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odborné téma

S příchodem 21. století a rozvojem 
dnešních moderních technologií je jed-
ním ze zkoumaných faktorů, ovlivňující 
ekologickou stránku zpracování a opra-
cování dřeva, právě spotřeba elektrické 
energie. Za tímto účelem byl proveden 
výzkum zkoumající technické paramet-
ry, které nejvíce ovlivňují spotřebu elek-
trické energie při rovinném frézovaní. 
Tento způsob opracování patří k nej-
častějším mechanickým operacím při 
zpracování rostlého dřeva. 
Výzkum byl prováděn na rovinné frézce 
s úběrem materiálu 1 mm a se zařízením 
na měření příkonu Metrel Power Q plus 
MI2392. 

Podávací rychlost

Prvním ze zkoumaných faktorů byl vliv 

podávací rychlosti (4, 8, 11 m/min). 
Z analýzy rozptylu v grafu 1 je patrné, 
že působení podávací rychlosti skuteč-
ně vyvolává změnu řezného příkonu. 
Graf 1 nám znázorňuje, že zvýšením 
podávací rychlosti se zvyšuje řezný pří-
kon v průměru o 3 % a naopak.

Řezná rychlost

Při měření byl zkoumán také vliv řezné 
rychlosti na změnu řezného příkonu. 
V našem případě se jednalo o řezné 
rychlosti 20, 30 a 40 m/s. V grafu 2 
vidíme, že tato změna rychlosti má velmi 
významný vliv na energetickou nároč-
nost při obrábění. Nejmenší řezný pří-
kon byl naměřen při 20 m/s a největší 
při 40 m/s. Průměrný nárůst spotřeby 
byl o 20 %. 

Úhel čela

Jako poslední měřený faktor, který ovliv-
ňuje řezný příkon frézky, je úhel čela 
ostří nástroje. Z grafu 3 je patrné, že 
i tento faktor je pro změnu řezného pří-
konu statisticky významný. Na základě 
uvedených a zpracovaných dat může-
me říci, že zvětšování úhlu čela způ-
sobuje téměř lineární pokles řezného 
příkonu v průměru o 5 %. Z hlediska 
praktického využití má však tento para-
metr své limity, a to zejména pro menší 

Vliv technických parametrů stroje a nástroje 
na energetickou náročnost při frézování 
rostlého dřeva

V současné době se klade stále větší důraz na zpracování přírodních 
surovin a jejich obnovitelnost. Jedním z nejvíce využívaných materi-
álů je proto i dřevo, které je nejen obnovitelné, mechanicky odolné, 
ale i dobře zpracovatelné a estetické. S touto problematikou je úzce 
spjata i spotřeba elektrické energie při zpracování těchto surovin.

Autori: Doc. Ing. Milan Gaff, PhD., Ing. Jiří Kubš
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Kontakty: gaffmilan@gmail.com
kubs.jiri@gmail.com

Foto a grafy: archiv autorů

Graf 1: Vliv podávací rychlosti na spo-
třebu elektrické energie

Graf 2: Vliv řezné rychlosti na spotřebu 
elektrické energie

Graf 3: Vliv úhlu čela nástroje na spotře-
bu elektrické energie
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firmy, které mají omezené možnosti nechat si vyrábět řezné 
nástroje na míru. Jeho význam ale vzrůstá se zvyšující se 
produkcí a sériovostí.

Závěr

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že optimálními hodnotami 
sledovaných parametrů jsou:

 podávací rychlost 4 m/min
 řezná rychlost 20 m/s
 úhel čela nástroje 25°

V našem výzkumu jsme ovšem brali v úvahu pouze ekolo-
gickou stránku frézování rostlého dřeva z pohledu spotřeby 
elektrické energie. Nebyly brány v úvahu další faktory, jako je 
produktivita nebo kvalita obrobeného povrchu. S doporuče-
ními, které z výzkumu vyplynuly, lze proto uvažovat především 
v oblastech opracování dřeva, kde tyto faktory hrají druhořa-
dou roli. Výzkumu všech uvedených parametrů v kombinaci 
s kvalitou obrobeného povrchu a opotřebením řezných hran 
nástroje se však nadále věnujeme a jeho vyhodnocení chys-
táme v budoucnu v dalším článku.
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