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Seznam použitých zkratek a symbol] 

 

VBD VýmEnná bUitová destička 
HVOF High Velocity Oxygen Fuel 
ZČU Západočeská univerzita v Plzni 
FST Fakulta strojní 
KTO Katedra technologie obrábEní 
IC20 Druh Slinutého karbidu 
SK Slinutý karbid 
HV Tvrdost dle Vickerse 

HV0,1 Mikrotvrdost dle Vickerse 
HRC Tvrdost podle Rockwella 

P Parametr vypočítaný ze základního profilu 
R Parametr vypočítaný z profilu drsnosti 
W Parametr vypočítaný z profilu vlnitosti 

  
 

Značka Popis Jednotky 

vc Tezná rychlost [m/min] 

ap Hloubka Uezu [mm] 

fot Posuv na otáčku [mm/ot] 
b ŠíUka Uezu [mm] 
h Hloubka Uezu [mm] 

rn PolomEr zaoblení Uezné hrany ʅm] 

m Hmotnost [kg] 
r PolomEr bUitové destičky [Mm] 

Rt, Wt, Pt Celková výška profilu [たm] 
Rz, Wz, Pt Nejvyšší výška profilu [たm] 
Ra, Wa, Pa Pr]mErné aritmetická hodnota [たm] 

Rsm Pr]mErná šíUka prvk] profilu [mm] 
Rk Hloubka jádra profilu drsnosti [たm] 

Rmr1, Rmr2 Materiálový podíl [たm] 
Rpk Redukované výšky výstupk] [%] 
Rvk Redukované hloubky prohlubní [%] 
Rm Mez pevnosti v tahu [MPa] 
Re Mez pevnosti v kluzu  [MPa] 
tAS Jednotkový strojní čas [min] 
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1 Úvod 
V současné dobE se stále více zvyšují požadavky na materiály používané ve strojírenském 

pr]myslu. S vývojem nových materiál] se rovnEž klade d]raz na integritu povrchu. V určitých 
pUípadech je potUeba, aby vyrobená součást dokázala odolávat velmi náročným podmínkám 
v provozu. Toho se dá docílit nEkolika zp]soby. Mezi nejznámEjší varianty lze považovat 
chemické a tepelné zpracování, mezi které se Uadí napUíklad kalení, popouštEní, cementování, 
nitridování atd. Další možnost, která se v současné dobE využívá, je použití žárových nástUik] z 
velmi odolných materiál].  

Žárové nástUiky jsou prakticky nezastupitelnou technologií v mnoha odvEtvích. Jejich 
nejvEtší pUednosti jsou zvýšená odolnost proti mechanickému opotUebení, chemickému prostUedí, 
korozi a oxidaci. Velmi dobUe také odolávají vysokým teplotám. Je mnoho oblastí, ve kterých je 
možné se s žárovými nástUiky setkat. Uve@me napUíklad všeobecné strojírenství, kde jsou tyto 
nástUiky aplikovány na čerpací a hydraulickou techniku pro zvýšení odolnosti proti opotUebení a 
korozi. Své využití nalézá i v tiskaUském pr]myslu, kde jsou nástUiky nanášeny na povrchy 
tiskaUských válc]. V energetickém pr]myslu jsou využívány jako tepelná bariéra, ochrana proti 
kavitaci, erozi a horké korozi. V neposlední UadE jsou žárové nástUiky velmi využívány 
v  automobilovém a leteckém pr]myslu, kde jsou nanášeny na díly spalovacích motoru pro 
zvýšení odolnosti proti opotUebení a vysoké teplotE. Vyjmenovat zde m]žeme napUíklad písty, 
ventily, hlavy válc], čepy, klikové hUídele nebo vačky. [1] 

U díl] spalovacích motor], čerpací techniky nebo vstUikovacích forem je zároveO potUeba, 
aby hodnota drsnosti povrchu byla co nejmenší. S rostoucí drsností totiž vzniká riziko vzniku a 
šíUení trhlin. Zhoršuje se tím také pUesnost, životnost a v neposlední UadE i korozní odolnost 
součásti. Žárový nástUik se po nanesení na základní materiál vyznačuje hodnotou drsnosti okolo 6 
µm. Pro snížení drsnosti naneseného nástUiku se v současné dobE využívá pUedevším technologie 
broušení. 

Ve strojírenství je známo, že s každou použitou technologií obrábEní se do obrábEného 
materiálu vnáší zbytková napEtí. Ty lze rozdElit na zbytková napEtí tahová a tlaková. Vznikají 
tak, že se obrábEný materiál snaží vrátit do rovnovážného stavu. Typická operace pro vznik 
tahového zbytkového napEtí je technologie broušení. PUi broušení vzniká mezi brusným 
kotoučem a obrábEnou plochou velké množství tepla, které prostupuje do obrobku, který po 
skončení procesu začíná chladnout. V materiálu se tím začnou vytváUet ona tahová zbytková 
napEtí. Tahová napEtí lze ve vEtšinE pUípad] považovat za negativní jev. PUi vzniku trhliny totiž 
napomáhají k jejímu šíUení a zkracují tak životnost součásti. PUi broušení lze zbytková napEtí z 
části redukovat použitím chladicí kapaliny. Druhým typem jsou zbytková napEtí tlaková. Ty 
vznikají pUi technologiích, kdy je povrchová vrstva obrábEného materiálu plasticky deformována 
pomocí mechanického zatížení. Jedná se o technologie, jejichž nástroj má definovanou geometrii 
bUitu jako jsou napU. frézování, soustružení nebo obrážení. V pUípadE vzniku trhliny se naopak 
tlaková zbytková napEtí snaží trhlinu spíše uzavírat a tím prodlužovat již zmiOovanou životnost a 
to i v pUípadech, kdy dochází k intenzivnímu mechanickému opotUebení. [13]        
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1.1 Cíle diplomové práce  
Existuje nEkolik druh] žárových nástUik], které se dElí podle použitého materiálu pro 

nástUik. Tato diplomová práce se zabývá obrobitelností chrom – kobaltové slitiny Stellite 6. Tento 
materiál patUí mezi tEžkoobrobitelné materiály, z d]vodu velkého množství tvrdých karbid] ve 
struktuUe. Pro snížení drsnosti naneseného nástUiku se v současné dobE využívá pUedevším 
technologie broušení. Broušení tEchto povlak] je pomErnE časovE náročné a tudíž neekonomické. 
ZároveO se vlivem zvýšené teploty pUi broušení vnáší již zmiOovaná zbytková tahová napEtí do 
povrchu obrobku.  

Hlavním cílem této diplomové práce je docílit stejné nebo lepší kvality povrchu žárového 
nástUiku Stellite 6, který je obrábEn definovanou geometrií bUitu pUi porovnání s technologií 
broušení. Výhody spočívají ve zkrácení výrobních čas] obrábEní a ve zmEnE zbytkových 
tahových napEtí na napEtí tlaková. Úkolem je tedy zrealizovat experiment, pUi kterém dojde 
k ovEUení zmiOované myšlenky.  

Této problematice se v minulosti vEnovalo nEkolik výzkumných pracoviš[ a univerzit 
včetnE Západočeské univerzity v Plzni. Získané informace a výsledky z experiment] jsou pro nás 
určitým ukazatelem, jakým smErem pokračovat v Uešení této problematiky. Informace načerpané 
z pUedchozích publikací a článk] jsou shrnuty na následujících stránkách. 

Po rešeršní části následuje část teoretická, kde si blíže popíšeme vlastnosti, chemické 
složení a strukturu, která vzniká po provedení nástUiku Stellite 6. NáslednE je vysvEtlen samotný 
proces nanášení žárových nástUik] a zp]soby ovlivnEní tohoto procesu pomocí procesních 
parametr]. Část diplomové práce je vEnována r]zným metodám nanášení, u kterých je vždy 
popsán princip metody, materiály pro které je metoda vhodná a na závEr popis jejich výhod a 
nevýhod. Teoretická část je zakončena teoretickou rozpravou o obrážecím procesu.  

V praktické části se vEnujeme již zmiOovanému experimentu, pUi kterém jsou definovány 
Uezné podmínky, pUípravek, obrážecí stroj, nástroj a obrábEné polotovary. Po provedení 
experimentu se pUesouváme do sekce vyhodnocení. Nejprve probEhl rozbor obrábEného žárového 
nástUiku, pUi kterém bylo určeno chemické složení, tlouš[ka nástUiku, metalografický rozbor a 
mEUení mikrotvrdosti dle Vickerse. Dále je hodnocena drsnost a profil obrobeného povrchu. 
Z tEchto údaj] bylo vytvoUeno statistické vyhodnocení pro určení vliv] jednotlivých faktor]. 
Následoval rozbor a vyhodnocení zábEr] z vysokorychlostní kamery s určením maximálních 
Uezných rychlostí pUi obrážení. V neposlední UadE bylo mEUeno opotUebení bUitových destiček na 
čele a hUbetu. 

Diplomová práce je zakončena výpočtem technicko – ekonomického hodnocení a závErem, 
ve kterém jsou shrnuty dosažené výsledky provedeného experimentu a jeho vyhodnocení. 
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2 Analýza současného stavu a teoretická východiska pro Uešení 
pUedmEtu výzkumu 

2.1 Rešeršní část 
Prvním z uvedených článk], který se zabývá problematikou obrobitelnosti slitiny Stellite 6 

je článek s názvem „Optimisation of the Machining of Stellite 6 PTA Hardfacing Using Surface 
Roughness“ [3]. Studie se zabývala obrobitelností žárového nástUiku Stellite 6, který byl nanesen 
metodou PTA na ocelovou tyč o pr]mEru 100 mm s označením 4140 AISI. Metoda PTA neboli 
plazmové navaUování se vyznačuje velmi vysokou adhezní pevností vlivem promísení žárového 
nástUiku se základním materiálem. Z tohoto d]vodu je potUeba pro zhotovení povlaku 
požadovaných vlastností nanášet nEkolik vrstev nástUiku. [3] 

Celkem byly v experimentu zhotoveny čtyUi obrobky s konstantní tlouš[kou Stellitu 6. 
Tlouš[ku nanesené vrstvy studie neprozrazuje. Technologie soustružení probíhala na konvenčním 
soustruhu Harrison M400 a na nástroji byly upevnEny výmEnné bUitové destičky z materiálu 
slinutý karbid, které navíc obsahovali depoziční vrstvu s neupUesnEným složením. Jedná se o 
VBD s hlavním ostUím λ5°, úhlem čela s hodnotou -6° a úhlem špičky 0,Ř mm. Článek se 
zamEUuje pUedevším na hodnoty drsností Ra v závislosti na zmEnE Uezné rychlosti, posuvové 
rychlosti a hloubce Uezu. [3] 

Prvním uvažovaným parametrem byla Uezná rychlost v rozsahu 10 m/min až β50 m/min v 
osmi krocích. PUi zmEnách Uezných rychlostí jsou zachovány zbylé parametry konstantní, jedná se 
o posuvovou rychlost s hodnotou f = 0,1 mm/ot a hloubkou Uezu ap = 0,5 mm. PUi obrábEní se 
zjistilo, že pUi rychlostech nad β00 m/min se na Uezné hranE nástroje vytváUí intenzivní opotUebení 
doprovázející i drobné jiskUení. Drsnost se po obrobení mEUila v nEkolika částech tUikrát a to po 
obvodu obrobku po 1β0°. Z grafu č. 1 je patrné, že nejlepší hodnoty drsnosti vznikly pUi Uezných 
rychlostech 80 m/min a 125 m/min, pUi nichž se dosáhlo pUibližné drsnosti 0,86 µm. [3]          

 

Graf 1 - Závislost Uezné rychlosti na drsnosti povrchu [3] 
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Z pUedchozího experimentu bylo zjištEno, že nejlepší výsledky drsností vycházely pUi 
rychlostech 80 m/min a 125 m/min. Toto zjištEní se využilo pUi návrhu druhého experimentu, ve 
kterém se mEnila posuvová rychlost v sedmi krocích v rozmezí od 0,04 mm/ot do 0,γ5 mm/ot. 
Konstantní Uezná rychlost byla nastavena podle výsledk] pUedchozího experimentu na vc = 80 
m/min a hloubka Uezu z]stala na nemEnných ap = 0,5 mm. [3] 

V pr]bEhu experimentu bylo zpozorováno výrazné opotUebení VBD pUi posuvu f = 0,28 
mm/ot. Z toho plyne pUedpokládaná trvanlivost destičky pUibližnE pEt minut pUi obrábEní v tEchto 
podmínkách. Pro pokračování experimentu bylo nutné opotUebenou destičku vymEnit za novou a 
dokončit obrábEní pUi zbylých posuvech 0,γ mm/ot a 0,γ5 mm/ot. Graf č. β popisuje závislost 
posuvové rychlosti na kvalitE obrobeného povrchu. Z grafu je zUejmé, že s nar]stající posuvovou 
rychlostí se zhoršuje drsnost povrchu a naopak. Z grafu lze vyčíst to, že nejlepší výsledky 
drsností v rozmezí Ra = 0,6 – 1 µm byly dosaženy pUi nižších posuvech do f = 0,1 mm/ot. [3]      

 

Graf 2 - Závislost posuvové rychlosti na drsnosti povrchu [3] 

 

 

 

 

 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní                  Diplomová práce akad. rok β017/β01Ř 
Katedra technologie obrábEní   Bc. Tomáš Zatloukal 
 

11 
 

V posledním pUípadE se zkoumal vliv hloubky Uezu na drsnost obrobeného povrchu. Zp]sob 
provedení tUetího experimentu spočíval v obrábEní polotovar] v šesti hloubkách Uezu v rozsahu 
od 0,0Ř mm do 1,4 mm. Vyhodnocení probíhalo stejným zp]sobem jako v pUedchozích 
pUípadech. Konstantní parametry se volily podle dosažených výsledk] z pUedchozích pokus], což 
bylo v pUípadE Uezné rychlosti vc = 80 m/min a posuvu s hodnotou f = 0,1 mm/ot. Z uvedeného 
grafu je patrné, že s nar]stající hloubkou Uezu se drsnost povrchu zhoršuje. V tomto pokusu je 
pozoruhodný rozsah hloubky Uezu, který se dostává až na hodnotu 1,4 mm. Žárové nástUiky 
mívají obvykle tlouš[ku pohybující se okolo 0,5 mm. Ve výjimečných pUípadech m]že nástUik 
vytvoUený plazmou dosahovat až β mm.  PUedpokládáme, že tento poznatek je uvádEn jen pro 
potvrzení faktu, že s nar]stající hloubkou Uezu se drsnost povrchu zhoršuje, nebo[ nanášet 
základní povrchu nástUikem s takovouto tlouš[kou a následnE jej obrábEt s tak velkým úbErem 
nemá v praxi pUíliš velký smysl. [3] 

 
Graf 3 - Závislost hloubky Uezu na drsnosti povrchu [3] 

 
Z úvodního článku jsme zjistili prvotní informace o tom, jak se chová Stellitu 6 v pr]bEhu 

obrábEní a jaký vliv má zp]sob obrábEní na výslednou kvalitu obrobeného povrchu. Z uvedených 
graf] m]žeme obecnE Uíct, že se žárový nástUik Stellite 6 chová podobnE jako bEžnE obrábEné 
oceli, u nichž je známo, že nejlepších hodnot kvality povrchu se dosahuje pUi menších hodnotách 
posuvové rychlosti a menších hloubkách Uezu. Tezná rychlost má opačný smysl, ale pUi velmi 
vysokých Uezných rychlostech dochází k intenzivnímu opotUebení nástroje. 
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Problematikou obrobitelnosti žárových nástUik] se zabývala i publikace s názvem 
„Machinability of Stellite-6 Coatings with Ceramic Inserts and Tungsten Carbide Tools“ [4]. 
Oproti pUedchozí popisované studii, která se zabývala pouze vhodnými Ueznými podmínkami, se 
tato studie zamEUila nejen na Uezné podmínky, ale také na rozdílnost Uezných materiál] a jejich 
vliv na výslednou kvalitu povrchu. [4]   

Test probEhl na univerzálním soustruhu SN55. Stellitová slitina byla nanesena na základní 
materiál z austenitické nerezové oceli s označením AISI γ04. Obrobek mEl tvar mezikruží o 
rozmErechμ vnEjší pr]mEr β00 mm, vnitUní pr]mEr 170 mm a délkou γ00 mm. Metoda nanášení 
se v článku blíže nespecifikuje, pouze poukazuje na to, že se jednalo o navaUovací proces. Na 
žárový nástUik Stellite 6 byly zkoušeny dva typy Uezných materiál], které jsou podrobnE popsány 
v následujících odstavcích. [4]  

 
Obrázek 1 - Proces nanášení žárového nástUiku Stellite 6 [4] 

V prvním pUípadE se jednalo o keramickou bUitovou destičku uchycenou v tEle 
soustružnického nože. Keramická destička od firmy Sandvik nese označení RNGN 1β0700 T0 
10β0 a skládá se ze základního materiálu Al2O3, který je vyztužen tzv. whiskery. Tento typ 
destiček je podle tvrzení autor] studie vhodný pro vysokorychlostní obrábEní slitin odolávajícím 
vysokým teplotám. Držák byl svým provedením konstruován tak, aby vložená destička 
zajiš[ovala negativní úhel čela s hodnotou -6°. [4] 

