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1. Úvod 
 

Moderní obráběcí stroje zvyšují produktivitu se současným zvýšením přesnosti 

mechanického zpracování každý rok. Pro dosažení a udržení přesnosti v rozsahu několika 

mikrometrů je nutné kontrolovat chyby kovoobráběcích strojů a provádět jejich 

kompenzaci. Největší podíl na celkové chybě obráběcích strojů mají geometrické, 

kinematické a tepelné chyby. Tyto chyby lze podstatně snížit, ale nelze je zcela vyloučit. 

Zvýšení přesnosti obráběcích strojů je dosaženo zavedením speciálních konstrukčních 

řešení, zvýšením přesnosti montáže obráběcího stroje a použitím různých metod 

kompenzace chyb.  

Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících přesnost obráběcích strojů je tepelná 

deformace. Podíl tepelných chyb na celkové rovnováze CNC stroje mohou dosáhnout 

30–70 % [1], přičemž jejich vlivy nejsou stejné pro různé parametry přesnosti obráběných 

součástí. Největší vliv mají vnitřní zdroje tepla, které jsou primo způsobeny obráběcím 

strojem, například ložiska, vřetenové motory, vedeni, třeni nástrojů o obrobek atd. Vnější 

zdroje tepla, jako jsou teplota okolí, slunečné záření, mazací kapaliny, výrobní personál, 

které dohromady také mohou mít výrazný vliv na zahřátí strojů. 

Tepelné chyby je obtížné diagnostikovat kvůli tomu, že se rychle mění v průběhu času. 

Pro jejich redukce se používá speciální kompenzační modely, které jsou popsané v této 

prací.  

Diplomová práce bude řeší možnost přenosu kompenzačního modelu teplotních 

deformaci mezi stroji stejného typu a velikosti. Cílem je otestovaní funkčnosti modelu 

pomoci dat naměřených na kalibračním stroje, ověření účinnosti modelu při přenosu             
na jiny stroj, pomoci dat z několika etap měřeni. Každá etapa je stručně popsaná v práci             

i obsahuje několik měřeni s různými vstupními parametry. Na základě výsledků testování 

modelu je provedena analýza za účelem ověření přenositelnosti modelu, účinnosti             
při aplikaci na jiny stroj a závislosti vstupních parametrů na chovaní modelu. Na závěr 

bude provedeno komplexní posouzení modelu, doporučení ke změně tohoto modelu             

a návrh dalších měřeni pro podrobnější analýzu v této oblasti. 
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2. Cíle práce 

Cílem této práce je otestovat model kompenzace teplotních deformací pro stroj 

MULTICUT 630 za účelem ověření jeho funkčnosti a možnosti jeho přenositelnosti na 

stroje stejného typu a velikosti. Testováním vznikne analýza úspory a poznatky o nutných 

úpravách modelu pro aplikaci na jiném než kalibrovaném stroji. 

Pro naplnění cíle práce bylo nutné provést následující kroky: 

• Rešerše v oblasti vzniku tepelných jevu v obráběcích strojích. 

• Rešerše metod pro minimalizaci teplotních deformací obráběcích strojů, 

podobnostní analýza. 

• Orientace v nastavení experimentů a naměřených datech teplotně-deformačního 

chování dvou různých multifunkčních strojů stejné typové řady. 

• Zpracování a interpretace naměřených dat kalibračních a verifikačních testů. 

• Aplikace stávajícího modelu teplotních chyb stroje k ověření jeho přenositelnosti.  

• Návrh a realizace modifikací kompenzačního modelu teplotních chyb, 

vyhodnocení a diskuze výsledků z pohledu modelovací a experimentální 

náročnosti. 
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3. Tepelné jevy v obráběcích strojů 
 

Energie přiváděná do stroje, která se při provádění procesu řezání nevynakládá,                   

se přeměňuje na teplo a hromadí se v součástech, částech a mechanismech stroje                         
a částečně se rozptyluje do okolního prostředí. To vede ke změně počátečního tepelného 

obsahu celé konstrukce obráběcího stroje, ohřívání dílů a sestav, a jejich teplotních 

deformací. 

 Účinek tepelné energie na každý jednotlivý prvek stroje se navíc liší v důsledku mnoha 

faktorů, které určují tok tepelných a termoelastických procesů. 

 Vliv tepelné energie na prvky stroje závisí na druhu a povaze zdroje, podmínkách 

výměny tepla s prostředím, způsobu dodávání tepla, tvaru a velikosti prvku, jeho 

materiálu, orientaci prvku v prostoru, typu spojení a interakce s prvky, které jsou s ním   

v kontaktu, a na řadě dalších faktorů. Vznik tepelného odporu stroje lze považovat             

za proces přeměny podle struktury stroje, energie, která je do něj dodávána. 

Na Obr. 1 je zobecněný diagram tvorby a analýzy tepelné odolnosti stroje, který ve sledu 

jejich posouzení ukazuje stupně přeměny energie až po vyhodnocení a stanovení 

parametrů a charakteristik tepelné odolnosti stroje. 

 Podobný metodický a koncepční přístup a odpovídající schéma vytváření tepelné 

odolnosti se používají také při zvažování tepelných procesů součástí, částí a prvků stroje. 

Proto při zvažování tepelných procesů vyskytujících se v kovoobráběcích strojích lze 

rozlišit následující zobecněné zásadně odlišné třídy problémů [2]: 

• Strukturální termofyzikální analýza, kdy se berou v úvahu pouze hlavní                         

a nejvýznamnější vztahy mezi částí a součástí stroje a jejich nejběžnějšími 

tepelnými a termoelastickým charakteristikami. 

• Strukturální termofyzikální syntéza, kdy je základní konstrukční a dispoziční 

struktura stroje vytvořena z kombinace typických a relativně homogenních 

tepelně zatížených částí a součástí stroje podle předem stanovených pravidel pro 

jejich kompatibilitu. 

• Parametrická termofyzikální analýza, když uvažujeme vliv parametrů                         

a charakteristik na úroveň zahřívání a deformace prvků termofyzikální struktury 

stroje, jeho částí a sestav. 

• Parametrická termofyzikální syntéza, kdy se vytváří a zajišťuje stanovená 

úroveň tepelné odolnosti stroje. 
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 Obr. 1 Zobecněný diagram tvorby a analýzy tepelné odolnosti stroje [2] 

Při řešení těchto problémů se předpokládá, že počáteční data (termofyzikální, 

termomechanická, geometrická) jsou známými veličinami, jejichž hodnoty jsou získány 

z odpovídající regulační, technické, referenční nebo jiné dokumentace, a jsou také 

výsledkem z experimentálních dat. V některých případech lze použít odhadované 

hodnoty, které přiměřeně odrážejí povahu probíhajících tepelných procesů ve variantě 

termofyzikální analýzy nebo syntézy stroje. Při zvažování téměř jakéhokoli úkolu             

pro určení tepelné odolnosti stroje, jeho strukturální a parametrickou termofyzikální 

analýzu vyžaduje jasnou představu o zdrojích tepla, ovlivňujících kovoobráběcí stroj, 

jejich typu, povaze působení a velikosti. 

V termofyzikální analýze obráběcího stroje jsou skutečné zdroje nahrazeny 

idealizovanými, jejichž tvar se do určité míry blíží skutečnému. Zdroje mohou mít 
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podobu prostorových těles s různými zákony distribuce tepla. V závislosti na poměru 

velikosti jsou zdroje rozděleny na bodové, lineární, ploché a objemové [3]: 

• Bodový zdroj se vyznačuje velmi malými rozměry vzhledem k velikosti tělesa, 

ve kterém dochází k tepelným procesům. Například teplo v ložisku může být 

považováno za bodový zdroj při návrhu teplotního pole stroje jako celku. 

• Lineární zdroj je charakterizován významnými rozměry v jednom ze směrů 

vzhledem k ostatním, takže sekundární rozměry mohou být zanedbané,                       

za předpokladu, že jsou nulové. 

• Plochý zdroj je charakterizován významnými rozměry ve dvou směrech 

vzhledem ke třetímu, jehož hodnota může být zanedbána, za předpokladu, že je 

mnohem menší než ostatní rozměry. 

• Objemový zdroj je charakterizován srovnatelnými hodnotami ve třech směrech, 

tj. zdroj tepla je distribuován v určitém objemu. 

Uvedené zdroje, s výjimkou bodového, můžou být omezené nebo neomezené. 

Kromě toho se zdroje liší umístěním na ploše a tvarem povrchu, na kterém jsou 

umístěny (válcový, kuželový, plochý atd.). 

V závislosti na umístění vzhledem ke stroji jsou zdroje tepla rozděleny na vnitřní a vnější: 

• Vnitřní zdroje je výsledek přeměny energetických ztrát na teplo v prvcích, 

sestavách, mechanismech a částech stroje (elektrické, hydraulické a mechanické 

třecí ztráty. Například v prvcích stroje, jako jsou elektrické motory, ozubená  

kola, ložiska, spojky, řemenové pohony, hydraulické válce, tlumiče atd.). Teplo 

generované vnitřními zdroji zvyšuje teplotu stroje. Ve struktuře vzniká teplotní 

pole, které se mění v čase a prostoru, dokud není dosaženo ustáleného tepelného 

stavu, který závisí na množství generovaného tepla, tepelné kapacitě stroje, 

podmínkách šíření a přenosu tepla. Po dosažení ustáleného stavu se teplotní pole 

časem ustálí, ale mění se v prostoru [3]. 

• Vnější zdroje jsou způsobeny přenosem energie z objektů obklopujících stroj             

a jeho okolí. Mezi externí zdroje patří: kolísání teploty nadace a prostředí, 

proudění vzduchu, topné a chladicí systémy umístěné v blízkosti stroje, sluneční 

paprsky přímo dopadající na stroj, režná kapalina atd. [3].  

• Prostředí výrobní místnosti. Průmyslová budova je obvykle vystavena změnám 

teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku způsobeným změnami klimatických 

podmínek. Klimatizace v místnosti je obvykle vrstvená nebo konvekční.  

Během pracovního dne standardní průmyslová budova podléhá cyklickým 

změnám teploty. Při širším pohledu prochází budova ročními výkyvy průměrných 

teplotních změn. Navíc během pracovní směny dochází k několika změnám 

provozních charakteristik stroje. Všechny tyto faktory vedou ke vzniku tepelných 

podmínek konstrukcí strojů, které se mění v čase. Dynamické kolísání teploty 

nakonec vede k časově závislým tepelným chybám, které je obtížné popsat. 
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Kromě toho je další teplo způsobeno slunečním zářením a světelným zařízením. 

Kombinace těchto faktorů vede ke vzniku složitých teplotních režimů a teplotních 

deformačních charakteristik. 

• Výrobní personál. Přímý kontakt mezi lidmi a strojem mění tepelné vlastnosti 

stroje. Navíc při práci s vysoce přesným zařízením a během měření se tepelné 

záření od personálu stává významným faktorem zhoršování kvality práce. 

• Tepelná paměť z předchozího prostředí. Velmi často jsou obrobky postupně 

zpracovávány v několika dílnách s různými tepelnými podmínkami (v souladu      

s technologickými požadavky). Z tohoto důvodu se v obrobku může tvořit 

zvýšené teplo. (Tuto tepelnou paměť lze odstranit pomocí ventilačních jednotek, 

olejových lázní atd.) [3]. 

