
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta strojní 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního 

inženýrství 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013       Ing. Luboš ROKYTA 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta strojní 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního 
inženýrství 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výzkum vlivu dokončovacích operací na jakost 

výrobků 

 
Disertační práce 

 
 
 
 

Studijní program:   P2301 Strojní inženýrství 

Studijní obor:    2303V002 Strojírenská technologie 

Školitel:      Prof. Ing. Imrich Lukovics, CSc. 

Doktorand:    Ing. Luboš Rokyta 

Datum odevzdání:   březen 2013 

 

 

 

Ostrava 2013 

 

 



Disertační práce, Ing. Luboš Rokyta 
 

 

 

Katedra obrábění a montáže  -3- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi byli nápomocni při zpracování této 

disertační práce, a také všem těm, kteří stáli při mně a byli mi psychickou oporou. 

 

Děkuji svému školiteli prof. Ing. Imrichu Lukovicsovi, CSc., za odborné rady a 

připomínky. Dále děkuji doc. Dr. Ing. Vladimíru Patovi za velmi cennou pomoc při 

statistickém zpracování experimentů.  

Děkuji i všem ostatním, kteří mě v dokončení práce podporovali i v těžkých chvílích, které 

v průběhu doktorského studia nastaly. 

 

 

 

Ve Zlíně, dne 26. 3. 2013       Ing. Luboš ROKYTA  



Disertační práce, Ing. Luboš Rokyta 
 

 

 

Katedra obrábění a montáže  -4- 
 

ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE: 

 
ROKYTA, Luboš.    Výzkum vlivu dokončovacích operací na jakost výrobků 

Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní, VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 121 stran 

Školitel:  Prof. Ing. Imrich Lukovics, CSc. 

 
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou vlivu dokončovací technologie 

broušení na jakost výrobků. Vývoj dokončovacích operací, zejména broušení, vede ke 

zvyšování intenzity řezných podmínek při obrábění. Vysokou efektivitu lze zaručit pouze 

takovými typy brusiva, které budou schopny pracovat s vysokou řezivostí i za ztížených 

podmínek a po dostatečně dlouhou dobu budou poskytovat optimální výsledky jakosti 

povrchu. 

Cílem práce je hodnocení vlivu brusiva na povrch výrobku. Je založeno na měření 

složek řezných sil a parametrů jakosti povrchu. V práci je porovnáváno obrábění s využitím 

bílého elektrokorundu a směsi bílého elektrokorundu a mikrokrystalického (SG) korundu. Je 

hodnocen vliv brusiva na hodnoty složek řezných sil Fp, Fc u zkušebních materiálů a také na 

vybrané parametry drsnosti povrchu. Hlavním cílem práce je tedy posouzení míry vlivu 

změny technologických podmínek na složky řezných sil při použití směsí brusiv v daných 

poměrech. Dále vlivu brusiv na jakost ploch zkoušených materiálů vzhledem k výsledkům 

hodnocení vybraných parametrů drsnosti povrchu. 

Úvodní část práce je zaměřena na popis dané technologie, jejich principů a dějů, které 

se odehrávají při procesu broušení. Další kapitoly se věnují popisu problematiky řezných sil. 

Část úvodních pasáží práce je věnována také popisu statistických metod a jejich aplikací. 

Stěžejní částí jsou samotné experimenty, popis výsledků a hodnocení. Práce obsahuje 

grafické závislosti a výsledky porovnání jednotlivých brousicích kotoučů při proměnné 

hodnotě hloubky řezu respektive posuvové rychlosti. Další částí je porovnání výsledků pro 

jednotlivé materiály a závěrečné souhrnné grafy popisující komplexní výsledky pro oba 

použité kotouče. Výsledky parametrů drsnosti povrchu jsou zobrazeny a popsány 

v následující kapitole. Poslední části je popis systému databáze složek řezných sil. Ta byla 

vytvořena na základě výsledků a použitých statistických metod pro zpracování získaných dat. 

V závěru práce je provedeno hodnocení získaných výsledků pro praktické využití a 

vědecký přínos práce. Dále jsou popsány další možnosti studia problematiky. 
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The presented dissertation deals with an influence of grinding finishing technology on 

quality of products. The development of finishing operation, especially grinding leads to 

increase of cutting conditions. High efficiency can be obtained with the powerful type of 

abrasives only. These materials must be able to work with high cutting efficiency under 

critical conditions and must provide sufficient results of roughness and cutting forces. 

Evaluation of the abrasive influence on the product surface is aim of this dissertation. It is 

based on measuring components of cutting forces and parameters of surface quality. Grinding 

standard type of abrasive – white electrocorundum and mixture of white electrocorundum and 

microcrystalline corundum – SG corundum is compared in this work. An influence of 

abrasives is evaluated on components of cutting forces and also on selected parameters of 

surface roughness for testing materials. Evaluation an influence of technological conditions 

changes on components of cutting forces is the main aim of dissertation with using some 

ratios of a mixture of abrasives. Next aim is evaluation of the abrasive influence on the 

surface of testing materials due to results of selected parameters of roughness quality. 

The introductory part of thesis is focused on description of the technology, its principles 

and processes the grinding. The issue of cutting forces is described in following chapters. 

Piece of the introductory passages of thesis is also occupied with description of statistical 

methods and its applications. 

Experiments, description of results and its evaluation are major part of work. The work 

includes dependences and results in compared to individual grinding wheels by the variable 

depth of cut or feed rate. Comparison of results for each material is another part. Final 

summary diagrams were created for description complex results of both materials after that. 

Results of surface roughness parameters are displayed and described in next part. Description 

the system of the database components of cutting forces is the last part. It was created on the 

http://slovnik.seznam.cz/?q=cutting%20efficiency&lang=en_cz
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basis of results and applied statistical methods.  

Evaluation of obtained results was made for practical use and scientific contribution of 

dissertation in conclusion. Another possibility the study of the issue is described at the end of 

work. 
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CAD 

CAM 

Označení jednotlivých kotoučů 

Šířka kotouče 
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Počítačová podpora konstruování 

Počítačová podpora obrábění 

[-] 

[mm] 

[-] 

[-] 

[-] 

DG III. generace SG korundu [-] 

F  

Fc 

Ff 

Fi 

Fp 

HRC 

HSM 

KNB 

R 

Ra 

Rc 

Rku 

Rmr(c) 

Rp 

Rq 

RSm 

Rt 

Rv 

Rz 

R
2
 

SG 

S – N – O – P 

Celková řezná síla 

Tangenciální (řezná) složka řezné síly 

Axiální (posuvová) složka řezné síly 

Setrvačná síla 

Radiální (pasivní) složka řezné síly 

Tvrdost měřená dle Rockwella na stupnici C 

Vysokorychlostní obrábění 

Kubický nitrid boru 

Variační rozpětí 

Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu 

Průměrná výška profilu 

Špičatost posuzovaného profilu 

Materiálový poměr profilu 

Největší výška výstupku profilu 

Průměrná kvadratická úchylka 

Průměrná šířka profilu 

Celková výška profilu 

Největší hloubka prohlubně profilu 

Největší výška profilu 

Index determinace 

Mikrokrystalický keramizovaný umělý korund – Seeded gel 

Soustava stroj – nástroj – obrobek – přípravek 

[N] 

[N] 

[N] 

[N] 

[N] 
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[-] 
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[μm] 

[μm] 

[μm] 

[%] 

[μm] 

[μm] 

[μm] 

[μm] 

[μm] 

[μm] 
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TG II. generace SG korundu [-] 
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Rozptyl nezávisle proměnné 
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yi Skutečná (empirická) hodnota závisle proměnné [-] 
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1 ÚVOD 

Současnost klade stále vyšší nároky na kvalitu vyráběných dílů, tedy nejen jejich 

rozměrovou přesnost, ale také povrchové vlastnosti, zejména jakost. Proces výroby 

jakéhokoliv dílu obráběním má svá obecná pravidla, avšak vždy je kladen důraz na konečnou 

kvalitu povrchu výrobku. V současné technické praxi existuje řada dokončovacích metod 

obrábění, tedy metod, jimiž dostává výrobek konečný vzhled. Každý z těchto způsobů 

obrábění je specifický, má svá pravidla, zákonitosti a postupy, kterými lze dosáhnout 

požadovaného výsledku. Pro tuto práci byla z širokého spektra dokončovacích metod určena 

technologie, jejíž podíl na celkovém objemu dokončovaných součástí je dominantní – 

broušení.  

„Broušení je způsob dokončování povrchů součástí nástrojem s nedefinovanou geometrií 

břitu“. Touto nebo podobnou větou začíná množství definic této technologie v učebnicích 

středních škol, ale i v pracích univerzitních studentů či vědeckých pracovníků. Technologie, o 

níž se v této větě mluví, je komplexní záležitost, která by svým podrobným popisem obsáhla 

značné množství textu. Do procesu broušení vstupuje řada faktorů, které přímým nebo 

nepřímým způsobem ovlivňují průběh procesu a jeho výsledek. Ať už se jedná o volbu 

materiálu obrobku, typ brusiva, pojiva, vlastnosti kotouče, procesní kapalinu, kmitání, teplo, 

trvanlivost nástroje, řezné síly, technologické podmínky atd., všechny tyto aspekty menší 

nebo větší měrou ovlivňují proces broušení.  

Materiály využívané pro výrobu brusiva jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, které daný 

proces ovlivňují. Existuje množství materiálů, které se pro jejich výrobu používají a každý 

z nich má své vlastnosti, výhody a nevýhody. Může to být diamant se svou afinitou k železu a 

tedy omezením při broušení ocelí nebo naopak SG korund se svým specifikem – samoostřící 

schopností. S komplexní znalostí vlastností řezného materiálu lze určit jeho vhodnost pro 

daný typ broušení případně druh obráběného materiálu. Optimálního řezného procesu lze 

dosáhnout jedině při správné volbě materiálu brusiva.  

I v této oblasti jde vývoj neustále kupředu ve snaze splnit vzrůstající poptávku průmyslu, 

jehož nároky se zvyšují s rostoucími požadavky koncových zákazníků nejen v otázce kvality, 

ale také ceny. I proto se vývoj brusiv snaží hledat nové cesty a způsoby jak tyto nároky 

uspokojit i vzhledem ke stále více aktuálním problémům spojeným s různými finančními a 

hospodářskými krizemi. Zajištění splnění technologických požadavků, kvality obrobeného 

povrchu, hospodárnosti při obrábění a dalších cílů je úkol vědeckých pracovníků, kteří hledají 
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kompromis mezi všemi požadovanými vlastnostmi a možnostmi, které nabízí současný stav 

znalostí. Tato práce se podílí na získání nových poznatků vedoucích ke splnění náročných 

požadavků kladených na materiály brusiva.  
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2 SOUČASNÝ STAV STUDOVANÉ PROBLEMATIKY 

 
Broušení je technologicky náročný proces do něhož vstupuje řada faktorů, které ovlivňují 

charakter tohoto procesu a následně i jeho výstupy. Náročnost ovlivňuje zejména oblast 

působení řezných sil vznikajících v průběhu obrábění. Tyto síly následně působí na celou 

soustavu S – N – O – P a zejména pak na kvalitu výsledného povrchu. Hlavním specifikem 

procesu broušení a také odlišností od konvenčních technologií je způsob úběru třísky. Ten je 

založen na působení nástroje, který v jeden okamžik odebírá velkým množstvím řezných hran 

materiál ve formě třísek.  

Stejně jako jiné technologie, tak i broušení prochází dynamickým vývojem, který si klade 

za cíl maximální zkvalitnění dané technologie, které je dáno ať už vývojem nových brousicích 

materiálů, úpravou stávajících nebo návrhem nových metod broušení, využitím počítačové 

podpory procesů ale také výzkumem všech ostatních vlivů, které působí při tomto způsobu 

obrábění (teplo, zbytkové napětí…).  

Již několik desítek let se tomuto výzkumu věnuje řada renomovaných výzkumných 

laboratoří po celém světě (Anglie – Liverpool, Bristol, Německo – Hannover, USA – Kansas, 

Connecticut, dále pracoviště v Číně, Japonsku, V Hong – Kongu atd.). Také v České 

republice existuje několik pracovišť ať už průmyslových nebo univerzitních. Významná 

instituce zabývající se technologií broušení působí např. na Fakultě výrobních technologií a 

managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (výzkum integrity 

povrchové vrstvy, vliv nových brousicích materiálů, monitorování a řízení procesu 

broušení…). 

Všechny tyto vědecké, případně průmyslové instituce pracují na zvýšení efektivity a 

zkvalitnění procesu broušení, eliminaci nežádoucích vlivů a především na zjišťování nových 

teoretických poznatků a jejich následném převedení do praxe.  

Broušení nelze nazývat pouze materiálovou či technologickou záležitostí. Ve stále větší 

míře jsou zde zapojeny i jiné obory, které proces a zejména jeho progresivní růst ovlivňují.  

Jedná se například o aplikace založené na principu monitoringu broušení v reálném čase a 

schopnosti grafického znázorňování sledovaného procesu a jeho parametrů (software 

SCADA/HMI). Dalším softwarem sloužícím pro počítačovou podporu procesu je  CAD/CAM 

systém Cimatron. Ten lze využít pro přesné namodelování a simulaci obráběcího procesu. 
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2.1 SG, TG a DG korund 

 

Možnosti intenzifikace technologických a výrobních procesů a také stále se rozšiřující 

využívání progresivních konstrukčních materiálů přinášejí nové požadavky na nástrojové 

materiály. Splnění těchto požadavků, především u dokončovacích metod, je jednou 

z podmínek pro dosažení vysoké přesnosti a jakosti obrobených povrchů.  

Seeded gel brusivo (SG korund) je keramizovaný umělý korund na bázi Al2O3. Jeho 

výroba probíhá chemickým procesem, při kterém se tvrdé brousicí zrna přivádějí do 

plastického stavu, čímž získají vlastnosti gelu. Při tomto procesu vznikají v každém 

jednotlivém zrnu miliardy brousicích částic. Řezné schopnosti tohoto materiálu lze zařadit 

mezi KNB a Al2O3. V porovnání s klasickým brusivem má SG zrno větší tvrdost a 

houževnatost. Zrno z SG materiálu má velké množství brousicích ploch a relativně pravidelný 

tvar. Při broušení se na něm vytváří sekundární řezná hrana díky specifické submikronové 

krystalické struktuře, která dává zrnu samoostřící vlastnosti vylamováním mikročástic. Tím je 

dosaženo lepší využití jednotlivých brousicích zrn a zároveň je docíleno chladnějšího 

výbrusu. Tento jev je hlavní devizou SG korundu. Vzniká zejména při vysokých hodnotách 

řezných sil. Při nižších velikostech sil je třeba jej zabezpečit prostřednictvím orovnávání 

kotouče. SG korund se používá nejčastěji v kombinaci s konvenčními monokrystaly nebo 

polykrystaly založenými na modifikaci korundu Al2O3 (32A, 38A) [55]. 

II. generace SG korundu neboli TG korund je modifikací SG korundu zejména co se 

týče tvaru zrna. TG korund se vyrábí ve tvaru „podlouhlé rýže“. Konstrukce takového typu 

zrna zaručuje jeho kontrolované samoostření a následně také udržování optimálních 

podmínek po celou dobu broušení. Díky tomu lze získat vysokou produktivitu obrábění a 

dlouhou životnost brusiva. V praxi jsou používány pro kotouče v několika kvalitativních 

úrovních (např. TG – 100% TG korund, 1TG – směs 10% TG + 38A, 3TG – směs 30% TG + 

38A).  