Ve druhém pUípadE se využilo celistvého soustružnického nože s pUipájeným Uezným bUitem 
z karbidu wolframu tUídy K20, který nebyl dále povlakován. PUipájený bUit má oproti keramické 
destičce pozitivní geometrii čela, jejíž hodnota není uvedena. Pro lepší pUedstavu jsou obE 
varianty Uezných nástroj] zobrazeny na obrázku β. [4]  
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Obrázek 2 - Použité varianty Uezného nástroje [4] 

Procesní kapalina byla užita pouze u varianty s pájenou bUitovou destičkou a jednalo se o 
olejovou emulzi nespecifikovaného složení. V pUípadE obrábEní keramickou destičkou probíhal 
celý proces bez použití jakékoliv procesní kapaliny. Tezné podmínky probíhaly v kombinacích 
zmEn Uezné rychlosti a posuvu na otáčku. Hloubka Uezu z]stala v celém experimentu na 
konstantní hodnotE ap = 0,β5 mm. Tezná rychlost se pohybovala u varianty s keramickou 
destičkou na hodnotách vc = 30 – λ0 m/min s tUemi variantami posuvu v rozmezí fot = 0,25 – 0,35 
mm/ot. U nože s Ueznou částí z karbidu wolframu byla snížena jednak Uezná rychlost na hodnoty 
vc = 30 – 50 m/min a stejnE tak byly sníženy hodnoty posuvu na fot = 0,1 – 0,20 mm/ot. Detailní 
rozpracování celého plánu experimentu je zaznamenán v tabulce 1. [4]  

 

 

Tabulka 1 - Plán experimentu s namEUenými drsnostmi [4] 
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Ve stejné tabulce jsou zaznamenány i dosažené výsledky hodnot drsností. V pUípadE 
obrábEní s keramickou bUitovou destičkou si lze všimnout, že nejlepší dosažená drsnost Ra = 2,21 
µm byla dosažena pUi nejvyšší Uezné rychlosti vc = 90 m/min a pUi nejmenší hodnotE posuvu       
fot = 0,β5mm/ot. PUi detailnEjším porovnání jednotlivých variant je ale patrné, že Uezná rychlost 
nemá tak zásadní vliv na hodnoty drsnosti na rozdíl od hodnot posuvu. NamEUené drsnosti se pUi 
zvolených hodnotách posuvu velmi podobají s tím, že se nepatrnE zlepšují s nar]stající Ueznou 
rychlostí. [4] 

Obdobný pr]bEh se ukázal i pUi obrábEní s pájenou destičkou z karbidu wolframu. Nejlepší 
hodnota drsnosti obrobeného povrchu Ra = 1,8 µm byla zaznamenána pUi nejvyšší Uezné rychlosti 
vc = 50 m/min a nejmenším posuvu fot = 0,1 mm/ot. Oproti pUedchozímu pUípadu je z tabulky na 
první pohled zUejmé, že význam na hodnotu drsnosti má jednak parametr posuvu, ale i hodnota 
Uezné rychlosti. Celkový pr]bEh je však identický jako u pUedchozí varianty s keramickou 
bUitovou destičkou. [4]  

Na závEr lze Uíci, že v obou variantách se dosáhlo podobných výsledk] kvality povrchu s 
tím, že o nEco lépe vyšla varianta s pájenou destičkou z karbidu wolframu. To mohlo být 
zapUíčinEno jednak výraznE menšími hodnotami posuvu a také použitím provozní kapaliny v 
podobE olejové emulze. V tomto článku se opEt potvrzuje tvrzení, že lepších hodnot drsnosti 
povrchu se dosahuje pUi vyšších Uezných rychlostech a menších hodnotách posuvu.   
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Problematika obrábEní žárových nástUik] se na KatedUe technologie obrábEní Ueší již 
nEkolik let, kde jednou z diplomových prací zabývající se tímto tématem je práce s názvem 
„Optimalizace technologických faktor] obrábEní tEžkoobrobitelných nástUik] experimentálními 
postupy zamEUenými na splnEní funkčních vlastností“ [5]. V praktické části se Ing. Jan Kašpar 
zabýval problematikou soustružení slitiny Stellite 6 v souvislosti na kvalitu obrobeného povrchu 
a opotUebením Uezného nástroje s definovanou geometrií bUitu pUi konstantní Uezné rychlosti a 
hloubce Uezu. [5]  

Tezný nástroj byl navržen tak, aby na upnuté výmEnné bUitové destičce vyvozoval 
hydroplastické pUedpEtí s cílem dosáhnout vyšší životnosti nástroje. Cermetové VBD po 
zbroušení imitovaly kruhové destičky o pr]mEru β0 mm. BEhem experimentu se mEnil sklon 
Uezné hrany そf ve tUech variantách. [5] 

 Experiment se provádEl na univerzálním hrotovém soustruhu CNC Kovosvit MT50. 
Polotovar se skládal z ocelového válce o pr]mEru 150 mm z materiálu 1β 050 dle ČSN, na který 
byl nanesen žárový nástUik Stellite 6 technologií HVOF. Na polotovaru byly označeny čtyUi 
plochy oddElenými zápichy a každá plocha byla určena pro specifickou kombinaci Uezných 
podmínek. [5] 

 
Obrázek 3 - Pr]bEh experimentu Ing. Jana Kašpara [5] 

Po celou dobu experimentu byla zachována konstantní Uezná rychlost vc = 15 m/min a 
konstantní hloubka Uezu ap = 0,β mm. MEnEnou veličinou byl posuv na otáčku v rozmezí fot = 0,5 
– 1,5 mm/ot. Jak již bylo uvedeno v pUedchozím odstavci, mEnil se i sklon Uezné hrany そf v 
hodnotách 7°,0° a -7°. Celý proces probíhal s chlazením, které také plnilo funkci rychlejšího 
odvodu tUísek z místa Uezu, aby se zabránilo poškození již obrobeného povrchu. [5]  

V první části vyhodnocení se student zamEUil na kvalitu obrobeného povrchu pouze v 
závislosti na posuvu. Z grafu 4 m]žeme vidEt, že nejlepších hodnot kvality povrchu Ra = 0,7 - 
0,8 µm bylo dosaženo pUi nejmenším zvoleném posuvu 0,5 mm/ot. Z grafu je dále patrné, že se 
opEt kvalita povrchu Ra zhoršuje s nar]stající hodnotou posuvu. [5]   
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Graf 4 - Závislost posuvu na drsnosti obrobené plochy [5] 

 

V druhé části student zohlednil i vliv nastavení sklonu ostUí spolu s hodnotami posuvu 
ovlivOující kvalitu povrchu. Vyhodnocení probEhlo metodou plánovaného experimentu. Podle 
dosažených výsledk] student došel k závEru, že v pUípadE soustružení nemá geometrie nastavení 
sklonu ostUí tak zásadní význam na výslednou kvalitu povrchu. V grafu číslo 5 jsou zaznamenány 
hodnoty drsností v závislosti na nastavení sklonu ostUí a posuvu. Z grafu jasnE vyplývá 
studentovo tvrzení, že hlavní vliv na mEUenou drsnost povrchu mEl právE posuv. [5] 

    

 
Graf 5 - Závislost kvality povrchu na sklonu ostUí a posuvu [5] 
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Poslední zde uvedenou skutečností vyzkoumanou na KatedUe technologie obrábEní pochází 
z diplomové práce Ing. Davida Kološe s názvem „Závislost vybraných parametr] hodnocení 
obrobených ploch tvrdých povlak] na konstrukci Uezného nástroje“ [6]. V praktické části se 
zabýval obrobitelností žárového nástUiku Stellite 6 technologií obrážení. Student dále pokračoval 
v myšlence zvýšení životnosti Uezného nástroje za pomoci vyvolání tlakového pnutí na Uezné 
hranE bUitové destičky. [6]  

Ing. David Kološ provedl návrh speciálního obrážecího nože, který je zobrazen na obrázku 
4. Zde je vidEt princip vyvolání tlakového pnutí na již uloženou bUitovou destičku. Destička byla 
vyUíznuta z obdélníkového polotovaru ze slinutého karbidu SK K10 pomocí drátoUezu. Žádné 
další úpravy VBD nenásledovali, nebo[ tvar samotného l]žka byl navržen tak, aby nastavení úhlu 
čela odpovídalo hodnotE +7°. [6]    

 
Obrázek 4 - Tezný nástroj použitý v experimentu Ing. Kološe [6] 

Pro experiment byla použita horizontální obrážečka Strigon s označením GH 560/U, která 
se nachází v halových laboratoUích Katedry technologie obrábEní. Obrobkem byl plech o 
rozmErech 40 x 400 mm s šíUkou γ mm z oceli 11 γ7γ dle ČSN. Na vrchní části obrobku byla 
nanesena vrstva žárového nástUiku Stellite 6 metodou HVOF s tlouš[kou 0,4 – 0,5 mm. [6]   

Jedinou variabilní veličinou byla hloubka Uezu v rozmezí ap = 0,2 - 0,4 mm. Tezná rychlost 
po celý pr]bEh experimentu z]stala konstantní na hodnotE vc = β5 m/min. D]ležitým parametrem 
v geometrii nástroje je úhel čela, který dle vyrobeného nože nabyl hodnoty -7°. Jelikož se jednalo 
o obdélníkovou bUitovou destičku, úhel hUbetu byl +7°. Každý Uez probíhal bez procesní kapaliny 
a zaznamenával se na vysokorychlostní kameru FASTCAM SA-X 2RV  pro detailnEjší 
vyhodnocení. [6] 
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Hlavním cílem po obrobení povrchu bylo zjistit kvalitu, respektive drsnost povrchu Ra a 
Rz. Vyhodnocení probíhalo na drsnomEru Mahr γ00. Z výsledk] namEUených hodnot drsností je 
patrné, že nedocházelo k výrazným odlišnostem pUi zmEnách hloubky Uezu, nicménE z tabulek 
číslo β a γ vyplývá skutečnost, že s nar]stající hloubkou Uezu se kvalita obrobeného povrchu 
zhoršuje. Nejlepší dosažená hodnota drsnosti Ra = 0,γ74 µm byla namEUena pUi hodnotE ap = 0,3 
mm, stejnE vyšla nejlepší drsnost Rz = 1,λ1β たm.    

ap [mm] 0,2 0,3 0,4 

 Ra 

ぷ´ﾏへ 

0,502 0,678 0,612 

0,47 0,374 0,758 

0,48 0,415 0,815 

0,548 0,417 0,792 

 

0,445 0,652 

 

0,554 0,563 

  

0,502 

  

0,516 
 

Tabulka 2 - NamEUené hodnoty drsností Ra [6]                     Tabulka 3 - NamEUené hodnoty drsností Rz [6] 

Ze zábEr] z vysokorychlostní kamery bylo vidEt, že za určitých podmínek dochází k 
úplnému vytrhávání žárového nástUiku, viz obrázek 5. DElo se tomu tak pUi odebírání tUísky na 
rozhraní základního materiálu a žárového nástUiku. Úplné vylomení žárového nástUiku má zásadní 
vliv na jeho funkčnost a použití. [6] 

 

 
Obrázek 5 - Vylamování žárového nástUiku Stellite 6 [6] 

ap [mm] 0,2 0,3 0,4 

Rz 

ぷ´ﾏへ 

3,347 5,071 4,138 

1,95 2,384 5,839 

2,651 1,912 5,556 

3,737 2,763 6,928 

 

3,104 4,429 

 

4,566 2,957 

  

4,186 

  

2,918 
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2.2 Slitiny na bázi kobaltu ĚCoě a chromu ĚCrě 
Jak již název napovídá, jedná se o slitiny, v nichž nejvíce zastoupenými prvky jsou kobalt 

(Co) a chrom (Cr). V této slitinE se nachází mezi 45 – 55 % kobaltu (Co) a je označován jako 
základ. Druhým nejvíce zastoupeným prvkem je již zmiOovaný chrom (Cr), jehož množství se 
pohybuje v hodnotách β5 – γ5%. Nezanedbatelné zastoupení v této slitinE má i wolfram (W) a to 
od 5 – β5%. Dalším velmi d]ležitým prvkem je uhlík (C), který vytváUí jednotlivé karbidy a je 
zde obsažen v rozmezí 0,1 – 1,5%. V malém množství se v tEchto slitinách vyskytují i 
doprovodné prvky, kterými m]žou být napUíklad molybden (Mo), nikl (Ni), niob (Nb), tantal 
(Ta), kUemík (Si), mangan (Mn) a železo (Fe). Slitiny s takovým procentuálním zastoupením 
prvk] lze nalézt také pod názvem Stellite. Podle uvedených hodnot je patrné, že stellitové slitiny 
mohou mít velmi odlišné chemické složení a tím i výsledné vlastnosti. [7]  

Slitiny na bázi kobaltu a chromu jsou navrhnuty tak, aby zaručovaly zvýšenou odolnost 
proti opotUebení a to pUedevším odolnost proti abrazi, adhezi a korozi i v pUípadE zvýšených 
teplot. Další užitečnou vlastností využívající pUedevším chemický pr]mysl je odolnost proti 
r]zným druh]m chemických látek. Z d]vodu velmi nízké permeability jsou rovnEž zcela 
nemagnetické. Stellitové slitiny také mohou, ale nemusí být elektricky vodivé. [8]  

Obsahy jednotlivých chemických prvk] mají zásadní vliv na výsledné vlastnosti. Se 
zvyšujícím se obsahem kobaltu roste u této slitiny pevnost v ohybu a lomová houževnatost. 
Chrom a wolfram vytváUející karbidy s uhlíkem zajiš[ují požadovanou tvrdost a pevnost. Tvrdost 
se pohybuje v rozmezí γ6 – 45 HRC a mez pevnosti v tahu je udávána v rozsahu 800 – 1200 
MPa. Karbidy chromu navíc zvyšují odolnost proti korozi a oxidaci i za vyšších teplot. Bod tání 
je dán kombinací a obsahem jednotlivých prvk] a pohybuje se v rozmezí 1β00 – 1400 °C. [5],[9]  

2.3 Stellite 6 a jeho obrobitelnost 
V procesu nanášení žárových nástUiku se v současné dobE významnE využívá slitina 

označena jako Stellite 6. Jelikož obsahuje 0,λ - 1,4 % uhlíku, Uadí se mezi vysoce uhlíkovou 
slitinu stellitu. PUesné chemické složení je popsáno v tabulce 4. Uvedené obsahy jednotlivých 
chemických prvk] jsou dostupné z katalog] firem Deloro a Kennametal. [10] 

 

Co Cr W C Ni Fe Si Mo Mn ostatní 
45 - 60  

% 
27 - 32  

% 
4 - 6  
% 

0,9 - 1,4  
% 

max. 3 
% 

max. 3 
% 

max. 1,5 
% 

max. 1 
% 

max. 1 
% 

max. 1 
% 

 
Tabulka 4 - Chemické složení slitiny Stellite 6 [10] 

Svou popularitu má pUedevším díky rovnovážnému pomEru mezi tvrdostí a houževnatostí. 
Obsahuje velké množství tvrdých karbid] chromu a wolframu. Karbidy pUispívají k velmi dobré 
schopnosti odolávat mnoha druh]m opotUebení a to i v pUípadE zvýšených teplot. StejnE jako u 
jiných materiál] se se zvyšující teplotou klesá i celková tvrdost slitiny. Tato závislost je 
znázornEna v grafu 6, kdy pUi pokojové teplotE je hodnota tvrdosti 410 HV. PUi nár]stu teploty si 
slitina stále ponechává patUičnou hodnotu tvrdosti 400-300 HV do 500 °C. Poté nastává razantní 
pokles tvrdosti, jak je možné vidEt na grafu 6. [6]    
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Graf 6 - Závislost tvrdosti Stellite 6 na teplotE [10] 

 

Základní mechanické vlastnosti slitiny Stellite 6 pUi pokojové teplotE β0° jsou shrnuty 
v tabulce 5.  Uvedené hodnoty jsou dostupné v katalogu Deloro Stellite. [10] 

 
Tabulka 5 - Mechanické vlastnosti Slitiny Stellite 6 [10] 

 
Podle dostupných zdroj] se obsah chromu pohybuje v rozmezí β7 – 32 %. Takto vysoký 

podíl chromu má pUíznivý vliv i na protikorozní vlastnosti této slitiny. V pUípadE zeslabení 
pasivační vrstvy (napU. z d]vodu vmEstk] nebo okují) dochází ke vzniku makročlánk], které 
vedou k tvorbE r]zných bod] a prohlubní s pomErnE úzkým hrdlem. Tento pr]bEh je znám pod 
pojmem „bodová koroze“ a je typický u korozivzdorných ocelí. Z d]vodu úzkého hrdla z]stává 
agresivní médium ve vytvoUených prohlubních a koroze se tím dále rozšiUuje do základního 
materiálu. [12] 
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Obrázek 6 - Bodová koroze korozivzdorné oceli [12] 

V pr]myslu se slitina Stellite 6 využívá pUevážnE ve formE žárového nástUik] s maximální 
tlouš[kou do 500 µm. Po nanesení je potUeba tento nástUik obrobit a snížit tak jeho povrchovou 
drsnost. Výsledná tlouš[ka po obrobení se pohybuje v rozmezí 50 – 300 µm. Ve formE celistvých 
objemových materiál] se tato slitina prakticky nepoužívá, z d]vod] vysoké ceny materiálu a 
složité výrobE. [9] 

 
Obrázek 7 - Aplikace žárového nástUiku na povrch válce [11] 