Pro ilustraci vlivu změn okolní teploty na tepelný režim stroje na Obr. 2 jsou uvedeny 

experimentální výsledky tepelného režimu frézky z hlediska vlivu teploty okolí Tv            

na tepelnou deformaci stojanu, vřetena a jejich teploty. Dále je ukázán vliv nejen zvýšení 

teploty vzduchu, ale také jeho prudké změny. V [4] je ukázáno, že když okolní teplota 

kolísá podle sinusoidálního zákona, překročení teploty TP části kovoobráběcího stroje            

s rovnoměrným rozložením hmoty se také změní podle sinusoidálního zákona, ale             

se sníženou amplitudou cosβ as fázovým posunem β: 

  

𝑇𝑝 =  𝑇𝑣𝑐𝑜𝑠𝛽 cos(𝜔𝜏 −  𝛽) , (1)    

 

kde τ je čas v hodinách; ω = 2π / t, t je doba kolísání teploty v hodinách, β = arktan (ω / 

m); m = αF (1 + ψ) / G, ψ – součinitel tepla přeneseného do částí stroje, c – měrná 

tepelná kapacita, G – hmotnost dílu. [4] 

       Obr. 2 Vliv změn teploty vzduchu na tepelný režim frézky [4] 
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Kromě uvedených vnějších a vnitřních zdrojů tepla existuje ještě jeden druh zdroje – 

samotný režný proces, v němž se mechanická energie přeměňuje na teplo, které se přenáší 

na obrobek, nástroj a třísku a částečně se odvádí chladicí kapalinou. V Tab. 1 ukazuje 

údaje o měrné spotřebě energie různých typů zpracování na kovoobráběcích strojích, 

které určují parametry řezné energie pro různou produktivitu (rychlost odstraňování 

materiálu). Produkované teplo může být sdíleno do prvky stroje, které jsou v přímém 

kontaktu, což destabilizuje tepelný režim stroje. [5]  

 

Tab. 1: Měrná spotřeba energie u typů zpracování [5] 

Druh zpracování Fyzický proces Měrná spotřeba energie 

(kJ/𝒄𝒎𝟑) 

Soustružení Plastická deformace 1-10 

            Frézovaní Plastická deformace 1-10 

Brusné řezání Tavení 10-30 

Hrubé broušení Tavení 20-60 

Jemné broušení Tavení 60-200 

Elektroerozivní Tavení 100-1000 

Elektrochemické Ionizace 500-2000 

Řezaní paprskem Ionizace 100-3000 
 

Tab. 2: Technické ukazatele metod zpracování [5] 

Metody 

zpracovaní 

Plocha řezané 

vrstvy (𝒎𝒎𝟐) 

Měřená práce 

řezaní 

(kJ/𝒄𝒎𝟑) 

Rychlost řezaní 

(m/s) 
Výkon (𝒄𝒎𝟑/c) 

Soustružení 1,0 0,5-0,7 1,5-7,5 0,05-50 

Protahovaní 0,5 2,5-3,7 0,01-1,0 0,004-0,1 

Frézovaní 0,3 5,0-7,5 2-6 0,002-1,0 

Broušení   0,5×10-4 55-70 25-50 0,005-0,02 

 

Jedním z indikátorů účinné implementace procesu zpracování je účinnost práce při řezání, 

tj. poměr práce řezání k objemu řezaného kovu. účinnost práce při řezání závisí (Tab. 2), 

jak je uvedeno v [6], na podmínkách řezání, rychlosti řezání, ploše průřezu řezaného 

materiálu, geometrii nástroje, a proto se velmi liší pro každou metodu zpracování.  

V [7] byl zaznamenán následující vztah rozloženi energie během řezání: 

• 7 % – teplo vstupující do součásti; 

• 18 % - teplo vstupující do nástroje; 

• 75 % - teplo odváděné třískou a chladivem. 

U strojů typu HSM (High Speed Machine) určených pro vysokorychlostní zpracování, 

kdy až 80% energie uvolňuje během řezání je způsobeno mechanickou deformací třísky, 

má poměr rozloženi energie během řezání následující podobu: 

• 3 % - 5 % – teplo vstupující do součásti; 

• 17 % - 20 % - teplo vstupující do nástroje; 

• 75 % - 80 % - teplo odváděné štěpkami a chladivem. 
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Ztráta energie během řezání je hlavně odvozena z procesu výměny tepla částmi stroje.    

V případech, když jsou požadavky na přesnost obrábění dostatečně vysoké, má to určitý 

vliv na celkovou přesnost stroje. Pokrok ve vytváření nových nástrojových materiálů 

výrazně zvýšil rychlost řezání při zpracování kovů na kovoobráběcích strojích. Hlavní 

překážkou zvyšování rychlosti zpracování na kovoobráběcích strojích je nemožnost 

adekvátního zvýšení rychlosti otáčení a pohybu pracovních prvku obráběcího stroje, což 

se týká především sestav vřeten. Vytvoření takových vysokorychlostních vřetenových 

sestav vyžaduje řešení řady problémů – snížení úrovně produkce tepla a úrovně ohřevu 

vřetenových sestav, které na jedné straně snižují výkon (a často neumožňují použití 

tradičních metod k vytváření vysokorychlostních vřetenových sestav s požadovanými 

parametry), a na druhé straně v důsledku toho vysoká teplota vřetena způsobuje 

termoelastickou deformaci stroje jako celku, což výrazně ovlivňuje parametry přesnosti 

tohoto stroje. 

Podle doby působení během provozu stroje lze zdroje tepla rozdělit na zdroje stálého        

a periodického působení. Samotný proces řezání a některé vnější zdroje (například dopad 

slunečných paprsku na stroji) jsou periodické zdroje. Okolní teplota (jako charakteristika 

tepelné úrovně prostředí), pokud nepřijímáte zvláštní opatření, může být zdrojem stálého 

působení. Pokud je stroj zapnut během nepřetržitého provozu jeho prvky (elektromotory, 

převodovky a řemenové pohony, ložiska rotujících a pohyblivých částí atd.), je zdrojem 

stálého působení. Když je stroj vypnutý, zdroje neustálého působení přestanou 

produkovat teplo a zdroje periodického působení budou pořád ovlivňovat celou strukturu 

stroje. 

V termofyzikálních výpočtech je provozní doba zdroje popsána bezrozměrným 

Fourierovým kritériem Fo = a · t / L2. Podle provozní doby lze zdroje rozdělit na: 

1) Okamžitý (Fo → 0). 

2) Platí po omezenou dobu. 

3) Periodická činnost. 

4) Provozování po tak dlouhou dobu, aby byl proces přenosu tepla považován         

za stacionární. Mezní hodnoty kritéria Fo, odpovídající přechodu z nestacionárního                 

na stacionární přenos tepla, závisí na specifické termofyzikální situaci ve zpracovatelské 

zóně. V praxi neexistují žádné okamžité zdroje, ale v některých technologických 

procesech je uvolňování tepla tak krátké, že doba trvání tohoto impulsu může být 

zanedbána. Okamžitý zdroj se používá jako abstrakce, která umožňuje konstruovat 

matematické výrazy pro popis ve složitých případech. 

Pro kvalitativní hodnoceni vlivu různých vnitřních zdrojů tepla byla provedena práce         

na stanovení jak hodnot tepelných ztrát, tak jejich poměrů pro různé kovoobráběcí stroje. 

Druhy ztrát (Obr. 3) energii dodávané do stroje, jejich absolutní hodnota a poměry během 

řezání (pro konkrétní provedení řezacího procesu s danou řeznou rychlostí, hloubkou         

a posuvem) jsou uvedeny v [8]. Je ukázáno, že na proces řezání je vynaloženo pouze    

67,4 % příkonu, z čehož se 56,8% energie hromadí v třísce a utrácí se na proces řezání. 

Ztráty ve stroji tedy představují více než 30% vstupní energie. 
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Obr. 3 Ztráty řezacího výkonu (převzato a upraveno z [8]) 

V procesu strukturální analýzy se provádí vytváření a systematizace energetických 

transformačních systémů stroje a provádí se numerická analýza jeho energetických 

složek. To umožnuje rozdělit přeměnu energie jak na funkci, tak na jednotky                                 

a mechanismy převádějící energii. Dále je sestaven systém energetických konverzí                 

ve stroji pro CNC frézku [9]. Na Obr. 4 je ukázaná struktura spotřeby energie různých 

funkčních jednotek CNC frézky. Energie procesu řezání (plastická deformace) je v tomto 

případě pouze 14% energie dodávané do stroje a servopohonová jednotka (část formovací 

energie) spotřebovává 40 %. [9] 

 

 

Obr. 4 Struktura spotřeby energie různých funkčních jednotek CNC frézky (převzato a upraveno z [9]) 
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4. Metody kompenzací teplotních chyb strojů 
 

4.1. Pasivní kompenzace 

 

Pasivní kompenzací je použití nejvhodnější konstrukce a materiálů při výrobě stroje.         

A tím se zvyšuje jeho statická a dynamická pevnost, tepelná stabilita.  

 

Materiály 

 

Kovové materiály 

Vysoce přesné stroje a metrologické rámy vyžadují materiály s minimální tepelnou 

roztažností. Často používaný Invar (slitiny Fe-Ni s typickým obsahem přibližně 64% Fe 

a 36% Ni, do 1% Mn, Si nebo uhlíku a do 5% Co) poskytuje velmi nízký nebo dokonce 

záporný koeficient tepelné roztažnosti. V Článku [10] je představena rámová konstrukce 

miniaturního čtyřosého stroje využívajícího slitinu Invar-36 v kombinaci se žulovým 

základem (Obr. 5). Invar má jednofázovou vnitřní strukturu. Hustota 8130 kg / m³, bod 

tání 1425 ° C. Slitina má nízký koeficient tepelní roztažnosti a prakticky nemění své 

lineární rozměry v teplotním rozsahu od -100 do +100 ° C. Jeho koeficient tepelné 

roztažnosti je 1,2⋅10−6 /° C v teplotním rozsahu od -20 do 100 ° C. Což znamená, že tyč 

z Invaru při změně teploty o 1 ° C prodlouží jen o jednu miliontinu své délky.  

 

Obr. 5 CAD model MMT s jeho hlavními konstitutivními prvky (převzato a upraveno z [10]) 
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Na Obr. 6 je označen jako α koeficient tepelné roztažnosti slitin železo-nikl v závislosti 

na procentu niklu.  

 

 

Obr. 6 Koeficient tepelné roztažnosti slitin železo-nikl [11] 

Kameny 

Průmyslově těžený tvrdý kámen se po celá desetiletí používá v měřících deskách, 

normách a normách, stejně jako v konstrukčních prvcích měřících a vysoce přesných 

výrobních strojů. Běžně používané druhy přírodního kamene jsou Gabbro Impala, Tarn, 

Fine Black, Black Galaxy nebo Ji Nan Black (Tab. 3) [12].  

Žula může být výhodně použita jako základna pro prototypy strojů díky své vysoké             

a rychlé dostupnosti. Materiály z přírodního kamene se řídí Hookovým zákonem a lze je 

analyzovat pomocí lineárních výpočtů konečných prvků. Jsou nemagnetické, nevodivé, 

nerezové a bez otřepů. Žulové rámy poskytují vysoké tlumení, nízkou tepelnou vodivost 

(3,2 
W

m
∗ K), nízkou tepelnou roztažnost (0,005–0,006 

mm

m
∗ K) a vysokou dlouhodobou 

stabilitu díky absenci zbytkových napětí [13]. Nejčastěji je používaná kombinace žuly a 

oceli. Je třeba vzít v úvahu tepelné vlastnosti obou materiálů, aby se zabránilo ohýbání a 

namáhání na rozhraní. Na Obr. 7 je ukázaná kompaktní 5-osá bruska založena na žulové 

struktuře [14]. 
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Tab. 3: Technické hodnoty materiálů z přírodního kamene (převzato a upraveno z [12]). 