III. generace SG korundu neboli DG korund (Delta Grain) se používá v oblasti 

naneseného brusiva – brusná plátna a papíry na podkladu označován písmenem X.  
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3 TEORIE BROUŠENÍ 

 
Broušení je metodou obrábění nástrojem s nedefinovanou geometrií. Nástroj je tvořen 

velmi jemnými zrny brusiva, stmelenými pojivem (Obr. 1) [45]. Oproti konvenčním 

technologiím s definovanou geometrií ostří (soustružení, vrtání, frézovaní) je podstata 

broušení založena na úběru materiálu ve formě třísek (jisker) pomocí několika tisíců břitů 

najednou, které jsou spojeny v jeden monolitní brousicí nástroj [19]. Řezná zrna jsou 

statisticky rozložena, jak výškově, tak pootočením. Řezné zrno má malé rozměry, proto 

odebírá jen malou třísku, výsledkem této technologie je jemný přesný povrch s malou drsností 

[11, 45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 1 Geometrie brousicího zrna [19] 

Podle typu nástroje lze rozlišit broušení s vázaným pevným brusivem nebo volným 

brusivem. Broušení volným brusivem využívá zrn ve formě prášku pro broušení kapalinou, 

ultrazvukem apod. Nejčastěji se používá obrábění vázaným brusivem, stmeleným pojivem do 

tvaru kotoučů, pásů, hranolů, apod. [45]. Broušení je velmi složitý a technologicky náročný 

proces obrábění. Tato náročnost spočívá zejména v oblasti působení řezných sil a vznikajícího 

tepla spolu s účinky, které tyto složky působí nejen na samotný nástroj a obrobek, ale i 

následnou jakost povrchu. [50]. Tato kombinace mechanického zatížení a tepla ovlivňuje 

samotnou strukturu povrchové vrstvy, její topografii, drsnost povrchu a jeho profil, 

geometrickou přesnost, vznik tepelných změn – opalů, iniciace trhlin, vznik a průběh 

zbytkových napětí [63]. Působí zde celá řada faktorů ovlivňující proces obrábění, které jsou 

závislé na mnoha činitelích. Svou existencí ovlivňují proces obrábění (např. síly a teplotu při 

obrábění, nástrojové řezné uhly, součinitel tření, velikost deformace v oblastech primární a 
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sekundární a deformace v oblasti styku nástroje s obrobenou plochou, zbytková napětí, řezné 

prostředí atd.) [5, 44].  

Při kontaktech zrna s povrchem materiálu obrobku dochází k opotřebení zrn. 

V závislosti na opotřebení se následně mění vzájemný poměr jednotlivých typů působení zrna 

na povrch 

materiálu. Opotřebení zrna přitom způsobuje: 

• lom zrna 

• vylomení zrna z pojiva 

• otěr břitů zrna 

V uvedených případech se jedná o opotřebení vlastních brousicích zrn. Tato zrna umístěná v 

nástroji pomocí pojiva jsou zdrojem opotřebení celého nástroje. Musíme však vzít v úvahu i 

vliv úbytku pojiva, vypadnutí (uvolnění) zrna, pevnost vazby pojiva a případně změny 

vlastností zrna vlivem chemicko – tepelných změn – difúze. V průběhu procesu broušení 

dochází vlivem kontaktu jednotlivých zrn, vlivem jejich změn a dynamice procesu, ke vzniku 

a proměnlivosti řady charakteristických veličin procesu [24, 44]. 

 

 

3.1 Tvorba třísky 

 
Znalost kinematiky procesu broušení je důležitá pro určení délky a tvaru řezné dráhy 

brousicích zrn, tloušťky odebírané vrstvy, tloušťky třísky odebírané jedním zrnem apod. [74]. 

Vzhledem k povaze, vlastnostem a konstrukci brousicích nástrojů, dochází při samotném 

broušení k nepravidelnému záběru zrn nástroje, tím pádem je povrch více namáhán a je tvořen 

i složitějším reliéfem (topologií) [1]. Může být méně odolný proti iniciaci trhlin a tím i k 

degradačním stavům spojených s používáním součásti [2]. Při detailním pohledu na úběr 

materiálu, resp. tvorbu třísky vycházíme ze tří fází, kterými prochází zrno, které je v záběru 

s obráběným materiálem. Těmito fázemi jsou fáze elastické deformace, plastické deformace a 

fáze tvoření třísky [1] (Obr. 2). Spolehlivou informaci o procesu tvoření třísky při broušení 

lze získat zkoumáním právě těchto jednotlivých oblastí [19]. 
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Obr. 2 Schéma jednotlivých fází broušení [74] 

1  - fáze elastické deformace povrchu, 2  - fáze plastické deformace povrchu před 

brousicím zrnem, 3  - fáze tvoření třísky 

 

Při práci všeobecně orientovaným brousicím zrnem se tvoří plynulá tříska. Výrazná 

mez plastické deformace, ohraničené úhlem β1, odděluje nedeformovaný kov od třísky, která 

se výrazně plasticky deformuje. Na intenzitě deformace se podílí geometrie zrna, jeho poloha 

a tření mezi řezným a obráběným materiálem (Obr. 3). Průřez třísky se v průběhu záběru zrna 

mění v závislosti od okamžité tloušťky odřezávané vrstvy a. Kromě tvoření třísky ve směru 

pohybu zrna se i plasticky vytláčí materiál v příčném směru. K tomu dochází za brousicím 

zrnem v závislosti na podmínkách broušení a proměnlivé tloušťce a‘. Strana třísky obrácená 

k brousicímu zrnu je lesklá, zadní strana má stopy po vystupujících vrypech. Obrobený 

povrch je pak tvořen soustavou drážek po brousicích zrnech a stopami po plastickém 

vytlačení materiálu z drážek [36,74]. 

Obr. 3 Model tvoření třísky při broušení 

Broušení jako obráběcí metoda je charakterizováno specifickými podmínkami tvorby 

třísky a vzniku obrobeného povrchu. V důsledku velkých plastických deformací a vnějšího i 

vnitřního tření se určitá část třísky ohřeje natolik, že se roztaví a vytvoří kapky kovu nebo 

shoří. Model záběru brousicího zrna je na obr. 4. [35]. 
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 Obr. 4 Model záběru brousicího zrna – geometrie břitu [74] 

vc – obvodová rychlost kotouče, vw – obvodová rychlost obrobku, a – hloubka broušení, 

amax – maximální tloušťka třísky, αo – úhel hřbetu, βo – úhel řezného klínu, γo – 

úhel čela, δo – úhel řezu 

 

 Břit brousicích zrn je vytvořen čelní a hřbetní plochou v rovině hlavního pohybu 

brousicího kotouče. Brousicí zrna tvaru mnohostěnů o rozměrech 0,003mm až 3mm jsou 

nepravidelně a s různými přesahy rozložena po povrchu brousicího nástroje. Geometrie břitu a 

řezné úhly αo, βo, γo, jednotlivých zrn jsou tudíž proměnné a vykazují hodnoty: úhel δo>90°, 

úhel αo malý (5 až 20°), úhel γo je značně záporný (-30° až -60°). Proměnné jsou také průřezy 

a rozměry odřezávaných třísek [74].  

 

3.2 Integrita povrchové vrstvy  

 
Obrábění je velice rozmanitý proces, který v sobě zahrnuje celou řadu závislostí, 

podmínek a omezení. V oblasti obrábění používáme technologie s definovatelnou geometrií 

ostří (soustružení, frézování, vrtání, apod.) nebo technologie s obtížně nebo nedefinovatelnou 

geometrií ostří (broušení, honování, superfiniš, apod.). I přes jejich širokou použitelnost, 

výhody či nevýhody, mají tyto technologie jedno společné. Při všech vzniká díky tomuto 

procesu nový povrch. Takto vzniklý povrch se nazývá plocha obrobená. Má určité vlastnosti, 

které jsou závislé jednak na použité technologii, tak i na stanovených a použitých řezných 

podmínkách a řezném prostředí [26].  
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Pro komplexní posuzování kvality povrchové vrstvy se používá pojem integrita 

povrchu. Integrita povrchu je souhrn charakteristik, kterými lze hodnotit kvalitu povrchové 

vrstvy ve vztahu k jeho funkčním vlastnostem a provozní spolehlivosti. Kromě geometrického 

stavu (někdy označovaného jako topografické vlastnosti povrchové vrstvy), který je 

charakterizovaný makro a mikronerovnostmi, mezi typické charakteristiky integrity povrchu 

patří změna struktury povrchové vrstvy, průběh zpevnění, průběh zbytkového napětí pod 

obrobeným povrchem a různé vady v povrchové vrstvě, které se jsou důsledkem působící 

technologie [28, 63].  

Integritu povrchu tvoří: 

a) geometrická přesnost, 

b) drsnost povrchu, 

c) zbytková napětí v povrchové vrstvě 

d) změny tvrdosti v povrchové vrstvě 

e) změny struktury v povrchové vrstvě 

f) tepelné změny – opaly, 

g) trhliny. 

Nelze říci, že jednotlivé složky tvoří oddělené části integrity povrchu. Složky se 

vzájemně ovlivňují a doplňují. Například vlnitost povrchu jako geometrická veličina může 

vyvolat změny drsnosti povrchu, změny tvrdosti v povrchové vrstvě mohou souviset se 

změnami struktury a tepelnými změnami atd. [26, 38]. 

 Mezi progresivní řezné materiály lze zařadit v současnosti vyvíjené materiály, které svou 

řezivostí představují kvantitativní skok v oblasti obrábění. Optimální využití těchto řezných 

materiálů vyžaduje speciální pozornost, zejména vzhledem k výše zmíněným aspektům 

procesu broušení [6]. 

  

 

3.2.1 Zbytkové napětí 

 

Napětí, které se může vyskytovat v uzavřených systémech, můžeme rozdělit podle různých 

hledisek. Nejčastěji se do úvahy bere příčina, která napětí vyvolala. Dále doba, po kterou 

napětí působí nebo velikost objemu, ve které dosahuje rovnováhu. Napětí mohou být tahové 
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(+) nebo tlakové (-) [56]. 

V případě kladných (tahových) napětí dochází ke snížení únavové pevnosti součásti, případná 

tahová napětí urychlují růst trhlin v povrchové vrstvě a snižují mez únavy. Naopak tlaková 

napětí zvyšují únavovou pevnost a zpomalují, případně uzavírají růst trhlin v povrchové 

vrstvě [26]. 

Podle doby působení vnitřního napětí rozlišujeme napětí okamžité – časované, které 

vzniká po odstranění příčin, které je vyvolaly. Do této skupiny patří např. napětí způsobené 

rozdílem teplot v různých místech součásti a zanikající po vyrovnání teplot. Kromě 

okamžitých – časovaných napětí do této skupiny patří i napětí trvalé – zbytkové, které zůstává 

v soustavě i po odstranění příčin, které je způsobily. Působí neustále i bez vnějšího zatížení. 

Svým působením má významný vliv na funkčnost a životnost obrobených povrchů. 

Podmínkou vzniku je, že vložené nebo jinak vyvolané napětí přesáhne mez kluzu materiálu. 

Podle objemu, v kterém napětí dosahuje rovnováhu, se zbytkové napětí rozděluje na: 

 

I. Druhu – Zasahují celý objem součástky, či její podstatnou část, tj. mají makroskopický 

charakter. K těmto napětím patří i napětí v nekonečně tenké, ale rozsáhlé oblasti. 

Porušení kompaktnosti součásti (např. jejím rozdělením) dojde ke změně její 

makrogeometrie. 

II. Druhu – Zasahují objem několika krystalových zrn. Porušením kompaktnosti (např. jejím 

rozdělením) součásti nemusí dojít ke změně makrogeometrie. 

III. Druhu – Projevují se v objemu několika atomových vzdáleností a dosahují rovnováhy jen   

                    v dostatečně velké části zrna. Porušením kompaktnosti (např. jejím rozdělením)    

                  nikdy nedojde ke změně její makrogeometrie. 

Zbytkové napětí může vznikat pod obrobeným povrchem jen tehdy, když dojde v 

povrchové vrstvě k plastické deformaci. Smysl zbytkového napětí (tah/tlak) závisí od toho, 

jak k deformaci došlo. Můžou působit následující faktory: 

- Nerovnoměrná plastická deformace vyvolaná silovým účinkem nástroje – způsobují 

vznik tlakových napětí. 

- Nerovnoměrné teplotní ovlivnění (ohřev nebo chladnutí) obrobku – způsobuje vznik 

tahových napětí. 

- Nerovnoměrná fázová transformace nebo vylučování nových strukturních složek – 

vznik tahových nebo tlakových napětí vzhledem na rozdíl objemu původní a nově 

vzniklé fáze. 
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- Zbytkové napětí indukované skrze předcházející operace v technologickém postupu 

(tepelné nebo mechanické zpracování výrobku) [26,50,74] 

 

 

3.2.2 Struktura povrchu 

 
Strukturou povrchu, dříve též nazývanou drsností povrchu, se rozumí část 

geometrických úchylek skutečného povrchu s poměrně malou vzdáleností sousedních 

nerovností. 

 

Mikronerovnost – jemná nerovnost (drsnost povrchu) – je dána stopami, které zanechává 

řezný nástroj, případně brusivo. 

 

Makronerovnost - rozlehlejší periodická nerovnost (vlnitost povrchu) – nejčastěji způsobují 

vibrace soustavy S – N – O – P [20, 66]. 

 

 

3.2.3 Geometrická přesnost 

 

Jedním z faktorů dosažení optimálních podmínek a požadované kvality finálních 

povrchů je mimo aplikace kvalitního brousícího kotouče i správná volba řezných podmínek. 

Vývoj nových technologií v oblasti dokončování funkčních ploch je orientován na výrobu 

nových progresivních brousicích materiálů, které zaručí jejich optimální využití z hlediska 

nákladů a zejména dosažení požadované integrity povrchu, přesnosti rozměrů a tvaru, zvýšení 

výkonů a snížení teploty kontaktu broušeného povrchu s brousícím kotoučem [34]. 

Geometrická přesnost je určena odchylkami tvaru, zejména souosostí, kruhovitostí, 

válcovitostí, kolmostí. Z hlediska přesnosti je geometrická přesnost určena odchylkami tvaru, 

jedná se zejména o souosost, kruhovitost, válcovitost, kolmost. Z hlediska ovlivnění přesnosti 

vlastním obráběním se jedná zvláště o kruhovitost a válcovitost [26]. Ovlivnění geometrické 

přesnosti má účinek v tuhosti soustavy S – N – O – P, opotřebení nástroje, řezných 

podmínkách a prostředí a dalších vlivech [76]. Broušení patří mezi dokončovací způsoby 
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obrábění, proto je zde kladen důraz na to, aby byla zajištěna i geometrická přesnost po tomto 

obrábění. Určením chybných řezných podmínek, opotřebením nástroje, nižší tuhosti soustavy 

S – N – O – P a dalších, může dojít ke vzniku geometrické nepřesnosti, která nám posléze 

ovlivní nejen samotný profil a drsnost povrchu, ale i přesnost a stálost uložení součástí a 

jejich vůle při montáži a používání, vlastní životnost součásti nebo urychlení degradačních 

procesů a následnou poruchu součásti [30,63]. 