Obrobitelnost lze chápat jako technologickou vlastnost materiálu obrobku určující 
náročnost jeho obrobení za určitých technologických podmínek Chrom – kobaltové slitiny 
obecnE patUí mezi tEžkoobrobitelné materiály, právE z d]vodu velkého obsahu zmiOovaných 
karbid]. U slitiny Stellite 6 tomu nebude jinak. Karbidy chromu a wolframu jsou velmi tvrdé a 
zp]sobují intenzivní abrazi na Uezném nástroji, čímž se velmi snižuje jeho trvanlivost. 
Obrobitelnost materiálu je závislá na mnoha faktorech. Jmenujme napUíklad chemické složení, 
fyzikální a mechanické vlastnosti obrábEného materiálu, Uezné podmínky, geometrie a materiál 
Uezného nástroje, pracovní prostUedí atd. [13]  
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2.4 Princip vytváUení žárových nástUik] 
Princip vytváUení žárových nástUik] spočívá v nanášení nového materiálu (povlaku) na 

vhodnE pUipravený povrch součástí s cílem utvoUit souvislý povlak požadované tlouš[ky. Na 
obrázku číslo Ř jsou znázornEny jednotlivé kroky pro vytvoUení žárového nástUiku. Nanášený 
materiál je obvykle ve formE prášku nebo drátu s pUesným chemickým složením. Ten je pUiveden 
do speciálního zaUízení, kde dochází k natavení a urychlení částic vlivem tepelné energie. Takto 
pUipravený materiál je usmErnEn pomocí trysky a po dopadu se vlivem adheze a kinetické energie 
ukotví na základní povrch součásti. [9],[15] 

 
Obrázek 8 - Princip vytváUení žárových nástUik] [14] 

Po dopadu nastává rychlé tuhnutí povlaku, tím se vytváUí typická lamelární (diskovitá) 
struktura požadovaných vlastností. Tímto se výraznE liší od ostatních technologií vytváUející 
povlaky. Na povrch totiž nedopadají jednotlivé atomy či ionty, ale pUímo natavené nebo částečnE 
natavené částice pUídavného materiálu. Proto je lamelární struktura typická pro žárové nástUiky a 
je částečnE ovlivnEna použitou metodou nanášení a procesními parametry. [14] 

2.4.1 Procesní parametry 

Procesní parametry mají zásadní vliv na finální kvalitu žárového nástUiku. Parametry by 
mEli být optimálnE nastaveny pro jednotlivé typy metod a podle složení použitého pUídavného 
materiálu. Nejd]ležitEjší parametry se týkají velikosti a délce trvání dodávané tepelné energie, 
rychlosti dopadu natavených částic a jejich sklon k základnímu materiálu. DetailnEji tyto 
parametry rozdElujeme do následujících skupin. [16]  

ﾓ Konstrukce zaUízení: zdroj tepelné energie, zp]sob pUívodu materiálu (prášek, drát), 
tavná teplota, typ chlazení, tvar trysky  

ﾓ Nosný plyn: množství, rychlost, složení, teplota 
ﾓ PUídavný materiál: forma pUídavného materiálu (prášek, drát), zp]sob pUívodu, chemické 

složení, tvar a velikost, ostatní vlastnosti (bod tání, tepelná vodivost, hustota), elektrický 
odpor a elektrická vodivost 

ﾓ Aplikační parametry: vzdálenost trysky od povrchu součásti, doba setrvání částic 
v tavící teplotE, rychlost a kinetická energie natavených částic pUi dopadu, úhel a dráha 
letu dopadajících částic, velikost posuvu aplikačního zaUízení, ústící a dopadová teplota 
částic 
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ﾓ Základní materiál: teplota, chemické složení, drsnost povrchu, tvar a velikost 
ﾓ Aplikační prostUedí: ochranná atmosféra (s, bez), velikost tlaku (atmosférický, snížený, 

vakuum) [16] 

 

Obrázek 9 - Schéma struktury žárového nástUiku [17] 

ObecnE lze Uíct, že nejvEtší vliv na kvalitu konečného povlaku má rychlost a teplota 
natavených částic. Se zvyšující se rychlostí roste jejich kinetická energie, což má za následek 
vyšší plastickou deformaci částic pUi dopadu na základní materiál. Po dopadu je tak nástUik lépe 
ukotven a má i vyšší hustotu. Na druhou stranu, vyšší rychlost m]že zapUíčit nižší míru natavení 
částic. To vede k horší kvalitE nástUiku, povlak má menší hustotu a je tak porézní. Kladem takto 
vzniklých povlak] je menší míra oxidace. [16] 

2.5 RozdElení žárových nástUik]       
Základní rozdElení metod nanášení žárových nástUiku je podle použitého zdroje tepelné 

energie. Jednotlivé metody se liší pUedevším v použité tavné teplotE. Metody se dále odlišují 
podle formy pUídavného materiálu a také jestli je potUeba natavené částice unášet plynem či 
nikoliv. [14]   

1) Tepelný zdroj ve formE elektrické energie 
 NástUik elektrickým obloukem 
 Plazmový nástUik 

2) Bez tepelného zdroje 
 NástUik za studena 

3) Tepelný zdroj ve formE hoUení smEsi paliva s kyslíkem 
 NástUik plamenem 
 Detonační nástUik 
 Vysokorychlostní nástUik plamenem (HVOF)  
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2.5.1 NástUik elektrickým obloukem  
Zdroj tepelné energie je elektrický oblouk. PUídavný materiál je ve formE dvou vodivých 

drát], které mohou být stejného nebo odlišného složení. Tyto dráty jsou pUivedeny do výstupní 
trysky, kde se po jejich vzájemném pUiblížení zapálí elektrický oblouk. Teplo 
vyvolané elektrickým obloukem kontinuálnE natavuje pUídavný materiál a vzniklá tavenina je 
rozptylována stlačeným vzduchem. Proud natavených částic je unášen a dopadá na povrch 
základního materiálu v rychlosti 100 až 150 m/s. Tavící teplota se pohybuje v rozmezí 4000 – 
8000 °C. Z d]vodu použití studeného unášivého plynu je však teplota natavených částic nižší, a 
to kolem 3600 – 4000 °C. [7],[16] 

 
Obrázek 10 - Schéma metody nástUiku elektrickým obloukem [14] 

Výhodou této metody je pUedevším její jednoduchost spojená s nízkými poUizovacími a 
provozními náklady. Tepelné ovlivnEní povlakované součásti je u nástUiku elektrickým obloukem 
podstatnE menší, protože unášení natavených částic se dEje pomocí studeného proudu vzduchu. 
Tím je možné nanášet žárový nástUik na takové typy substrátu, jakými jsou napUíklad polymery, 
dUevo nebo sklo. Dalším kladem je s porovnáním s ostatním metodám pomErnE vysoký výkon. 
To pUedstavuje až Ř0 kg naneseného nástUiku za hodinu. [7],[16] 

Hlavní nevýhoda nástUik] elektrickým obloukem spočívá v náročnosti kladené na pUídavný 
materiál. Ten musí být elektricky vodivý a zároveO i dobUe tvárný. Nanášené částice jsou proti 
ostatním metodám silnEjší a jejich velikost je nesoumErná. Výsledný povlak je proto více porézní 
a vyznačuje se i horší drsností. Kvalita povlaku je ovlivnEná hlavnE stabilitou elektrického 
oblouku, který hoUí mezi pUídavnými dráty. Proto je d]ležité zajistit stabilní elektrický zdroj a 
dodržovat stejnou rychlost podávání drátu. [7],[16] 

 

 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní                  Diplomová práce akad. rok β017/β01Ř 
Katedra technologie obrábEní   Bc. Tomáš Zatloukal 
 

25 
 

2.5.2 Plazmový nástUik 

Plazmový nástUik využívá zdroj tepelné energie opEt z elektrického oblouku, který hoUí 
mezi katodou a anodou. Katoda je vyrobena z wolframu a vede kolem ní chladící okruh. MEdEná 
anoda, která má tvar válce, slouží jako tryska plazmového hoUáku. Elektrický oblouk hoUí v 
plazmovém plynu, jenž obsahuje inertní plyn (obvykle argon) s menším procentem 
doprovodného plynu, který zvyšuje energii plazmy (napU. vodík, dusík nebo hélium). Tím je 
docíleno toho, že plazma vystupující z hoUáku m]že dosahovat až β0 000 °C. Do vytvoUené 
plazmy je nosným plynem pUiveden prášek nanášeného materiálu. Princip vytváUení žárového 
nástUiku pomocí plazmy je na obrázku 11. [9],[16]  

 
Obrázek 11 - Schéma metody plazmového nástUiku [14] 

Mezi výhody plazmového nástUiku rozhodnE patUí vysoká tavící teplota. Jako nanášený 
materiál lze použít široké spektrum materiál] a to i materiály s vysokou teplotou tání. Použitím 
uzavUené komory se sníženým tlakem lze docílit vysoké čistoty povlaku s vysokou pUilnavostí a 
hustotou (až λλ%). Obsah oxid] v povlaku je díky uzavUené komoUe témEU nulový. Kombinace 
plazmového nástUiku a uzavUené komory se nazývá „Plazmatický nástUik ve vakuu“. [9],[16]             

Vysoká teplota má na druhou stranu i své nevýhody, protože m]že zp]sobit fázové zmEny 
jak v nanášeném, tak i v základním materiálu. V nEkterých pUípadech m]že dokonce dojít až k 
úplnému vyhoUení nEkterých prvk] v pUídavném materiálu. V porovnání s nástUikem elektrickým 
obloukem vyžaduje plazmový nástUik velmi složité technologické zaUízení a speciální pracovištE, 
protože ultrafialové záUení a vyšší míra hlučnosti p]sobí negativnE na lidský organismus. 
Plazmový nástUik se vzhledem k vEtšímu množství technologických parametr] m]že lišit ve 
výsledné porezitE a pUilnavosti. [9],[16] 
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2.5.3 NástUik za studena 

NástUik za studena neboli nástUik studeným plynem je metoda specifická tím, že pUi ní 
nedochází k tavení částic nanášeného materiálu. Částice jsou unášeny aplikačním plynem (dusík, 
hélium), který je ohUíván na maximálních λ00 °C. Ukotvení povlaku na základní povrch součásti 
dochází pouze kinetickou energií unášených částic. PUídavný materiál je ve formE prášku 
pUiveden do stUíkací pistole, kde je unášen hnacím plynem do výstupní trysky ve tvaru Lavalovy 
dýzy. Pomocí Lavalovy dýzy se částice pohybují supersonickou rychlostí mezi λ00 – 1200 m/s 
což je mnohonásobnE vyšší než rychlost zvuku. Jako pUídavný materiál se využívají spíše mEkké 
kovy jako napU. hliník, mE@ nebo jejich slitiny. V omezené míUe se mohou použít i tvrdší a 
kUehké kovy jako je titan nebo keramika, ale pouze v kombinaci s mEkkým materiálem, který 
bude sloužit jako pojivo. [16],[18]  

 
Obrázek 12 - Schéma metody nástUiku za studena [18] 

  NejvEtší pUedností této metody je nízká teplota částic a tím minimální tepelné ovlivnEní 
základního a nanášeného materiálu. Menší tepelné ovlivnEní také snižuje vnitUní pnutí 
v pUídavném materiálu, které vzniká pUi jeho chladnutí. Snížené jsou i nároky na krytování 
součástí. Další výhodou je úspora času, protože po aplikaci nástUiku není potUeba nechávat 
součást chladnout jako v pUípadE ostatních metod. Součást tak m]že být okamžitE použita na 
další zpracování. Poslední zde uvedenou výhodou je minimální vznik oxid] ve struktuUe. [16]  

 Naopak nevýhodou z ekonomického hlediska je z d]vodu velkých pr]tok] velmi vysoká 
spotUeba aplikačního plynu. Omezující je též výbEr pUídavného materiálu, protože se využívají 
spíše mEkké kovy jako hliník a mE@. [16],[18] 

NástUik studeným plynem patUí mezi jednu z nejmodernEjších metod, která je stále ve fázi 
vývoje. Proto se nám nEkteré informace nepovedlo zjistit. NapUíklad informace o pUilnavosti a 
pórovitosti povlaku by ukázali další výhody popU. nevýhody této metody. [16],[18]   
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2.5.4 NástUik plamenem 

Tepelná energie je v pUípadE nástUiku plamenem získávána z hoUení smEsi kyslíku a paliva. 
Palivem bývá nejčastEji acetylen, ale v nEkterých pUípadech se používá i propan, propylen nebo 
vodík. Pro zvýšení kinetické energie natavených částic se navíc pUivádí stlačený vzduch pod 
tlakem okolo 0,6 MPa. Konstrukci zaUízení ovlivOuje druh nanášeného materiálu, který m]že být 
ve formE prášku, drátu nebo speciálních tyčinek. PUídavný materiál je pUiveden stUedem zaUízení 
pUímo do plamene, kde dochází k natavení a urychlení jednotlivých částic. Na obrázku 1γ je 
znázornEna konstrukce pUi použití pUídavného materiálu ve formE drátu. [7],[9]  

 

Obrázek 13 - Schéma metody nástUiku plamenem [14] 

BEhem procesu hoUení vzniká teplota v rozmezí β700 – γβ00 °C. Vzhledem k nižší teplotE 
(v porovnání s ostatním metodami) je nutné jako pUídavný materiál použít pouze polymery nebo 
kovy s nízkou teplotou tání (hliník, zinek, bronz). Nižší je i rychlost natavených částic, která je v 
rozmezí 50 – 100 m/s. [7],[9]   

Vzhledem k tomu, že se metoda vytváUení povlaku za pomoci plamene Uadí mezi nejstarší 
metody žárových nástUik], pUevažují u ní v současné dobE spíše nevýhody než výhody. Mezi 
hlavní klady patUí poUizovací a provozní náklady. Své využití má proto u součástí s menšími 
nároky na vlastnosti povlaku. [7],[9]   

Proti ostatním metodám však dosahuje nástUik plamenem znatelnE menších rychlostí a 
tavících teplot. Z tohoto d]vodu je pórovitost a pUilnavost povlaku horší než u jiných metod. 
Vlivem hoUení smEsi je v naneseném povlaku vyšší výskyt oxid]. Pro pUídavný materiál Stellite 6 
je tato metoda nevhodná, právE z d]vodu nízké tavící teploty. Pro natavení částic wolframu je 
totiž zapotUebí minimálnE γ4ββ °C. [7],[9]     
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2.5.5 Detonační nástUik      
PUi detonačním nástUiku je tepelná energie získávána z výbuchu (detonace) smEsi plyn], 

která je pUivedena do spalovací komory. SmEs plynu je nejčastEji tvoUena acetylenem a kyslíkem 
v určitém pomEru. Jednotlivé plyny jsou oddElenE pUivedeny do spalovací komory, kde dochází 
k jejich promíchání a stlačení. Ve stejné chvíli je do spalovací komory pUiveden nanášený 
materiál ve formE prášku. Následuje zažehnutí smEsi plynu spolu s práškem pomocí zápalné 
svíčky a nastává natavení a urychlení částic prášku. Teplota vytvoUeného plamene je v rozmezí 
4000 – 6000 °C a rychlost částic je okolo 1000 m/s. Detonační nástUik vychází z principu metody 
nástUiku plamenem. Proti této metodE však dosahuje vyšších teplot a rychlostí plamene. Ve 
struktuUe se rovnEž vyskytuje daleko ménE oxidických vmEstk]. [16]    

 

 

Obrázek 14 - Schéma detonačního nástUiku [16] 

Hlavním rozdílem proti metodE nástUiku plamenem je to, že proces neprobíhá kontinuálnE. 
Po každé detonaci je spalovací komora vypláchnuta proudem dusíku a tento postup se cyklicky 
opakuje více jak 100krát za minutu. Detonační metoda se Uadí mezi jednodušší a ekonomické 
metody nanášení žárových nástUik]. I pUesto má výsledný povlak dobré vlastnosti, podstatnE lepší 
než u nástUiku plamenem. Nanášet lze vEtšinu dostupných materiál] a slitin. Povlaky vytvoUené 
detonační metodou mají po metodE HVOF nejvyšší pUilnavost ze všech popisovaných metod a to 
až Řβ MPa. [16]  
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2.5.6 Vysokorychlostní nástUik plamenem ĚHVOFě 
Vysokorychlostní nástUik plamenem je označován jako HVOF (High Velocity Oxygen 

Fuel). Jedná se o nejmodernEjší metodu v oblasti žárových nástUik]. Je založena na podobném 
principu jako metoda detonační, s tím rozdílem, že nástUik je zde nanášen kontinuálnE. Spalovací 
komora je nepUetržitE plnEna smEsí paliva a kyslíku v určitém pomEru. Tento pomEr má zásadní 
vliv na tavnou teplotu plamene, která se pohybuje v rozmezí βŘ00 – 5000 °C. Jako palivo se 
nejčastEji používá kerosin, v menší míUe se využívá propylen, acetylen nebo vodík. PUivedená 
smEs je ve spalovací komoUe promíchána a zažehnuta pomocí svíčky. PUídavný materiál ve formE 
prášku je unášen nosným plynem (nejčastEji dusík) do vzniklého plamene, kde dochází k jeho 
natavení. Ve speciální trysce (konvergentnE divergentní) pak dochází k výraznému urychlení 
natavených částic až na supersonické hodnoty (pUes 1000 m/s). Pro zajištEní stabilních podmínek 
hoUení je sledován tlak v komoUe a celá konstrukce hoUáku je chlazena vodou. [7],[9],[11]   