 Impala 

(South 

Africa) 

Black 

galaxy 

(India) 

Ji Nan 

Black 

(China) 

Tarn 

(France) 

Hustota [𝑘𝑔/𝑚𝑚3] 2,90 2,90 3,00 2,90 

Pevnost v tlaku [𝑁/𝑚𝑚2] 300 190 250 180 

Pevnost v tahu [𝑁/𝑚𝑚2] 20 19 26 24 

Youngův modul [𝑘𝑁/𝑚𝑚2] 90 44 70 46 

Koeficient tepelné 

roztažnosti [10−6𝐾−1] 
6,5 6,0 5,0 6,0 

 

Obr. 7 Kompaktní 5osá bruska s žulovým podstavcem (převzato a upraveno z [14] 

 

Minerální odlitek 

DIN 51290-3 je zkušební norma pro polymerbeton pro použití ve strojírenství. 

Společnost Sugishita představila obráběcí centrum s betonovým ložem a portlandským 

cementovým sloupem kombinovaným s litinovými deskami [15]. Statická tuhost byla 

srovnatelná s litinovou konstrukcí. Dynamickou tuhost lze zvýšit spolu se snížením 

vlastních frekvencí. Tepelný výkon byl vylepšen integrací tepelné trubky. Betonová 

konstrukce vykazovala vyšší tepelnou setrvačnost než litina. Ve srovnání s ocelí a litinou 

poskytuje minerální odlitek nižší koeficient tepelné roztažnosti, mnohem nižší tepelnou 

vodivost (1-3 W/mK ve srovnání s 50 W/mK), ale vyšší měrnou tepelnou kapacitu. Tímto 

způsobem lze vyrábět tepelně stabilnější rámy strojů [12]. Aplikace pro odlévání 

minerálů nebo polymerbetonu se pohybují od vysoce výkonných a vysokorychlostních 

obráběcích strojů až po ultra přesné obráběcí stroje a metrologické aplikace.  

Úspěch lití minerálů je dán především jeho vynikajícími dynamickými vlastnostmi.             

V Článku [16] bylo poznamenáno, že kritický koeficient tlumení polymerbetonu může 

být čtyřikrát až sedmkrát vyšší než u litiny. Haddad zkoumal vliv kameniva (čedič, 

spodumen, popílek, říční štěrk, písek a křída) ve své práci [17]. Bylo zjištěno, že čedič, 

spodumen a popílek jsou optimálním složením s nejvyšší pevností v ohybu a nejnižším 

koeficientem tepelné roztažnosti. Objemová frakce pryskyřice také vykázala významný 
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vliv na koeficient tepelné roztažnosti a pevnost v ohybu. Konečné optimalizované složení 

sestávalo z čediče, písku a popílku (87% plniva a 13% pryskyřice). 

 

Keramika 

Keramika je anorganický materiál složený převážně z kovů a metaloidů s iontovými, ale 

také kovalentními vazbami a různými složitými krystalovými strukturami. Keramika má 

obvykle nízkou tepelnou roztažnost. Vermeulen [18] představil jednobodový diamantový 

soustružnický stroj s (SPDT) keramickými podložními skly s přesností sub-μm a kvalitou 

zrcadlového povrchu (Obr. 8). Vřeteno bylo drženo v trojúhelníkovém rámu poskytujícím 

vertikální osu symetrie pro tepelnou roztažnost. Tento rám byl připevněn k ploché žulové 

základové desce. Horizontální žulový nosník sloužil jako vodicí dráha pro příčný skluz. 

Optimalizace tuhosti na hmotnost skluzů byla provedena konstrukčním návrhem                         

a výběrem materiálu. Vícevrstvý oxid hlinitý keramický laminát vedl ke zvýšení 

specifické tuhosti o 3x ve srovnání s ocelí. Koeficient strukturní ztráty lepidla na bázi 

epoxidové pryskyřice činil asi 6 %, což dává celkový faktor strukturální ztráty 3–4 %. 

Keramický laminátový materiál nabízí rozsáhlé možnosti designu ve srovnání                         

se strukturálním designem v pevné monolitické keramice. 

 

 

Obr. 8 Znázornění stroje SPDT [18] 

ZEISS používá pro XENOS CMM [19] inovativní keramiku z karbidu křemíku, která 

poskytuje přibližně o 50% menší tepelnou roztažnost, o 30% větší tuhost a o 20% nižší 

hmotnost než bílá standardní keramika. 

 

 

 



   

 23 

ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ  

Ú12135 

Konstrukce 

Výrobci obráběcích strojů používají k odhadu teplotního chovaní a kompenzaci pomocí 

informací o teplotě ze senzorů nebo interního CNC ovladače. U CNC soustruhu je tepelný 

posun obvykle ovlivněn konstrukcí stroje, okolní teplotou, stavem zdrojů tepla 

(servomotory, ložiska, třeni při obrábění), prouděním vzduchu a použitím chladicí 

kapaliny atd. Odhad posunutí zahrnuje složitou interakci těchto parametrů a velké 

množství experimentu. I když je možné přesně kompenzovat lineární zkreslení tepla 

podél každé osy, přesnost kompenzace výrazně klesá, protože zkreslení je doprovázeno 

kroucením. [20] 

Nejrozšířenější metoda pro návrh a optimalizace obráběcích strojů z hlediska konstrukce 

je metoda konečných prvku (MKP), Její princip spočívá v diskretizaci spojitého kontinua 

do určitého (konečného) počtu prvků. MKP je užívána především pro kontrolu již 

navržených zařízení, nebo pro stanovení kritického (nejnamáhavějšího) místa konstrukce. 

K numerické analýze tepelných charakteristik např. vřetena se využívá některých 

komerčních výpočetních softwarů, jako jsou například ANSYS, ABAQUS nebo Marc    

& Mentat. V porovnání s analytickým výpočtem a experimentálním měřením software 

pro numerickou analýzu umožňuje inženýrům získat komplexní znalosti o tepelných 

vlastnostech vřetena ještě před jeho vybudováním, což šetří čas a náklady na analytické 

výpočty a experimentální testy. 

V článku [20] bylo zkoumáno rozložení 

žeber, plášťů a stěn konstrukce s ohledem 

na tepelné deformace vřeteníku soustruhu. 

Na Obr. 9 jsou zobrazeny tyto prvky, které 

se také nazývají řídicí faktory:  

(A) tvar žebra a odlitého otvoru;  

(B) tloušťka válce vřeteníku;  

(C) tloušťka přední stěny;  

(D) tloušťka zadní stěny;  

(E) tloušťka žebra; 

(F) tloušťka pravé stěny;  

(G) tloušťka levé stěny. 

 Metodou Taguchi a MKP byl 

minimalizován kritický tepelný posun ve 

směru X.  

 

Obr. 9 Strukturální prvky pro optimalizaci 

návrhu[20] 

Výsledkem experimentu je, že největší vliv na tepelnou deformace a vřeteníku a posun 

ve směru X mají tvary žeber a odlité otvory. 
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Chlazeni 

Zajištění dostatečného chlazení je nedílnou součástí provozu stroje. Na účinnosti chlazení 

závisí velký počet dynamických parametru stroje, jednom z nejdůležitějších je přesnost 

obrábění. Když je stroj provozován při vysokých teplotách, dochází k tepelné deformaci 

zahřátých součástí stroje, což má za následek zvýšení chyby obrábění. Účelem metod 

chlazení u konstrukcí a součástí stroje je udržovat provozní teplotu v určitých mezích, 

eliminovat potenciální zdroje deformace a udržovat tepelnou stabilitu stroje. Účinným 

způsobem, jak snížit teplotní přechody v konstrukcích obráběcích strojů a výsledné 

tepelné chyby, je odstranit co nejvíce tepla generovaného interně konvekčním přenosem 

tepla pomocí chladicích kapalin. Experimenty soustružení ukazují, že konvenční chladicí 

kapalina může snížit tepelnou chybu [1], [21]. 

 

4.2. Aktivní kompenzace 

 

Podstata kompenzace tepelné chyby obráběcího stroje spočívá v jejich měření                      

či prognóze v reálném čase a následném zavedení správných korekcí do řídicího systému 

či dráhy nástroje. Metody kompenzace chyb jsou rozděleny [22]: 

• Přímé metody založené na snímačích přímo na měření chyb. 

• Nepřímé metody založené na snímačích, jež jsou založené na prognózování chyb 

s využitím matematických modelů.  

• Nepřímé bez senzorové metody založené na prognóze chyb pomocí 

matematického modelu, který využívá interní data stroje, např. otáčky vřetena. 

• Hybridní metody založené na prognóze chyb, které jsou založené na použitých 

matematických modelech využívající informace jako je odměřování teploty a 

charakteristické deformace bodů struktury obráběcích strojů. Je také nutné vzít v 

úvahu vnitřní data obráběcího stroje jako je rychlost otáčení vřetena, posuv, 

teplota motoru či kuličkového šroubu atd. 

 

Regresní analýza 

Regresní analýza je technika, která se často používá k simulaci tepelných chyb. Je 

schopna zkoumat vztah mezi kvantitativní proměnnou odezvy a jednou nebo více 

kvantitativně nezávislými proměnnými. Regresní analýza je rozdělena do tří hlavních 

typů, a to vícenásobná regresní analýza (MRA), autoregresní model a regresní metoda 

projekce (PPR) [23]. Chen [24] testoval v roce 1995 nárůst teploty těla vřetena a tepelný 

nárůst vřetena při čtyřech různých řezných podmínkách. V průběhu experimentu bylo 

zjištěno, že přesného modelu tepelné chyby nelze dosáhnout pomocí jediné teploty, 

protože na pracovní podmínky má vliv spojení několika nezávislých vstupů pracovního 

systému. Proto, když existovalo několik proměnných, jako jsou teploty v různých bodech 

vřetenového systému, rychlost vřetena, hloubka řezu, historické informace atd. Pro 

modelování byla použita vícenásobná regresní analýza, která umožnila spojit nezávislý 

vstupní veličiny a popsat jejich vzájemný vztah.  
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Nejčastěji používaný model vícerozměrné regrese pro chybu tepelného vřetena je zapsán 

jako [23]: 

𝑌 =  𝛽𝑋 +  𝜀, (2) 

kde Y představuje tepelnou chybu vřetena v určitém směru; X je matice vstupních dat 

(teplota, otáčky vřetena atd.); 𝛽 je koeficient vícerozměrného regresního modelu, a 𝜀 je 

chyba. 

 

Autoregresní model je další druh regresního modelu, který je populární pro modelování 

dat v časových řadách. [23]. Jelikož se tepelná chyba vřetena v průběhu času neustále 

mění, dokud nedosáhne ustáleného stavu, je autoregresní metoda použitelná k simulaci 

tepelné chyby vřetena. Například Lee [25] zjistil, že tepelná chyba v daném okamžiku 

závisí nejen na teplotě, ale také na rychlosti vřetena. Na základě toho byl sestaven 

následující model tepelné chyby: 

 

Δz(t) =  ∑ −𝑎𝑖Δz
𝑛

𝑖=1
(𝑡 − 𝑖) +  ∑ 𝑏𝑖

𝑚

𝑖=0
𝑛(𝑡 − 𝑖), (3) 

 

kde Δz(t) a Δz(𝑡 − 𝑖) představují tepelnou chybu vřetena v čase 𝑡 a (𝑡 − 𝑖), 𝑛(𝑡 − 𝑖) - 

rychlost otáčení vřetena v čase (𝑡 − 𝑖); 𝑎𝑖 a 𝑏𝑖 jsou koeficienty, které mají být 

identifikovány. V [26] Chen uvažoval vliv třech veličin na tepelnou chybu, a to byly 

teplota, rychlost vřetena a posun. Na základě autoregresní metody byly vyvinuty čtyři 

různé modely, a to teplotní model, model založený na teplotě/rychlosti, model založený 

na posunu/rychlosti a model hybridních proměnných. Výsledky testování a modelování 

ukázaly, že model založený na posunu měl lepší přesnost predikce než model založený 

na teplotě a přesnost přizpůsobení by mohla být dále zlepšena, pokud by byl použit model 

hybridních proměnných (Obr. 10). 