 

 

3.2.4 Změny tvrdosti v povrchové vrstvě 

 

Změna tvrdosti v povrchové vrstvě je dána jak mechanickým, tak tepelným zatížením 

povrchu při obrábění. V praxi se vyskytují tři základní průběhy tvrdosti v povrchové vrstvě: 

 

a) Vysoká tvrdost povrchu s poklesem na tvrdost jádra (zakalení povrchové vrstvy, 

plastická deformace, vznik chemických sloučenin – kysličníků), 

 

b) Vysoká tvrdost povrchu s poklesem tvrdosti pod tvrdost jádra s následným růstem 

na tvrdost jádra součásti (sekundární zakalení, popouštění následující vrstvy, příp. 

zpevnění vrstvy a následné popuštění), 

  

c) Nízká tvrdost povrchu, která postupně roste na tvrdost jádra (popuštění vrstvy). 

 

V praxi dochází často ke složitějšímu průběhu tvrdosti v povrchové vrstvě v závislosti 

na fyzikálních vlastnostech materiálu, jeho struktuře a podmínkách obrábění [26]. 

 

 

3.2.5 Změny struktury v povrchové vrstvě 

 
Ke změnám struktury při obvyklých podmínkách obrábění nedochází, nedosahují se 

potřebné teploty ani doba jejich působení. Při soustružení a frézování dochází pouze k 

usměrnění struktury povrchové vrstvy (textuře) vyvolané plastickou deformací. Tento jev se 
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objevuje zejména u materiálů vyšší plasticity, jako jsou například feritické a austenitické 

oceli, hliníkové slitiny. Ke změnám struktury dochází teprve při vysokých řezných 

rychlostech- obrábění HSM. Všechny tyto změny v negativním směru jsou nežádoucí, neboť 

ovlivňují následné užitné vlastnosti materiálu. Tyto změny struktury v povrchové vrstvě 

během používání součásti, působí jako koncentrátory napětí, což vede k iniciaci trhlin, 

pittingu, a tím se snižují požadované mechanické vlastnosti součásti. Zvláště citlivými na 

strukturní změny jsou materiály s nízkou tepelnou vodivostí (žárupevné a žáruvzdorné slitiny, 

korozivzdorné materiály, titanové slitiny) [26,63]. 

 

 

3.2.6 Teplotní změny – trhliny, opaly 

 
Při broušení vzniká velké množství tepla, jehož značná část přechází do materiálu 

obrobku [67]. Jelikož při broušení je povrch obrobku zatěžován mechanicky, vzniká tím velké 

množství tepla, které ovlivňuje strukturu materiálu a tím i možný vznik opalů. Nelze jasně a 

přesně tvrdit, že vznik opalů je přímo závislý na redukci procesní kapaliny. Pro detekci opalů 

se musí materiál podrobit odleptání, protože opaly jsou změny strukturního charakteru. Jedná 

se oxidy různého zabarvení, a to podle teploty, při které vznikají. Zasažení oblasti opaly může 

být 

plošné nebo lokální. Opaly jsou dle teplotních rozsahů jejich vzniků klasifikovány jako: 

 

• Nízkoteplotní – po odleptání se tyto opaly detekují v zabarvení barvy žluté až žlutomodré 

• Vysokoteplotní – po odleptání se tyto opaly detekují v zabarvení barvy modré 

 

Po každém procesu obrábění mohou na povrchu nově vytvořené vrstvy vzniknout 

trhliny. Jedná se vždy o negativní jevy, které jsou způsobeny objemovou změnou při 

ochlazování. Vyskytovat se mohou na okrajích opalů, jako teplotní přechod nebo jen jako 

příčina strukturní změny. Nebezpečí představují v tom, že se v nich koncentruje napětí, které 

následně může vlivem zatížení a používání součásti iniciovat vznik dalších trhlin nebo šíření 

této trhliny [63]. 
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3.3 Profil obrobeného povrchu 

 
Vzhledem k nahodilému rozdělení zrn na brousicím kotouči a k jejich nepravidelné 

záporné geometrii, není možné profil povrchu při broušení popsat jednoduchým výpočtovým 

vztahem. Mechanismus úběru části odřezávané vrstvy je tvořen mikrořezáním, mikrorytím a 

mikrozahlazováním (Obr. 5). Uvedené mechanismy úběru se podílejí na tvorbě výsledného 

profilu obrobeného (broušeného) povrchu. Mikrořezání může být pro jednotlivé brousicí zrno 

pojato jako tvorba drážky nepravidelného průřezu. Mikrotříska je tvořena na bocích drážky 

jako případ řezání dvěma řeznými hranami se záporným sklonem. Rozhráním mezi 

mikrořezáním a mikrorytím není přesně definováno. Při mikrorytí se předpokládá taková 

orientace brousicího zrna, která vytvoří rýhu na obrobeném povrchu, přičemž mikrotříska je 

tlačena brousicím zrnem před sebou jakoby „radlicí“. Mikrozahlazování představuje souhrnný 

účinek brousicího zrna s pojivem brousicího kotouče tak, že brousicí zrno vytláčí mikrotříska 

z rýhy a tato mikrotříska je zahlazována do povrchu pojivem kotouče. Mikrozahlazování tak 

představuje zatlačování zpevněné povrchové vrstvy hroty brousicích zrn [48,68]. 

 

 

Obr. 5 Profil povrchu při broušení 

Při mikrořezání, mikrorytím, mikrozahlazování [48] 
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3.4 Zvláštnosti procesu broušení 

 

Mezi jednotlivými způsoby obrábění kovů není zásadní rozdíl, protože vytváření třísek 

na řezných plochách různými obráběcími nástroji probíhá vždy stejně, nezávisle na konstrukci 

a tvaru nástroje. Ve všech případech je řezání postupný smyk nebo skluz jednotlivých částic – 

třísek, způsobovaný klínem, na který působí určitá řezná síla. To zhruba platí i pro broušení 

kovů. Přesto má však broušení následující zvláštnosti, jimiž se podstatně liší od obrábění 

kovovým nástrojem: 

- Nepravidelné rozmístění velkého počtu malých zrn brusiva na pracovní ploše kotouče 

- Brousicí kotouč nemá souvislý břit 

- Různá výška zrn brusiva u kotouče 

- Určitá závislost mezi tloušťkou a šířkou vrstvy materiálu odebírané jednotlivými zrny 

brusiva 

- Zrna brusiva mají nepravidelný tvar a zaoblené vrcholy, které obvykle mají záporný 

úhel čela [22] 

- Řezné elementární částice – zrna – mají velkou tvrdost, tepelnou odolnost, jsou ostrá, 

křehká a štěpí se v průběhu broušení atd. 

- Při začátku záběru zrn dochází k intenzivnímu skluzu po obráběném materiálu 

- Každé zrno brusiva působí na broušenou plochu dynamicky, což zvyšuje okamžitou 

teplotu mikrořezání [14,50,60]. 

 Mezi progresivní řezné materiály lze zařadit v současnosti vyvíjené materiály, které svou 

řezivostí představují kvantitativní skok v oblasti obrábění. Optimální využití těchto řezných 

materiálů vyžaduje speciální pozornost.  

  

 

3.5 Vlastnosti brousicích kotoučů 

 
3.5.1 Zrnitost 

 

Zrnitost charakterizuje velikost zrn brusiva. Označení zrnitosti podle ČSN ISO 525 (22 

4503) koresponduje se světlostí ok kontrolních sít [35]. Čím vyšší požadavky na drsnost 
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povrchu, tím jemnější zrnitost. Zrnitost označená např. B150 označuje brusivo z nitridu boru 

s velikosti zrna 125 m až 150 m [19]. 

Čím větší je údaj zrnitosti, tím je kontrolní síto (a také zrno) jemnější. 

Hrubá – 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24 

Střední – 30, 36, 40, 46, 54, 60 

Jemná – 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180 

Velmi jemná – 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200  

 

 
3.5.2 Tvrdost 

 

Druh pojiva a jeho vazba určují tvrdost nástroje. Tvrdost kotouče není 

charakterizována tvrdostí brousicích zrn, ale jejich soudružností s pojivem. Je-li tato 

soudružnost velká, označujeme brousicí nástroj jako tvrdý, uvolňuje-li pojivo poměrně 

snadno brusná zrna, označujeme nástroj jako měkký. Tvrdost brousicích zrn se označuje 

písmeny A až Z [35]. 

 

  Tab. 1 Tvrdost brusiva [19]  

Stupeň 

tvrdosti 
Označení Oblasti použití 

A, B, C, D zvláště měkké hloubkové a čelní broušení tvrdých 

materiálů E, F, G velmi měkké 

H, I, J, K měkké  
běžné broušení kovů 

L, M, N, O střední 

P, Q, R, S tvrdé 
broušení vnějších rotačních ploch (do 

kulata), broušení měkkých materiálů 
T, U, V, W velmi tvrdé 

X, Y, Z zvláště tvrdé 

 

 

3.5.3 Struktura 

 

Struktura označuje poměr brusiva, pojiva a volného prostoru (pórů) v objemu 

brousicího kotouče. Póry tvoří prostory pro třísky a podporují chlazení při broušení. Jsou – li 

póry příliš malé, stoupá tlak a teplota při broušení. Pro odběr velkého množství třísek jsou 

potřeba velmi pórovité brousicí kotouče. Struktura brousicího kotouče se udává čísly 1 až 14, 
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kdy označení 1 udává velmi hrubou strukturu (hutné) a 14 je velmi jemná struktura (velmi 

pórovité) [19]. 

 

 

3.5.4 Pojivo 

 

Pojivo vytváří můstky mezi brousicími zrny a jeho vlastnosti významně ovlivňují tzv. 

„samoostření“ brousícího nástroje [35]. 

 

Tab. 2 Druhy pojiva [19] 

Označení Druh pojiva Oblasti použití 

V keramické pojivo hrubování a hlazení ocelí korundem a karborundem 

B 
pojivo z umělé 

pryskyřice 

hrubování a rozbrušování, vysokotlaké broušení se 

zirkoniovým 

BF zesílené vláknem 
korundem, profilové broušení s diamanty a nitridem 

boru 

M kovové pojivo 

profilové broušení a broušení nástrojů diamantem 

nebo  

nitridem boru (mokré broušení) 

G 
galvanické spojení 

vnitřní broušení SK a HSS, ruční broušení 
(v galvanické lázni) 

R pryžové pojivo (pryž  rozbrušování 

RF zesílená vláknem) podávací kotouč brusky 

 

3.6 Řezné síly při broušení 

 
Při opracovávání povrchů broušením je možno uvažovat vyjádření řezné síly, celkové 

velikosti a jejích složek, jako souhrnný účinek všech hrotů brousicích zrn působících na řezné 

ploše a na šířce brousicího kotouče. Při každém způsobu broušení je průřez odřezávané vrstvy 

analogický frézování. Na řezné ploše se vždy nachází definovaný počet brousicích zrn. 

Vymezené brousicí zrno fixované v pojivu brousicího kotouče představuje jeden „řezný klín“ 

se zápornou geometrií čelní plochy. Největší obtížnost při stanovení složek řezné síly vždy 

představuje určení počtu „řezných klínů“ respektive počtu „řezných hran“, současně se 

nacházejících na řezné ploše [3,53].  

Řezná síla F je síla, kterou působí nástroj na obrobek. Síla, kterou působí obrobek na 
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nástroj je stejně velká ale opačného smyslu (řezný odpor). Řezná síla je dynamický jev, 

neustále se měnící v čase [55]. Při broušení vynikají velké řezné síly a vytváří se i velké 

množství tepla. Tyto jevy je nutné sledovat a vyhodnocovat z hlediska stanovení účinku 

těchto vlivů na kvalitu povrchu a povrchové vrstvy, životnosti nástroje, vzniku kmitaní a 

tuhosti soustavy S – N – O – P [55,42]. Břity zrn ubírají velmi drobné třísky, kterým 

odpovídají elementární řezné síly, co do velikosti poměrně zanedbatelné. Celkové řezné síly 

však mohou dosáhnout značné velikosti, protože při broušení pracuje současně velké 

množství zrn [50,78]. Výsledná řezná síla při broušení se skládá z jednotlivých složek sil 

znázorněných na obr. 6, které působí během procesu broušení. Výslednou sílu tvoří tyto 

složky: 

 Axiální (posuvová) složka řezné síly Ff  – působí ve směru osy nástroje. Je kolmá na 

směr tangenciální i radiální síly. 

 Radiální (pasivní) složka řezné síly Fp – působí radiálně ve směru kolmém na obráběnou 

plochu. Obyčejně bývá funkcí přísuvu nebo specifického tlaku, kterým je nástroj tlačen 

na obrobek. Výrazně ovlivňuje především rozměrem přesnost broušených ploch. Slouží 

na určení tuhosti obráběcího stroje, a všeobecně také na analýzu dynamického chování. 

 Tangenciální (řezná) složka řezné síly Fc – působí ve směru hlavního řezného pohybu, 

proto se také nazývá hlavní řezná síla. Při rotačních pohybech určuje velikost krouticího 

momentu, působícího na obrobek nebo nástroj. Určuje potřebný výkon elektromotoru, 

stejně jako celkové množství tepla, které se v zóně řezání vytvoří (Obr. 5) (40,55,62]. 

 

Obr. 6 Rozložení řezných sil při 

obvodovém axiálním broušení do 

kulata [26,55] 
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Geometrie brousicích zrn se vyznačuje převážně negativním úhlem čela. Radiální 

složka Fp bude tedy vždy větší než tangenciální Fc, přičemž tedy platí, že Fp>Fc>Ff a poměr 

Fp/Fc bývá v rozmezí hodnot 1,0 – 3,0 v závislosti na řezných podmínkách a druhu brusiva 

(Obr. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Řezné síly při rovinném broušení 

 

Tento poměr se mění i v souvislosti s opotřebením brousicího zrna v souvislosti 

s vytvářením rovinné plošky na zrnu. Během pracovního cyklu se složky řezné síly mění i 

přes konstantní podmínky. Na začátku cyklu broušení se v důsledku pružných deformací 

soustavy skutečná hloubka řezu zvětší a složky řezné síly přímo úměrně vzrostou- 

napružování soustavy. Potom při ustálení řezného procesu se jejich hodnoty také ustálí – 

kvazirovnovážný stav. Oblast kvazirovnovážného stavu slouží pro určení velikosti statických 

hodnot řezné síly Fc a Fp. V oblasti vyjiskřování nastává výrazný pokles složek (Obr. 8) [58]. 

 

Obr. 8 Pracovní cyklus při rovinném broušení [55] 
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Se zvětšující se řeznou silou rostou síly mezi prvky v technologické soustavě S – N – 

O – P, kotouč se více opotřebovává a zkracuje se doba jeho trvanlivosti, zvyšuje teplota 

v zóně broušení i kvalita broušeného povrchu [50]. Velikost řezných sil závisí zejména na 

způsobu broušení a na průřezu třísky, dále na zrnitosti brusiva, druhu a tvrdosti pojiva a 

struktuře brousicího kotouče. S otupováním brousicího kotouče může vzrůst řezná síla až 

několikanásobně. 

I když jsou řezné síly při broušení malé, výkon v důsledku vysokých rychlostí brousicího 

kotouče je velký. Studie umožňují definovat vliv některých technologických činitelů na 

velikost řezných sil při broušení: 

 Při použití řezných kapalin je řezná síla Fc asi o 20% menší než při práci bez chlazení.  