 

Obrázek 15 - Schéma HVOF metody [14]  

Vlivem vysoké rychlosti tak získáváme velmi kvalitní povlaky s doposud nejvyšší možnou 
adhezí až λ0 MPa. Žárový nástUik má také velmi nízký obsah oxid] a pórovitost, což v určitých 
pUípadech vyvolává dokonce tlakové napEtí v povlaku. To má pUíznivý vliv na odolnost proti 
vzniku a šíUení trhlin. Kv]li nepUíliš vysoké tavné teplotE je metoda HVOF určena spíše pro 
materiály s nízkou až stUední teplotou tání. NejčastEji používané materiály jsou na bázi karbidu 
wolframu, chromu, kobaltu a niklu. Díky nižší tavné teplotE nedochází k fázovým pUemEnám a 
rozpadu jednotlivých karbid] wolframu (WC), tím jsou zachovány p]vodní vlastnosti pUídavného 
materiálu (pUedevším tvrdost). PrávE z tEchto d]vodu jen metoda HVOF značnE využívaná u 
námi testovaného materiálu Stellite 6. [7],[9],[11]    

Naopak menší využití má metoda vysokorychlostního nástUiku u materiál] na keramické 
bázi, kde nedochází k úplnému natavení keramických částic. D]sledkem toho má nanesený 
povlak vyšší pórovitost, menší adhezi a horší rozprostUení na základním materiálu. Další 
nevýhodou je složitost procesu, pUi kterém rovnEž vzniká nepUíjemný hluk pUesahující 100 dB. 
[7],[9],[11] 
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2.5.7 Vzájemné porovnání metod žárových nástUik] 

Na závEr je tUeba Uíci, že každá metoda nanášení žárových nástUik] má své výhody a 
nevýhody. Pro vybrání nejvhodnEjší varianty je potUeba zvážit mnoho faktor] jako napUíklad 
výslednou cenu, časovou náročnost, kvalitu povlaku, požadované vlastnosti, nanášený materiál, 
vybavenost pracovištE atd. NicménE i pUi správnE určené metodE nanášení dochází k výrazným 
odlišnostem vlivem procesních parametr], kterým je potUeba vEnovat také značnou pozornost. 
S neustálým vývojem a zdokonalováním procesu nanášení žárových nástUik] se stále objevují 
nové možnosti a metody, které zvyšují efektivitu a optimalizují celkový proces nanášení. Jednou 
z nejmladších metod, která je stále ve vývoji, je metoda nanášení povlak] za studena. Tato 
metoda má nepochybnE velký potenciál, jelikož pUi ní nedochází témEU k žádnému tepelnému 
ovlivnEní základního materiálu.  

Pro konečnou pUedstavu je uveden graf 7 znázorOující jednotlivé metody v závislosti na 
dvou hlavních faktorech, kterými jsou tavící teplota a rychlost letících částic.  

 
Graf 7 - Porovnání metod žárových nástUik] v závislosti na teplotE a rychlosti částic [19] 
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2.6 Struktura žárového nástUiku vyrobeného metodou HVOF 
Struktura žárových nástUik] je z velké části ovlivnEna použitou technologií nástUiku a jejími 

procesními parametry. ObecnE lze Uíct, že typická struktura pro žárové nástUiky vytvoUené 
jakoukoliv metodou je lamelární a tvoUí jí natavené částice, kterým se obecnE Uíká „splaty“. Plyne 
to ze samotného principu vytváUení žárových nástUik], pUi kterém jsou částice pUídavného 
materiálu nataveny, urychleny a po dopadu zdeformovány do jednotlivých lamel diskovitého 
tvaru. Mimo tEchto „splat]“ se ve struktuUe vyskytují nenatavené či částečnE natavené částice, 
které ovlivOují pórovitost povlaku.  Čistota pUídavného materiálu pak ovlivOuje množství 
vmEstk]. V neposlední UadE povlak obsahuje částice, které v procesu nanášení nástUiku 
zoxidovali. Grafické schéma struktury žárového nástUiku s popisem je zobrazeno na obrázku 16. 
[6],[11] 

 
Obrázek 16 - Schéma struktury žárového nástUiku [14] 

Tvar, rozložení a hustota částic je ovlivnEna pUevážnE tavící teplotou a nástUikovou 
rychlostí. PUi menší teplotE tavení nemusí dojít k úplnému natavení částic pUídavného materiálu, 
ty se poté na základním materiálu h]Ue formují (rozstUikují) a výsledný tvar má spíše globulární 
charakter. To vede k menší hustotE povlaku a k horší pUilnavosti, jednak k základnímu materiálu, 
tak i mezi jednotlivými částicemi vlivem menších stykových ploch. Následkem toho m]že 
docházet pUi následném obrábEní k vytrhávání tEchto částic, také se tím snižuje tvrdost povlaku a 
v nEkterých pUípadech to vede dokonce ke vzniku trhlin. S menší hustotou povlaku se zvyšuje 
množství pór] ve struktuUe, které ovlivOují pUedevším kohezi a korozní odolnost. Korozní média 
pak prostupují tEmito póry až k základnímu materiálu, kde nastává oxidace substrátu. Stejný 
problém m]že nastat i v pUípadE, ve kterém je tavící teplota dostačující, ale částice se pohybují na 
okrajích plamene, kde je teplota nižší než v centru žáru. PUi správnE zvolené teplotE a správném 
nastavení trajektorie letících částic záleží i na dobE, kterou částice pUídavného materiálu 
v plamenu stráví. Je tUeba myslet i na velikost částic pUídavného materiálu, jelikož se zvyšující se 
velikostí roste potUebný čas a energie pro jejich úplné natavení. Snímek zachycující částečnE 
natavenou částici je zobrazen na Obrázku 17. [11] 
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PUi menších rychlostech nástUiku se dEjí obdobné vEci jako pUi nízké teplotE plamene. 
Natavené částice nemají dostatek kinetické energie, aby se po dopadu zdeformovaly. Výsledná 
struktura je opEt spíše globulární s velkým množstvím pór]. I když pórovitost patUí mezí hlavní 
vlastnosti udávající kvalitu povlaku, mEUit ji je velmi obtížné. Jednou z možností jak pórovitost 
mEUit je pomocí metalografického výbrusu. PUi broušení a leštEní metalografického výbrusu ale 
dochází k vytrhávání částic, které po sobE zanechávají d]lky podobné pór]m. To následnE 
ovlivOuje pUesnost hodnocení mEUení tím, že zhoršuje procentuální pórovitost v povlaku. [11] 

KromE hodnoty pórovitosti je dalším ukazatelem kvality povlaku množství a rozložení 
oxid]. Výskyt oxid] ve struktuUe je do určité míry pUínosný, nebo[ zvyšuje jeho tvrdost. 
V pUípadE vyššího množství oxid] koncentrovaných blízko sebe však zp]sobuje kUehkost a 
zhoršuje pUilnavost povlaku. Jednou z možností, jak snížit množství oxid] je použití ochranné 
atmosféry pUi procesu stUíkání. Zabráníme tak pUístupu kyslíku, který reaguje na roztavené 
částice. Snížením teploty plamene lze obsah oxid] také snížit na úkor horšího natavení částic a 
tím zvýšení již zmiOované pórovitosti. Další možností, jak regulovat množství oxid] ve struktuUe 
je snížení nástUikové vzdálenosti. PUi menších vzdálenostech jsou pak částice vystaveny okolním 
vliv]m kratší dobu. [11] 

 
Obrázek 17 - ČástečnE natavená částice žárového nástUiku [7] 
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3 Oblast – OBRÁŽENÍ  
Vzhledem k tomu, že se obrábEní žárových nástUik] definovanou geometrií bUitu Uadí mezi 

nepUíliš prozkoumanou problematiku, chceme zde navázat na získané informace z pUedešlých 
článk] a prací. Katedra technologie obrábEní se touto problematikou zabývá již nEkolik let hlavnE 
v oblasti soustružení. V roce β017 probEhl první experiment i v oblasti obrážení, pUi kterém se 
zjistily prvotní informace ohlednE chování nástroje v místE Uezu, ze kterých je potUeba vycházet v 
následujících pokusech.  

3.1 Proces obrážení 
Obrážení lze pUirovnat k určitému druhu hoblování, s tím rozdílem, že v pUípadE obrážení 

koná hlavní Uezný pohyb nástroj, který je pUipevnEn na pohybující se části obrážecího stroje tzv. 
smýkadlu. Tento pohyb lze charakterizovat jako pUímočarý vratný pohyb, kde hlavní Uezný pohyb 
je vykonáván pUi pohybu smýkadla dopUedu. PUi zpEtném pohybu dochází k vyklopení Uezného 
nástroje z d]vodu ochrany pUed poškozením již obrobeného povrchu. Navíc pUi zpEtném pohybu 
smýkadla dochází také k pohybu vedlejšímu, který vykonává obrobek, pUesnEji Uečeno pracovní 
st]l, na kterém je obrobek upnutý. Velikost obrábEné plochy je závislá na velikosti pracovního 
stolu a rozsahu pohybu smýkadla. Z toho plyne, že obrábEné plochy jsou proti hoblování 
mnohem menší. Obrážením lze obrábEt vnitUní i vnEjší rovinné a tvarové plochy včetnE 
kruhových ploch. Vzhledem k menší produktivitE ve srovnání se soustružením nebo frézováním 
se obrážení vyskytuje nejvíce v kusové či malosériové výrobE. Na druhou stranu má obrážení 
Uadu výhod. Uve@me napUíklad nízkou cenu nástroje a náklady na jeho údržbu (cena m]že být 
proti frézování levnEjší až o 50%), dále jednoduchost upnutí obrobk] na pracovní st]l a také 
možnost odebírat velkou tUísku s pomErnE dobrou kvalitou a rovinností povrchu. PUi výrobE 
drážek ve velkosériové výrobE je obrážení nahrazováno více produktivní technologií s názvem 
protahování. Protahování je efektivní nejen z pohledu produktivity, ale i co se týče velikosti 
otvoru, protože je omezeno pouze velikostí protahovacího trnu. Protahování má ale svá omezení, 
a to v pUípadE kdy je potUeba vyrobit vnitUní drážku ve slepém otvoru, kterou jinou technologií 
než obrážením vyrobit nelze. [21] 

PUi provádEní experimentu je potUeba minimalizovat okolní vlivy a pokud možno co nejvíce 
zjednodušit proces obrábEní, abychom získali co nejménE zkreslené výsledky. Z tohoto d]vodu 
se plánovaný experiment provede ve zjednodušené variantE obrážení resp. v ortogonálním 
volném Uezání, pUi kterém bude obrábEna rovinná plocha zvoleného polotovaru.    

Ortogonální volné Uezání lze nejlépe charakterizovat tím, že tUíska, která vzniká pUi 
kontaktu s Ueznou hranou, je na bocích volná. Proto je nutné, aby šíUka Uezné hrany byla vždy 
vEtší než šíUka obrábEného polotovaru. Druhá podmínka se týká ostUí respektive Uezné hrany, 
která musí být kolmá na vektor Uezné rychlosti. [13]  
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vc … vektor Uezné rychlosti  
h … hloubka Uezu 
b … šíUka Uezu   

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Obrážecí stroj 
Podle konstrukce lze obrážecí stroj rozdElit na vertikální a horizontální. V halových 

laboratoUích Katedry technologie obrábEní jsou k dispozici obE varianty. Po zvážení obou variant 
s ohledem na plánovaný experiment jsme se rozhodli využít obrážečku horizontální, protože 
dosahuje výraznE vyšších Uezných rychlostí než obrážečka vertikální. Jelikož se bude jednat o již 
zmiOované ortogonální volné Uezání, nebude vykonávat pracovní st]l žádný posuvný pohyb. [21]   

 

 
Obrázek 19 - Schéma horizontálního obrážecího stroje [21] 

                     Obrázek 18 - Schéma ortogonálního volného Uezání [13] 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní                  Diplomová práce akad. rok β017/β01Ř 
Katedra technologie obrábEní   Bc. Tomáš Zatloukal 
 

35 
 

3.3 Varianty obrážecího nože 
Nástroje používané pUi obrážení se nazývají obrážecí nože. Obrážecí n]ž se svým tvarem 

podobá noži určenému na soustružení tzv. tangenciálnímu noži. PUi obrážení je n]ž vystavován 
v každém kmitu velkému rázu pUi prvotním kontaktu s obrábEným materiálem. Tyto rázy mohou 
spolu s typicky vyšším vyložením obrážecího nože zp]sobovat intenzivní chvEní a pružení 
Uezného nástroje. ChvEní a odpružení má zásadní vliv na stabilitu Uezu, což ovlivOuje výslednou 
kvalitu a pUesnost obrobeného povrchu. Jednou z možností Uešení tohoto problému je zesílit 
upínací část pro zvýšení tuhosti obrážecího nože. Druhým zp]sobem Uešení je vyhotovit n]ž 
v prohnutém provedení, za účelem snížení míry odpružení a zmEnou trajektorie nástroje pUi 
odpružení. Obrážecí n]ž je pUi tomto zp]sobu Uešení konstruován tak, že špička nástroje je na 
úrovni základny upínací části viz obrázek β0. N]ž bez tohoto provedení m]že pUi odpružení 
zanechávat rýhy na obrobeném povrchu. Z uvedených d]vod] jsme se rozhodli pro variantu nože 
v prohnutém provedení. [22],[21]                             

                                                                                                                                   

 

Obrázek 20 - Varianty obrážecího nože [22] 

Obrážecí nože lze rozdElit podle typu použité Uezné hrany na nože celistvé, pájené a 
s vymEnitelnou bUitovou destičkou. Po zvážení všech variant i s ohledem na to, že je pUi 
experimentu plánováno mEnit nastavení úhlu čela jsme došli k závEru, že nejjednodušší a zároveO 
nejspolehlivEjší variantou bude konstruovat obrážecí n]ž s vymEnitelnou bUitovou destičkou. 
ZároveO m]žeme tímto zp]sobem vyloučit vliv opotUebení, jelikož je plánováno zhotovit každý 
Uez neopotUebenou Ueznou hranou. Pro jednotlivé varianty nastavení úhlu čela je tedy potUeba 
vytvoUit l]žko tak, aby destička po upevnEní do tEla nástroje splOovala pUedepsané úhly. 
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3.4 Geometrie nástroje – VBD 
D]ležité veličiny Uezného nástroje a jeho chování v Uezu jsou hodnoty jednotlivých úhl] 

bUitu tj. úhel čela, hUbetu a ostUí. Hodnoty tEchto úhl] ovlivOují pr]bEh vytváUení tUísky pUi 
obrábEní, celkovou trvanlivost nástroje a výslednou integritu povrchu. Úhly na bUitech také 
ovlivOují výkon Uezných nástroj] a množství vynaložené práce k obrábEní spolu s velikostí 
Uezných sil a množství vytvoUeného tepla v místE Uezu. Veškeré úhly na Uezném nástroji lze 
shrnout do tzv. Uezných úhl], které jsou všeobecnE označeny pod pojmem geometrie bUitu.  

