech kulovou frézou docházelo k lehkému 

nabalování třísek na nástroj, které poté zůstávaly na obrobené ploše. Dále docházelo 

k odtrhávání menších kusů na spojnici dvou ploch. Těchto defektů si lze všimnout na 

obrázku 24. Na obrázku 25 je zobrazena nedokonale obrobená hrana modelu, na které 

zůstávaly nabalené třísky. 

Obrábění touto strategií s tímto nástrojem trvalo 13 minut a 15 sekund. Časově 

vychází tato strategie dobře. Vznikají zde však některé defekty, které mají na konečný 

vzhledový výsledek vliv. Při použití této strategie docházelo k nabalování třísek a 

k občasnému vyštípnutí menších kusů materiálu, proto je tato technologie hodnocena 

jako nevhodná pro obrábění konečného reliéfu. 
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Obrázek 24: Obrábění po dřevních vláknech kulovou frézou – obrobená plocha 

 

Obrázek 25: Obrábění po dřevních vláknech kulovou frézou - obrobená hrana 

5.3.2 Obráběcí strategie: řádkování kolmo k dřevním vláknům 

Na obrázku 26 je vyfotografována obrobená plocha za použití řádkování kolmo 

k dřevním vláknům kulovou frézou. Můžeme vidět obrobenou část reliéfu, která je 

převážně bez defektů a bez vad, vyskytujících se při obrábění předchozími metodami. 

Na obrázku 27 je vyfotografována druhá část reliéfu, na které lze vidět čistě obrobenou 

tvarovou plochu bez vyštípaných vláken. Na obou fotografiích je vidět, že obrobené 

plochy mají hladký povrch, který je na pohled velmi hezký, a vzniklé vady se vyskytují 
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jen ojediněle. Obráběcí čas se jen mírně prodloužil oproti předchozí strategii na 14 

minut a 20 sekund. 

 

Obrázek 26: Obrábění kolmo k dřevním vláknům kulovou frézou - rovinná plocha 

 

Obrázek 27: Obrábění kolmo k dřevním vláknům kulovou frézou - tvarová plocha 

5.3.3 Obráběcí strategie: řádkování 45: k dřevním vláknům 

Při obrábění kulovou frézou pod úhlem 45: k dřevním vláknům docházelo ke 

značnému narušování ostrých hran modelu. Jak lze vidět na obrázcích 28 a 29, 

z obráběných hran se vyštípávaly kousky materiálu. Docházelo zde i k nabalování třísek, 
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které zůstávali na obrobené ploše. Oproti obrábění válcovou frézou zde ale došlo ke 

značnému zkrácení obráběcího času na 10 minut a 50 sekund. 

 
 Obrázek 28: Obrábění 45: k dřevním vláknům kulovou frézou - hrana 1 

 
Obrázek 29: Obrábění 45: k dřevním vláknům kulovou frézou - hrana 2 

Tato metoda byla vyhodnocena jako nevhodná pro obrábění konečného reliéfu. 

Obráběcí čas sice vyšel jako nejkratší, defekty vznikající na ostrých hranách ale mají za 

následek znehodnocení obrobené plochy a mají vliv na vzhledovou kvalitu ploch.  
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5.3.4 Obráběcí strategie: Konturování 

Při konturování kulovou frézou docházelo ke značnému vyštipování dřevních 

vláken. Na obrázku 30 je vidět příklad obrobené hrany touto strategií. Jsou zde vidět 

defekty, vzniklé vyštípnutím velkých kusů materiálu. Dále zde došlo k nabalování třísek 

a vzniku otřepků na ostrých hranách.  

 

Obrázek 30: Obrábění konturováním kulovou frézou 

Čas potřebný pro obrobení byl 13 minut a 5 sekund, takže nedošlo ke značné 

odchylce. Tato metoda byla vyhodnocena jako nevhodná pro obrábění konečného 

reliéfu z důvodu vzniklých defektů, které mají velký vliv na konečnou vzhledovou 

kvalitu modelu.  

5.4 Obrábění reliéfu 

Z předešlého výzkumu vyplývá jako nejvhodnější metoda obrábění tvarových 

ploch do dřeva řádkování kulovou frézou kolmo k dřevním vláknům. Při obrábění touto 

metodou docházelo ke vzniku nejmenšího počtu vzhledových vad a ke vzniku 

vzhledově adekvátních ploch bez nutnosti dalšího zásahu. Pro realizaci reliéfu byla 

zvolena tato metoda a byly nastaveny stejné podmínky obrábění jako při výrobě 

zkoumaných modelů. Na obrázku 31 je zobrazena fotografie vyrobeného reliéfu. 
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Obrázek 31: Vyrobený reliéf 

Na výsledném reliéfu si můžeme všimnout hladkých obrobených ploch, které 

nepotřebují další zásah pro dosažení okrasného vzhledu reliéfu. Při obrábění docházelo 

jen k minimálnímu vzniku defektů stejně jako u zkoumaného modelu obrobeného 

touto metodou.  
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6 Hodnocení  

Pro vyhodnocení bylo použito vícekriteriální bodové hodnocení. Vybraným 

subjektům byl předložen vyrobený reliéf spolu s vyhodnocovanými kritérii a bodovou 