   Tento vliv je mimořádně výrazný při práci s kotoučem, který má otupené zrna. 

 Řezné síly při velkém otupení vzrůstají 2 až 2,5x 

 Síla Fp nemá stálou hodnotu. To proto, že počet řezných zrn a s nimi i odřezávaná  

plocha se v jednotkové délce ustavičně mění. 

 Při broušení tvrdými brousicími kotouči jsou obyčejně větší i řezné síly. Se zvětšováním 

pórovitosti se řezná síla připadající na jedno zrno zvětší, čímž celková síla o něco 

poklesne.  

 Při broušení kotouči s organickým pojivem, vznikají větší řezné síly než při broušení 

podobnými kotouči s keramickým pojivem [35,73]. 

  

3.6.1 Princip a účel dekompozice řezných sil  

 
Dekompozice řezných sil vychází z obrázku 9, na kterém jsou zobrazeny všechny 

interakce při broušení, ze kterých je možno výslednou řeznou sílu poskládat. Mikroskopická 

interakce se skládá z: 

 Kontaktu brousicího zrna a obrobku 

 Kontaktu třísky a pojiva 

 Kontaktu pojiva a obrobku 

 Kontaktu pojiva a obrobku 
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Obr. 9 Mikroskopická interakce v zóně řezání při broušení [66] 

 

Jde o náhodné jevy, které se periodicky opakují, což umožňuje jejich analýzu 

prostřednictvím metod statistiky. I přesto, že jde o náhodné jevy, kumulativní efekt všech 

zobrazovaných jevů může být měřený např. prostřednictvím měření složek řezné síly, výkonu 

apod. V nich jsou všechny formy interakce zastoupené a lze je částečně oddělit (na základě 

dekompozice). Tato dekompozice umožňuje následně realizovat analýzy např. třecích procesů 

v kontaktu brousicího kotouče a obrobku, opotřebení brousicích zrn apod. Tyto analýzy 

poskytují velmi cenné informace pro intenzifikaci nebo optimalizaci řezného procesu 

[3,23,57]. 

 

Řezná síla může být při broušení pojata třemi způsoby: 

 Na makroskopické úrovni vyjádřená svým účinkem na brousicí kotouč. Její složky jsou 

dány dekompozicí řezné síly. 

 Řezná síla působící na jednotku šířky brousicího kotouče a její dekompozice na složky 

vůči rychlosti posuvu vf. 

 Řezná síla působící na jedno zrno brousicího kotouče a její dekompozice na složky vůči 

rychlosti hlavního pohybu vc [66]. 

 

 

S problematikou řezných sil souvisí i oblast vzniku kmitání v soustavě S – N – O – P. 

Kmitání při broušení má některé specifické znaky, které plynou ze specifického charakteru 

tohoto procesu [59,60]. Amplituda a frekvence kmitů působících během technologických 

operací ovlivňují vybrané parametry kvality povrchu. Současně s tímto byla prokázána 
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matematická závislost mezi amplitudou kmitání a nedokonalosti povrchu, tím pádem je 

možné provést optimalizační kroky ke zlepšení těchto dějů [41]. Kmitání prvků soustavy tedy 

ovlivňuje technologický proces broušení. Analýza kmitání má významný vliv na stanovení 

vzniku a účinku těchto dějů. Ty pak následně ovlivňují celou stabilitu řezného procesu a tím i 

následnou kvalitu povrchu a užitné vlastnosti součásti. Pro eliminaci těchto dějů se 

doporučuje aplikace nových, progresivních brousících kotoučů z SG a TG [52,58]. 

 

3.6.2 Přímé měření sil dynamometry 

Přímé měření složek síly řezání se zakládá na měření deformací v soustavě stroj- nástroj- 

obrobek- přípravek během obrábění, prostřednictvím dynamometrů (Obr. 10). Dynamometr 

jakožto měřicí přístroj musí zaručit nezávislost měřicí veličiny na provozních vlastnostech 

přístroje. Konstrukce dynamometrů musí zaručit, aby se složky řezné síly vzájemně 

neovlivňovaly. Rozdělení dynamometrů lze provést dle následujících hledisek:  

 Podle počtu měřených složek síly řezání jde o dynamometry jednosložkové, 

dvousložkové, třísložkové a pro měření krouticích momentů. 

 Podle aplikované měřící metody, respektive dle způsobu přenosu působení síly z 

deformačního členu na indikační – dynamometry mechanické, hydraulické, 

pneumatické, elektrické (indukční, kapacitní, odporové, využívající piezoelektrického 

jevu), optické. 

 Podle metody obrábění to jsou dynamometry pro soustružení, frézování, vrtání, broušení 

atd., případně dynamometry univerzální [56, 7].  

Dynamometr jako měřicí přístroj musí zaručit nezávislost měřené veličiny na provozních 

vlastnostech přístroje. Dále se požaduje, aby umožňoval měřit sledovanou veličinu ve 

zvoleném rozsahu s maximální přesností a reprodukovatelností. Mezi základní charakteristiky 

kladené na dynamometry patří [9,29]: 

 

 Tuhost dynamometru – je dána velikostí zatěžující síly F, která způsobí deformaci y. 
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Velikost deformace závisí na tvaru a velikosti deformačního elementu, na celkovém 

konstrukčním řešení dynamometru a na použité měřící metodě. 

 Citlivost dynamometru – souvisí s citlivostí použité metody a s tuhostí konstrukčního 

řešení dynamometru. Dynamometr musí mít takovou citlivost, aby nejmenší odečítaná 

jednotka při dodržení dostatečné přesnosti odpovídala celkové hodnotě měřené veličiny. 

 Stálost údajů dynamometru – je závislá na tuhosti, citlivosti a přesnosti od stanovení 

nulové polohy až po záznam údajů sledované veličiny a to po celou dobu měření.  

 Reprodukovatelnost údajů dynamometru- souvisí s už uvedenými charakteristikami. 

 Setrvačnost dynamometru – závisí přímo úměrně na hmotnosti soustavy. Zvláště při 

dynamických měřeních, kdy je nutné sledovat, jak skutečné hodnoty maximálních a 

minimálních hodnot síly, tak i jejich časový průběh, by měla být setrvačnost co možná 

nejnižší.  

 Konstrukce dynamometru- musí zajistit, aby se složky síly vzájemně neovlivňovaly [55]. 

 

 

 

 

Obr. 10 Dynamometr pro rovinné broušení [33] 

 

4  REGRESNÍ ANALÝZA 

 

4.1 Cíle regresní analýzy 

 
K poznání a matematickému popisu statistických závislostí, jakož i k ověřování 

deduktivně učiněných teorií, slouží metody regresní a korelační analýzy.  
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Hlavním úkolem regresní a korelační analýzy je přispět k poznání příčinných vztahů 

mezi statistickými znaky. Východiskem k popisu statistických závislostí jsou statistické údaje. 

Statistický soubor n pozorování statistických znaků můžeme získat různým způsobem.  

 Získání údajů pozorováním n statistických jednotek, přičemž statistický soubor byl 

prostorově, časově i věcně vymezen.   

 Údaje získány pozorováním určité statistické jednotky v n časových okamžicích, či 

intervalech. 

 Pozorování vznikla n-násobným opakováním určitého pokusu, prováděného za stejných 

podmínek. 

Úkolem regresní a korelační analýzy je matematický popis systematických okolností, 

které provázejí statistické závislosti. Konkrétně se může jednat např. o zobrazení průběhu 

podmíněných průměrů vysvětlované proměnné v důsledku systematických změn hodnot jedné 

či většího počtu vysvětlujících proměnných. Ještě častěji je naší snahou nalézt „idealizující“ 

matematickou funkci tak, aby co nejlépe vyjadřovala charakter závislosti a co nejvěrněji 

zobrazovala průběh změn podmíněných průměrů závisle proměnné. Tato matematická funkce 

se nazývá regresní funkce. Cílem regresní analýzy je co nejlepší přiblížení empirické 

(vypočtené) regresní funkce k hypotetické regresní funkci. Hlavní úkoly při zkoumání 

statistických závislostí se týkají průběhu závislostí a jejich intenzity. Popis průběhu závislosti 

provádíme zpravidla tak, že vystihujeme danou závislost určitou „vyrovnávající“ funkcí. Za 

tyto regresní funkce volíme některé známé funkce z matematiky. Pokud se podaří vystihnout 

průběh závislosti „relativně nejlepší“ regresní funkcí, je otázka kvality regresní funkce 

souběžná s fenoménem tzv. síly (intenzity, těsnosti) závislosti Obr. 11 ukazuje příklady tří 

statistických závislostí mezi proměnnými x a y [25,54]. 

 

Obr. 11 Různé typy statistických závislostí  

a/ lineární-silná, b/ lineární-slabá, c/ nelineární-silná [70] 
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4.2  Volba regresní funkce 

 
Regresní funkce by měla být zvolena na základě věcného rozboru analýzy vztahů mezi 

veličinami, přičemž by základem rozhodnutí měla být nějaká existující teorie. Tato teorie by 

měla umožnit rozhodnutí, které nezávisle proměnné přicházejí v úvahu pro analýzu dané 

závisle proměnné a zároveň naznačit jaké možné typy regresních funkcí pro modelování dané 

závislosti přicházejí v úvahu. Při věcné analýze založené na platné teorii lze v některých 

případech dobře posoudit, jak dalece jde o funkci rostoucí nebo klesající, jaký je smysl 

zakřivení, přichází – li v úvahu inflexní bod či nikoliv nebo zda jde o funkci nekonečně 

rostoucí nebo naopak o funkci s růstem ke konečné limitě. Lze získat i předběžné informace o 

znaméncích parametrů modelu apod. Jindy lze použít při volbě regresní funkce zkušeností 

získaných s použitím určitého typu regresní funkce již v minulosti. Jde-li o závislost, která 

byla již jednou popsána, stačí ověřit, zda nedošlo k takové změně podmínek nebo 

zkoumaného jevu, který by měl vliv na výběr regresní funkce. 

Není – li možno jednoznačně stanovit typ regresní funkce, uchylujeme se i 

empirickému (induktivnímu) způsobu volby, tj. na základě rozboru empirického průběhu 

závislosti. Základní metodou je přitom grafická metoda, kdy průběh závislosti znázorňujeme 

ve formě už výše zmíněného bodové diagramu, kde každá dvojice pozorování x a y tvoří 

jeden bod tohoto grafu. Podle charakteristického průběhu tohoto grafu se snažíme rozhodnout 

jaký konkrétní typ regresní funkce (přímka, parabola, logaritmická funkce) by byl pro popis 

sledované závislosti nejvhodnější. K tomu abychom zhodnotili kvalitu získané regresní 

funkce a eventuálně i posoudili oprávněnost některých předpokladů, které souvisejí 

s uplatněním použitých metod odhadu, máme k dispozici různá matematicko – statistická 

kritéria. 

Z uvedených informací vyplívá: 

 

1. Posouzení všech dostupných informací o charakteru závislosti mezi y a x a návrh 

jednoho nebo více regresních modelů. 

2. Odhad parametrů teoretické regresní funkce a získání empirické regresní funkce. 

3. Posouzení vhodnosti získaného odhadu konfrontací skutečných a vypočtených hodnot 

a zhodnocení užitečnosti empirické regresní funkce. 

4. Návrh alternativních typů regresních funkcí v případě neuspokojivých výsledků. 
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5. Hledání jiných metod odhadu teoretické regresní funkce [25]. 

 

 

4.3 Lineární regrese 

 

Je lineární vztah mezi jednou vstupní proměnnou x a jednou výstupní proměnnou y. 

Tento vztah může být zapsán regresní rovnicí: 

 

                                                                                                                                                                      

y… výstupní proměnná [-] 

x… vstupní proměnná [-] 

b0, b1…výběrové regresní koeficienty [-] 

 

Koeficienty b0 a b1 volíme tak, aby vzniklá regresní přímka co nejlépe vystihovala daný 

statistický soubor (Obr. 12). 

V regresním modelu bude každé pozorované hodnotě nezávislé proměnné xi odpovídat jednak 

skutečná (empirická) hodnota závislé proměnné yi, jednak teoretická (vypočtená) hodnota Yi, 

která leží na regresní přímce [69]. 

 

Obr. 12 Lineární regrese [69] 

 

 

4.3.1 Metoda nejmenších čtverců 

 
Měřením jsou pro konkrétní hodnoty veličiny x určeny odpovídající hodnoty veličiny 
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y a výsledek zanesen do grafu. Body však neleží na jedné přímce, protože měření je vždy 

zatíženo nějakou chybou. Existuje tedy množina bodů v rovině, které leží přibližně v jedné 

přímce a je třeba najít co nejpřesnější matematický model, tj. stanovit koeficienty a, b tak, aby 

přímka y=ax+b ležela co nejblíže bodům z měření. 

Snažíme se vystihnout chování bodu pomocí lineární závislosti. Přímka nebude 

pochopitelně procházet všemi body, je tedy alespoň snaha, aby procházela co nejblíže okolo 

nich. Za optimální přímku lze považovat tu, která minimalizuje součet ploch čtverců. Přímku 

proloženou metodou nejmenších čtverců lze hledat za použití následující věty: 

Přímka y=ax+b je přímka, proložená metodou nejmenších čtverců (Obr. 13) souborem bodů 

[x1, y1], [x2, y2], . . . , [xn, yn], jestliže pro koeficienty a, b platí:[51]  

    
 

 

   

     

 

   

    

 

   

                                                                                                                  

    

 

   

                                                                                                                                              

 

   

 

 

 

a, b… koeficienty rovnice regrese [-] 

xi… vstupní proměnná [-] 

yi… výstupní proměnná [-] 

n… počet měření [-] 

 

 
Obr. 13 Zobrazení metody nejmenších čtverců [69] 
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4.3.2 Regresní koeficient 

 
Parametr b1 rovnice se nazývá regresní koeficient (přesněji výběrový regresní 

koeficient). Z interpretačního hlediska daný koeficient udává průměrnou změnu závisle 

proměnné y při jednotkové změně nezávisle proměnné x. Je podílem kovariance obou 

proměnných a rozptylu nezávisle proměnné x. Regresní koeficient může nabývat libovolných 

záporných i kladných hodnot podle toho, zda zkoumaná závislost je přímá nebo nepřímá. 

V případě, že jde o lineární nezávislost, nabývá regresní koeficient hodnoty 0. 

   
             

    
        

  

     
  

   
 

   
 

   
 

   
   
  

  
   

   
                                                                   

xi… vstupní proměnná [-] 

sxy… kovariance [-] 

sx
2
… rozptyl nezávisle proměnné [-] 

 

Význam regresního koeficientu je: 

a) směrnice regresní přímky 

b) průměrný přírůstek závisle proměnné y, pokud se nezávislá proměnná x změní o jednotku 

[52]. 

 

 

4.3.3 Index determinace 

 

Kvalitu dané lineární regresní funkce vyjadřuje ukazatel R
2
, který se nazývá index 

determinace (determinační koeficient). 

   
  
 

   
                                                                                                                                                         

R
2
… index determinace [-] 

  
 … teoretický rozptyl (rozptyl teoretických hodnot Y) [-] 

  
 … empirický rozptyl (rozptyl naměřených hodnot y) [-] 

 

Teoretický rozptyl spočítáme jako rozptyl hodnot Y získaných dosazením jednotlivých hodnot 
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nezávislé proměnné x do regresní rovnice. Empirický rozptyl je pak „normální“ rozptyl 

hodnot závislé proměnné y. Index determinace R
2
 nabývá hodnoty od 0 do 1 (od 0 do 100%) a 

určuje, jakou část variability závislé proměnné y lze vysvětlit vlivem nezávislé proměnné x. 