PPR je metoda pro odhad hladkých funkcí několika proměnných z rozptýlených dat [23]. 

Regresní metodu projekce v své práci použil Guo [27]. Vytvořil model tepelné chyby 

vřetena založený na 15 teplotních proměnných. Byly provedeny experimenty s řezáním, 

aby se ověřila účinnost kompenzace tepelné chyby na základě modelu PPR. V těchto 

testech řezání bylo opracováno 40 hřídelí a chyby průměru byly po kompenzaci sníženy 

z 34 μm na 5 μm. 
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Obr. 10 Porovnaní modelu založených na teplotě a posunu (převzato a upraveno z [26]) 

Umělé neuronové sítě 

Neuronová síť (NN), jmenovitě umělá neuronová síť (ANN), je jednou z nejužitečnějších 

metod pro mapování vztahů mezi více proměnnými vstupy a výstupy. 

Má dobrý výkon při přizpůsobování nelineárních funkcí, proto používá se v různých 

oblastech výzkumu [28]. Zde se teploty a tepelné chyby vřetena berou jako vstup a výstup 

pro modelování tepelných chyb počítaných na základě neuronové sítě. Struktura obecné 

jednovrstvé dopředné sítě je znázorněna na Obr. 11, kde p představuje vstupní vektor a a 

představuje výstupy.  

 

Obr. 11 Struktura jednovrstvé sítě (převzato a upraveno z [29]) 

Po tréninku založeném na naměřených datech je neurální síť v příznivé pozici 

předpovídání tepelných chyb vřetena. Na rozdíl od regresního modelu lze tepelnou chybu 

vřetena ve více směrech modelovat pouze s jednou neurální sítí, protože má více výstupů 

[29]. 
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Při sestavování tepelných modelů obráběcích strojů se používá několik typů neuronových 

sítí. Například Hao [30] zkonstruoval ve své práci model tepelné chyby pomocí 

neuronové sítě se zpětným šířením, který patří k dopředným sítím. Výhodou tohoto 

modelu je dobrý výkon při předpovídání tepelné chyby.  

Na rozdíl od dopředných sítí (statické modely) se zpětnovazební sítě nazývají dynamické 

modely neurálních sítí. Jsou spolehlivější při modelování tepelné chyby, i když se teploty 

a termoelastické procesy mění nelineárně za různých provozních podmínek.  

Na základě rekurentní neuronové sítě (RNN), která je jednou z dynamických 

neuronových sítí, Yang vyvinul model integrované rekurentní neuronové sítě (IRNN)          

pro simulaci chyby tepelného vřetena. Na Obr. 12 je ukázaná struktura RNN se zpětnou 

vazbou. Pomocí tohoto cyklu mohou být předchozí výstupy kontextové vrstvy si spojeny 

zpětnou vazbou na vstupní vrstvu, což znamená, že informace se může šířit dopředu           

a naopak. Provedením řady testu byla porovnána přesnost modelování a robustnost IRNN 

s RNN, vícevrstvou dopřednou neuronovou sítí (MFN) a vícenásobným regresním 

modelem (MRA) a výsledky srovnání jsou uvedeny v Tab. 4. Naznačuje se to, že IRNN 

má mnohem lepší výkon než jiné modely [31]. 

 

 

Obr. 12 Integrovaná rekurentní neuronová síť (převzato a upraveno z [31]) 

Tab. 4: Porovnaní různých modelu [31] 

 Modelovaní Testovaní 1 Testovaní 2 

σ (μm) Relativní 

chyba (%) 

σ (μm) Relativní 

chyba (%) 

σ (μm) Relativní 

chyba (%) 

IRNN 0,2890 2,41 3,3623 19,69 3,5472 19,47 

RNN 0,6549 3,54 7,5630 29,66 4,8485 20,32 

MFN 0,5760 3,51 8,5272 53,20 5,1767 27,73 

MRA 1,0613 9,95 11,2754 52,62 8,7613 31,15 
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Fuzzy logika 

Na rozdíl od metody numerické analýzy navrhovaná metoda využívající fuzzy logickou 

strategii nevyžaduje žádné podrobné informace o vlastnostech zařízení. Navrhovaný 

fuzzy model má navíc strukturu důsledků ve formátu lineární rovnice. Tato lineární 

struktura je odolnější vůči šumům měření než model technického úsudku, který obsahuje 

termíny vyšších řádů proměnných. 

Metodu modelování teplotních chyb navrhovanou v této studii lze široce aplikovat na 

jakýkoli typ CNC obráběcího stroje, protože parametry modelu chyby se počítají pouze 

matematicky, navíc model chyby poskytuje dobrou přesnost a robustnost [32]. 

V [32] byla pro vytvoření tepelného modelu stroje použita metoda na základě fuzzy 

logiky. Experimentální zařízení se skládalo z obráběcího centra (Cincinnati Milacron T-

10) a snímacích jednotek, jak je znázorněno na Obr. 13. Snímacími jednotkami byly 

tepelné snímače a snímač posunu. Jako teplotní senzory byly použity termočlánky k 

detekci jakékoli změny teploty ve struktuře stroje a kapacitní senzor byl použit jako 

senzor posunutí k detekci chyb vřetena v ose Z. 

 

Obr. 13 Experimentální zařízení s obráběcím centrem a snímacími jednotkami (převzato a upraveno z 

[32]). 

Na stroji bylo původně namontováno čtrnáct termočlánků pro detekci teplotního pole, jak 

je znázorněno na Obr. 13. Na ložisku osy z byl také usazen bezkontaktní snímač pohybu. 

Testy byly provedené za následujících podmínek: 

• Provozní podmínky byly rozděleny do tří tříd, aby se zohlednilo skutečné 

prostředí v průmyslové budově: stop (vřeteno 0 min−1, rychlost posuvu 0 

mm ∗ min−1), Nízké otáčky (vřeteno 600 min−1, rychlost posuvu 508 

mm ∗ min−1), a vysokou rychlostí (vřeteno 3000 min−1, rychlost posuvu 2006 

mm ∗ min−1 
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• Provozní podmínky byly libovolně kombinovány, aby se odstranil účinek 

experimentální sekvence. Teplotní pole a chyba posunu vřetena byly 

zaznamenávány každých 30 minut. 

 

Predikce výkonu výsledného modelu byla porovnána s jinými modely. Standardní chyba 

modelu byla 5,49 μm a Obr. 14 ukazuje srovnání mezi tímto modelem tepelné chyby, 

modelem technického posouzení (Yang, Yuan a Ni, 1996) a modelem lineární regrese 

(Hwang, Lee a Yang, 1999). Výsledky ukázaly, že výkon byl velmi dobrý. 

 

 

Obr. 14 Porovnání naměřených tepelných chyb. Navrhovaný Fuzzy Model, Model technického úsudku a 

Lineární Regresní Model (převzato a upraveno z [32]) 

Frekvenční přenosové funkce 

Přenosové funkce (PF) popisují vztah mezi výstupem (odezva) a vstupem (buzení) 

dynamického systému ve frekvenční doméně. Použitá teplota PF vyjadřuje vztah mezi 

zdrojem tepla a deformací v jednom bodě způsobenou tepelnou roztažností. Výhodou 

tohoto modelu je, že je vynikající pro práci v reálném čase, protože simulace 

termomechanických systémů je rychlejší a poskytuje srovnatelnou kvalitu ve srovnání      

s výše uvedenými metodami. Tento přístup rovněž vyžaduje minimální počet měřicích 

zařízení a nevyžaduje žádný zásah do počáteční struktury stroje [33]. Brecher ve své práci 

[34] publikované v roce 2004 podrobně popisuje experiment založený na deformačních 

modelech PF. Autor použil jako vstupní parametry takové parametry stroje jako otáčky 

vřetena a posuvová rychlost v ose Y, a jako externí zdroj teplotu okolí. Byly sestaveny 

rovnice definující kompenzaci na základě daných parametrů. Stanovení posunů stroje 

způsobených teplotou v dílně se provádí tak, že před každým dalším měřením byl stroj 

ochlazen na teplotu okolí. U všech nenulových kroků otáček vřetena se pro příslušný krok 
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zatěžovací periody používají určité parametry rovnice. Nezáleží na tom, zda je další 

rychlost vyšší nebo nižší než předchozí rychlost vřetena nebo osy. Pokud jsou otáčky 

nulové, pak se v závislosti na předchozím zatížení nahradí odpovídající parametry 

chlazení do podmíněné rovnice. Bylo provedeno celkem 17 měření, z nichž každé trvalo 

nejméně 24 hodin. Na Obr. 15 příklad úspěšné kompenzace posunutí ve směru Z, když 

se hlavní vřeteno v průběhu času otáčí různými rychlostními kroky. Maximální odchylka 

před kompenzací 63 µm byla snížena na 9 µm, čímž se chyba snížila o 85 %, což ukazuje 

na vysokou účinnost modelu PF [34]. 

 

Obr. 15 Výsledky modelu využívajícího teplotní přenosové funkce – kompenzace teplotních deformací osy 

Z za rotace vřetena (převzato a upraveno z [34]) 

Podobně dobrého výsledku bylo dosaženo kompenzací ve směru osy Z způsobenou 

posuvnou rychlosti v ose Y. Jak lze vidět na Obr. 16, parametr zatížení osy Y ovlivnil 

posun osy Z více než rychlost otáčení vřetena a činil 80 µm, avšak kompenzací byla chyba 

snížena na 10 µm [34]. 

Obr. 16 Výsledky modelu využívajícího teplotní přenosové funkce – kompenzace teplotních deformací osy 

Z od tepelného zdroje za posuvové rychlosti v ose Y (převzato a upraveno z [34]) 
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5. Popis experimentů na strojích MULTICUT 630 
 

Rozdíly obou strojů jsou uvedeny v následující tabulce (podrobněji viz [35]). 

 
Tab. 5: Popis rozdílu cílových strojů 1 a 2 (převzato z [35]) 

STROJ 1 (show room) STROJ 2 (výrobní hala) 

Saně osy Y (pojezd saní X nesoucích frézovací vřeteno S3) 

Klasický odlitek (šedá litina EN-GJL-250). Plechový (ocelový) svařenec, dvouplášťový, 

vypěněný hliníkovou pěnou. 

Osa C (hlavní vřeteno S1) 

„Přiklápěná“. Na vřeteni uvnitř vřeteníku je 

nalisován ozubený věnec, do kterého se 

přiklopí pastorek nalisovaný na malém 

synchronním motoru. Přikopení, změna 

osové vzdálenosti, je provedeno hydraulicky. 

Realizace torq-motorem (místo ozubeného 

věnce je nalisován rotor torq-motoru). 

Hlavní pohon vřetena 

Klasická koncepce: velký asynchronní motor 

– převodovka – řemenice na výstupu u 

převodovky – řemeny – řemenice na vřetenu 

– vřeteno (koaxiálně s ním „přiklápěná“ osa 

C) 

Koncepce: motor – řemenice na výstupu z 

motoru – řemeny – řemenice na vřetenu – 

vřeteno (vřeteno objímá torqmotor). 