Pro správné porozumEní procesu je nutná znalost tEchto úhl] a jejich vlivu na námi 
zkoumaný proces. Nyní bude uvedeno základní rozdElení úhl] a jejich zp]sob chování pUi 
obrábEní, které vyplývají z všeobecných teoretických poznatk]. [13]  

 
Obrázek 21 - Geometrie bUitu obrábEcího nože [βγ] 

 Úhel nastavení hlavního ostUí - せr  

Tento úhel p]sobí na složky Uezných sil v axiálním a radiálním smEru. S nar]stající 
hodnotou úhlu nastavení hlavního ostUí se zvEtšuje axiální složka Uezné síly, zatímco s klesající 
hodnotou nar]stá složka Uezné síly v radiálním smEru. Složka Uezné síly v axiálním smEru nemá 
zásadní vliv pUi procesu obrábEní, nebo[ p]sobí ve smEru osy nástroje. Z toho vyplývá, že pokud 
chceme zabránit vzniku a šíUení vibrací je výhodné volit velký úhel hlavního ostUí. Opačný efekt 
má tento úhel v pUípadE utváUení tUísky. UtváUení tUísky je jednodušší, jestliže je úhel nastavení 
menší, protože se zmenšujícím se úhlem se tlouš[ka tUísky zmenšuje a nar]stá tak její šíUka. [24]  

 Úhel sklonu ostUí – そ 

PUi kladném sklonu ostUí, lze dosáhnout lepšího odvodu tUísky z místa Uezu a snížení 
Uezného odporu. Naopak nabývá-li úhel sklonu ostUí záporných hodnot, zvyšuje se pevnost 
nástroje a tím i jeho trvanlivost. [13],[20] 
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 Úhel hUbetu -  g    

Tento úhel lze označit jako úhel mezi tečnou obrobeného povrchu a hlavního hUbetu nože. 
Velikost úhlu ovlivOuje tUení, které vzniká pUi kontaktu obrobené plochy s hUbetní plochou. 
Pokud se úhel hUbetu zmenšuje, nar]stá tato styková plocha a tUení je intenzivnEjší. Zvýšené tUení 
m]že ovlivnit obrobený povrch nejen z hlediska drsnosti, ale i vznikem zbytkových napEtí 
z d]vodu hromadEní tepla. Obvykle se tedy volí v rozmezí γ – β0°, ideálnE však Ř – 1β°. PUi 
vyšších hodnotách úhlu hUbetu klesá styková plocha a tUení, proto je tato varianta vhodná pUi 
obrábEní za vyšších Uezných rychlostí s menší hloubkou Uezu. [13],[20]    

 Úhel bUitu – く 

Úhel bUitu je úhel, který svírá čelní plocha s hlavním hUbetem nože. Jeho velikost zásadním 
zp]sobem ovlivOuje Uezný odpor. ObecnE lze Uíct, že čím je úhel bUitu menší, tím snáze proniká 
bUit do obrábEného materiálu. V opačném pUípadE, tj. s vEtším úhlem bUitu sice vzr]stá Uezný 
odpor, ale bUit je díky své tlouš[ce pevnEjší, proto není tak náchylný na otupení nebo zlomení 
jako v pUedešlém pUípadE. Jeho velikost se obvykle volí v závislosti na použitém materiálu 
nástroje, materiálu obrobku a Uezných podmínek v rozmezí  45° – λ0°. Dopočet ostatních úhl] pUi 
zvoleném úhlu bUitu vychází ze vzorceμ g + く + け = λ0° [13],[20]         

 Úhel čela – け 

Úhel čela se nachází mezi plochou čela a rovinou, která je kolmá na obrábEný povrch a 
prochází hlavním ostUím nože. Velikost tohoto úhlu velmi ovlivOuje zp]sob tvoUení tUísky a Uezný 
odpor, který klade materiál proti vniknutí Uezného klínu. Pokud je úhel čela velký, bUit snadnEji 
vniká do obrábEného materiálu a lépe po nEm i odchází tUíska z místa Uezu. PUi zachování 
konstantního úhlu hUbetu nám s rostoucím úhlem čela, klesá úhel bUitu, což má za následek 
snížení tuhosti a pevnosti nástroje. Z tohoto d]vodu se volí velký úhel čela pUedevším pUi 
obrábEní mEkkých a málo pevných materiál]. PUi obrábEní pevných a tvrdých materiálu bývá 
úhel čela zpravidla nEkolik stupO], popUípadE je nulový. Negativní úhel čela se obvykle používá 
pro nástroje, které jsou uzp]sobeny na obrábEní tEžkoobrobitelných kov] nebo slitin.[13],[20]     

 Úhel Uezu – h 

Úhel Uezu se definuje jako součet úhlu hUbetu a úhlu bUitu. VyjadUuje se tedy vzorcem         
h = g + く. Z toho plyne, že tento úhel svírá plocha obrábEného povrchu s plochou čela 
nástroje.[13],[20]    
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4 Praktická část 
Hlavním cílem této diplomové práce je docílit stejné nebo lepší kvality povrchu žárového 

nástUiku Stellite 6, který je obrábEn definovanou geometrií bUitu pUi porovnání s technologií 
broušení. Tento experiment a zjištEné výsledky rozhodnou o dalším pokračování Uešení 
problematiky obrábEní žárových nástUik] na KatedUe technologie obrábEní. V pUípadE pozitivních 
výsledk] je možné do budoucna uvažovat o obrábEní složitEjších součástí i se složkou posuvové 
rychlosti, která se v tomto experimentu nevyskytuje.  

4.1 Plán experimentu 
Pro vytvoUení plánu experimentu je zásadní znát samotné faktory, které vstupují do procesu 

a ovlivOují kvalitu obrobeného povrchu. K souhrnnému hodnocené ovlivOujících faktor] byl 
vytvoUen diagram pUíčin a následk] známý také pod názvem Išikaw]v diagram. Diagram se 
skládá z Uešeného problému a z faktor], které do procesu vstupují. Šipka smEUuje ke zp]sob]m 
hodnocení, které budou provedeny po realizaci experimentu. NáslednE je tUeba z vybraných 
faktor] určit, které lze a nelze mEnit. Faktory, které nelze mEnit nazveme obecnE jako konstanty a 
jsou to napUíklad tuhost a pUesnost stroje. Pro dosažení co nejvErohodnEjších výsledk] je tUeba 
zohlednit pokud možno co nejvíce tEchto faktor]. Problém nastává pUi následném hodnocení, 
protože se pUi velkém počtu zohlednEných faktor] výraznE komplikuje zp]sob vyhodnocení.         

 
Obrázek 22 - Diagram pUíčin a následk] 
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4.2 ObrábEcí stroj 
Jak již bylo v pUedchozí kapitole uvedeno, pro tento experiment bude využita horizontální 

obrážečka Strigon s označením GH560/U, která se nachází v halových laboratoUích KTO. 
Parametry stroje jsou uvedeny v tabulce 6 a samotný vzhled stroje je na obrázku číslo βγ. 

 

4.3 Tezný nástroj 
Tezný nástroj se svým tvarem podobá bEžnému obrážecímu noži v ohnutém provedení. 

Esovitý tvar byl zvolen s ohledem na pr]bEh odpružení popisované v kapitole 3.3. Jako materiál 
pro vytvoUení nástroje byla zvolena ocel s označením 42CrMo4 s pevností 1000 MPa. Tato 
chrom-molybdenová ocel se bEžnE používá pro výrobu soustružnických držák]. Jelikož je 
plánováno pUi experimentu mEnit úhel čela (v hodnotách -7°,0°,+7°), je zapotUebí vyrobit γ 
varianty obrážecích nož]. Nástroje se vyrábEly v halových laboratoUích RTI a celkem byly 
vyrobeny čtyUi kusy, z nichž jeden byl pouze rezervní. Modely obrážecích nož] jsou vytvoUeny 
v softwaru Catia V5R21. Model ve variantE úhlu čela け = 0° je znázornEn na obrázku βγ.  

 

 

 

Parametry stroje 

Maximální obrážecí délka 560 mm 

Nastavitelná délka zdvihu 50 - 560 mm 

Obrážecí šíUka 630 mm 

Svislé vyložení upínacího stolu 350 mm 

Maximální pracovní výška 850 mm 

RozmEry pracovního stolu 560 x 400 mm 

Počet rychlostí 8 

Počet kmit] za minutu 12 - 140 

PUíčný posuv stolu 0 - 2 mm/kmit 

Výkon motoru 2,8 KW 

Otáčky motoru 1420 / min. 

RozmEry stroje 
2098 x 1178 x 

1590 mm 

Hmotnost stroje 1600 kg 

Tabulka 6 - Parametry obrážečky  Strigon GH560/U [26]      Obrázek 23 - Obrážecí stroj Strigon GH560/U [26] 
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C Si max. Mn P max. S max. Cr Mo Ni V 
0,38 -0,45 

% 
0,4 
 % 

0,6-0,9 
% 

0,025 
 % 

0,035  
% 

0,9-1,2 
% 

0,15-0,3 
% 

--- --- 

 
Tabulka 7 - Chemické složení oceli 4βCrMo4 [27] 

 

Obrázek 24 - Model obrážecího nože 

Do navržených variant Uezného nástroje se upne výmEnná bUitová destička od firmy Iscar. 
BUitová destička nese označení SCMW 1β040Ř a jedná se o nepovlakovaný slinutý karbid ICβ0 
určený na dokončovací a hrubovací operace pUi obrábEní hliníku, litiny a korozivzdorné oceli. 
VBD bude upevnEna k nástrojovému držáku šroubem SR 16-β1β o rozmErech M5x0,Ř. Po 
upevnEní bUitových destiček do jednotlivých variant držáku bude sklon nastavení úhlu čela け 
vypadat následovnE.  

 
Obrázek 25 - Varianty obrážecího nože 
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Obrázek 26 - Reálná podobá obrážecích nož] 

 

RozmEry bUitové destičky jsouμ l = 12,7 mm; S = 4,76 mm; r = 0,8 mm; d1 = 5,5 mm 

  

 

Obrázek 27 - BUitová destička SCMW 1β040κ [βκ] 
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4.4 Obrobek s žárovým nástUikem Stellite 6 
Pro plánovaný experiment jsme si již určili použitý stroj, nástroj a technologii. Nyní je 

potUebné zvolit i adekvátní tvar obrobku. Jednou z hlavních podmínek pro ortogonální volné 
Uezání je to, že šíUka Uezu musí být vždy vEtší, než šíUka obrábEného materiálu. Dále jsme 
omezeni maximální obrážecí délkou, která je podle uvedených informací 560 mm. Vzhledem k 
tomu, že pro obrábEní žárových nástUik] jsou charakteristické hloubky Uez] v Uádech desetin 
milimetr], je pro obrobek d]ležitá i požadovaná pUesnost a rovinnost obrábEné plochy.  

Z výše uvedených d]vodu byl jako polotovar vybrán ocelový plech o rozmErech 400 x 40 
mm s šíUkou γ mm z materiálu 11γ7γ dle ČSN. Jedná se o neušlechtilou ocel obvyklé jakosti. Je 
vhodná ke svaUování pro ménE namáhané strojní součásti. [29]  

 
Obrázek 28 - RozmEry obrobku 

Pro snadnEjší a rovnomErnEjší aplikaci žárového nástUiku byly polotovary pomocí dEr 
sešroubovány v jeden kompaktní celek. NástUik byl nanesen technologií vysokorychlostního 
nástUiku plamenem značenou jako HVOF. Tato technologie je, jak již bylo Uečeno v pUedchozích 
kapitolách, v současné dobE nejvhodnEjší variantou pro nanášení slitiny Stellite 6. Mezi 
jednotlivé polotovary byly navíc vloženy vymezující plechy o šíUce 1 mm, sloužící jako 
vymezovač a ochrana pUed jejich spojením. Pro lepší pUedstavu je sestava již s naneseným 
žárovým nástUikem Stellite 6 zobrazen na obrázku 29. Abychom se pUi obrábEní nedostali na 
základní materiál (ocelový plech) je tUeba uvést tlouš[ku nanesené vrstvy, která je v rozmezí 0,4 
až 0,5 mm.    
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Obrázek 29 - Polotovary s již nanesenou stellitovou vrstvou [6] 

4.5 PUípravek pro upnutí obrobku 
Navržený pUípravek již vychází z rozmEr] zvoleného polotovaru. Cílem pro návrh 

pUípravku bylo jednoduché, ale zároveO spolehlivé upnutí s možností rychlé výmEny obrobených 
polotovar]. I když je pUípravek navržen pUedevším na tenké plechy o délce do 400 mm, pUi 
správné konstrukci polotovar] do nEj lze upnout i složitEjší součásti. Plech zajiš[ují pUed 
pohybem do stran čtyUi imbusové šrouby a na spodní stranE dosedá na vnEjší plochu pUípravku. 
Plech se opírá o šroub, který brání polotovaru v pohybu vpUed. 

 

 
Obrázek 30 - PUípravek pro upínání plech] 
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4.6 Tezné podmínky 
V experimentu jsme se rozhodli variovat veškeré mEnitelné parametry stroje. Tezná 

rychlost se bude mEnit v rozsahu vc = 20 – 55 m/min ve čtyUech krocích. Dále bude mEnEna 
hloubka Uezu ap ve dvou variantách 0,1 a 0,γ mm. Poslední mEnEná veličina se týká nastavení 
úhlu čela け u Uezného nástroje v hodnotáchμ -7°, 0°, +7°. Vyložení nož] pUi obrábEní bude pevnE 
nastaveno na 90 mm.    

4.7 Pr]bEh experimentu 
PUed samotným začátkem plánovaného experimentu je potUeba obrábEcí stroj promazat a 

rozbEhnout za určitých Uezných podmínek. Tímto lze pUedcházet nepUesnostem, které jsou 
zp]sobeny postupným zahUíváním stroje.             

Celý proces probEhne bez chlazení a jakéhokoliv mazaní. Celkem je plánováno obrobit β4 
polotovar] s žárovým nástUikem Stellite 6. Polotovary jsme pUed upnutím vizuálnE zkontrolovali, 
jestli nejeví známky poškození žárového nástUiku. Pro každý Uez bude použitá nová Uezná hrana 
bUitové destičky. U každého obrobku se provede nejprve prvotní úbEr 0,1 mm, který slouží pro 
srovnání žárového nástUiku a také pro zaUíznutí nové Uezné hrany destičky. Prvotní srovnání je 
velmi d]ležité, jelikož bez nEj by nebyla pUi druhém Uezu zaručena konstantní hloubka Uezu. Po 
provedení Uezu bude obsluhou stroj zastaven v horní úvrati. ProbEhne výmEna obrobk] a otočení 
nebo výmEna bUitové destičky. Pro následné hodnocení bude číslem označena Uezná hrana a 
obrobený polotovar. 

 Každý Uez bude zaznamenáván vysokorychlostní kamerou FASTCAM SA-X2. Nasnímané 
zábEry pak m]žeme porovnat s dosaženými drsnostmi povrchu a pokusit se mezi nimi najít 
určitou závislost.     

Plán experimentu je ukázán v tabulce Ř a začne s nastavením parametr] čísla 14. 

 
Tabulka 8 - Plán experimentu 
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Obrázek 31 - PUíprava experimentu 

 

4.8 Celkové shrnutí  

Stroj Obrážečka Strigon GH560/U 
Nástroj Obrážecí n]ž 
Držák Ohnuté provedení 
Destička SCMW 120408 
Materiál VBD Slinutý karbid ICβ0 
Chlazení Ne 
Počet obrobk] 24 
Žárový nástUik Stellite 6 
Tezná rychlost vc 20, 28, 43, 55 m/min 
hloubka Uezu ap 0,1 a 0,3 mm 
Úhel čela け -7° , 0° , +7° 
Úhel bUitu く λ0° 

 
Tabulka 9 - Celkové shrnutí plánu experimentu 
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5 Vyhodnocení experimentu 

5.1 Rozbor žárového nástUiku 
Vzhledem k vyššímu počtu obrobk], než požaduje plán experimentu, byl vybrán jeden 

náhodný obrobek a odeslán na rozbor. Chemický rozbor, svEtelná mikroskopie a hodnocení 
mikrostruktury se provádElo na mikroskopech Olympus BX61 a Zeiss AXIO. Z obrobku byly 
nejdUíve pUíčnE vyUíznuty dva čtvercové kousky, na kterých se provedl metalografický výbrus. 
NáslednE se provedly a vyhodnotily následující analýzy povlakuμ 

 MEUení tlouš[ky povlaku 
 MEUení mikrotvrdosti povlaku a základního materiálu 
 Metalografický rozbor 
 Chemický rozbor povlaku  

Snímky z mikroskop] jsou poUízeny se zvEtšením v rozsahu 50x – 1000x. 

5.1.1 MEUení tlouš[ky povlaku 

Tlouš[ka žárového nástUiku je výrobcem deklarována v rozsahu 0,4 – 0,5 mm. Po 
vyhodnocení se ve stUedu pUíčného Uezu tlouš[ka pohybuje v rozmezí 0,4Ř5 – 0,532 mm. Po 
okrajích tlouš[ka postupnE klesá, viz obrázek γβ.    

 

Obrázek 32 - MEUení tlouš[ky nástUiku ĚZeiss AXIO, zvEtšení 50xě 
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5.1.2 MEUení mikrotvrdosti povlaku 

Pro hodnocení tvrdosti se obecnE používají zkoušky podle Rockwella, Brinella nebo 
Vickerse. Hlavním rozdílem mezi výše uvedenými zkouškami je v použití r]zných vtlačovacích 
tEles. Pro mEUení žárového nástUiku byla vybrána zkouška podle Vickerse.  

Zkouška podle Vickerse spočívá v kolmém vtlačování čtyUbokého diamantového jehlanu 
do zkoumaného materiálu. Jehlan má daný vrcholový úhel stEn 1γ6°. Podle velikosti zatížení se 
Vickers dále rozdEluje na zkoušky tvrdosti a mikrotvrdosti. Pro zkoumání mikrotvrdosti jsou 
hodnoty zatížení maximálnE do 0,β kg. Vickers se značí zkratku HV (Hardness Vickers) a číslem 
udávající hodnotu zatížení v kilogramech napU. HV0,2. Tvrdost se počítá z namEUených uhlopUíček 
vtisk], které jsou pUepočteny podle použitého zatížení na hodnoty tvrdosti. Vickers se používá 
pro mEUení tvrdostí u mEkkých i tvrdých materiál] a je omezen pouze mEUeným povrchem, který 
musí být rovný a vyleštEný. [30] 

MEUení tvrdosti probEhlo na obrobku ve dvou vzdálenostech. ZatEžující síla byla 0,β kg. 
Hodnoty se pohybují okolo 700 HV. Ve vzdálenosti 0,5 mm nastává výrazný pokles tvrdosti, 
z d]vodu pUechodu žárového nástUiku na základní materiál, kterým je ocel 11 γ7γ dle ČSN.     

 

 

Tabulka 10 - NamEUené hodnoty tvrdosti dle Vickerse 

 
Obrázek 33 - Zkouška tvrdosti dle Vickerse ĚOlympus BX61, zvEtšení 100xě 

M[ギWﾐｹ Lく ヱ 

              Od okraje [mm] 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 

HV0,1 634 793 736 650 623 627 731 680 741 646 284 182 164 148 

               M[ギWﾐｹ Lく ヲ 

              Od okraje [mm] 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 

HV0,1 579 730 650 693 534 519 731 569 456 332 192 166 147 149 
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5.1.3 Metalografický rozbor 

Metalografický rozbor se provádí z metalografického výbrusu. Snímky jsou poUízeny 
z mikroskopu Olympus BX61 pUi zvEtšení 50x – 1000x. SvEtelná mikroskopie byla provedena 
v leptaném a neleptaném stavu. Jako leptadlo byl zvolen γ% Nital. Na obrázku γ5 je vidEt 
lamelární struktura typická pro žárové nástUiky. Na rozhraní se ve vEtší míUe vyskytují vmEstky a 
nečistoty. Povlak obsahuje i určité procento pór] a pravdEpodobnE i zoxidované částice, které 
však nelze jednoznačnE určit pomocí fotografie.    