Čím vyšší je tato hodnota, tím lépe vystihuje regresní přímka skutečnou závislost mezi x a y 

[69]. 

 

 

4.4 Nelineární regrese 

 
Při odhadu parametrů těchto funkcí lze opět využít již zmíněné metody nejmenších čtverců. 

Aby však bylo možno tuto metodu využít i na nelineární závislosti, je třeba příslušné funkce 

upravit – pomocí substituce, zlogaritmováním celé funkce apod. 

4.4.1 Parabolická regrese 

 
Parabolickou regresi lze použít v případě, kdy se závislá proměnná mění rychleji než lineárně 

nebo pokud ve sledovaném intervalu dochází ke změně průběhu funkce z rostoucí na klesající 

nebo naopak. Parabola je grafem kvadratické regresní funkce. 

 

            
                                                                                                                                  

 

Koeficienty b0, b1 a b2 lze získat řešením soustavy tří lineárních rovnic: 

 

   
 

          
 

      
 

 

                                                                                                      

   
 

        
 

      
 

 

      
 

 

                                                                                       

   
 

 

        
 

 

      
 

 

      
 

 

                                                                                   

b0, b1, b2 …výběrové regresní koeficienty [-] 

 

Tuto soustavu dostaneme aplikací metody nejmenších čtverců na kvadratickou funkci. 

Použití kvadratické regresní funkce na dvourozměrný statistický soubor ukazuje Obr. 14. Je 
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zřejmé, že pro daný soubor je kvadratická funkce výstižnější než lineární. 

 

Obr. 14 Kvadratická regrese [69] 

 

 

4.4.2 Hyperbolická regrese 

 
Hyperbolická regrese se využívá především k modelování nepřímé úměrnosti, tj. vztahu, kdy 

závisle proměnná konvexně klesá. Grafem hyperbolické regresní funkce je hyperbola (Obr. 

15) [52, 69]. 

 

     
  
 
                                                                                                                                               

 

Metodou nejmenších čtverců získáme soustavu normálních rovnic, jejichž řešením dostaneme 

pro odhad obou parametrů regresní hyperboly výpočetní vzorce. 
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Obr. 15 Hyperbolická regrese [69] 

 

4.4.3 Exponenciální regrese 

 
Exponenciální regresní funkci (Obr. 16) lze použít v případě, že závisle proměnná roste 

rychleji, než může být postiženo lineární nebo kvadratickou regresí.  

 

Obr. 16 Exponenciální regrese [69] 

Typickým případem exponenciální regrese je růst bez limitujících faktorů, například 

populační růst [69]. Odhad parametrů se neprovádí metodou nejmenších čtverců přímo, 

protože její použití vede k soustavě nelineárních rovnic, z nichž zpravidla nejde odhadnout 

přímo parametry ve formě vhodných výpočtových vzorců. Proto se při odhadu parametrů 

nelineárních regresních funkcí většinou postupuje tak, že se najde jejich vhodný počáteční 

odhad a postupným zlepšováním řešení se nalezne odhad s požadovanou přesností. Používá se 

zde tzv. linearizující transformace, kdy určitou regresní funkci, která není lineární z hlediska 

parametrů lze převést na funkci lineární v parametrech. 

      
                                                                                                                                                       

 

Pro získání funkce lineární v parametrech je třeba provést logaritmickou transformaci. 
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Další postup je již založen na metodě nejmenších čtverců vedoucí k získání normálních 

rovnic, jejichž řešením lze dostat: [25] 

 

 

      
          

          

    
        

                                                                                                    

      
                   

    
        

                                                                                                  

 

 

4.4.4 Polynomická regrese 

 
Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární 

závislost mezi proměnnými)[52]. 

 

Obr. 17 Polynomické křivky 3. stupně [15] 

 

V praktických aplikacích se zpravidla lze setkat nejvýše s polynomy 3. až 4. Stupně 

(Obr. 17). Pro použití parabol vyšších řádů nenalezneme většinou věcné zdůvodnění ani 

přiměřenou interpretaci výsledků [25]. 

            
       

                                                                                                         

Po úpravě 
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………………………………………………………. 

     
       

       
           

                                                                      

 

p… stupeň polynomu [-] 

4.4.5 Logaritmická regrese 

Logaritmické regresní funkce jsou vhodné k modelování závislostí parabolického typu, 

které však nemají maximum a u nichž při vyšších hodnotách vysvětlující proměnné x vzrůstají 

hodnoty závisle proměnné y pouze velmi pozvolna, eventuálně se prakticky nemění 

(prodlužují regresní křivku v horizontálním směru). 

 

                                                                                                                                                  

 

 

4.5 Intervaly spolehlivosti pro parametry regresní funkce a regresní 

odhady 

 
Výpočet konkrétní regresní funkce na základě daných pozorování není ještě zárukou 

správně zvolené cesty k poznání příčinných souvislostí mezi veličinami a nedovoluje ztotožnit 

vypočtenou (výběrovou) regresní funkci s hypotetickou regresní funkcí základního souboru. 

Bodové intervaly mají malou informační hodnotu, pokud se neuvede interval spolehlivosti 

(konfidenční interval) pro tyto náhodné veličiny. Je třeba najít odpověď na celou řadu 

závažných otázek, souvisejících s posouzením regresní funkce jako nástroje k analýze 

vnitřních souvislostí mezi veličinami a k odhadům vysvětlované proměnné při volbě 

libovolných kombinací vysvětlujících proměnných. 

 Byl zvolen vhodný typ regresní funkce? 

 Byl proveden správný výběr vysvětlujících proměnných? 

 Jak lze hodnotit význam jednotlivých vysvětlujících proměnných zařazených do regresní 

funkce? 

 Do jaké míry se ukázaly oprávněné předpoklady, za kterých je možno použít metody 

nejmenších čtverců v popsané podobě, nebo by bylo vhodné hledat jinou metodu odhadu 

parametrů? 
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 Jak velké jsou výběrové chyby odhadů a v jakých mezích se pohybují hodnoty 

neznámých parametrů a hodnoty závisle proměnné při zvolených kombinacích hodnot 

vysvětlujících proměnných [25,47]? 

 

Regresní funkci          je nutno považovat za výběrovou regresní funkci pomocí 

které chceme odhadnout regresní přímku základního souboru (teoretickou regresní funkci) 

        . Výběrové parametry b0 a b1 jsou nezkreslenými odhady parametrů β0 a β1 

regresní přímky základního souboru. 

Výběrová regresní přímka je nezkresleným odhadem regresní přímky základního souboru. Za 

předpokladu, že jsou splněny určité pravděpodobnostní předpoklady o chování rušivé složky, 

lze dokázat, že veličiny mají rozdělení t s n-2 stupni volnosti. Přitom     a    jsou směrodatné 

chyby odhadů regresních parametrů kde 

 

      
     

         
                                                                                                                                 

 

      
 

         
                                                                                                                                 

s… reziduální směrodatná odchylka [-] 

      … směrodatné chyby odhadů regresních parametrů [-] 

  … odhad aritmetického průměru [-] 

 

Kde s je reziduální směrodatná odchylka. Chyba regresní přímky pro i – té pozorování je 

 

     
        

         
                                                                                                                                  

 

Intervaly spolehlivosti pro β0, β1 a η lze zkonstruovat ve formě 
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  … směrodatná chyba regresní přímky [-] 

β0, β1… odhady parametrů regresní přímky základního souboru [-] 

 

Interval spolehlivosti (Obr. 18) bude nejužší v bodě       a pak narůstá na obě strany 

s tím, jak se zvětšuje rozdíl        . Jestliže bude vypočtena pro všechny existující hodnoty 

xi dolní a horní mez intervalu spolehlivosti, tak po grafickém zobrazení lze získat dvě větve 

hyperboly tvořící tzv. pás spolehlivosti [28].  

 

 

Obr. 18 Interval spolehlivosti pro regresní přímku [25] 

 

 

5 STRUKTURA POVRCHU 

 
Pod pojmem struktura (jakost) povrchu rozumíme souhrn vlastností, které 

charakterizují geometrický, fyzikální a chemický stav povrchové vrstvy [75]. Norma ČSN EN 

ISO 4287 stanovuje termíny, definice a parametry pro určování struktury povrchu (drsnosti, 

vlnitosti a základního profilu) [16]. 

 

Drsností povrchu rozumíme nepravidelnosti, které jsou výsledkem výrobního procesu 

(výsledkem vzájemného relativního pohybu mezi nástrojem a obrobkem). Povrch je ale také 

ovlivněn mechanizmem tvoření třísky, což se projevuje například vytrháváním částic 

materiálu a to ovlivňuje náhodný charakter povrchu [39].  
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Vlnitost obrobku je dána relativním kmitáním obrobku a brousicího kotouče proti sobě. 

Kmitání, které se při broušení vyskytuje na obráběcím stroji, lze zařadit do těchto kategorií: 

 Vlastní kmitání 

 Vynucené kmitání 

 Samobuzené kmitání [10,61] 

 

Vlnitostí obrobku rozumíme periodické pravidelné nerovnosti povrchu s vlnami delšími 

než rozteče výstupků a prohlubní drsnosti povrchu. Jsou viditelné pouhým okem při vhodném 

osvětlení a vznikají důsledkem chvění soustavy S – N – O – P. Vlnitost je přechodová fáze 

mezi drsností a úchylkou tvaru. Vlny vznikají i při velmi malých hodnotách házení kotouče v 

řádech μm a jsou důsledkem periodického přibližování a oddalování kotouče od obrobku 

[27,72,77]. 

 

 

5.1 Geometrické parametry povrchu 

 

5.1.1 Parametr P 

 
Jedná se o parametr vypočtený ze základního profilu. Parametr P (Obr. 19) je nejmenší 

vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými mezními přímkami z nefiltrovaného profilu povrchu 

uvnitř měřené délky ln [16]. 

Obr. 19  P- profil [19] 

5.1.2 Parametr R 

 

Je to parametr vypočtený z profilu jakosti povrchu. Parametr R (Obr. 20) je svislá 

vzdálenost od nevyšší špičky k nejhlubší rýze filtrovaného profilu povrchu uvnitř měřené 

délky ln [16]. 
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Obr. 20 R- profil [19] 

5.1.3 Parametr W 

 

Tento parametr je vypočtený z profilu vlnitosti. Parametr W (Obr. 21) je nejvyšším a 

nejhlubším bodem vyrovnaného profilu vlnitosti uvnitř měřené délky ln [16]. 

 

 
Obr. 21 W- profil [19] 

5.2 Definice parametrů profilu povrchu 

 

5.2.1 Výškové parametry (výstupky a prohlubně) 

 

Největší výška výstupku profilu Rp 

Je to výška Zp nejvyššího výstupku profilu v rozsahu základní délky [16]. 

 

 

Největší hloubka prohlubně profilu Rv 

Je hloubka Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky [16]. 

 

 

Největší výška profilu Rz 

Jedná se o součet výšky Z největšího výstupku profilu a hloubky nejnižší prohlubně 
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profilu v rozsahu základní délky (Obr. 22) [16,71]. 

 

Obr. 22 Největší výška profilu Rz [16] 

 

Průměrná výška prvků profilu Rc 

Jedná se o průměrnou hodnotu výšek Zt prvků profilu v rozsahu základní délky (Obr. 

23) [16]. 

 

 
Obr. 23 Průměrná výška prvků profilu Rc [16] 

 

Celková výška profilu Rt 

Součet výšky Zp nejvyššího výstupku profilu a hloubky Zv nejnižší prohlubně profilu 

v rozsahu vyhodnocované délky [16]. 

 

 

5.2.2 Výškové parametry (průměrné hodnoty pořadnic) 

 

Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Ra 

Je aritmetickým průměrem absolutních hodnot Z (x) odchylek profilu od střední čáry 

v celém intervalu měření lr (Obr. 24) [16, 71]. 
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                                       Obr. 24 Hodnota Ra [19] 

 

Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu Rq 

Je kvadratický průměr pořadnic Z (x) v rozsahu základní délky [16]. 

 

Šikmost posuzovaného profilu Rsk  

 

Jedná se o podíl průměrné hodnoty třetích mocnin pořadnic Z (x) a třetí mocniny 

hodnoty Rq v rozsahu základní délky [16]. 

 

 

Špičatost posuzovaného profilu Rku  

 

Je podíl průměrné hodnoty čtvrtých mocnin pořadnic Z (x) a čtvrté mocniny hodnoty 

Rq v rozsahu základní délky [16]. 

 

 

5.2.3 Délkové parametry 

 

 

Průměrná šířka profilu RSm 

 

Je aritmetický průměr šířek Xs prvků profilu v rozsahu základní délky [16]. 
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5.2.4 Tvarové parametry 

 

Průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu RΔq 

 

Je kvadratický průměr sklonů pořadnic dZ/dX v rozsahu základní délky [16]. 

 

 

5.3 Materiálový poměr profilu  Rmr(c) (nosný podíl) 

 

Poměr délky materiálu elementů profilu MI(c) na dané úrovni c, k vyhodnocované délce (Obr. 

25) [16]. 

 

 
Obr. 25 Materiálový poměr profilu [19] 
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6 FORMULACE CÍLŮ  

 
Podstatou této práce je praktické studium technologie broušení při výzkumu složek 

řezných sil a jejich vlivu na vlastnosti povrchu výrobku. Jakost výsledné plochy je při 

broušení závislá na více aspektech, které tento proces ovlivňují (materiál brusiva, vlastnosti 

kotouče, tuhost soustavy S – N – O – P…). Experimenty provedené na zvolených materiálech 

mají studovat vliv typu brusiv a jejich objemu na velikost složek řezných sil. Následné použití 

vhodných statistických metod aplikovaných do oblasti kvazirovnovážného stavu poskytne 

dostatečné výsledky, jejichž vzájemným porovnáním a porovnáním s referenčním brusivem je 

možno určit míru korelace. Bude možno posoudit, zda a v jakém rozsahu mají vliv 

technologické podmínky, respektive jejich změna, na hodnoty sil vznikajících při obrábění při 

zvolených poměrech použitých brusiv. Následné hodnocení vybraných parametrů drsnosti 

povrchu, určí míru vlivu různých materiálů brusiva, respektive jejich poměru na jakost 

povrchu. 

Hodnoty zpracované v této práci budou s využitím nalezených regresních modelů použity 

pro vytvoření systému (katalogu), ve kterém bude možno dle zvolených vstupních parametrů 

nalézt požadované průběhy sil, respektive také určit velikost požadované síly pro zvolenou 

hodnotu hloubky řezu případně posuvové rychlosti. 

 

 

Hlavní cíle práce: 

 

 Vytvoření plánu experimentu s ohledem na určené podmínky, jimiž jsou měření 

limitována.  

 Nalezení regresních modelů pro hodnocené parametry a posouzení míry vlivu změny 

technologických podmínek na složky řezných sil při použití směsí brusiv v daných 

poměrech. 