Řazení hlavního vřetena S1 

1. převodový stupeň (asynchronní motor):  

0-720 min-1  

2. převodový stupeň (asynchronní motor):  

0-2800 min-1 

zařazení osy C (nevhodné pro soustružení): 

0-30 min-1 

Zařazení torq-motoru: 

0-500 min-1 

Zařazení asynchronního motoru: 

0-1800 min-1 

kuličkový šroub osy Z 

Jedna strana šroubu (šroub stojí, nerotuje) je 

zcela fixována (0 stupňů volnosti), druhá 

strana umožňuje axiální posuv kvůli tepelné 

roztažnosti. Řešení hydraulickým svěrným 

pouzdrem Octopus, běžně "zamčeným" (0 

stupňů volnosti), ale v určitých intervalech a 

za klidu osy je z PLC otevřeno (dojde k 

relaxaci délky) a poté opět uzamčeno. 

Jedna strana šroubu (šroub stojí, nerotuje) je 

zcela fixována (0 stupňů volnosti), druhá 

strana umožňuje axiální posuv kvůli tepelné 

roztažnosti. Řešení: pomocí předepnutých 

talířových pružin, jejichž tuhost je axiální 

tuhostí této strany kuličkového šroubu. 
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5.1. Nastavení experimentů 
 

Základní popis cílového stroje a jeho souřadného systému je uveden na Obr. 17. 

 

 

 
Obr. 17 Základní popis cílového stroje 

 

Experimenty vypracované v této prací se soustředěni pouze na konfiguraci strojních os 

typické pro frézovací operace je možné je rozdělit do čtyř etap: 

• Etapa 1: STROJ 1 s pozicí trnu ve frézovací hlavě S3 a měřicího přípravku 

v hlavním vřeteni S1. 

• Etapa 2: STROJ 2 s pozicí trnu ve frézovací hlavě S3 a měřicího přípravku 

v hlavním vřeteni S1. 

• Etapa 3: STROJ 2 s pozicí trnu ve frézovací hlavě S3 a měřicího přípravku               

v protivřeteni S21. 

• Etapa 4: STROJ 2, aplikace přeneseného modelu na testy s reálným režným 

procesem. 

 

Práce je zaměřena na nejvíce afektovaný směr deformací, a to v ose X. Schématické 

nastavení experimentu z hlediska snímání teplotních deformací odpovídající konfiguraci 

stroje při frézovacích operacích s aktivním frézovacím vřetenem S3 ve vertikální poloze 

je znázorněno na Obr. 18 Indexování složek deformace odpovídá značení zavedeného v 

[36]. Reálná situace měření teplotních deformací v rámci etapy 1 a 2 je uvedena                  

na Obr. 19 a Obr. 20 s vyznačením hlavního souřadného systému stroje. 

 

 

 
1 Protivřeteno S2 vzdáleno od hlavního vřetena S1 3000mm podél osy Z. 
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Obr. 18 Situace deformačních snímačů během testů v  

etapě 1 a 2 – frézování: S1 – pozice přípravku; S3 – pozice trnu 

 

Obr. 19 Reálná situace nastavení snímačů deformací 

v rámci měření etapy 1 – pohled A 

 
Obr. 20 Reálná situace nastavení snímačů deformací 

v rámci měření etapy 1 – pohled B 

Etapa 3 se liší jenom pozicováním přípravku na protivřeteni S2, schematické nastavení 

experimentu je znázorněno na Obr. 21. Reálná situace měření teplotních deformací 

v rámci etapy 3 je uvedena na Obr. 22 s vyznačením hlavního souřadného systému stroje. 
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Obr. 21 Situace deformačních snímačů během testů v etapě 3 – frézování: S2 – pozice přípravku;  

S3 – pozice trnu 

 

 
Obr. 22 Reálná situace nastavení snímačů deformací v rámci měření etapy 3 

 

5.2. Přehled experimentů 
 

Tab. 6 se uvádí přehled experimentů v rámci etap 1, 2 a 3. 
 

Tab. 6: Přehled provedených experimentů 

Číslo 

exp. 

Pozice 

trnu 

Pozice 

přípravku 
Zátěžný režim 

Typická 

konfigurace 
Poznámky 

Etapa 1 

01 S3 S1 
KALIBRACE_1400 

min-1 
frézování STROJ 1 

02 S3 S1 SPEKTRUM_01 frézování STROJ 1 
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Etapa 2 

01 S3 S1 
KALIBRACE_4000 

min-1 
frézování STROJ 2 

02 S3 S1 SPEKTRUM_03 frézování STROJ 2 

03 S3 S1 SPEKTRUM_04 frézování STROJ 2 

04 S3 S1 ETVE frézování STROJ 2 

Etapa 3 

01 S3 S2 KALIBRACE_4000 frézování STROJ 2 

02 S3 S2 SPEKTRUM_05 frézování STROJ 2 

 

*Poznámky k pojmům: 

 

KALIBRACE 

Konstantní otáčky vřetena. Pro měření teplotně-mechanické odezvy stroje na přechodový 

jev aktivity zdroje tepla z termodynamické rovnováhy stroje s okolním prostředím           

do ustáleného stavu za aktivity zkoumaného zdroje tepla. Primární účel je ke kalibraci 

modelu tepelných chyb. 

 

SPEKTRUM 

Proměnná škála výkonu zdroje tepla v celém jeho rozsahu bez nutnosti dosažení 

ustálených stavů. Primární účel je ověření platnosti a aproximační kvality kompenzačního 

modelu. 

 

ETVE 

Environmental temperature variation error [37]. Testování vlivu okolního prostředí           

na tepelné chování stroje. Z pravidla trvá několik dní. 

 

5.3. Model teplotních chyb 
 

Poskytnutý model se zakládán v PF byl kalibrován na experimentu 01 etapy 1: 

KALIBRACE_1400rpm a 02 etapy 1: ETVE [35]. Má dva teplotní vstupy TS3                               

a Tokolí spodní. Blokové schéma modelu je uvedeno na Obr. 23. Model je sestaven 

v prostředí Matlab Simulink. 
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Obr. 23 Blokové schéma kompenzačního modelu cílového stroje pro minimalizaci vlivu rotace 

frézovacího vřetena S3 a okolního prostředí na tepelné chování 

5.4. Testovaní modelu teplotních chyb na zaklade dat z Etapy 1. 
 

Etapa 1. Experiment č.1. 

Prvním krokem je ukázka účinnosti modelu pomoci dat naměřených z Etapy 1 při jeho 

kalibračních konstantních otáčkách 1400 min-1 (Obr. 24). Kompenzační model byl použit 

bez jakýkoliv změn. Cílem toho je zjistit úroveň kompenzace pro porovnaní z účinnosti 

v rámci dalších etap. 

 

 
Obr. 24 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 1, číslo exp. 1 

Na Obr. 25 je závislost deformace ve směru X na času při kalibračním měřeni při 1400        

min-1. Součinitele 𝐾𝑇3  = 1 a 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 1, označuji že kompenzační model byl použít                        

v původním stavu, stejné je to vidět na Obr. 23. Modrá křivka představuje naměřené 

hodnoty pomoci snímačů na stroji. Červenou křivkou na prvním grafu je označena data 

simulovaná modelem. Na druhem grafu červena křivka ukazuje reziduální deformace 

jako rozdíl neměřené a smilované hodnoty, což je teoretickým výsledkem kompenzaci 

pro toto měřeni. 
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Obr. 25 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 1, číslo exp. 1, původní model 

 

Při hodnocení kompenzací byly použité metody FFT (Rychlá Fourierova transformace) 

a metoda Peak to peak (zkráceně PtP) je změna mezi špičkovou (nejvyšší hodnotou 

amplitudy) a minimální hodnotou (nejnižší hodnotou amplitudy, která může být                           

i záporná). Hodnota FFT pro dané měřeni je 85 %, co znamená že 85 % simulovaných 

bodů odpovídá reálným naměřeným hodnotám. Hodnota PtP (Peak to peak) je 32 µm, 

která po kompenzace snížila do 8 µm, účinnost modelu je 75 %. Výstupné hodnoty byly 

počítané a grafy sestavené v prostředí Matlab. Podrbané výsledky měření jsou v Tab. 7.  

 

Tab. 7: Výsledky analýzy experimentu č.1, Etapa 1 

Etapa 1. Experiment č.1. n = 1400 min-1. Účinnost podle PtP = 75 % 

FFT 85 %   

PtP měřena 32 µm PtP kompenzovaná 8 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

26 µm Maximální hodnota 

deformace 

5 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-6 µm Minimální hodnota 

deformace 

-3 µm 

 

Etapa 1. Experiment č.2. 

Pro ověření kompenzačního modelu bylo použité měřeni č.2 z Etapy 1 pro spektrum 

otáček frézovacího vřetena zobrazeném na Obr. 26. Graf znázorňuje také vsup tni teploty 

kompenzačního modelu. 
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Obr. 26 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 1, číslo exp. 2 

Podobným způsobem, jako u experimentu č.1 byla provedena analýza výsledků měřeni, 

které má grafické znázorněni na Obr. 27 

 

 
Obr. 27 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 1, číslo exp. 2, původní model 

 

Při nerovnoměrných otáčkách účinnost modelu je horši než při konstantních: 54 % podle 

metody PtP. Podrobný popis výstupních parametru je v Tab. 8. 

Závěrem z etapy 1 pro další experimenty je, že účinnost modelu má byt kolem 75 %         

při konstantních otáčkách a kolem 54 % při spektru otáček, Při těchto podmínkách bude 

možné považovat model za přenositelný. 
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Tab. 8: Výsledky analýzy experimentu č.2, Etapa 1, původní model 

Etapa 1. Experiment č.2. n = spektrum 

min-1. 

Účinnost podle PtP = 54 % 

FFT 72 %   

PtP měřena 84 µm PtP kompenzovaná 39 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

82 µm Maximální hodnota 

deformace 

13 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-2 µm Minimální hodnota 

deformace 

-26 µm 

 

 

5.5. Ověření přenositelnosti kompenzačního modelu na základě 

dat z Etapy 2 
 

Dalším krokem bylo zjistit přenositelnost kompenzačního modelu na Stroj č. 2, pomoci 

dat naměřených z Etapy 2.  

 

Etapa 2. Experiment č.1. 

Analýza prvního měřeni při konstantních otáčkách n = 4000 min-1 (Obr. 28) ukázala,        

že původní model není úplně vhodný pro použiti na jiném stroje, než na kterém byl 

kalibrován. 

 
Obr. 28 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 2, číslo exp. 1 

Na Obr. 29 je časový průběh naměřených a simulovaných hodnot z prvního měřeni Etapy 

2, ze kterého je vidět, že reziduální deformace se nezlepšila ve srovnaní z neměřenou. 
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Obr. 29 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 2, číslo exp. 1, původní model 

Podrobný popis výsledku je v Tab. 9, kde je vidět že hodnota FFT je 0 %, co znamená, 

že ani jeden bod stimulových hodnot deformací neodpovídá reálným naměřeným 

hodnotám. Lze také poznamenat, že deformace a teploty na druhém stroji jsou výrazně 

větší než na prvním, což taky má vliv na chovaní modelu. 

 
Tab. 9: Výsledky analýzy experimentu č.1, Etapa 2, původní model 

Etapa 2. Experiment č.1. n = 4000 min-1. Účinnost podle PtP = 0 % 

FFT 0 %   

PtP měřena 137 µm PtP kompenzovaná 122 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

118 µm Maximální hodnota 

deformace 

12 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-19 µm Minimální hodnota 

deformace 

-110 µm 

 

Řešením stala úprava modelu pomoci přidaní jiných součinitelů do výstupu pro teplotu 

vřetena a teplotu okolí. Součinitele byly hlídané pomoci stejných metod FFT a PtP, byla 

hledaná nejvyšší účinnost modelu pro každé měřeni z Etapy 2. Modifikovaný model je 

na Obr. 30. 
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Obr. 30 Blokové schéma kompenzačního modelu s přidanými součiniteli 

Na obrázku Obr. 31 je znázorněn průběh deformaci stejného experimentu (experiment     

č. 1, Etapa 2) z přidanými do výstupu součinitele 𝐾𝑇3 = 0.52 pro vřeteno a 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.8 

pro okolní prostředí, a taky porovnaní s původním modelem pro větší přehlednost. Jak je 

vidět, reziduální deformace se po použití kompenzačního modelu podstatné snížila. 