 
Obrázek 34 - SvEtelná mikroskopie ĚOlympus BX61, leptáno, zvEtšení β00x) 

 
Obrázek 35 - SvEtelná mikroskopie ĚOlympus BX61, leptáno, zvEtšení 1000xě 
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5.1.4 Chemický rozbor povlaku 

Chemické rozbory žárových nástUik] se provádí proto, abychom zjistili, jakým zp]sobem 
se liší chemické složení použitého prášku od chemického složení již naneseného povlaku. Tento 
rozdíl je zp]soben pUedevším teplotou pUi vytváUení nástUiku, pUi kterém dochází vlivem vysoké 
teploty k určitým strukturním zmEnám. NEkdy m]že dokonce dojít k částečnému nebo úplnému 
vypaUení nEkterých prvk].  

Chemické složení nanášeného prášku bohužel neznáme, proto jsme se rozhodli porovnat 
pouze namEUené chemické složení s tabulkovými hodnotami nástUiku Stellite 6. MEUení probEhlo 
na nEkolika místech s velmi podobnými výsledky chemického složení.   

Co Cr W C Ni Fe Si Mo Mn ostatní 
45 - 60   

% 
27 - 32  

% 
4 - 6  
% 

0,9 - 1,4  
% 

max. 3 
% 

max. 3 
% 

max. 1,5 
% 

max. 1 
% 

max. 1 
% 

max. 1 
% 

 

Tabulka 11 - Chemické složení slitiny Stellite 6 podle tabulek [10] 

 
Obrázek 36 - NamEUené chemické složení obrobku 

PUi porovnání namEUených hodnot z tabulky na obrázku γ6 a tabulkových hodnot pro slitinu 
Stellite 6 vyplývá, že chemické složení mEUeného povlaku procentuálnE odpovídá hodnotám 
tabulkovým s výjimkou manganu. Mangan by podle tabulky 11 mEl dosahovat maximálnE 1 %. 
Tato drobná odchylka nemá na slitinu zásadní vliv, jelikož se jedna o doprovodný prvek a rozdíl 
je pouhých 0,3%.    
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5.2 MEUení drsnosti obrobeného povlaku 
Drsnost neobrobeného žárového nástUiku se udává okolo Ra = 6 たm. Tato hodnota je 

ovlivnEna samotnou strukturou, která se skládá z natavených nebo částečnE natavených 
deformovaných částic (splat]). Dále obsahuje množství vmEstk], nečistot, pór] a oxid]. Drsnost 
povlak] je také ovlivnEna metodou nanášení a typem pUídavného materiálu. V pUípadE materiálu 
ve formE prášku závisí na chemickém složení a na velikosti částic. Pro vEtšinu strojního využití je 
potUeba nastUíkaný povlak obrobit a snížit tak jeho drsnost povrchu.  

V našem pUípadE probíhalo mEUení profilové drsnosti na zaUízení Hommel Etamic TŘ000, 
které mEUí drsnost povrchu pomocí dotyku hrotu. Podle normy DIN EN ISO 4288:1998 byl 
vybrán hrot s velikostí β たm. MEUení probíhalo na 7 místech polotovaru s konstantní mEUenou 
délkou 4,Ř mm. Posuvová rychlost byla zvolena na vt = 0,50 mm/s a bEhem mEUení se 
zaznamenávalo 16 000 hodnot. Pr]bEh mEUení je možné vidEt na obrázku 37.    

 
Obrázek 37 - Pr]bEh mEUení drsnosti na Hommel Etamic T8000 

 
Pro hodnocení drsnosti jsou mEUeny následující hodnoty (Tabulka 12). Na následující 

stránce je uveden vzhled záznamového archu pro plech s číslem 17, na kterém byla dosažena 
nejlepší drsnost povrchu Ra ze všech obrobených polotovar] a to Ra = 0,β5 たm. 

 
Tabulka 12 - Popis mEUených parametr] drsnosti 

Celková výška profilu Rt, Wt, Pt 
 

P  Parametr vypočítaný ze základního profilu 
Nejvyšší výška profilu Rz, Wz, Pz 

 
R  Parametr vypočítaný z profilu drsnosti 

Pr]mErné aritmetická hodnota Ra, Wa, Pa 
 

W  Parametr vypočítaný z profilu vlnitosti 
Pr]mErná šíUka prvk] profilu Rsm,  

   Hloubka jádra profilu drsnosti Rk 
   Materiálový podíl Rmr1, Rmr2 
   Redukované výšky výstupk] Rpk 
   Redukované hloubky prohlubní Rvk 
 

[31] 
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Obrázek 38 - Protokol o mEUení drsnosti obrobku s číslem 17 
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Graf 8 - Abbottova kUivka profilu pro obrobek 17 

Kompletní seznam všech namEUených hodnot drsností je zaznamenán v tabulce, která se 
nachází v pUíloze 1. Z výsledk] je patrné, že velmi dobré drsnosti do Ra = 0,5 たm bylo dosaženo 
hned u nEkolika obrobk] ve všech možných kombinacích hloubky Uezu, Uezné rychlosti a úhlu 
čela. Nejlepší výsledek byl dosažen u obrobku 17 s Ra = 0,β5 たm. 

Z uvedených parametr] lze sestrojit Abbottovu kUivku neboli kUivku podílu materiálu. Na 
grafu č. Ř je tato kUivka zobrazena pro obrobek číslo 17. Abbottova kUivka nám udává více 
informací o charakteristice profilu tím, že udává pomEr vyplnEného materiálu v určitých 
hloubkách Uezu vyjádUených v procentech. ZakUivení ze začátku kUivky vytváUejí vrcholy 
v povrchu. Naopak zakUivení na konci kUivky zp]sobují prohlubnE. Tedy pokud kUivka klesá 
pozvolna, poukazuje to na plný profil s menším objemem prohlubní. Na obrázku 40 je grafické 
vysvEtlení zp]sobu vytváUení Abbottovy kUivky. [32]      

 
Obrázek 39 - KUivka podílu materiálu neboli Abbottova kUivka [32] 

 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní                  Diplomová práce akad. rok β017/β01Ř 
Katedra technologie obrábEní   Bc. Tomáš Zatloukal 
 

53 
 

Parametry ovlivOující vzhled Abbottovy kUivky jsou Rk, Rpk a  Rvk. Hodnoty Rk, které 
udávají hloubku profilu jádra, se až na pár výjimek dostaly pod hodnotu Rk = 1,γ たm. Nejlepší 
hodnota byla namEUena u obrobku 17 s Rk = 0,51 たm. Stejný pr]bEh má i redukovaná výška 
výstupku Rpk s tím rozdílem, že nejlépe vyšel vzorek β s Rpk = 0,26 たm. Hodnota Rvk značí 
nejnižší redukovanou výšku údolí. Zde jsou již hodnoty výraznE rozdílné a pohybují se 
v intervalu 0,36 – 18,28 たm, kdy nejlepší výsledek byl namEUen u obrobku 2. Poslední uvedené 
parametry Abbottovy kUivky jsou materiálové podíly Rmr1 a Rmrβ. Hodnota Rmr1 vychází 
nejlépe u obrobku 17 a značí procentuální množství vrchol] (peak]) z mEUeného povrchu. 
Parametr Rmr2 nám po odečtení 100% ukazuje procentuální množství všech namEUených údolí. 

5.3 MEUení profilu obrobeného povlaku 
MEUení profil] žárového povlaku probíhalo stejnE jako u mEUení drsnosti na zaUízení 

Hommel Etamic T8000. ZaUízení bylo pUed začátkem pUizp]sobeno na mEUení profil]. Posuvová 
rychlost z]stala stejná na hodnotE vt = 0,50 mm/s. MEUená délka byla 100 mm a na této délce se 
zaznamenávalo 1γγ γγγ bod].  

 
Obrázek 40 - Pr]bEh mEUení profilu na Hommel Etamic T8000 

 
    Z vyhodnocených kUivek vyplývají výrazné odlišnosti u vzork] s lichým a sudým číslem, 

což v plánu experimentu pUedstavuje zmEna hloubky Uezu. U vzorku s lichým číslem se jedná o 
hodnotu ap = 0,1 mm a v pUípadE sudých čísel ap = 0,γ mm. Na grafech č. λ – 12 jsou 
zaznamenány jednotlivé profily vzork] 1 – 4, na kterých je vidEt zUetelné zhoršení profilu pUi 
úbErech ap = 0,3 mm.     
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Graf 9 - MEUení profilu na obrobku č. 1 (ap = 0,1 mm) 

 
Graf 10 - MEUení profilu na obrobku č. β (ap = 0,3 mm) 
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Graf 11 - MEUení profilu na obrobku č. 3 (ap = 0,1 mm) 

 
Graf 12 - MEUení profilu na obrobku č. 4 (ap = 0,3 mm) 
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5.4 OpotUebení bUitové destičky 
Plán experimentu byl navržen tak, aby každý Uez provedla destička s neopotUebovanou 

Ueznou hranou. Tím jsme anulovali vliv opotUebení Uezného nástroje na kvalitu obrobeného 
povlaku. Na druhou stranu je vhodné prozkoumat typ a velikost opotUebení v závislosti na 
mEnEných parametrech, protože výsledky mohou být nápomocny pUi pokračování v Uešení této 
problematiky.  

 
Obrázek 41 - Popis opotUebení bUitové destičky [1γ] 

Pro experiment byly použity VBD s označením SCMW 120408 ze slinutého karbidu ICβ0. 
Destičky se po vykonání Uezu označily stejným číslem jako číslovaný obrobek. MEUení 
opotUebení tEchto destiček probíhalo na optickém mikroskopu Multicheck PC500, pUi kterém se 
zkoumala Uezná hrana, velikost vzniklého vrubu a nár]stku. Velikost namEUených opotUebení jsou 
zaznamenány v pUíloze č. β  

 
Obrázek 42 - Použité VBD s očíslovanou Ueznou hranou 
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Obrázek 43 - Pr]bEh mEUení opotUebení na Uezné hranE č. ββ 

 

Následující snímky jsou poUízené pUi 90 násobném zvEtšení.  

 
Obrázek 44 - Pohled na hUbet VBD s č. β0 
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Obrázek 45 - Pohled kolmo na čelo VBD s č. β4 

5.5 Záznamy z vysokorychlostní kamery 
V dnešní dobE se vysokorychlostní kamery používají i v oblasti strojírenství. Pomocí 

vysokorychlostní kamery lze odhalit chování bUitu v místE Uezu, tvorbu a zp]sob lámání tUísky, 
tuhost stroje, odtlačení nástroje atd. Z tEchto d]vod] jsme se ji rozhodli použít tuto kameru i pUi 
našem experimentu.  

V pr]bEhu experimentu se zaznamenával každý Uez vysokorychlostní kamerou FASTCAM 
SA-X2 1080K 16GB. Tento typ vysokorychlostní kamery dokáže pUi nejmenším možném 
rozlišení 1βŘ x Ř zaznamenat až 1 milion snímk] za sekundu. Pro náš experiment byla kamera 
nastavena na vyšší rozlišení 10β4 x 544 se záznamem β0 000 snímk] za sekundu. Po skončení 
záznamu se pomocí programu Photron FASTCAM Viewer jednotlivé snímky spojily a 
pUekonvertovaly do požadovaného videa. [33]    

5.5.1 Hodnocení tvorby tUísky 

Po pUezkoumání záznam] jednotlivých Uez] jsme došli k závEru, že až na nEkteré výjimky 
nelze vidEt zásadní zmEny pUi odchodech tUísky z místa Uezu a to i pUesto, že drsnost povrchu je 
v nEkterých pUípadech velmi odlišná. TUísku lze zaUadit mezi tUísky stužkovité, což je z velké části 
zp]sobeno použitým procesem (ortogonální volné Uezání). TUíska obvykle odchází plynule 
z místa Uezu pod úhlem nastavení čela. První zaznamenaná zmEna tvorby tUísky je u obrobku Ř, 
kde se tUíska zmEnila ze stužkovité na tUísku elementární. Na snímcích 47 a 4Ř je patrný rozdíl ve 
tvaru tUísky v závislosti na hloubce Uezu.     
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Obrázek 46 - Snímek tvorby tUísky u obrobku 7 Ěap = 0,1 mm) 

 

 

Obrázek 47 - Snímek tvorby tUísky u obrobku κ Ěap = 0,3 mm) 

 
U obrobku číslo 14 bylo zpozorováno hromadEní tUísky na Uezné hranE. To mohlo být 

zp]sobeno negativním sklonem bUitové destičky a vEtší hloubkou Uezu ap = 0,3 mm. Toto 
hromadEní tUísky má pravdEpodobnE vliv na nezvykle velký nár]stek namEUený pUi mEUení 
opotUebeni VBD. Na obrázku 4λ je snímek tvorby tUísky u obrobku 14. 
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Obrázek 48 - Snímek tvorby tUísky u obrobku č. 14  

Poslední zaznamenaný rozdíl se týkal obrobk] č. 1Ř, βγ, β4. PUi obrábEní tEchto obrobk] 
nedocházelo k odebírání skoro žádné tUísky. Vyjmenované obrobky mají společný úhel čela -7° a 
vyšší Ueznou rychlost vc = 4γ a 55 m/min. Za tEchto podmínek zUejmE došlo pUi nárazu na žárový 
nástUik k otlačení nástroje a bUitová destička se již následnE nedokázala zaUíznout. Tato 
skutečnost byla zachycena na obrázku 50.  

 

 
Obrázek 49 - Odtlačení nástroje u obrobku č. βγ 
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Je d]ležité podotknout, že i pUi rozdílných nastaveních úhl] čela a zvýšených Uezných 
rychlostech nebylo na záznamech z vysokorychlostní kamery zaregistrováno jakékoliv prasknutí 
žárového nástUiku. 

5.5.2  MEUení rychlosti obrážecího stroje 

Obrážecí stroj má z boku uvedenou tabulku, ze které lze vypočítat počet kmit] za minutu 
pUi určité obrážecí dráze, kterou vykonává smýkadlo. Pomocí této tabulky a zvolené délky jsme 
vypočetli pr]mErnou Ueznou rychlost vc pro jednotlivé kmity. V našem experimentu jsme se 
rozhodli použít čtyUi nejnižší rychlosti z celkových osmi. Hodnoty kmit] a vypočtená pr]mErná 
rychlost jsou zapsány v tabulce 13.   

Z;S;ﾐY ゲデヴﾗﾃWﾏ  P└┗ﾗSﾐ[ ┣ﾏ[ギく Zﾃｷジデ[ﾐY PギWヮﾗLWデ Pﾗﾏ[ヴ Pﾗﾏ[ヴ 

kmity/min m/min mm/s m/min ヮ└┗ﾗSﾐｹ zjｷジデ[ﾐ┠ 

 
  

   
12 20 550 33 1 1 

18 28 780 47 1,4 1,42 

25 43 1090 65,5 2,15 1,98 

35 55 1530 92 2,75 2,78 
  

Tabulka 13 - Výpočet a ovEUení rychlostí obrážecího stroje 

Jelikož Uezná rychlost obrážecího stroje není konstantní, ale mEní se z minima do maxima a 
následnE zpEt do minima, bylo by zajímavé zjistit maximální dosahovanou Ueznou rychlost pUi 
jednotlivých kmitech. Za tímto účelem byla kamera postavena tak, aby zabírala stUed Uezné dráhy, 
kde se pUedpokládá maximální rychlost. PUi mEUení Uezné rychlosti je v programu potUeba určit 
sledovaný bod, smEr posuvu a mEUítko. Sledovaný bod byl uchycen na špičce VBD, mEUítko 
určeno pomocí pUiloženého pravítka vedle obrobku a smEr posuvu zadán rovnobEžnE s hranou 
obrobku. Pr]bEh vyhodnocení je zachycen na obrázku 51.    

 
Obrázek 50 - Pr]bEh vyhodnocování Uezné rychlosti 
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NáslednE byla pomocí programu zmEUena aktuální Uezná rychlost v místE zábEru a získané 
hodnoty importovány do Excelu, kde z nich byly vytvoUeny následující grafy. Pr]mErné hodnoty 
získané z graf] a jejich pUepočet jsou zapsány v tabulce 1β ve tUetím a čtvrtém sloupci.  

 
Graf 13 - NamEUené maximální hodnoty pUi 1β kmit]/s Ěosa y v mm/s] 

 

Graf 14 - NamEUené maximální hodnoty pUi 1κ kmit]/s Ěosa y v mm/sě 

 
Graf 15 - NamEUené maximální hodnoty pUi β5 kmit]/s Ěosa y v mm/sě 
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Graf 16 - NamEUené maximální hodnoty pUi γ5 kmit]/s Ěosa y v mm/sě 

NovE zjištEné hodnoty jsou výraznE vyšší než p]vodnE namEUené hodnoty, což se 
pUedpokládalo. Pro jistotu je vhodné určit pomErovou závislost Uezných rychlostí p]vodních a 
novE zmEUených, kdy pro nejnižší Ueznou rychlost bylo zvoleno pomErové číslo 1. PUi porovnání 
jednotlivých pomEr] lze pUedpokládat, že maximální Uezná rychlost je vypočtena správnE. 