 Určení míry vlivu daných směsí brusiv na jakost ploch zkoušených materiálů vzhledem 

k výsledkům hodnocení vybraných parametrů drsnosti povrchu  

 Vytvoření podpůrného systému ze zpracovaných dat sloužícího jako katalog pro 

možnost určení hodnot složek řezných sil vzhledem k určeným vstupním parametrům 

posuvové rychlosti vf a hloubky řezu ap.  
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7 NÁVRH, PRŮBĚH A STATISTICKÉ HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ 

 

7.1 Materiály vzorků 

 
Vzhledem k návaznosti experimentů na předchozí práce byly zvoleny materiály 

14109.4 (102Cr6+QW) a 19436.4 (X210Cr12+QW). Oba materiály jsou použity ve stavu 

kaleném. Hodnota zakalení je 60HRC. Volba těchto materiálů byla závislá na jejich složení, 

respektive způsobu využití v technické praxi. Materiál 14109.4 je používán jako etalonový 

pro broušení, materiál 19436.4 je jeden z nejčastěji využívaných materiálů pro funkční části 

vstřikovacích forem. 

 

7.1.1 Materiál 1 – 14109.4 (102Cr6+QW) 

 
Jedná se o ocel, která je nejpoužívanějším materiálem zejména pro výrobu ložisek. 

Zároveň se používá v nevyčíslitelném množství dalších průmyslových aplikací. Patří do 

skupiny ocelí, jež jsou legovány chromem popřípadě manganem, či křemíkem a hliníkem. 

Jsou to nejvíce používané slitinové oceli, které umožňují dosáhnout velmi dobrých vlastností 

bez použití nedostatkových prvků. Obvykle se cementují, zušlechťují, kalí, některé jsou 

určeny k nitridování. Na tyto oceli (14 109) je kladen velký požadavek, co se týká 

mikročistoty materiálu. Sleduje se hlavně velikost a tvar nekovových vměstků, zejména 

sirníků a oxidů, hlavně Al2O3. Rozměry vzorků jsou 50mm x 50mm x 10mm. 

Chemické složení materiálu uvádí tab. 3 
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            Tab. 3 Chemické složení skupiny ocelí pro mat. 1 

Prvek Obsah [%] 

Uhlík 0,98 – 1,1 

Chrom 1,3 – 1,6  

Mangan 0,25 – 0,45  

Křemík 0,15 – 0,35  

Síra 0,025 max 

Fosfor 0,025 max 

 

 

7.1.2 Materiál 2 – 19436.4 (X210Cr12+QW) 

 
Jedná se o vysoce legovanou chromovou ocel s velkou prokalitelností ke kalení v oleji 

a na vzduchu, se zvlášť vysokou odolností proti opotřebení jak kovovými tak minerálními 

látkami. Vyznačuje se také dobrou řezivostí, velmi vysokou pevností v tlaku, značně nízkou 

houževnatostí zejména v příčném směru, zvýšenou citlivostí na rychlý a nestejnoměrný ohřev, 

vhodností ke kalení na sekundární tvrdost (možnost např. nitridování), obtížnou 

obrusitelností, obtížnou tvárností za tepla a poněkud ztíženou obrobitelností v žíhaném stavu. 

Má velmi všestranné využití (nástroje pro stříhání za studena, nástroje pro tváření, řezné 

nástroje, formy, nástroje na drcení a mletí…). Rozměry vzorků jsou 50mm x 50mm x 10mm. 

Chemické složení materiálu uvádí tab. 4 

 

          Tab. 4 Chemické složení skupiny ocelí pro mat. 2 

Prvek Obsah [%] 

Uhlík 1,8 – 2,05 

Chrom 11 – 12,5  

Mangan 0,2 – 0,45  

Nikl 0,5 max 

Síra 0,03 max 

Fosfor 0,03 max 

Křemík 0,2 – 0,45  
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7.2 Brousicí kotouče 

 
Pro experiment byly využity kotouče EN12413 250x20x76 A99 80 I 8 V 40m.s

-1
  

3055min
-1

. Jedná se jemnozrnné kotouče s otevřenou strukturou a keramickým pojivem. Jako 

základní brusivo je v těchto nástrojích využit bílý elektrokorund A99. Tento typ brusiva je 

vhodný na broušení nářadí z nástrojových, rychlořezných a korozivzdorných ocelí (Tab. 5). 

 

        Tab. 5 Charakteristika kotouče A 

Parametr 
Kotouč A 

Označení Popis 

Rozměr – 250x20x76 [mm] 

Druh brusiva A99 Elektrokorund bílý 

Zrnitost 80 Jemná 

Tvrdost I Měkký 

Struktura 8 Otevřená 

Pojivo V Keramické 

Obvod. rychlost – 40 [m.s
-1

] 

Kotouč se 100% bílého elektrokorundu je použit jako porovnávací. Další kotouče 

obsahují určitý poměr původního typu brusiva a mikrokrystalického korundu AG 92 (SG 

korundu) (Tab. 6, 7).   

        Tab. 6 Charakteristika kotoučů B, C, D 

Parametr 
Kotouče B, C D 

Označení Popis 

Rozměr – 250x20x76 [mm] 

Druh brusiva AG 92/99 
Mikrokrystalický korund, 

Elektrokorund bílý 

Zrnitost 80 Jemná 

Tvrdost I Měkký 

Struktura 8 Otevřená 

Pojivo V Keramické 

Obvod. rychlost – 40 [m.s
-1

] 
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Brousící zrno SG je keramizovaný umělý korund. Vyrábí se chemickým procesem, při 

kterém vznikají v každém zrnu miliardy brousících částic. Mikrostruktura každého brousicího 

zrna mu dává schopnost samoostření neustálým odkrýváním nových ostrých hran (Obr. 26), 

čímž je dosaženo lepší využití jednotlivých brousicích zrn a zároveň je docíleno chladnějšího 

řezu. Je vhodný pro obrábění hůře obrobitelných materiálů, zejména kalených materiálů. 

Specifický chemický proces utváření krystalů při výrobě SG je základem vyšší odolnosti proti 

opotřebení. Mimořádnou fyzikální vlastností SG zrna je velikost krystalu, který je menší než 1 

µm. Umělý korund má krystaly velké přes 10 µm, KNB > 50 µm.  

 

Obr. 26 Porovnání umělého korundu a SG korundu 

a/ umělý korund před použitím, b/ umělý korund po použití 

c/ SG korund před použitím, d/ SG korund po použití  

 

 

Tabulka 3 uvádí objem tohoto brusiva v jednotlivých kotoučích. V práci je tedy 

využito kotoučů s obsahy 10%, 30% a 50% SG korundu ve struktuře (kotouče B, C, D). Tyto 

kotouče jsou porovnávány s kotoučem se 100% bílého elektrokorundu (kotouč A).  

 

Tab. 7 Použité brousicí kotouče 

Označení kotouče 

Objem brusiv 

A99-Elektrokorund bílý 
AG92-Mikrokrystalický 

korund 

A99 80 I 8 V – kotouč A 100% - 

AG92/99 80 I 8 V – kotouč B 90% 10% 

AG92/99 80 I 8 V – kotouč C 70% 30% 

AG92/99 80 I 8 V – kotouč D 50% 50% 
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7.3 Bruska  

Broušení bylo realizováno na horizontální brusce BRH 20.03F (Obr. 27). Jedná se o 

brusku s horizontálním vřetenem a pravoúhlým pracovním stolem. Je určena pro broušení 

rovinných a tvarových ploch, součástek z oceli, litiny a ostatních kovových i nekovových 

materiálů, u kterých se vyžaduje dosažení vysoké přesnosti a kvality zpracování. Obrábění je 

realizováno obvodem brousicího kotouče. Broušené součástky podle svých rozměrů, tvaru a 

materiálu mohou být upínané přímo na elektromagnetickou desku, nebo prostřednictvím 

vhodných upínačů. 

 

Obr. 27 Rovinná horizontální bruska BRH 20.03 

 

Bruska pracuje v uzavřeném automatickém pracovním cyklu. K řízení cyklu je 

vybavena číslicovou indikací NV 300E fy FAGOR, sloužící k odměřování dráhy svislého a 

příčného posuvu při práci v ručním režimu a k řízení posuvu v automatickém pracovním 

cyklu. 

Z hlediska koncepce se bruska BRH 20.03F vyznačuje tím, že stůl vykonává podélný 

pohyb po vedení vyhotoveném na předním loži a příčný posuv vykonává brusný vřeteník 

spolu se stojanem, ve kterém je vedení pro jeho svislý posuv. Hydraulický agregát a 

elektrická skříň tvoří samotné celky umístěné mimo stroj. Bruska také může pracovat s ruční 

obsluhou v uzavřeném nebo neuzavřeném automatickém cyklu [65]. 

Zařízení je umístěno v laboratořích Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
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Tab. 8 Vybrané parametry použité brusky 

Parametr stroje jednotka hodnota 

      Výška stroje  [mm] 2240 

 Hmotnost stroje  [kg]           1860 

 Rozměry brousícího kotouče  [mm]       250x20 – 50x76 

 Pracovní plocha stolu  [mm] 200 x 630 

 Rychlost stolu plynule regulovatelná  [m.min
-1

] 1 – 23 

 Otáčky brousícího vřetena  [min
-1

] 2550 

 

 

7.4 Dynamometr 

 
Samotné měření složek řezných sil bylo realizováno na dvousložkovém tenzometrickém 

dynamometru. Principem je zde působení vnějších sil na statické těleso, které vyvolají pnutí a 

deformační sílu. Na základě její velikosti dojde ke změně odporu tenzometru (Obr. 28), který 

je umístěn na tělese. Tento odpor může být poté změřen a převeden na veličinu, z níž lze určit 

hodnoty složek řezné síly. Dochází tedy k převodu mechanické veličiny na hodnotu 

analogického parametru měřící aparatury.  

 

Obr. 28 Tenzometrický snímač 

 

 

7.5 Přijímač signálu 

Při práci byl použit systém Conmes – Spider s měřícím zesilovačem SPIDER 8 (Obr. 29). K 

tomuto zesilovači jsou připojeny snímače měřených fyzikálních veličin a osobní počítač. 

Zařízení umožňuje měřené signály zesilovat, filtrovat, digitalizovat. Naměřená data jsou 

následně analyzována, archivována případně použita pro zpracování v jiném programu. 
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Digitalizovaná data jsou přenášena do PC přes standardní paralelní LPT nebo sériové COM 

rozhraní. Data se ukládají na pevný disk PC v reálném čase a současně se graficky zobrazují 

na monitoru PC. 

 

 

Obr. 29 Měřící systém Conmes – Spider 

 

7.6 Podmínky experimentu 

 
 Tabulka ukazuje technologické podmínky zvolené pro experimenty (Tab. 9).   

   Tab. 9 Podmínky broušení  

  

 Broušení probíhalo bez chladícího média (vyloučení možnosti ovlivnění měření 

kontaktem chladiva s tenzometry a kontakty měřící soustavy). Při snímání hodnot byly 

zvoleny vzorkovací frekvence 50Hz pro vf = 7m.min
-1

, 100Hz pro vf = 14m.min
-1

 a 200Hz pro 

vf = 23m.min
-1

. Rozdílné hodnoty frekvence byly zvoleny, abychom získali stejný počet 

naměřených dat pro každou hodnoty vf, což bylo nutné zejména pro možnost zpracování 

kvalitního statistického vyhodnocení. Před měřením bylo třeba zajistit určité požadavky, aby 

získané výsledky nebyly nijak negativně ovlivněny a bylo je možno použít k dalšímu 

zpracování. 

Použité kotouče Materiály vzorků 
Posuvová rychlost vf 

[m.min
-1

] 

Hloubka řezu ap 

[mm] 

 

A99 80 I 8 V – 

 kotouč A 

 

AG92/99 80 I 8 V – 

kotouče B, C, D 

 

 14109.4 – mat 1 

 (102Cr6+QW) 

 

7
 

14
 

23 

 

 

0,005 

0,01 

0,025 

0,04 

 

19436.4 – mat 2 

(X210Cr12+QW) 
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 Vyváženost kotouče 

 U nevyváženého kotouče vzniká při vysokých rychlostech setrvačná síla Fi, která 

působí na vřeteno a jeho ložiska. Při rotaci kotouče působí síla Fi na ložiska střídavým 

zatížením, které se mění podle zákona harmonického kmitání. Při práci s nevyváženým 

kotoučem vznikají tedy vibrace, které v důsledku vysokých otáček brousicího kotouče 

negativně ovlivňují přesnost broušení a funkci brusky. Před použitím byl každý z kotoučů 

staticky vyvážen. Princip této metody spočívá v upínání vyvažovacích tělísek na upínací 

přírubu kotouče a postupné kontrole vyváženosti na vyvažovacím přípravku (Obr. 30). 

 

Obr. 30 Přípravek pro statické vyvážení [65] 

  Další metodou odstranění nevývahy je dynamické vyvažování, jež bývá prováděno u 

kotoučů větších šířek. (<1/10B). To však již prováděno nebylo. Amplituda kmitání kotouče, 

dle jejíž velikosti lze posuzovat nevyváženost byla ověřena pomocí přístroje BALANTRON 

2001 a současně pomocí Laserinterferometru Reinshaw XL – 80 (Obr. 31). Výsledkem bylo 

potvrzení teoretického předpokladu daného šířkou kotouče a nebylo tedy třeba provádět 

dynamické vyvážení. 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Laserinterferometr Reinshaw XL – 80 
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Další operace provedené před experimenty: 

 Orovnání pomocí diamantového orovnavače. 

 Cejchování měřícího zařízení před každou novou sadou měření. 

 Zkušební měření na referenčním materiálu pro ověření správnosti získávaných hodnot, 

potvrzení cejchování a vyloučení jiných vlivů znehodnocujících měření. 

 Zarovnání broušeného povrchu před samotným experimentem. 

 

Naměřená data byla ihned po zaznamenání zkontrolována a v případě nevhodnosti (např. 

špatné nastavení obsluhou brusky…) nahrazena.  Poté byla uložena ve vhodném formátu pro 

další zpracování. 