Přičemž nejvyšší deformace se projeví po zastavení vřetena podle průběhu otáček. To je 

způsobeno tím, že energie, která se nahromadila v částech vřetena, stejně jako v jiných 

strukturách stroje v procesu emulace řezu, se uvolňuje a přispívá ke krátkodobému 

teplotnímu skoku. 

Obr. 31 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 2, číslo exp. 1, 𝐾𝑇3 = 0.52, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.8 



   

 42 

ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ  

Ú12135 

Hodnota FFT dosáhla až 87 %, což je ještě více, než se očekávalo vzhledem k výsledkům 

z Etapy 1. Účinnost modelu je 72 %, jaký je přijatelný výsledek. Podrobný popis výsledku 

je v Tab. 10. 

 

Tab. 10: Výsledky analýzy experimentu č.1, Etapa 2, 𝐾𝑇3 = 0,52, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2,8 

Etapa 2. Experiment č.1. n = 4000 min-1. Účinnost podle PtP = 72 % 

FFT 87 %   

PtP měřena 137 µm PtP kompenzovaná 38 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

118 µm Maximální hodnota 

deformace 

12 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-19 µm Minimální hodnota 

deformace 

-26 µm 

 

Etapa 2. Experiment č.2. 

Podobné úpravy modelu byly provedeny pro druhé měřeni z Etapy 2: spektrum otáček    

n = 0 až 6000 min-1. Průběh otáček a teplot je na Obr. 32. Jako nejvhodnější součinitele 

byly zvolené 𝐾𝑇3 = 0.55 a 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2, průběh deformaci, a porovnaní s původním 

modelem je znázorněno na Obr. 33. Účinnost modelu sestavila 77 % (Tab. 11). 

 
Obr. 32 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 2, číslo exp. 2 
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Obr. 33 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 2, číslo exp. 2, 𝐾𝑇3 = 0.55, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2 

 

Tab. 11: Výsledky analýzy experimentu č.2, Etapa 2,  𝐾𝑇3= 0.55, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2. 

Etapa 2. Experiment č.2. n = 0 až 6000 min-1 Účinnost podle PtP = 77 % 

FFT 86 %   

PtP měřena 166 µm PtP kompenzovaná 39 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

157 µm Maximální hodnota 

deformace 

29 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-8 µm Minimální hodnota 

deformace 

-9 µm 
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Etapa 2. Experiment č.3. 

Pro třetí experiment etapy 2 byly zvolené 𝐾𝑇3 = 0.65 a 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.5. Účinnost modelu 

sestavila 64 %. Průběh otáček a teplot je na Obr. 34 a průběh deformaci je na Obr. 35, 

číselný popis výstupu popisuje Tab. 12. 

 

 
Obr. 34 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 2, číslo exp. 3 
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Obr. 35 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 2, číslo exp. 3, 𝐾𝑇3 = 0.65, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.5 

Tab. 12: Výsledky analýzy experimentu č.3, Etapa 2, 𝐾𝑇3 = 0.65, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.5 

Etapa 2. Experiment č.3. n = 0 až 6000 

min-1 

Účinnost podle PtP = 64 % 

FFT 72 %   

PtP měřena 88 µm PtP kompenzovaná 32 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

74 µm Maximální hodnota 

deformace 

20 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-14 µm Minimální hodnota 

deformace 

-12 µm 
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Etapa 2. Experiment č.4 (ETVE). 

Posledním experimentem z Etapy 2 pro analýzu je měřeni EVTE, které popisuje vliv 

okolního prostředí na tepelné chování stroje. Jak je vidět na Obr. 36 otáčky vřetena            

po cele době experimentu jsou nulové, to znamená, že teplota na všech čidlech bude 

závislá jenom na změnách teploty okolí. 

 

 
Obr. 36 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 2, číslo exp. 4. 

Z průběhu deformaci na Obr. 37 je vidět, že kompenzační model po přidáni určitých 

součinitelů (𝐾𝑇3 = 0.5, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.4) je schopen kompenzovat plynulou změnu teploty 

okolí, v době od 0 do 40 hodiny experimentu reziduální deformace se maximálně blíží     

k nule. Po 40 hodině experimentu dochází k velkým skokům teploty okolí. Takové změny 

kompenzační model není schopen zvládnout, ale vzhledem k tomu že při normálním 

provozu stroje v pracovní hale pravděpodobnost takových skoků je minimální, výsledky 

tohoto experimentu lze považovat za přijatelné. Z Tab. 13, účinnost modelu dosáhla        

31 %. 
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Obr. 37 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 2, číslo exp. 4, 𝐾𝑇3 = 0.5, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.4 

 
Tab. 13: Výsledky analýzy experimentu č.4, Etapa 2 

Etapa 2. Experiment č. 4. ETVE Účinnost podle PtP = 31 % 

FFT 50 %   

PtP měřena 16 µm PtP kompenzovaná 11 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

1 µm Maximální hodnota 

deformace 

6 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-15 µm Minimální hodnota 

deformace 

-5 µm 

 

Dalším krokem pro etapu 2 bylo hledaní společných součinitelů pro všechna 

experimentální měřeni, aby byl jediný kompenzační model vhodný pro použiti na stroje 

č.2. Vzhledem k tomu, že součinitel 𝐾𝑇3 byl v rozmezí 0.5 až 0.65 a součinitel 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í         

v rozmezí 2 až 2.8, podle analýz experimentů Etapy 2, výsledné součinitele byly hledaný 

v těchto rozmezích. Po sérii testů byly zvolené součinitele 𝐾𝑇3 = 0.55 pro vřeteno a 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í 
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= 2.55 pro okolní prostředí, jako vyhovující kritériím nalezených v etapě 1 to je účinnost 

kompenzaci kolem 75 % pro konstantní otáčky a kolem 54 % pro spektrum. Dále 

následovalo ověření účinnosti upraveného kompenzačního modelu pro experimenty           

z etapy 2. Průběhy deformaci po aplikaci finálního modelu pro Etapy 2 jsou podobné těm, 

co jsou znázorněné v této kapitole u příslušných experimentů a jsou uvedené                          

v příloze této práce. Výsledky použitého finálního kompenzačního modelu pro etapu 2 

jsou v Tab. 14. Je vidět, že účinnost modelu podle PtP je 75 % pro konstantní otáčky a 

nejhorší ze dvou spekter je 56 %, co odpovídá kritériím z Etapy 1. 

 
Tab. 14: Výsledky použiti finálního kompenzačního modelu pro Etapu 2 

Výsledky použiti finálního kompenzačního modelu pro Etapu 2. 

Etapa 2. Experiment č.1. n = 4000 min-1. Účinnost podle PtP = 75 % 

FFT 86 %   

PtP měřena 137 µm PtP kompenzovaná 137 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

118 µm Maximální hodnota 

deformace 

118 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-19 µm Minimální hodnota 

deformace 

-19 µm 

Etapa 2. Experiment č.2. n = 0 až 6000 

min-1. 

Účinnost podle PtP = 77 % 

FFT 86 %   

PtP měřena 166 µm PtP kompenzovaná 166 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

157 µm Maximální hodnota 

deformace 

157 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-8 µm Minimální hodnota 

deformace 

-8 µm 

Etapa 2. Experiment č.3. n = 0 až 6000 

min-1. 

Účinnost podle PtP = 56 % 

FFT 58 %   

PtP měřena 88 µm PtP kompenzovaná 39 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

74 µm Maximální hodnota 

deformace 

28 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-14 µm Minimální hodnota 

deformace 

-11 µm 

 

5.6. Ověření přenositelnosti kompenzačního model na zaklade dat 

z Etapy 3. 
 

Nastaveni experimentu u etapy 3 narozdíl od etapy 2 se liší jenom umístěním přípravku. 

V této kapitole je ověřena polohová nezávislost kompenzačního modelu. 

 

Etapa 3. Experiment č.1. 

Na Obr. 38 je znázorněn časový průběh otáček a teplot experimentu č.1 Etapy 3, měřeni 

se provádělo při konstantních otáčkách 4000 min-1. 
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Obr. 38 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 3, číslo exp. 1 

Na Obr. 39 je časový průběh deformaci ve směru X při použiti finálního modelu 

získaného z Etapy 2: 𝐾𝑇3 = 0.55, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55. Z toho je vidět ze reziduální deformace 

je prakticky nulová, s výjimkou procesu chlazení stroje po zastaveni vřetena. 
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Obr. 39  Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 3, číslo exp. 1, 𝐾𝑇3 = 0.55, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55 

 

Etapa 3. Experiment č.2. 

Na Obr. 40 je znázorněn časový průběh otáček a teplot experimentu č.2 Etapy 3, měřeni 

se provádělo při spektru otáček 0 až 6000 min-1. 
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Obr. 40 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 3, číslo exp. 2 

Na Obr. 41 je časový průběh deformací ve směru X při použiti finálního modelu 

získaného z Etapy 2.  
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Obr. 41 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 3, číslo exp. 2, 𝐾𝑇3 = 0.55, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55 

Výsledky použiti finálního kompenzačního modelu z Etapy 2 pro Etapu 3 jsou 

znázorněny v Tab. 15. Je vidět, že účinnost modelu při konstantních otáčkách je nižší, 

než byla u Etapy 2 a rovna se 67 %. To je způsobeno průběhem chlazení po zastavení 

vřetena, který je pravděpodobně odlišné kvůli jiné poloze vřetena ve srovnání                         

s kalibračními měřeními Etapy 1, které byly použité ke sestaveni modelu. Ale jak je 

pozorováno výše z grafu reziduální deformaci model výborně kompenzuje tepelnou 

deformace hlavní části experimentu.  Účinnost modelu při aplikaci na experiment č. 2 

dosáhla 65 %, což odpovídá hlídané hodnotě.  
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Tab. 15: Výsledky použiti finálního kompenzačního modelu z Etapy 2 pro Etapu 3 

Výsledky použiti finálního kompenzačního modelu z Etapy 2 pro Etapu 3. 

Etapa 3. Experiment č.1. n = 4000 min-1. Účinnost podle PtP = 67 % 

FFT 84 %   

PtP měřena 152 µm PtP kompenzovaná 50 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

143 µm Maximální hodnota 

deformace 

31 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-19 µm Minimální hodnota 

deformace 

-19 µm 

Etapa 3. Experiment č.2. n = 0 až 6000 

min-1. 

Účinnost podle PtP = 65 % 

FFT 73 %   

PtP měřena 197 µm PtP kompenzovaná 69 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

181 µm Maximální hodnota 

deformace 

69 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-16 µm Minimální hodnota 

deformace 

0 µm 

 

Závěrem po aplikaci kompenzačního tepelného modelu na měření z experimentů Etap 2 

a 3 je, že model lze považovat za funkční a přenosný mezi různými stroji stejného typu 

a velikosti s určitými modifikacemi pomoci korekčních součinitelů 𝐾𝑇3 a 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í. 
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6. Aplikace přeneseného modelu na testy s reálným řezným 

procesem, Etapa 4. 
 

6.1. Přehled experimentu  
 

Řezný proces ve všech případech spadá do technologického procesu dokončovacích 

operací. V různých testech se liší nastavenými otáčkami na frézovacím vřeteni S3                

a průměrem nástroje (D=32 mm, D=50 mm, D=80 mm). Každý nástroj má jiný počet 

destiček. Přehled experimentu etapy 4 je v Tab. 16 a příslušné technologické parametry 

jsou v Tab. 17. 