 

5.6 Statistické vyhodnocení  
Statistické vyhodnocení je metoda založená na analýze dat a umožOuje vyhodnotit získané 

informace o celku i jeho částech. Pro náš experiment, který byl navržen metodikou plánovaného 
experimentu, probEhne hodnocení metodou analýzy rozptylu. Pomocí statistického vyhodnocení 
určíme vlivy jednotlivých faktor] a jejich interakcí v závislosti na parametrech drsnosti Rt, Ra, 
Rz, a Rq.   

Analýza rozptylu je metoda matematické statistiky označovaná také jako ANOVA 
(Analysis Of Variance). Používá se v situacích, kdy je potUeba určit vliv jednoho nebo více 
nominálních promEnných (faktory) na promEnnou kvantitativní. Pokud se jedná o zkoumání 
pouze jednoho faktoru, mluvíme o jednofaktorové analýze rozptylu. Celý soubor je rozdElen do 
požadovaných skupin a zkoumá se shoda stUedních hodnot tEchto skupin. Faktor tak následnE 
nabývá libovolného množství hodnot. Hypotéza je pak ve tvaru H0: た1 = た2 =...= たk [34] 

Podle tohoto tvaru nejsou sledované promEnné závislé na úrovni faktoru, tudíž by mEly 
nabývat podobných hodnot s podmínkou, že rozdíly jsou zapUíčinEny pouze náhodným 
kolísáním. Podstatou analýzy rozptylu je rozklad rozptylu na dvE části tzv. meziskupinové a 
vnitroskupinové. Rozptyl meziskupinové části je zapUíčinEn skutečnou rozdílností jednotlivých 
skupin, zatímco rozptyl vnitroskupinové (reziduální) části vzniká v d]sledku náhodného kolísání. 
NáslednE se tyto složky navzájem porovnávají a v pUípadE dostatečnE velkého rozdílu smEUuje 
test k zamítnutí hypotézy o rovnosti stUedních hodnot. [34] 

Pro následné vyhodnocení byl použit software STATISTICA. 
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5.6.1 Hodnocení parametru Rt 
Jedním z prvotních krok] je určení významnosti modelu zkoumaného parametru Rt. Cílem 

je dosáhnout hladiny významnosti (p) pod 5%.   

Dependent 
Variable 

Test of SS Whole Model vs. SS Residual 

Multiple 
R 

 

Multiple 
R2 

 

Adjusted 
R2 

 

SS 
Model 

 

df 
Model 

 

MS 
Model 

 

SS 
Residual 

 

df 
Residual 

 

MS 
Residual 

 

F 
 

p 
 

Rt 
 

0,585987 0,343381 0,237770 5192,654 23 225,7675 9929,499 143 69,43706 3,251399 0,000009 

 

Tabulka 14 - Tabulka významnosti modelu zkoumaného parametru Rt 

Z tabulky číslo 14 vidíme, že dosáhnutá hladina významnosti je p = 0,000009, což je menší 
než námi zvolená hladina významnosti 5%. Z toho je možné usoudit, že sledovaná promEnná Rt 
je závislá na zmEnE úrovnE faktoru. To znamená, že zamítneme H0 a alespoO jedna rovnost 
neplatí. Existuje tedy alespoO jeden faktor, který významnE ovlivOuje zmEnu hodnoty Rt.   

 
Effect 

Univariate Tests of Significance for Rt  
Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis decomposition 

SS 
 

Degr. of 
Freedom 

 

MS 
 

F 
 

p 
 

Intercept 
 

25086,05 1 25086,05 361,2776 0,000000 

Tezná rychlost 
 

197,01 3 65,67 0,9458 0,420334 

Úhel čela 
 

930,99 2 465,49 6,7038 0,001648 

Hloubka Uezu 
 

141,38 1 141,38 2,0361 0,155785 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

1340,79 6 223,47 3,2182 0,005389 

Tezná rychlost * hloubka Uezu 
 

1024,39 3 341,46 4,9176 0,002787 

Úhel čela * hloubka Uezu 
 

201,42 2 100,71 1,4504 0,237911 

Tezná rychlost*úhel čela 
*hloubka Uezu 

 

1332,30 6 222,05 3,1979 0,005631 

Error 
 

9929,50 143 69,44   
 

Tabulka 15 - Vliv faktor] na zkoumaném parametru Rt 

Z této tabulky je zUejmé, že parametr Rt je významnE ovlivnEn zmEnou úhlu čela, interakcí 
Uezné rychlosti a úhlu čela, interakcí Uezné rychlosti a hloubky Uezu a interakcí Uezné rychlosti, 
úhlu čela a hloubky Uezu. 

Tabulka číslo 16 pUedstavuje základní popis hodnoty Rt pro jednotlivé faktory a jejich 
interakce. Mimo úrovnE faktor] tabulka obsahuje hodnoty aritmetického pr]mEru, smErodatnou 
odchylku, stUední chybu pr]mEru, horní a dolní interval λ5% spolehlivosti pro stUední hodnotu Rt.    
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Effect 
Descriptive Statistics 

Level of 
Factor 

 

Level of 
Factor 

 

Level of 
Factor 

 

N 
 

Rt 
Mean 

 

Rt 
Std.Dev. 

 

Rt 
Std.Err 

 

Rt 
-95,00% 

 

Rt 
+95,00% 

 

Total 
    167 12,29808 9,54449 0,738575 10,83987 13,75629 

Tezný rychlost 
 

33 [m.min-1]   42 14,03833 11,43168 1,763947 10,47597 17,60070 

Tezný rychlost 
 

47 [m.min-1]   42 11,85357 9,36939 1,445728 8,93387 14,77328 

Tezný rychlost 
 

65,5 [m.min-1]   41 11,21122 7,46981 1,166589 8,85346 13,56898 

Tezný rychlost 
 

92 [m.min-1] 
  

42 12,06333 9,55953 1,475067 9,08437 15,04229 

Úhel čela 
 

-7 [°] 
  

55 15,53891 11,72772 1,581366 12,36846 18,70936 

Úhel čela 
 

0 [°] 
  

56 11,78054 9,19913 1,229286 9,31699 14,24408 

Úhel čela 
 

7 [°] 
  

56 9,63268 6,10542 0,815871 7,99764 11,26772 

Hloubka Uezu 
 

0,1 [mm] 
  

84 11,34155 6,56530 0,716332 9,91679 12,76630 

Hloubka Uezu 
 

0,3 [mm]   83 13,26614 11,78567 1,293645 10,69267 15,83962 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

33 [m.min-1] -7 [°]  14 19,14714 15,03963 4,019511 10,46352 27,83077 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

33 [m.min-1] 0 [°]  14 12,59214 10,17442 2,719227 6,71761 18,46668 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

33 [m.min-1] 7 [°]  14 10,37571 6,13509 1,639671 6,83342 13,91801 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

47 [m.min-1] -7 [°]  14 14,94714 9,68369 2,588074 9,35595 20,53834 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

47 [m.min-1] 0 [°]  14 14,01714 10,72601 2,866648 7,82413 20,21016 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

47 [m.min-1] 7 [°]  14 6,59643 4,78847 1,279773 3,83165 9,36121 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

65,5 [m.min-1] -7 [°]  13 9,29692 5,66314 1,570674 5,87472 12,71913 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

65,5 [m.min-1] 0 [°]  14 13,87714 9,44063 2,523115 8,42628 19,32800 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

65,5 [m.min-1] 7 [°] 
 

14 10,32286 6,38658 1,706885 6,63536 14,01036 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

92 [m.min-1] -7 [°] 
 

14 18,31857 12,65181 3,381339 11,01363 25,62351 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

92 [m.min-1] 0 [°] 
 

14 6,63571 3,31623 0,886299 4,72098 8,55045 

Tezná rychlost * úhel čela 
 

92 [m.min-1] 7 [°]  14 11,23571 6,52278 1,743287 7,46957 15,00186 

Tezná rychlost * hloubka Uezu 
 

33 [m.min-1] 0,1 [mm]  21 10,51571 5,09808 1,112492 8,19510 12,83633 

Tezná rychlost * hloubka Uezu 
 

33 [m.min-1] 0,3 [mm]  21 17,56095 14,69190 3,206036 10,87328 24,24863 

Tezná rychlost * hloubka Uezu 
 

47 [m.min-1] 0,1 [mm]  21 8,62905 4,67244 1,019611 6,50218 10,75592 

Tezná rychlost * hloubka Uezu 
 

47 [m.min-1] 0,3 [mm]  21 15,07810 11,67448 2,547580 9,76394 20,39225 

Tezná rychlost * hloubka Uezu 
 

65,5 [m.min-1] 0,1 [mm]  21 13,13286 8,49052 1,852783 9,26802 16,99770 

Tezná rychlost * hloubka Uezu 
 

65,5 [m.min-1] 0,3 [mm]  20 9,19350 5,76365 1,288792 6,49603 11,89097 

Tezná rychlost * hloubka Uezu 
 

92 [m.min-1] 0,1 [mm]  21 13,08857 6,62958 1,446692 10,07082 16,10632 

Tezná rychlost * hloubka Uezu 
 

92 [m.min-1] 0,3 [mm]  21 11,03810 11,88191 2,592846 5,62951 16,44668 

Úhel čela * hloubka Uezu 
 

-7 [°] 0,1 [mm]  28 13,05250 6,57932 1,243374 10,50131 15,60369 

Úhel čela * hloubka Uezu 
 

-7 [°] 0,3 [mm] 
 

27 18,11741 15,07131 2,900476 12,15539 24,07942 

Úhel čela * hloubka Uezu 
 

0 [°] 0,1 [mm] 
 

28 10,96964 7,50991 1,419239 8,05761 13,88168 

Úhel čela * hloubka Uezu 
 

0 [°] 0,3 [mm] 
 

28 12,59143 10,70606 2,023256 8,44005 16,74281 

Úhel čela * hloubka Uezu 
 

7 [°] 0,1 [mm]  28 10,00250 5,27042 0,996016 7,95884 12,04616 

Úhel čela * hloubka Uezu 
 

7 [°] 0,3 [mm]  28 9,26286 6,91895 1,307559 6,57997 11,94575 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

33 [m.min-1] -7 [°] 0,1 [mm] 7 13,43286 6,09903 2,305215 7,79220 19,07352 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

33 [m.min-1] -7 [°] 0,3 [mm] 7 24,86143 19,40853 7,335733 6,91154 42,81132 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

33 [m.min-1] 0 [°] 0,1 [mm] 7 8,18429 4,95015 1,870981 3,60616 12,76241 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

33 [m.min-1] 0 [°] 0,3 [mm] 7 17,00000 12,42787 4,697292 5,50614 28,49386 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

33 [m.min-1] 7 [°] 0,1 [mm] 7 9,93000 2,87450 1,086460 7,27153 12,58847 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

33 [m.min-1] 7 [°] 0,3 [mm] 7 10,82143 8,53379 3,225468 2,92899 18,71386 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

47 [m.min-1] -7 [°] 0,1 [mm] 7 11,56429 4,52238 1,709299 7,38178 15,74679 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

47 [m.min-1] -7 [°] 0,3 [mm] 7 18,33000 12,49090 4,721117 6,77784 29,88216 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

47 [m.min-1] 0 [°] 0,1 [mm] 7 7,21286 2,13584 0,807273 5,23753 9,18818 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

47 [m.min-1] 0 [°] 0,3 [mm] 7 20,82143 11,69094 4,418761 10,00911 31,63375 
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Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

47 [m.min-1] 7 [°] 0,1 [mm] 7 7,11000 5,71622 2,160527 1,82338 12,39662 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

47 [m.min-1] 7 [°] 0,3 [mm] 7 6,08286 4,04845 1,530171 2,33866 9,82705 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

65,5 [m.min-1] -7 [°] 0,1 [mm] 7 11,90857 6,71327 2,537379 5,69983 18,11731 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

65,5 [m.min-1] -7 [°] 0,3 [mm] 6 6,25000 1,48316 0,605497 4,69352 7,80648 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

65,5 [m.min-1] 0 [°] 0,1 [mm] 7 19,99286 9,42832 3,563571 11,27311 28,71260 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

65,5 [m.min-1] 0 [°] 0,3 [mm] 7 7,76143 4,11593 1,555674 3,95483 11,56803 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

65,5 [m.min-1] 7 [°] 0,1 [mm] 7 7,49714 3,55369 1,343167 4,21053 10,78376 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

65,5 [m.min-1] 7 [°] 0,3 [mm] 7 13,14857 7,55746 2,856453 6,15908 20,13806 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

92 [m.min-1] -7 [°] 0,1 [mm] 7 15,30429 9,04877 3,420115 6,93556 23,67301 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

92 [m.min-1] -7 [°] 0,3 [mm] 7 21,33286 15,61198 5,900773 6,89419 35,77153 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

92 [m.min-1] 0 [°] 0,1 [mm] 7 8,48857 2,85453 1,078909 5,84858 11,12857 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

92 [m.min-1] 0 [°] 0,3 [mm] 7 4,78286 2,76926 1,046681 2,22172 7,34399 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

92 [m.min-1] 7 [°] 0,1 [mm] 7 15,47286 4,40784 1,666006 11,39629 19,54943 

Tezná rychlost * úhel čela * hl. Uezu 
 

92 [m.min-1] 7 [°] 0,3 [mm] 7 6,99857 5,55556 2,099804 1,86054 12,13661 
 

Tabulka 16 - Deskriptivní statistika parametru Rt podle jednotlivých promEnných 

Níže uvedené grafy pUedstavují závislost hodnoty parametru Rt v závislosti na zmEnE úhlu 
čela, Uezné rychlosti, hloubky Uezu a jejich interakcí. 

 
Graf 17 - Vliv nastavení úhlu čela na parametr drsnosti Rt 
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Graf 18 - Vliv Uezné rychlosti na parametr drsnosti Rt 

 

 
Graf 19 - Vliv hloubky Uezu na parametr drsnosti Rt 
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Graf 20 - Vliv nastavení úhlu čela a Uezné rychlosti na parametr drsnosti Rt 

 

 
Graf 21 - Vliv Uezné rychlosti a hloubky Uezu na parametr drsnosti Rt 
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Graf 22 - Vliv nastavení úhlu čela a hloubky Uezu na parametr drsnosti Rt 

 

 
Graf 23 - Vliv nastavení úhlu čela, hloubky Uezu a Uezné rychlosti na parametr Rt 
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Na grafu číslo βγ jsou zaznamenány všechny možné kombinace zmEn hloubky Uezu, Uezné 
rychlosti a nastavení úhlu čela na drsnosti obrobeného povrchu Rt. 

 Protože z modelu nelze určit velikost vliv] hlavních faktor], využijeme pro získání tEchto 
velikostí neuronové sítE. Neuronovou sí[ lze považovat za algoritmus, který se inspiruje 
z biologických neuron] a tím napodobuje chování lidského mozku. V dnešní dobE se tyto sítE 
využívají pUedevším v umElé inteligenci, díky schopnosti se učit. Lze jimi vyhodnocovat Uízení a 
plánování kvality, vytváUet analýzy zisku, pUedpovídat vývoj parametr] atd. [35]  

Pomocí neuronových sítí následnE zjistíme velikosti vliv] faktor] Uezné rychlosti, nastavení 
úhlu čela a hloubky Uezu. Pro vyhodnocení bude použit software QC.Expert. 

Na grafu β4 je graficky vyjádUena architektura sítE. Tlouš[ka čáry pUedstavuje absolutní 
velikost odpovídajících vah a množství informací, které protékají mezi jednotlivými neurony. 
Barva čáry znázorOuje znaménko váhy, kde červená barva označuje zápornou hodnotu a modrá 
hodnotu kladnou. Graf β5 pUedstavuje relativní vliv prediktor] na predikci, který je vyjádUen jako 
součet absolutních vah jednotlivých promEnných. [35] 
 

 
Graf 24 – Grafické vyjádUení architektury sítE pro parametr Rt 

 

 
Graf 25 - Graf znázorOující relativní vliv prediktoru pro parametr Rt 
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5.6.2 Hodnocení parametru Ra 

Stejným zp]sobem probEhl výpočet parametr] Ra, Rz a Rq. Nyní tedy budou zobrazeny jen 
výsledné grafy.  