 

7.7 Statistické vyhodnocení dat pro složky řezných sil 

7.7.1 Určení oblasti pro hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 32 Záznam průběhu broušení 

Pro statistické zpracování a vyhodnocení získaných dat byl využit program MiniTab 

verze 15. Data získaná měřením byla zachycena pro celý cyklus broušení, od náběhu 

brousicího kotouče (napružení soustavy), záběr všech zrn až po odlehčení a výběh kotouče ze 
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záběru (Obr. 32). Abychom vyhodnocením získali hodnoty skutečných složek řezné síly, bylo 

třeba vhodně určit oblast grafu, z níž budou použity. Nelze pracovat s hodnotami v náběhové 

ani přeběhové části. Kotouč zde nezabírá naplno a síly proto nelze považovat za korektní 

hodnoty. V úvahu lze vzít pouze tzv. oblast kvazirovnovážného stavu. Nelze však 

jednoznačně určit začátek a konec této oblasti, proto do vyhodnocení není možno zahrnout 

všechny hodnoty z této oblasti. Byl určen pouze úsek deseti hodnot, který nezasahuje do 

okrajových částí (Obr. 33). Hodnocená oblast vychází z grafu variačních rozpětí (Obr. 34), jež 

zobrazuje část obrábění, v níž dochází k ustálení řezného procesu a ustálení hodnot sil – 

kvazirovnovážný stav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Hodnocená oblast  

7.7.2 Korektní získání hodnot složek řezných sil Fc,Fp 

 

 Pro určení složek řezných sil Fc, Fp je možno použít hodnotu průměrné nebo 

mediánové síly. Při hodnocení byly vypočteny obě tyto hodnoty. V dalším popisu bude 

zvolena vhodnější varianta. Jednotlivá měření je třeba porovnat (odhady středních hodnot a 

rozptylů), aby bylo možno rozhodnout, zda se s danou pravděpodobností vyskytují 

v konfidenčním intervalu. Zaznamenané průběhy sil v čase lze nazvat jako časové řady, mezi 

kterými může vzniknout určitá podobnost. Podobnost v průběhu časových řad se nazývá 

paralelismem časových řad neboli souběh časových řad. Systematické složky časových řad, 

zejm. celkový vývoj tendence, mohou mít velmi podobný průběh v čase, což může vést k 
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pozorování silné závislosti mezi proměnnými. V našem případě hovoříme o tzv. souběžnosti 

časových řad. S růstem jedné řady má i druhá rostoucí tendenci. Určení závislosti lze provést 

graficky i početně. Grafické určení bylo provedeno pomocí grafu míry variability 

statistického souboru- grafu variačních rozpětí (Obr. 34). Tuto míru variability dat kolem 

aritmetického průměru lze použít vzhledem k tomu, že v hodnocené části nejsou vychýlené 

hodnoty, kterými by byla charakteristika značně zkreslena. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 Variační rozpětí hodnocených dat 

 Pro námi uvažovanou část grafu (spodní část) je důležitá vzdálenost od osy x, která 

určuje míru variačního rozpětí. Meze, ve kterých se křivka pohybuje, jsou oproti celkové 

hodnotě síly velmi malé, proto lze při takových výsledcích označit dané průběhy křivek 

broušení za podobné a lze tedy hovořit o souběžnosti časových řad.  

 Dalším bodem je určení tzv. autokorelace. Jedná se o určování závislosti mezi 

jednotlivými členy časových řad. Určit je lze pomocí: 
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 V práci byla autokorelace hodnocena pomocí koeficientů autokorelace. Toto testování 

lze provést pomocí koeficientů autokorelace 1. řádu (korelační koeficient mezi bezprostředně 

sousedícími hodnotami analyzované časové řady), 2. řádu (korelační koeficient mezi ob jeden 

posunutými sousedy analyzované časové řady), až k – tého řádu. Je – li některý vypočtený 

koeficient vysoký (nejčastěji to bývá již koeficient autokorelace 1. řádu), jsou údaje v řadě 

závislé a snadno dojde ke vzniku zdánlivé korelace (tj. korelace jevů, které spolu nemusí 

logicky souviset).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Graf koeficientů autokorelace 

 Data jsou nezávislá, pokud leží mezi červenými intervaly (Obr. 35). Těmito mezemi je 

ohraničen interval, v němž jsou koeficienty statisticky nevýznamné na zadané hladině 

významnosti. Překročí-li některý autokorelační koeficient tyto meze, je třeba považovat data 

za závislá. Výsledky hodnocení autokorelací dosud provedených experimentů nepotvrzují 

vzájemný vliv jednotlivých členů časové řady. Data tedy nejsou statisticky významně 

autokorelována. 

 Tato hodnocení byla nutná pro ověření správnosti postupu měření a správnosti 

hodnocení jednotlivých složek řezných sil. Na jejich základě byly určeny hodnoty 

průměrných i mediánových sil Fp, Fc pro jednotlivá nastavení technologických podmínek 

(Obr. 36).  
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Obr. 36  Závislost síly Fc na hloubce řezu ve formě     ,       

 Hodnoty sil vyjádřeny jako odhady aritmetických průměrů a mediánů byly porovnány. 

Nebyla prokázána významná negativní ani pozitivní šikmost. Lze použít průměr i medián. Pro 

další hodnocení jsou použity hodnoty sil vycházející z odhadu aritmetického průměru. 

 

7.7.3 Regresní analýza 

 Složky řezných sil budou v dalších částech práce vyjadřovány v grafických 

závislostech na parametrech hloubky řezu ap, respektive velikosti posuvové rychlosti vf. Proto 

je třeba tuto závislost vhodně matematicky popsat, respektive zjistit vztah mezi jednotlivými 

proměnnými. K tomuto úkolu lze využít regresní analýzu, s jejíž pomocí lze najít 

matematický popis systematických okolností, které provázejí dané statistické závislosti. 

 Volba regresní funkce, tedy matematického modelu nejlépe popisujícího danou 

závislost je závislá na věcném rozboru analýzy vztahů mezi veličinami, přičemž by základem 

rozhodnutí měla být nějaká existující teorie. Následně jsou brány v potaz výsledky popisu 

průběhu závislosti. Popis průběhu závislosti je prováděn tak, že daná závislost je vystižena 

určitou „vyrovnávající“ funkcí. Za tyto regresní funkce jsou voleny některé známé funkce 

z matematiky.  

 Na základě zpracovaných dat byly závislosti jednotlivých proměnných proloženy 

matematickými křivkami. Jednalo se o přímku, reprezentující lineární regresi (Obr. 37), 

parabolu, která je grafem parabolické regrese (Obr. 38) a posledním typem byla regrese 

polynomická (Obr. 39).  
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Obr. 37  Lineární regrese 

 

 

 

Obr. 38  Parabolická regrese 
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Obr. 39  Polynomická regrese 

 

 U jednotlivých průběhů byl porovnáván tzv. index determinace  R
2
 (determinační 

koeficient). Jeho hodnota se pohybuje v mezích od 0 do 1 (od 0 do 100%). Výše indexu 

určuje, jakou část variability závislé proměnné hodnoty síly lze vysvětlit vlivem nezávisle 

proměnného parametru ap či vf. Čím je tato hodnota vyšší, tím lépe daná křivka vysvětluje 

skutečnou závislost mezi proměnnými.  

 Dalším faktorem, na kterém závisí volba regresní funkce je tvar a šíře ohraničujících 

konfidenčních intervalů spolehlivosti (Obr. 37, 38, 39). Tyto určují, že daná křivka se s 95% 

pravděpodobností bude vyskytovat v daných mezích. Čím větší šířka daného intervalu, tím 

větší variabilita polohy dané přímky, paraboly, křivky. Daným regresním modelem je pak 

závislost jednotlivých proměnných popsána méně přesněji. 

 Na základě popsaných faktorů byly tedy porovnány jednotlivé regresní modely. Jako 

nejvhodnější závislost byla určena závislost lineární (Obr. 37). Byl nalezen lineární regresní 

model, tedy určena matematická rovnice nejlépe hodnotící závislost síly na technologických 

podmínkách. Jedná se o lineární regresní model s lineárními koeficienty. 

 Potvrzení správnosti určení konkrétní regresní funkce je třeba provést pomocí výpočtu 

intervalů spolehlivosti regresních parametrů. Abychom mohli ztotožnit zjištěnou regresní 

funkci s hypotetickou regresní funkcí základního souboru, a tím potvrdit správnost zvolené 

cesty k určení příčinných souvislostí mezi zkoumanými veličinami je třeba určit interval 
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spolehlivosti parametrů regresní rovnice. Bodové intervaly mají pouze malou informační 

hodnotu, proto je třeba uvádět intervaly spolehlivosti (konfidenční intervaly) pro tyto veličiny. 

Matematické vyjádření těchto intervalů vychází z bodového odhadu parametrů, směrodatné 

chyby odhadů regresních parametrů a reziduální směrodatné odchylky (Obr. 40). 

 

Obr. 40  Intervaly spolehlivosti parametrů regresní funkce – matematicky 

 Grafické vyjádření intervalů spolehlivosti pro parametry lineární regresní funkce 

spočívá v zobrazení přímky a dvou hyperbol, jejichž konstrukce vychází z výpočtu dolní a 

horní meze intervalu spolehlivosti pro všechny hodnoty xi. Interval je nejužší v místě       

poté narůstá na obě strany se zvětšujícím se rozdílem         a tvoří tzv. pás spolehlivosti 

(Obr. 41). 

 

Obr. 41 Intervaly spolehlivosti parametrů  

regresní funkce – pás spolehlivosti – matematicky 
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8 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTŮ – SLOŽKY ŘEZNÝCH 

SIL 

 

Byly provedeny experimenty a jejich následné zpracování za účelem hodnocení míry vlivu 

směsi dvou brusiv (kotouče B, C, D) na velikost řezných sil při broušení. Tyto hodnoty byly 

porovnávány s výsledky, získanými při obrábění kotoučem se základním brusivem (kotouč 

A). 

Experimenty byly provedeny pro široké spektrum řezných podmínek (posuvová rychlost, 

hloubka řezu, konstantní otáčky brusky (2250 min
-1

) pro dva zvolené ocelové materiály (Obr. 

42). Výsledky byly zpracovány do experimentálního programu vycházejícího z regresní 

analýzy, ve kterém je možno velmi snadno vyhledat dle zvolených parametrů konkrétní 

závislosti. 
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8.1 Schéma hodnotící tabulky 

 

Obr. 42 Schéma hodnotící tabulky 

 

8.2 Porovnání jednotlivých kotoučů 

Při měření byly získány dvě složky řezné síly. Jedná se o tangenciální (řeznou) složku 

řezné síly Fc, která působí ve směru hlavního řezného pohybu a radiální (pasivní) složku Fp 
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působící radiálně ve směru kolmém na obráběnou plochu. Tato síla je velmi důležitým 

faktorem při ovlivňování jakosti povrchu a je tedy i velmi podstatnou při hodnocení silových 

účinků ať už statického nebo dynamického charakteru. Současně její hodnoty dosahují 

v porovnání s tangenciální složkou až trojnásobku, proto bude pozornost při hodnocení 

zaměřena na tuto složku řezné síly. 

 

 

8.2.1 Závislost Fp/ap při vf=7; 14; 23 m.min
-1 

pro mat 1 

 
Následující část hodnocení se věnuje popisu závislosti Fp složky na hloubce řezu ap pro 

jednotlivé hodnoty rychlosti posuvu při obrábění vzorku z materiálu 1. Jsou zde porovnávány 

hodnoty pro jednotlivé kotouče, tedy pro různý podíl přidaného brusiva typu mikrokrystalický 

korund v objemu kotouče.  

Grafická zobrazení byla nejdříve zpracována jako bodové grafy a následně proložena 

regresní přímkou (Obr. 43).  

  

Obr. 43 Příklad původního zobrazení 

 

Poté byly doplněny hodnoty pro další kotouče a původní zobrazení by již 

nedosahovalo potřebné přehlednosti (Obr. 44). Proto jsou zde prezentovaná data uváděna jako 

skupinové sloupcové závislosti (Obr. 45) dále v tabulkové podobě a shrnujících grafických 

zobrazeních. Kompletní zobrazení (včetně intervalů spolehlivosti regresních parametrů, 

regresních modelů a všech dalších statistických charakteristik, jejichž postup určení byl 

popisován výše) je uloženo v přílohách.  
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Obr. 44 Příklad původního zobrazení 

 

 

Obr. 45 Závislost Fp/ap při vf=7m.min
-1 

pro mat 1 
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Obr. 46 Závislost Fp/ap při vf=14m.min
-1 

pro mat 1 

 

 

 

 

 

Obr. 47 Závislost Fp/ap při vf=23m.min
-1 

pro mat 1 

 

Zobrazené výsledky ukazují závislost složky řezné síly Fp na hloubce řezu ap při řezných 
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rychlostech vf=7; 14; 23m.min
-1

 pro první zkoušený materiál (Tab. 10). Jsou porovnávány 

všechny čtyři posuzované kotouče z hlediska vlivu přidaného brusiva na proces úběru 

materiálu. Obecně platí, že s rostoucí velikostí tloušťky odebíraného materiálu se zvětšují 

hodnoty řezných sil. Hodnota síly Fp při konstantní posuvové rychlosti vf =7m.min
-1

 a 

proměnné hloubce řezu ap pro materiál 1 (102Cr6+QW (14109.4)) je vyšší při použití kotouče 

B, zejména pro vyšší hloubky řezu. Při nižších hloubkách řezu jsou hodnoty Fp naopak nižší 

(Obr. 45). Jednotlivé hodnoty sil byly určeny dle popisu výše. Hodnota koeficientu 

determinace potvrzuje, že v tomto vzorku je vysoká korelace, tj. mezi odhadem a skutečnými 

hodnotami Fp je velmi malý rozdíl. Výsledky zobrazené pro další dva kotouče (C, D) 

neukazují pozitivní změnu Fp oproti základnímu kotouči. Hodnoty lze označit jako vyšší. 

Stejně tak pro rychlost vf =14m.min
-1

 nedochází ke snížení hodnot Fp. U všech směsí brusiv 

dochází opět k mírnému nárůstu sil. Zajímavějších výsledků bylo dosaženo při nejvyšších 

hodnotách posuvové rychlosti (vf =23m.min
-1

) a hloubky řezu (ap =0,04mm) u kotouče D, tedy 

kotouče s největším obsahem mikrokrystalického korundu ve struktuře. Dochází zde 

k poklesu hodnoty Fp vlivem samoostření, pro které jsou zde vhodnější podmínky.  

 

    Tab. 10 Porovnání hodnot sil Fp, Fc – kotouče A, B, C, D 

 

7m/min A B C D A B C D

F p  [N] 21,9±0,06 18,6±0,05 22,1±0,08 26,7±0,12 37,6±0,10 34,0±0,11 39,3±0,11 42,6±0,16

F c  [N] 13,7±0,09 10,2±0,09 12,8±0,011 12,9±0,09 23,8±0,17 20,8±0,18 23,3±0,18 22,5±0,18

F p  [N] 69,6±0,25 71,7±0,16 75,3±0,23 80,3±0,17 117,8±0,64

0

134,0±0,46 128,3±0,59 135,4±0,66

F c  [N] 45,8±0,4 41,6±0,40 44,9±0,37 43,7±0,35 70,1±0,69 70,0±0,71 70,4±0,69 67,1±0,67

14m/min

F p  [N] 28,5±0,10 32,5±0,06 34,3±0,09 35,4±0,20 53,4±0,15 65,7±0,19 66,7±0,19 67,3±02

F c  [N] 16,9±0,14 16,2±0,13 22,1±0,08 16,6±0,15 30,5±0,26 32,5±0,26 33,6±0,29 32,5±0,26

F p  [N] 115,3±0,33 128,8±0,26 125,8±0,30 124,8±0,34 180,5±0,75 202,1±0,5 190,5±0,68 189,8±0,67

F c  [N] 63,1±0,61 64,2±0,50 62,9±0,60 59,9±0,56 97,1±1,05 100,2±0,83 91,6±0,97 85,9±1,01

23m/min

F p  [N] 34,3±0,11 37,7±0,16 40,9±0,25 38,8±0,14 74,8±0,34 83,6±0,30 71,3±0,24 81,5±0,49

F c  [N] 19,4±0,12 19,5±0,20 20,6±0,25 18,3±0,22 38,1±0,36 39,2±0,40 33,4±0,33 38,0±0,45

F p  [N] 154,7±0,57 162,2±0,68 142,4±0,64 152,1±0,99 228,6±0,97 245,8±0,97 224,8±1,18 218,9±1,66

F c  [N] 75,7±0,69 72,0±0,74 64,2±0,81 68,1±0,90 112,6±1,20 109,8±1,08 101,4±1,29 94,7±1,52

14109.4 (102Cr6+QW)- mat 1Zvýšení síly oproti kotouči A Pokles síly oproti kotouči A