Rozdíly mezi experimenty pro kalibraci modelu a s řezným procesem: 

• Upnutí kontrolního trnu a řezného nástroje ve frézovacím vřeteni S3. 

• Upnutí přípravku s deformačními čidly v protivřeteni S2 a upnutí kontrolního 

obrobku (válce D=600 mm a L=3000 mm) mezi hlavní vřeteno S1 (sklíčidlo)                   

a protivřeteno S2 (koník). 

•  

Tab. 16: Přehled provedených experimentů 

Číslo 

exp. 

Pozice 

nástroje 

Upnutí 

obrobku 
Zátěžný režim Technologie Poznámky 

Etapa 4 

01 S3 S1, S2 
FREZOVANI_D32_n=4000 

min-1 
frézování STROJ 2 

02 S3 S1, S2 
FREZOVANI_D50_n=6000 

min-1 
frézování STROJ 2 

03 S3 S1, S2 
FREZOVANI_D80_n=1000 

min-1 
frézování STROJ 2 

04  S1, S2 ETVE frézování STROJ 2 

05 S3 S1, S2 
FREZOVANI_D80_n=spektrum 

min-1 
frézování STROJ 2 

 
Tab. 17: Technologické parametry během frézování 

 

Číslo 

exp. 
Zátěžný režim 

Technologie 
Čas 

[hod] nS3 [min-

1] 
ap [mm] vz [mm.min-1] 

01 
FREZOVANI_D32_n=4000 min-

1 
4000 0,86 120 3 

02 
FREZOVANI_D50_n=6000 min-

1 
6000 1,25 120 3 
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03 
FREZOVANI_D80_n=1000 min-

1 
1000 3,35 120 3 

04 ETVE - - - 67 

05 
FREZOVANI_D80_n=spektrum 

min-1 

1000 až 

5500 
2 120 6 

 

nS3 … otáčky frézovacího vřetena 

ap … hloubka řezu 

vz … posuvová rychlost ve směru osy Z 

 

Princip obrobení kontrolního obrobku pro zjištění teplotních chyb způsobených 

technologií frézování za dokončovacích řezných podmínek (na schématu je výsledkem 

6-úhelník; ve skutečnosti byl výsledkem pravidelný 8-úhelník) je na Obr. 42.  

 

 

Obr. 42 Popis principu obrobení kontrolního obrobku technologií frézováním. 

Deformace rámu stroje (def_X_S2_S3stator měřené mezi protivřetenem a statorem 

frézovacího vřetena) a prodloužení nástroje (def_X_TCP) jsou zaznamenány po obrobení 

každé z 8 ploch. Po dokončení obrábění nástroj najede do měřicí pozice pro záznam 

deformací během fáze chladnutí (Obr. 43). 
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Obr. 43 Schéma měření deformací nástroje a rámu stroje 

Měřeni deformací kontrolního obrobku schematické znázorněno na Obr. 44. Princip 

postupného (v 11 bodech) proměření všech 8 po sobě obrobených ploch obrobku (stroj 

byl během měření ve vychladlém stavu) je uvedeno na Obr. 42. Tímto způsobem je 

zajištěna také informace o vlivu řezného procesu i kontrolního obrobku v celém procesu. 

 

Obr. 44 Schéma měření deformací kontrolního obrobku 

Demonstrační obrázek popisující výsledné naměřené deformace na kontrolním obrobku, 

viz Obr. 45. Celkem bylo tedy proměřeno na obrobku pro testy 01, 02 a 03 osm po sobě 

obrobených ploch. Každá plocha byla změřena v 11 bodech dotykovou sondou. Měření 

05 obsahuje 16 po sobě obrobených ploch změřených dotykovou sondou (výsledný 

průřez kontrolního obrobku je tedy 16-úhelník). Test 05 obsahuje dvakrát delší „záznam“ 

teplotní deformace. 
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Obr. 45 Znázornění výstupu z měření kontrolního obrobku [35] 

 

Interpretace všech měřených deformací (def_X_S2_S3stator, def_X_TCP                                

a def_X_obrobek) – dokončovací operace frézování je na Obr. 46. 

 

 
Obr. 46 Znázornění a interpretace měřených deformací [35] 

 

6.2. Testovaní kompenzačního modelu na datech naměřených v 

Etapě 4. 
 

Pro zahájení testování pomoci dat ze třetí etapy měření byl použít model testovaný              

v předchozí části. Je zřejmé, že ve skutečném procesu frézování je nevyhnutelný vliv 

přídavných zdrojů tepla, jako je třecí teplo mezi nástrojem a obrobkem, jakož i ohřev              

v důsledku napětí na motoru vřetena. Bylo rozhodnuto ponechat součinitel 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55 
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na výstupu modelu pro okolní teplotu, protože je prakticky nezávislý na parametrech 

procesu řezání. Součinitel 𝐾𝑇3 na výstupy modelu v části vřetena byl zvolen na základě 

stejných metod jako v předchozích kapitolách – FFT a PtP. 

Cílem teto části je otevřít, je-li model schopen kompenzovat nejen deformace rámu stroje 

a prodlouženi nástroje, jak je označeno na Obr. 46, ale taky vliv režného procesu. 

 

Etapa 4. Experiment č.1. 

Na Obr. 47 je znázorněn časový průběh otáček a teplot prvního experimentu Etapy 4. 

Experiment byl proveden při konstantních otáčkách 4000 min-1, doba frézovaní byla 3 

hodiny a průměr nástroje 32 mm. 

 

 
Obr. 47 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 4, číslo exp. 1 

Jak je vidět na Obr. 48, který popisuje časové změny deformaci ve směru X, nejvyšší 

reziduální deformace po použití kompenzačního modelu se objevila po procesu řezání 

v době chladnutí stroje. Lze vidět, že změny tepelných deformací po zastaveni procesu 

frézovaní se výrazně liší od simulovaných hodnot a tím ovlivňují konečný výsledek 

kompenzace. Na základě toho, že hlavním cílem této kapitoly je dosáhnout nejvyšší 

účinnosti kompenzaci samotného procesu frézovaní, nikoli procesu chlazeni, bylo 

rozhodnuto etapu 4 omezit na výsledky měření pouze dobou frézovaní, což umožní 

přesnější aplikace modelu na proces obrábění. 
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Obr. 48 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 4, číslo exp. 1 

 

Na obrázku Obr. 49 je znázorněna aplikace modelu na první 3 hodiny měřeni experimentu 

č.1 z Etapy 4 s požitím součinitelů KT3=1.15, a porovnaní s původním kompenzačním 

modelem. Jak lze vidět průběh deformaci je podobný jako zobrazeno na Obr. 46,                   

a modelem simulovaná hodnota deformaci odpovídá střední hodnotě deformaci naměřené 

na obrobku. 
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Obr. 49 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 4, číslo exp. 1, 𝐾𝑇3 = 1.15, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55 

V Tab. 18 jsou shrnuty dosazeny výsledky experimentu č.1. Účinnost modelu je 53%.  

Analýza prvního měřeni ukázala, že model je dobře přizpůsoben ke kompenzaci procesu 

frézovaní a také ke kompenzaci prodlouženi nástroje, a to i přes ne příliš vysoké 

dosáhnuté hodnoty FFT a účinnosti podle PtP. Tyto ukazatele jsou nízké kvůli velkému 

vlivu technologického procesu stroje, jak znázorněno na Obr. 46. PtP ukazuje, že 

reziduální deformace po kompenzaci se snížila více než dvakrát, a maximální a minimální 

hodnoty deformací po aplikaci modelu ukazují, že reziduální deformace se posunula co 

nejblíž k nulové hodnotě, z čehož vyplývá, že absolutní hodnota deformace poklesla více 

než 4krát. 

 
Tab. 18: Výsledky aplikace kompenzačního modelu na exp. č.1, Etapa 4 

Etapa 4. Experiment č.1, n = 4000 min-1, 

průměr nástroje 32 mm. 

Účinnost podle PtP = 53 % 

FFT 44 %   

PtP měřena 93 µm PtP kompenzovaná 44 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

93 µm Maximální hodnota 

deformace 

28 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

0 µm Minimální hodnota 

deformace 

-16 µm 
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Hlavním problémem kompenzace je první půlhodina procesu frézovaní, na Obr. 49 je 

vidět, že během této doby průběh simulované velečiny je odlišný od reálného stavu.         

To je způsobeno tím, že kompenzační model byl vyvinut na základě měření, kde nebyl 

uvažován obráběči proces. U reálného frézování, extrémně rostoucí teplota na nástroje         

na začátku procesu obrábění, která vzniká třením mezi nástrojem a obrobkem, má velký 

vliv na růst tepelné deformace celé sestavy vřeteno-nastroj-obrobek.  

 

Etapa 4. Experiment č.2. 

Dalším měřením, do které se aplikoval model byl experiment č.2 s konstantními otáčkami 

6000 min-1 (Obr. 50) a průměrem nástroje 50 mm. 

Obr. 50 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 4, číslo exp. 2 

Na Obr. 51 je vidět časový průběh deformací, simulovaná deformace je střední čarou 

průběhu deformaci na obrobku při součiniteli 𝐾𝑇3 = 1.05, což vede na dobrou účinnost 

kompenzačního modelu. Lze taky vidět, že reziduální deformace v porovnaní 

s naměřenou na obrobku se výrazně posunuta k 0. Nejvyšší reziduální deformace                 

se objevila na konci procesu frézovaní, pravděpodobně je to kvůli tomu, že ve srovnaní 

s předchozím experimentem otáčky, záběr nástroje a průměr nástroje jsou vyšší, a tím 

přehřátí stoje teplotou tření po určíte době běhu má vetší vliv na celkovou deformaci. 
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Obr. 51 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 4, číslo exp. 2, 𝐾𝑇3 = 1.05, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55 

V Tab. 19 jsou uvedené výsledky aplikace kompenzačního modelu na experiment č.2,      

ze kterých je pozorovatelné, že účinnost modelu podle metody PtP je 63%. 

 
Tab. 19: Výsledky aplikace kompenzačního modelu na exp. č.2, Etapa 4 

Etapa 4. Experiment č. 2, n = 6000 min-1, 

průměr nástroje 50 mm. 

Účinnost podle PtP = 63 % 

FFT 56 %   

PtP měřena 142 µm PtP kompenzovaná 52 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

142 µm Maximální hodnota 

deformace 

36 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

0 µm Minimální hodnota 

deformace 

-16 µm 

 

Byla také provedena možnost modelu kompenzovat prodloužení nástroje. Z Obr. 52 je 

vidět, že při kompenzaci jenom prodlouženi nástroje, jak to bylo v předchozích etapách, 

účinnost kompenzačního modelu sestavila 74 % při součinitele 𝐾𝑇3 = 0.85, což odpovídá 

hodnotě získanou při analýze kalibračních měření z etapy 1 (75 %). 
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Obr. 52 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 4, číslo exp. 2, 𝐾𝑇3 = 0.85, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55, 

kompenzace prodlouženi nástroje 

 

V Tab. 20 jsou uvedené výsledky aplikace kompenzačního modelu na experiment č.2    

za účelem kompenzaci prodlouženi nástroje. 

 
Tab. 20: Výsledky aplikace kompenzačního modelu na exp. č.1, Etapa 4, kompenzace prodlouženi 

nástroje 

Etapa 4. Experiment č. 2, n = 6000 min-1, 

průměr nástroje 50 mm. 

Účinnost podle PtP = 74% 

FFT 76 %   

PtP měřena 97 µm PtP kompenzovaná 25 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

97 µm Maximální hodnota 

deformace 

12 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

0 µm Minimální hodnota 

deformace 

-13 µm 
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Etapa 4. Experiment č.3. 