škálou. Prvním kritériem pro vyhodnocení bylo hodnocení dosažení požadovaného 

tvaru, kde šlo o zhodnocení tvaru vyrobeného reliéfu oproti 3D modelu a původní 

předloze. Druhým kritériem bylo hodnocení kvality povrchu reliéfu, kde šlo o 

zhodnocení obrobeného povrchu dřeva z hlediska drsnosti a vzhledu. Třetím kritériem 

bylo hodnocení přítomnosti otřepů, kde šlo o zhodnocení počtu otřepů vzniklých po 

obrábění a jejich vliv na vzhled reliéfu. Každý tázaný člověk mohl tato kritéria hodnotit 

body v rozmezí 0 až 5 bodů, přičemž 0 bodů bylo pro nejhorší a 5 bodů pro nejlepší 

výsledek. Zjištěné bodové hodnocení je zobrazeno v tabulce 3. 

Tabulka 3: Bodové hodnocení reliéfu 

SUBJEKT 
HODNOCENÍ 

DOSAŽENÍ 
TVARU 

HODNOCENÍ 
POVRCHU 

HODNOCENÍ 
OTŘEPŮ 

CELKOVÉ 
HODNOCENÍ 

HODNOCENÍ 
V % 

A 5 5 4 14 93% 

B 4 3 4 11 73% 

C 5 4 4 13 87% 

D 5 5 5 15 100% 

E 4 5 5 14 93% 

F 5 4 5 14 93% 

G 5 4 4 13 87% 

Ve sloupci „Celkové hodnocení“ v tabulce 3 je suma bodů každého subjektu a ve 

sloupci „Hodnocení“ je vypočítané procentuální vyjádření oproti maximálnímu 

možnému výsledku patnácti bodů.   
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vyzkoumat optimální směr drah nástroje pro 

obrábění dřeva a následná aplikace na výrobu okrasného reliéfu, aby byla dosažena 

dostatečná vizuální kvalita povrchu a nebylo nutné povrch reliéfu dále upravovat.  

Na základě rešerše a analýzy je nutno nejprve polotovar vysušit na rovnovážnou 

vlhkost a umístit ho do suchého prostředí, než dojde k samotnému obrábění. Obráběcí 

podmínky je nejlépe volit dle doporučení výrobce daných nástrojů. Pokud výrobce 

neposkytuje doporučené technologické podmínky, je dobré je volit buď dle nákladové 

analýzy v případě výroby za účelem největších zisků, nebo dle předešlých výzkumů na 

vzorcích dřeva pro dosažení optimálního výsledku. V této bakalářské práci byl zvolen 

posuv dle doporučení výrobce 1,4 m*min-1, otáčky nástroje byly nastaveny na zhruba 

20 000 ot*min-1 a úběr byl nastaven na 0,2 mm z důvodu tvarové složitosti.  

Samotný výzkum optimální strategie obrábění byl proveden na vzorcích 

vyrobených pomocí nástrojů určených na dřevo výrobcem. Zkoumané strategie byly 

řádkování směrem po dřevních vláknech, kolmo k dřevním vláknům, 45 stupňů 

k dřevním vláknům a konturování. Tyto vzorky byly zkoumány a hodnoceny z hlediska 

vizuální kvality obrobeného povrchu a jejich hodnocení je popsáno v podkapitolách 5.2 

a 5.3.  

Dle zkoumání těchto vzorků vycházela jako optimální strategie pro obrábění 

tvrdého dřeva řádkování kolmo k dřevním vláknům pomocí kulové frézy. Povrch u 

takto vyrobeného vzorku dosahoval nejmenšího počtu vzniklých defektů a naopak 

nejlepší vzhledové kvality obrobených ploch oproti ostatním zkoumaným vzorkům 

vyrobených jinými strategiemi či jiným nástrojem.  

Tato strategie byla i se stejnými technologickými podmínkami, jaké byli použity 

k výrobě zkoumaného vzorku, použita k výrobě okrasného reliéfu z tvrdého dřeva, 

konkrétně buku. Vyrobený reliéf byl následně předložen i s hodnotícími kritérii 

nezávislým subjektům, aby bylo zjištěno, zda vyzkoumaná a použitá metoda je vhodná 

k výrobě reliéfu z pohledu veřejnosti. Hodnotící kritéria i s výsledky hodnocení jsou 

popsány v kapitole 6 „Hodnocení“.  
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Hodnocení dosaženého tvaru oproti předloze dostalo od hodnotících 33 

z možných 35 bodů, což je velmi kladný výsledek. Hodnocení kvality obrobeného 

povrchu dřeva z hlediska drsnosti a vzhledu dostalo 30 bodů z 35 možných bodů. 

Kritérium hodnocení otřepů vzniklých po obrábění dosáhlo 31 bodů z 35 možných. Z 

procentuálního vyjádření hodnocení vychází, že většina tázaných vyhodnotila vyrobený 

reliéf alespoň z 87% kladně. Celkově lze říci, že metoda, zvolená na základě výzkumu, je 

optimálním řešením pro tvarové frézování dřeva pro okrasné účely a povrch po 

obrobení touto metodou nepotřebuje dalších větších úprav pro dosažení požadované 

vzhledové kvality.  
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