 
Graf 26 - Vliv nastavení úhlu čela na parametr drsnosti Ra 

 

 
Graf 27 - Vliv Uezné rychlosti na parametr drsnosti Ra 
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Graf 28 - Vliv hloubky Uezu na parametr drsnosti Ra 

 

 
Graf 29 - Vliv nastavení úhlu čela a Uezné rychlosti na parametr drsnosti Ra 
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Graf 30 - Vliv Uezné rychlosti a hloubky Uezu na parametr drsnosti Ra 

 

 
Graf 31 - Vliv nastavení úhlu čela a hloubky Uezu na parametr drsnosti Ra 
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Graf 32 - Vliv nastavení úhlu čela, hloubky Uezu a Uezné rychlosti na parametr Ra 

 

 
Graf 33 - Grafické vyjádUení architektury sítE pro parametr Ra 
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Graf 34 - Graf znázorOující relativní vliv prediktoru pro parametr Ra 

5.6.3 Hodnocení parametru Rz 

 
Graf 35 - Vliv nastavení úhlu čela na parametr drsnosti Rz 
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Graf 36 - Vliv Uezné rychlosti na parametr drsnosti Rz 

 
Graf 37 - Vliv hloubky Uezu na parametr drsnosti Rz 
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Graf 38 - Vliv nastavení úhlu čela a Uezné rychlosti na parametr drsnosti Rz 

 
Graf 39 - Vliv Uezné rychlosti a hloubky Uezu na parametr drsnosti Rz 
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Graf 40 - Vliv nastavení úhlu čela a hloubky Uezu na parametr drsnosti Rz 

 
Graf 41 - Vliv nastavení úhlu čela, hloubky Uezu a Uezné rychlosti na parametr Rz 
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Graf 42 - Grafické vyjádUení architektury sítE pro parametr Rz 

 

 
Graf 43 - Graf znázorOující relativní vliv prediktoru pro parametr Rz 
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5.6.4 Hodnocení parametru Rq 
 

 
Graf 44 - Vliv nastavení úhlu čela na parametr drsnosti Rq 

 

 
Graf 45 - Vliv Uezné rychlosti na parametr drsnosti Rq 
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Graf 46 - Vliv hloubky Uezu na parametr drsnosti Rq 

 

 
Graf 47 - Vliv nastavení úhlu čela a Uezné rychlosti na parametr drsnosti Rq 
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Graf 48 - Vliv Uezné rychlosti a hloubky Uezu na parametr drsnosti Rq 

 

 
Graf 49 - Vliv nastavení úhlu čela a hloubky Uezu na parametr drsnosti Rq 
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Graf 50 - Vliv nastavení úhlu čela, hloubky Uezu a Uezné rychlosti na parametr Rq 

 
Graf 51 - Grafické vyjádUení architektury sítE pro parametr Rq 
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Graf 52 - Graf znázorOující relativní vliv prediktoru pro parametr Rq 

PUi porovnání uvedených graf] si lze všimnout velmi výrazné podobnosti u všech 
parametr] drsnosti, na kterých se provádElo statistické vyhodnocení. Pro lepší pUedstavu jsou 
uvedeny napUíklad vliv nastavení úhlu čela (graf 53) nebo interakce Uezné rychlosti s hloubkou 
Uezu na drsnosti obrobeného povrchu (graf 54). 

 
Graf 53 - Vliv nastavení úhlu čela na drsnost obrobeného povrchu 

 

 
Graf 54 - interakce Uezné rychlosti s hloubkou Uezu na drsnosti obrobeného povrchu 
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Z uvedených graf] lze také dobUe odhalit, jakým zp]sobem byla ovlivnEna drsnost povrchu 
pUi zmEnách nastavení variovaných parametr]. V pUípadE Uezné rychlosti se drsnost povrchu 
s nar]stající Ueznou rychlostí zvyšuje, což potvrzuje teoretické pUedpoklady. Hloubka Uezu z 
uvedených graf] vychází lépe pUi ap = 0,1 mm s výjimkou parametru Rz. U parametru Rz byla 
dosažena stejná drsnost povrchu v obou pUípadech. Poslední variabilní veličinou je nastavení úhlu 
čela Uezného nástroje. Z nastudovaných rešerší jsme očekávali lepší výsledky pUi nastavení úhlu 
čela け = -7°. Pomocí graf] statistického vyhodnocení tomu bylo pUesnE naopak, jak je možné 
vidEt na grafu 5γ. 

 
Pomocí neuronových sítí byl určen relativní vliv nastavení úhlu čela, hloubky Uezu a Uezné 

rychlosti na parametrech drsností Rt, Ra, Rz a Rq. Tato závislost je zobrazena na grafech číslo 
β5, γ4, 4γ, 5β. PUi porovnání tEchto graf] si lze povšimnout velké podobnosti u graf] γ4 a 4γ, 
které jsou pro parametry Ra a Rz. Zde vyšel velmi výrazný vliv v nastavení úhlu čela, který je 
proti Uezné rychlosti dvojnásobný a proti hloubce Uezu dokonce čtyUnásobný.  

 
Na parametr Rt mEla nejvyšší vliv Uezná rychlost, pak hloubka tUísky a nakonec úhel čela 

v pomEru 6:4:3. V posledním grafu 5β pro parametr Rq vyšli stejnE velké vlivy úhlu čela a Uezné 
rychlosti, které jsou dvojnásobné proti hloubce tUísky.   

 
V celkovém součtu tEchto pomEr] vyšel nejvEtší vliv na drsnost povrchu u nastavení úhlu 

čela. Poté následuje Uezná rychlost a nejmenší vliv z uvedených graf] má hloubka Uezu. Je 
zajímavé, že nejmenší vliv na drsnost má právE hloubka Uezu, protože v pUípadE mEUení profilu 
tomu bylo pUesnE naopak, viz kapitola 5.3.     
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6 Technicko – ekonomické hodnocení 
Cílem této diplomové práce je nejen pokus o nahrazení stávající technologie broušení za 

technologií obrážení, ale v pUípadE dosažení stejné kvality povrchu provézt i technicko – 
ekonomické zhodnocení obou variant. Z namEUených výsledk] jsme došli k závEru, že je opravdu 
možné za určitých podmínek nahradit technologii broušení. Je tUeba podotknout, že experiment 
byl proveden ve zjednodušené formE obrážení (ortogonální volné Uezání). Pro následné výpočty 
budeme vycházet z úvahy, že stejných výsledk] lze dosáhnout i pUi bEžném zp]sobu obrážení.  

Pro výpočet budeme vycházet z délky námi obrábEného polotovaru. Polotovar bude mít 
rozmEry 400 x 100 mm a výšku β5 mm, která však do výpočtu nezasahují. Na vrchní části 
polotovaru bude nanesena vrstva žárového nástUiku Stellite 6 s pUedpokládanou tlouš[kou 0,5 
mm. PUi obrábEní uvažuje o úbEr 0,β mm. 

Tezné podmínky pro obrábEní zvolíme takové, jaké jsme nastavili pUi obrábEní polotovaru 
17, u kterého jsme dosáhli nejlepších výsledk] drsnosti povrchu. Tezná rychlost tedy bude vc = 
43 m//min a hloubka tUísky ap = 0,1 mm. StejnE tak pro výpočet použijeme stejnou bUitovou 
destičku SCMW 120408. V pUípadE výpočtu technologie broušení budeme pUi volbE Uezných 
podmínek vycházet z empirických vztah] a bEžnE dohledatelných informací. 

Na závEr je potUeba Uíci, že ve výpočtech nejsou zohlednEny okolní časy, které vstupují do 
procesu jako napU. upínání nástroj], seUizování, výmEna polotovar], čištEní apod.  

 

 

Obrázek 51 – Polotovar pro výpočet jednotkového strojního času a finanční náročnosti  
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6.1 Broušení 

 

Obrázek 52 - Schéma výpočtu strojního času pUi rovinném obvodovém broušení [36] 

 

lw – délka obrobku [mm], lw = 400 mm 
lnt – délka nábEhu v tangenciálním smEru [mm], lnt = 10 mm 
lpt – délka pUebEhu v tangenciálním smEru [mm], lpt = lnt = 10 mm 
lt  – dráha pohybu stolu v tangenciálním smEru [mm], lt = lw + lnt + lpt = 10 + 400 + 10 = 420 mm 
 

bw – šíUka broušené plochy [mm], bw = 100 mm  
lna – délka nábEhu v axiálním smEru [mm], lna = 10 mm 
lpa – délka pUebEhu v axiálním smEru [mm], ], lpa = lna = 10 mm 
la  – dráha pohybu stolu v axiálním smEru [mm], la= bw + lna + lpa = 10 + 100 + 10 = 120 mm 
 

ds  – pr]mEr brousícího kotouče [mm], ds = 25 mm 
fa  – axiální posuv stolu na jeden zdvih v tangenciálním smEru [mm], fa 蛤 0,8 ゲ ds = 20 mm 
vft – tangenciální rychlost posuvu stolu brusky [m.min-1], vft = 8 – 35 m => 15 m.min-1 
i   – počet pUejezd] [36],[37] 
 
 Výpočet Uezné rychlosti brusného kotouče 懸頂 噺 講 ゲ  穴鎚  ゲ  券 などどど 噺 講 ゲ にどど ゲ のどなどどど 噺 惣層┸ 想 仕【仕餐仔 

 

 Výpočet jednotkového strojního času tAS  建凋聴 噺 健痛など戴  ゲ  懸捗痛  ゲ  健銚血銚  ゲ  件 噺 ねにどなど戴  ゲ なの  ゲ  なにどにど  ゲ  ば 噺 な┸なばは min 噺 挿宋┸ 捜掃 史 
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6.2 Obrážení 

 

Obrázek 53 - Schéma výpočtu jednotkového strojního času pUi obrážení [γκ] 

 

b  – šíUka obrážené plochy [mm], b = 100 mm 
bn – délka nábEhu ve smEru šíUky obrážené plochy [mm], bn = 5 mm 
bp – délka pUebEhu ve smEru šíUky obrážené plochy [mm], bp = 5 mm 
B –  dráha pohybu stolu v tangenciálním smEru [mm], B = b + bn + bp = 100 + 5 + 5 = 110 mm  
 

l   – délka obrážené plochy obrobku [mm], l = 400 mm 
ln – délka nábEhu ve smEru délky obrážené plochy [mm], ln = 100 mm 
lp – délka pUebEhu ve smEru délky obrážené plochy [mm], lp = 100 mm 
L  – celková dráha pohybu smýkadla [mm], L = l + ln + lp = 400 + 80 + 80 = 560 mm 
 

fdz – posuv stolu vykonávaný pUi zpEtném pohybu [mm], fdz = 10 mm 
vc – Uezná rychlost obrážecího nože [m.min-1], vc = 43 m.min-1 
vz – rychlost zpEtného pohybu [m.min-1], vz 蛤 vc ゲ 1,2 = 51,6 m.min-1 

i   – počet pUejezd] [38]  
 

 Výpočet jednotkového strojního času tAS  建凋聴 噺 稽血鳥佃 ゲ 磐 詣など戴 ゲ 懸頂 ゲ 詣など戴 ゲ 懸佃卑 ゲ 件 噺 ななどなど 磐 のはどなど戴 ゲ ねぬ ゲ のはどなど戴 ゲ のな┸は卑 ゲ に 

 建凋聴 噺 ど┸のには 兼件券 噺 惣層┸ 捜層 史 
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6.3 Porovnání náklad] 
Z vypočtených jednotkových strojních čas] je nyní sestaven graf výhodnosti obou 

technologií. PUi zadaných podmínkách lze s technologií obrážení ušetUit pUibližnE 55 % času 
výroby polotovaru. Je však d]ležité podotknout, že se jedná pouze o hodnoty teoretické, které 
nejsou ovlivnEny Uadou okolních faktor].  

 
 

Graf 55 - Porovnání technologií z hlediska jednotkového strojního času 

Na základE vypočtených strojních čas] je dále potUeba určit finanční náročnost obou 
technologií. Finální cenu výrobku ovlivOuje nejen potUebný čas na výrobu polotovar], ale také 
strojní hodinová sazba stroje a cena použitých nástroj]. Pro zjednodušení výpočtu se uvažuje tak, 
že na výrobu jednoho kusu bude použita jedna ze čtyU Uezných hrana VBD. ZároveO 
pUedpokládáme Řkrát vyšší životnost brusného kotouče než Uezné hrany VBD. 

 

 Strojní hodinová sazba stroje broušeníμ      1β00 Kč 
 Strojní hodinová sazba obráženíμ       λ00 Kč 
 Cena VBD – slinutý karbidμ       γ00 Kč 
 Cena diamantového kotoučeμ       1000 Kč 
 Jednotkový strojní čas broušeníμ      70,56 s 
 Jednotkový strojní čas obráženíμ      31,51 s 
 Počet obrábEných kus]μ        8 ks 

 

Cena výroby Ř kus] pUi obráženíμ 軽墜怠 噺 岫ぬどど ゲ に岻 髪 岾ひどど ゲ 戴怠┸泰怠 ゲ腿戴滞待待 峇 噺 掃掃惣 皐č 

Cena výroby Ř kus] pUi broušeníμ 軽墜怠 噺 岫などどど岻 髪 岾なにどど ゲ 胎待┸泰滞 ゲ腿戴滞待待 峇 噺 層層掻掻 皐č  

PUi tomto porovnání jsme získali informace o finanční náročnosti obou technologií včetnE 
jednotkových strojních čas]. Z porovnání je zUejmé, že výhodnEjší technologií, jak z hlediska 
časové tak i finanční náročnosti je technologie obrážení. Z výpočtu vychází, že u technologie 
obrážení je až 45 % úspora náklad] ve srovnání s technologií broušení.      

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bヴﾗ┌ジWﾐｹ OHヴ=┥Wﾐｹ

70,56 

31,51 

t 
A

S
 [

s]
 

Pﾗヴﾗ┗ﾐ=ﾐｹ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷｹ ┣ ｴﾉWSｷゲﾆ;     
ﾃWSﾐﾗデﾆﾗ┗Yｴﾗ ゲデヴﾗﾃﾐｹｴﾗ L;ゲ┌  



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní                  Diplomová práce akad. rok β017/β01Ř 
Katedra technologie obrábEní   Bc. Tomáš Zatloukal 
 

90 
 

7 ZávEr 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo docílit stejné nebo lepší kvality povrchu 

žárového nástUiku Stellite 6, který byl obrábEn definovanou geometrií bUitu pUi porovnání s 
technologií broušení. Hlavní myšlenka této zmEny spočívá ve zkrácení výrobních čas] a tím 
zvýšení produktivity pUi obrábEní žárového nástUiku a ve zmEnE zbytkových tahových napEtí na 
napEtí tlaková. Diplomová práce se skládá z nEkolika částí, které lze rozdElit na část teoretickou a 
část praktickou.  

Úvod diplomové práce je vEnován rešeršní části. Této problematice se v minulosti vEnovalo 
nEkolik výzkumných pracoviš[ a univerzit včetnE Západočeské univerzity v Plzni. Získané 
informace a výsledky z experiment] byly pro nás určitým ukazatelem, jakým smErem pokračovat 
v Uešení této problematiky. Po rešeršní části následuje část teoretická, ve které se vEnujeme 
vlastnostem žárového nástUiku Stellite 6 a jednotlivým metodám jeho nanášení. Teoretická část je 
zakončena rozpravou o obrážecím procesu.   

V praktické části se nejvíce vEnujeme pUípravE plánovaného experimentu, pUi které jsou 
definovány Uezné podmínky, pUípravek, obrážecí stroj, nástroj a obrábEné polotovary. 
V experimentu jsme se rozhodli variovat Ueznou rychlost (vc = 20 – 55 m/min), hloubku Uezu    
(ap = 0,1 a 0,3 mm) a nastavení úhlu čela (-7°,0°,+7°). 

 Po provedení experimentu následuje sekce vyhodnocení. V první části je proveden 
chemický rozboru obrábEného žárového nástUiku, pUi kterém byla hodnocena mikrotvrdost, 
metalografie, chemický rozbor a tlouš[ka žárového nástUiku. PUi porovnávání výsledk] 
s tabulkovými hodnotami jsme nezaznamenali výrazné odlišnosti. NáslednE bylo provedeno 
hodnocení drsnosti a profilu obrobeného povrchu. NamEUené hodnoty drsností jsou zaznamenány 
v pUíloze 1. Nejlepší výsledek drsnosti Ra = 0,β5 たm byl dosažen u polotovaru 17.  PUi hodnocení 
kUivek profil] jsme došli k závEru, že výraznE lepších výsledk] bylo dosaženo pUi obrábEní menší 
hloubky Uezu ap = 0,1 mm.  

Vyhodnocení pokračuje popisem mEUení opotUebení výmEnných bUitových destiček. 
Hodnoty namEUených opotUebení čela a hUbetu jsou zaznamenány v tabulkách v pUíloze β. Pro 
bližší pochopení zp]sobu vytváUení tUísky byl každý Uez nahráván na vysokorychlostní kameru. 
Ve vEtšinE pUípad] se jednalo o plynulou stužkovitou tUísku. V jednom pUípadE se tUíska nezvykle 
hromadila pUed bUitem a u polotovar] číslo 1Ř, βγ a β4 nedocházelo k odbEru pUedem stanovené 
hloubky Uezu z d]vodu velkého otlačení obrážecího nože. Z namEUených údaj] drsnosti bylo 
vytvoUeno statistické vyhodnocení k určení vliv] jednotlivých faktor] a jejich interakcí. Uvedené 
grafy se týkají parametr] drsností Rt, Ra, Rz a  Rq. Diplomová práce je zakončena výpočtem 
technicko – ekonomického hodnocení, pUi kterém je porovnána technologie broušení 
s technologií obrážení. Z výpočtu je zUejmé, že u technologie obrážení je až 45 % úspora náklad] 
ve srovnání s technologií broušení.  

Na úplný závEr lze Uíci, že provedený experiment a jeho vyhodnocení bylo pUínosné. 
Získané výsledky nás opEt posouvají o krok dále v  Uešení problematiky obrábEní žárových 
nástUik]. OsobnE si pUedstavuji využít získaných informací z této diplomové práce pro pokus o 
realizaci procesu obrážení na širším polotovaru s využitím posuvové složky pracovního stolu.      
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VÝKRES OBRÁŽECÍHO NOŽE Ěけ = -7°ě 
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VÝKRES OBRÁŽECÍHO NOŽE Ěけ = +7°ě 
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