Na Obr. 53 je zobrazen časový průběh teplot a otáček pro měřeni č. 3 Etapy 4. Otáčky 

jsou konstantní po cele době frézovaní a se rovnají 1000 min-1, průměr nástroje 80 mm. 

 

Obr. 53 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 4, číslo exp. 3 

Pro daný experiment byl zvolen součinitel 𝐾𝑇3 = 2.7 Časové průběhy deformaci                

po aplikaci modelu jsou podobné předchozím měřením, simulovaná deformace na grafu 

zobrazuje jako střední čárá průběhu neměřené deformaci na obrobku, co ukazuje                

na funkčnost kompenzačního modelu. Tedy lze vidět, že nejvyšší reziduální deformace 

se objevila v první půlhodiny běhu stroje, jako u experimentu č.1, kvůli stejné příčině,           

a to je extrémně rostoucí teplota třeni na začátku obrábění. 
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Obr. 54 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 4, číslo exp. 3, 𝐾𝑇3 = 2.7, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55 

Číselné výsledky jsou v Tab. 21, a ukazuji, že účinnost modelu dosahuje 57 %. 

 
Tab. 21: Výsledky aplikace kompenzačního modelu na exp. č.3, Etapa 4 

Etapa 4. Experiment č.3, n = 1000 min-1, 

průměr nástroje= 80mm. 

Účinnost podle PtP = 57 % 

FFT 47 %   

PtP měřena 192 µm PtP kompenzovaná 82 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

192 µm Maximální hodnota 

deformace 

52 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

0 µm Minimální hodnota 

deformace 

-30 µm 

 

Pro kompenzace prodlouženi nástroje byl zvolen součinitel 𝐾𝑇3 = 2 (Obr. 55), který 

ukázal účinnost kompenzačního modelu 81 % (Tab. 22). 
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Obr. 55 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 4, číslo exp. 3, 𝐾𝑇3 = 2, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55, kompenzace 

prodlouženi nástroje 

Tab. 22: Výsledky aplikace kompenzačního modelu na exp. č.3, Etapa 4, kompenzace prodlouženi 

nástroje 

Etapa 4. Experiment č.3, n = 1000 min-1, 

průměr nástroje= 80mm. 

Účinnost podle PtP = 81 % 

FFT 82 %   

PtP měřena 113 µm PtP kompenzovaná 22 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

113 µm Maximální hodnota 

deformace 

14 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

0 µm Minimální hodnota 

deformace 

-8 µm 

 

Etapa 4. Experiment č.4. (ETVE) 

Čtvrtým experimentem z Etapy 4 pro analýzu bylo měřeni EVTE, které popisuje vliv 

okolního prostředí na tepelné chování stroje. Otáčky vřetena po cele době experimentu 

byly nulové, jediným zdrojem tepelné zátěže byla změna teploty okolí. 
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Obr. 56 Časový průběh teploty okolí, Etapa 4, číslo exp. 4 (ETVE) 

 

Celková doba trvaní experimentu byla 67 hodin. Z Obr. 56 je vidět, že teplota okolí      po 

cele době experimentu se mění velmi intenzivně v porovnaní s podobným experimentem 

Etapy 2, kde první 40 hodin graf měl plynulý průběh. 

 

Obr. 57 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 4, číslo exp. 4, 𝐾𝑇3 = 0.2, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55 

Obr. 57 popisuje časový průběh deformací po aplikace kompenzačního modelu, 

součinitele byly zvolený 𝐾𝑇3 = 0.2 pro vystup části vřetena v modelu a 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55       
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pro teplotu okolí, stejné jako u předchozích Etap. I když se experiment zabývá pouze 

změnou teploty okolí, součinitel 𝐾𝑇3, umožňující dosáhnout nejvyšší účinnosti není 

nulový. Důvodem k tomu je, že změny teploty okolí taky ovlivňuji změny teplot                 

na vřetene S3, ale s mnohem menší intenzitou. Z porovnaní naměřené a simulované 

deformaci lze konstatovat, že kompenzační model je schopen kompenzovat pouze 

plynulé změny teploty okolí, stejně jak to bylo u Etapy 2. 

 

Etapa 4. Experiment č.5. 

Poslední experiment Etapy 4 byl měřením deformací při rostoucích otáčkách od 1000 

min-1 až do 5500 min-1 s krokem 300 min-1. Doba trvaní experimentu byla 6 hod. Průběhy 

otáček a teplot jsou znázorněné na Obr. 58. 

 

Obr. 58 Časový průběh otáček a teplot, Etapa 4, číslo exp. 5 

Při analýze aplikace modelu na výsledky měřeni vznikl problém s hledáním vhodného 

součinitele. Podle zvolených metod FFT a PtP nejlepší součinitel je 𝐾𝑇3 = 5, ale jak lze 

vidět na Obr. 59, simulovaný průběh deformací není střední čarou průběhu deformaci      

na obrobku, jak je označeno na Obr. 46. První poznámka je, že rozsah otáček se zásadně 

liší od těch, které byly použité ke kalibraci modelu, a těch co byly použity v předchozích 

etapách k jeho testovaní. 
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Druha poznámka k tomuto měření je, že vzhledem k takové změně otáček, teplota narůstá 

téměř lineárně (Obr. 58) na rozdíl od ostatních měřeni, kde časový průběh teploty se měnil 

podobně exponenciální závislosti. 

 

Obr. 59 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 4, číslo exp. 5, 𝐾𝑇3 = 5, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55 

Řešením tohoto problému je hledání vhodných součinitelů pro každou z rychlostí otáček 

a kompilace vztahu mezi rychlostí a změnou tepelného koeficientu pro vřeteno. Je 

důležité si uvědomit, že tato závislost bude použitelná pouze v případě, že se změní 

rychlost otáček se během nepřetržitého provozu. Byla uvažovaná data naměřená až           

po jedné hodině běhu stroje, aby se neobjevil při vypočtu závislosti vliv extrémně rostoucí 

teploty třeni na začátku. Cele měřeni bylo rozděleno na 13 úseku, každý odpovídal 

určitým otáčkám. Výsledky hledaní součinitelů jsou znázorněné v Tab. 23, a je vidět,       

že s rostoucími otáčkami snižující růst součinitele 𝐾𝑇3. To je kvůli tomu, že při 

zvyšujících otáčkách krok o 300 min-1 nemá takový výrazný vliv než při malých, a teplota 

narůstá mnohem plynuleji, což ovlivňuje možnost kompenzací. 
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Tab. 23: Zvolené součinitele pro experiment č.5. Etapa 4 

Číslo úseku 1 2 3 4 5 6 7 

Otáčky [min-1] 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 

𝐾𝑇3 2,2 2,4 2,7 3,2 3,7 4,1 4,4 

Číslo úseku 8 9 10 11 12 13 - 

Otáčky [min-1] 4000 4300 4600 4900 5200 5500 - 

𝐾𝑇3 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 5 - 

 

Pro lepší názornost výsledků daného experimentu, byla sestavena závislost součinitele 

𝐾𝑇3 na otáčkách vřetena, která je zobrazena na Obr. 60. 

 

 
Obr. 60 závislost součinitele 𝐾𝑇3 na otáčkách vřetena 

Příznivější situace byla při úpravě modelu pro kompenzace prodlouženi nástroje, grafické 

zobrazeni aplikaci toho modelu je na Obr. 61, pro součinitel 𝐾𝑇3 = 2.6 je účinnost                

až 88 % (Tab. 24). 
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Obr. 61 Časový průběh deformaci ve směru X, Etapa 4, číslo exp. 5, 𝐾𝑇3 = 2.6, 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑙í = 2.55, 

kompenzace prodlouženi nástroje 

Tab. 24: Výsledky aplikace kompenzačního modelu na exp. č.3, Etapa 4, kompenzace prodlouženi 

nástroje 

Etapa 4. Experiment č.3, n = 1000 min-1, 

průměr nástroje= 80mm. 

Účinnost podle PtP = 88 % 

FFT 88 %   

PtP měřena 348 µm PtP kompenzovaná 40 µm 

Maximální hodnota 

deformace 

345 µm Maximální hodnota 

deformace 

23 µm 

Minimální hodnota 

deformace 

-3 µm Minimální hodnota 

deformace 

-17 µm 
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7. Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo otestovat model tepelné kompenzace pro stroj 

MULTICUT 630 za účelem ověření jeho funkčnosti a možnosti jeho přenositelnosti mezi 

stroje stejného typu a velikosti. 

Rešeršní část se zabývá problematikou vzniku teplotních chyb u obráběcích strojů                

a popisuje existující metody pro minimalizace tepelné deformací. V rešerši byly shrnuty 

tepelné jevy a zdroje tepla, kvůli kterým vznikají tepelné deformací, uvedeny 

experimenty, které se zabývaly studiem tepelných zdrojů a jejich vlivem na strukturu 

stroje. Hlavni část rešerše byla zaměřena na výzkum metod kompenzací tepelných 

deformaci a jejich porovnaní. Byly uvedeny jak pasivní metody kompenzaci, jako 

chlazení, využití speciálních materiálu nebo konstrukcí, tak i aktivní metody. Aktivní 

metody zahrnují regresní analýzy, umělé neuronové sítě, fuzzy logika, frekvenční 

přenosové funkce. Pro každou z aktivních metod byla provedena rešerše v oblasti 

experimentů využívajících tyto metody.  

Praktická část obsahuje popis experimentálních měření stroje v konfiguraci typické                

pro frézovací operací, na jejichž základě byl kalibrován a testován poskytnutý 

kompenzační model tepelných chyb, založeny na principu přenosových funkcí. Měření 

byla rozdělena do čtyř etap. První tři etapy využívaly princip Air-cutting (vzduchové 

řezy) a byly zaměřené na kompenzace prodlouženi nástroje. První etapa obsahovala 

měřeni ze stroje umístěného na showroomu výrobce stroje, který sloužil pro kalibrace 

modelu. Po aplikace daného modelu na měření z první etapy pomocí metod FFT a PtP 

byla ověřena schopnost modelu kompenzovat teplotní deformace a počítaná účinnost 

modelu, která sloužila ke porovnaní pro následující etapy. 

Druhá a třetí etapa byla provedena na jinem stroji stejné konstrikce, který se nachází 

v provozu a stojí ve výrobní hale. Analýza těchto měření ukázala, že model je schopný 

kompenzovat teplotní deformaci na jinem stroji s podobnou účinností, jak to bylo                

u kalibračních měřeni, ovšem po určíte úpravě. Úprava modelu spočívala v přidáni 

určitých součinitelů na výstup modelu, které byly hlídané pomocí metod FFT a PtP. 

Čtvrtá etapa se lišila tím, že data ze stroje byla naměřena během reálného dokončovacího 

procesu frézovaní. Cílem pro čtvrtou etapu bylo ověřit schopnost modelu kompenzovat 

nejen prodloužení nástroje, ale i deformace obrobku. Výsledkem ze čtvrté etapy je,               

že model je schopen kompenzovat prodlouženi nástroje stejné dobře jako u předchozích 

etap, i když měřicí trn byl nahrazen reálným nástrojem. Taky model je schopen 

kompenzovat deformaci na obrobku, ale při určitých úpravách pro každé měření.                

To je způsobeno tím, že každý z experimentů čtvrté etapy měl úplně jiné režné podmínky. 

Pro zlepšeni přenositelností modelu a možnosti jeho využití při procesu obrábění je 

doporučeno provést řadu kalibračních měření na stroji ze showroomu, kalibrovat               

na těchto měřeních kompenzační model. Pro testovaní modelu na jinem stroji je 

doporučeno provést řadu měřeni se stejnými řeznými podmínkami, aby šlo nalézt vztah 

mezi režnými podmínkami a výstupem modelu. Také by bylo vhodné během měřeni 

získat dodatečné informace jako např. teplotu režného nástroje. 
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