0,01mm

0,025mm

0,005mm

0,01mm

0,04mm

0,04mm

0,01mm

0,04mm

0,005mm

0,005mm

0,025mm

0,025mm
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8.2.2 Závislost Fp/ap při vf=7; 14; 23 m.min
-1 

pro mat 2 

 

 

Obr. 48 Závislost Fp/ap při vf=7m.min
-1 

pro mat 2 

 

 

Obr. 49 Závislost Fp/ap při vf=14m.min
-1 

pro mat 2 
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Obr. 50 Závislost Fp/ap při vf=23m.min
-1 

pro mat 2 

 

Tab. 11 Porovnání hodnot sil Fp, Fc – kotouče A, B, C, D 

 

 

7m/min A B C D A B C D

F p  [N] 31,0±0,15 25,3±0,07 36,7±0,15 31,1±0,15 64,7±0,23 56,1±0,17 61,5±0,2 54,1±0,13

F c  [N] 15,5±0,19 11,5±0,10 23,7±0,22 12,2±0,12 29,5±0,28 22,4±0,19 23,3±0,18 21,9±0,17

F p  [N] 133,4±0,57 116,7±0,44 125,1±0,35 108,1±0,37 199,3±1,08 183,3±0,70 195±0,72 160±0,54

F c  [N] 54,0±0,55 32,1±0,34 44,9±0,37 40,5±0,38 78,0±1,00 49,4±0,52 70,7±0,72 56,8±0,59

14m/min

F p  [N] 39,9±0,09 28,9±0,09 39,8±0,10 33,5±0,07 84,8±0,13 76,6±0,16 84,2±0,22 82,0±0,27

F c  [N] 16,9±0,15 8,7±0,06 16,0±0,14 12,8±0,12 35,9±0,30 22,3±0,18 33,1±0,29 31,3±0,30

F p  [N] 206,1±0,56 184±0,29 178±0,52 163,6±0,50 310,7±1,11 274,9±0,70 276,8±1,14 239,2±0,94

F c  [N] 80,1±0,86 49,7±0,46 66,4±0,61 58,1±0,68 112,7±1,39 71,9±0,67 97,6±1,11 82,6±1,00

23m/min

F p  [N] 48,2±0,21 37,7±0,16 41,6±0,20 41,2±0,13 106,1±0,51 101,8±0,21 93,8±0,41 94,6±0,42

F c  [N] 20,7±0,25 18,5±0,23 15,9±0,18 15,2±0,19 40,7±0,56 40,6±0,37 34,6±0,40 34,7±0,41

F p  [N] 269,4±1,55 243,9±0,75 227±0,92 195,4±1,02 409,3±2,46 359,9±1,57 349,1±2,25 293,4±1,99

F c  [N] 100,2±1,46 87,8±1,03 81,6±0,97 70,3±1,02 148,4±1,56 121,5±1,63 119,6±1,75 100,1±1,51

X210Cr12+QW (19436.4)- mat 2Zvýšení síly oproti kotouči A Pokles síly oproti kotouči A

0,01mm

0,025mm

0,005mm

0,01mm

0,04mm

0,04mm

0,01mm

0,04mm

0,005mm

0,005mm

0,025mm

0,025mm
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Série grafů (Obr. 48 – 50) zobrazují vliv hloubky řezu ap na složku řezné síly Fp při 

řezných rychlostech vf=7; 14; 23m.min
-1

 pro druhý zkoušený materiál (X210Cr12+QW 

(19436.4)) u všech variant poměrů směsí brusiv (B, C, D) včetně porovnávacího kotouče (A). 

Souhrnně jsou síly zobrazeny v Tab. 11. Zde je vidět pokles sil Fp, Fc téměř v celém rozsahu 

použitých řezných podmínek. Pokles sil se pohybuje v určitém rozsahu od minimální změny 

(např. při vf=23m.min
-1

, ap=0,01mm pro Fc) až po výrazné snížení hodnot sil (např. při 

vf=23m.min
-1

, ap= 0,04mm pro Fp).  Materiál, který je použit jako přídavné brusivo (SG 

korund) je vhodnější pro oceli s větší tvrdostí, proto u něj dochází k silnějším projevům 

samoostření než u předchozího typu materiálu. Zejména při vyšších hodnotách hloubky řezu 

stoupá řezivost, dochází k vylamování mikroskopických částeček zrn, která jsou tímto 

způsobem neustále ostřena a snižuje se tak silové zatížení. U nejnižších hodnot vf a ap se 

samoostření neprojevuje (lze toho dosáhnout častějším orovnáváním), hodnoty sil zde proto 

jsou podobné jako při použití kotouče A (Obr. 48). Při nejvyšší hodnotě posuvové rychlosti a 

nejnižší ap hodnotě (Obr. 50) se však vlivem tvrdosti povrchu stává materiál plastičtějším, 

dochází ke zvýšení teploty a poklesu odporu materiálu proti vnikání zrn do povrchu. Současně 

zde již působí samoostření, protože zatížení břitů je vysoké a tak jsou hodnoty nižší 

v porovnání s kotoučem A. 

8.2.3 Závislost Fp/vf  při ap=0,005; 0,01; 0,025; 0,04mm
 
pro mat 1 

  

Obr. 51 Závislost Fp/vf při ap=0,025mm
 
pro mat 1 
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Obr. 52 Závislost Fp/vf při ap=0,01mm
 
pro mat 1 

 

 
Obr. 53 Závislost Fp/vf při ap=0,025mm

 
pro mat 1 
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Obr. 54 Závislost Fp/vf  při ap=0,04mm

 
pro mat 1 

 

 

Následující hodnocení se týká vlivu posuvové rychlosti vf na velikost složek řezných 

sil. Hodnocena bude opět jen významnější z obou složek Fp. Zobrazené grafické závislosti 

(Obr. 51 – 54) ukazují velikosti síly Fp vzhledem k měnící se posuvové rychlosti vf při 

hloubkách řezu ap=0,005; 0,01; 0,025; 0,04mm pro první z testovaných materiálů 

(102Cr6+QW (14109.4)). Stoupající tendence průběhů sil je dána obecnou závislostí, při 

které platí, že s rostoucí hodnotou posuvové rychlosti dochází k nárůstu velikosti složek 

řezných sil. Při nižších hodnotách posuvové rychlosti dochází ve většině případů k nárůstu 

hodnot Fp.  Větší množství přidaného brusiva způsobí odlišný průběh řezného procesu a 

vytváření třísky oproti klasickému typu použitému v kotouči A. Díky odlišné struktuře 

mikrokrystalického korundu, typu broušeného materiálu a nízkým zatížením břitu nedochází 

při práci k tak výraznému zvyšování teploty a plasticity povrchové vrstvy a tedy i snazší 

obrobitelnosti kovu, což způsobuje vyšší hodnoty složek sil. Ke snížení hodnot sil nedochází 

ani při vyšším zatížení břitu. 
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8.2.4 Závislost Fp/vf  při ap=0,005; 0,01; 0,025; 0,04mm
 
pro mat 2 

 
Obr. 55 Závislost Fp/vf při ap=0,005mm

 
pro mat 2 

 

 

 

 
Obr. 56 Závislost Fp/vf při ap=0,01mm

 
pro mat 2 
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Obr. 57 Závislost Fp/vf při ap=0,025mm
 
pro mat 2 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 58 Závislost Fp/vf při ap=0,04mm
 
pro mat 2 
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Hodnoty síly Fp jsou při obrábění materiálu 2 (X210Cr12+QW (19436.4)) pro téměř 

všechny hodnoty technologických podmínek nižší při použití kotoučů B, C, D oproti 

výsledkům získaným při broušení s využitím kotouče A (Obr. 55 – 58). Opět zde dochází 

k výraznému vlivu samoostření kotouče, které se projevuje zejména při vysokých hodnotách 

ap a vf.   

 

8.3 Porovnání jednotlivých materiálů 

 
V následující kapitole bude hodnocen vliv přidaného mikrokrystalického korundu na 

oba broušené materiály. Opět byly vytvořeny závislosti Fp složky na hodnotách posuvových 

rychlostí vf i hloubkách řezu ap.  

Statistické hodnocení je znovu založeno na lineárním regresním modelu, jímž lze získané 

hodnoty proložit (Obr. 59). 

 

Tab. 12 Ukázka hodnocení 
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Obr. 59 Ukázka hodnocení 

 

 

8.3.1 Závislost Fp/vf  při ap=0,005; 0,01; 0,025; 0,04mm
 
pro kotouč B 

 

 
Obr. 60 Závislost Fp/vf  při ap=0,005mm

 
pro kotouč B 
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Obr. 61 Závislost Fp/vf  při ap=0,01mm

 
pro kotouč B 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 62 Závislost Fp/vf  při ap=0,025mm

 
pro kotouč B 
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Obr. 63 Závislost Fp/vf  při ap=0,04mm

 
pro kotouč B 

 

 
Následující grafy ukazují porovnání hodnot jednotlivých sil Fp v závislosti na hloubce řezu ap, 

případně posuvové rychlosti vf. Porovnávají se zde hodnoty sil pro jednotlivé použité 

materiály (mat 1 – 14109.4 – 102Cr6+QW, mat 2 – 19436.4 – X210Cr12+QW) při obrábění 

kotouči s přidaným brusivem typu mikrokrystalický korund (kot. B, C, D). Při měření a 

následném zpracování dat byly získány i hodnoty tangenciální (řezné) složky řezné síly Fc. 

Jejich vyhodnocení je uváděno v přílohách práce.  

 Vzhledem k použitým materiálům, jejich vlastnostem, struktuře a účelu použití byl 

předpoklad vyšších sil při obrábění materiálu 2. Tyto předpoklady byly potvrzeny již při 

broušení porovnávacím kotoučem (A) viz tab. 13. 

Hodnoty sil zde vycházejí vyšší pro nástrojovou ocel (mat 2), která se obecně 

vyznačuje horší obrusitelností. U prvního zobrazení (Obr. 60) při nejnižší hodnotě úběru 

materiálu vychází velikosti sil pro oba materiály téměř stejné. Obtížnější obrobitelnost 

druhého materiálu se projevuje až při větších hodnotách ap (ap=0,01; 0,025; 0,04mm, Obr 61 

– 63). Zde už jsou viditelné rozdíly ve velikostech sil, vlivem většího odporu materiálu při 

záběru brousicího zrna. Vliv samoostření se při obsahu mikrokrystalického korundu 10% 

neprojevuje.   
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                  Tab. 13 Porovnání hodnot sil Fp, Fc pro kotouč A 

 

 

8.3.2 Závislost Fp/vf  při ap=0,005; 0,01; 0,025; 0,04mm
 
pro kotouč C 

 

 
Obr. 64 Závislost Fp/vf  při ap=0,005mm

 
pro kotouč C 

 

7m/min mat 1 mat 2 mat 1 mat 2

F p  [N] 21,9±0,06 31,0±0,15 37,6±0,10 64,7±0,23

F c  [N] 13,7±0,09 15,5±0,19 23,8±0,17 29,5±0,28

F p  [N] 69,6±0,25 133,4±0,57 117,8±0,640 199,3±1,08

F c  [N] 45,8±0,4 54,0±0,55 70,1±0,69 78,0±1,00

14m/min

F p  [N] 28,5±0,10 39,9±0,09 53,4±0,15 84,8±0,13

F c  [N] 16,9±0,14 16,9±0,15 30,5±0,26 35,9±0,30

F p  [N] 115,3±0,33 206,1±0,56 180,5±0,75 310,7±1,11

F c  [N] 63,1±0,61 80,1±0,86 97,1±1,05 112,7±1,39

23m/min

F p  [N] 34,3±0,11 48,2±0,21 74,8±0,34 106,1±0,51

F c  [N] 19,4±0,12 20,7±0,25 38,1±0,36 40,7±0,56

F p  [N] 154,7±0,57 269,4±1,55 228,6±0,97 409,3±2,46

F c  [N] 75,7±0,69 100,2±1,46 112,6±1,20 148,4±1,56

0,025mm 0,04mm

0,005mm 0,01mm

0,025mm 0,04mm

0,005mm 0,01mm

0,025mm 0,04mm

0,005mm 0,01mm
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Obr. 65 Závislost Fp/vf  při ap=0,01mm
 
pro kotouč C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 66 Závislost Fp/vf  při ap=0,025mm

 
pro kotouč C 
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Obr. 67 Závislost Fp/vf  při ap=0,04mm
 
pro kotouč C 

 

Další série zobrazení ukazuje výsledky získané při použití kotouče C, tedy kotouče 

s obsahem 30% mikrokrystalický korundu. Hodnoty Fp složky jsou zde opět vyšší při 

obrábění materiálu 2. V porovnání s předchozím kotoučem jsou patrné rozdíly ve velikosti sil 

i u nízkých hodnot posuvové rychlosti (vf=7; 14m.min
-1

) a hloubky řezu (ap=0,005mm) (Obr. 

64). Došlo zde k výraznému zvýšení (při vf=7m.min
-1

, ap=0,005mm z 25,3N na 36,7N, při 

vf=14m.min
-1

, ap=0,005mm z 28,9N na 39,8N), zatímco pro mat 1 došlo pouze k minimálnímu 

navýšení za stejných podmínek (z 18,6N na 22,1N a z 32,5N na 34,3N). Zdůvodněním může 

být fakt, že při těchto nízkých podmínkách je opět vliv samoostření potlačen a proto broušení 

hůře obrobitelné oceli 19436.4 – X210Cr12+QW – mat 2 vykazuje vyšší hodnoty sil. 

Nedochází k výraznému růstu teploty a snižování pevnosti materiálu. Hodnoty velikostí sil 

pro oba testované materiály při vyšších hodnotách ap (Obr. 65-67) vychází srovnatelně, co se 

týče polohy křivek pro mat 1i 2 vzhledem k výsledkům B kotouče. 

 

8.3.3 Závislost Fp/vf  při ap=0,005; 0,01; 0,025; 0,04mm
 
pro kotouč D 

 
Obr. 68 Závislost Fp/vf  při ap=0,005mm

 
pro kotouč D 
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Obr. 69 Závislost Fp/vf  při ap=0,01mm

 
pro kotouč D 

 

 

 

 

 

 
Obr. 70 Závislost Fp/vf  při ap=0,025mm

 
pro kotouč D 
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Obr. 71 Závislost Fp/vf  při ap=0,025mm

 
pro kotouč D 

 

 

Další zobrazená sada grafických závislostí (Obr. 68 – 71) ve formě bodových grafů 

proložených přímkou lineární regrese zobrazuje závislosti Fp složek řezných sil na velikosti 

posuvových rychlostí pro oba zkoušené materiály při broušení kotoučem D, který obsahuje 

50% bílého a stejné množství mikrokrystalického korundu. Je zde opět patrný podobný trend 

rozdílu v polohách křivek jako u předchozích průběhů. První z grafů (Obr. 66) zobrazující 

síly při minimální velikosti úběru vykazuje srovnatelné hodnoty pro oba použité materiály. 

 

 

8.3.4 Závislost síly Fp na hloubce řezu ap  pro kotouče A, B, C, D 

 
Kromě výše zmiňovaných a popisovaných závislostí Fp/vf  při různých hodnotách ap 

byly pro porovnání jednotlivých materiálů vytvořeny i závislosti Fp/ap  při různých hodnotách 

vf  (Obr. 72). Takto získané výsledky samozřejmě potvrzují obecný předpoklad, že s rostoucí 

velikostí hloubky odebíraného materiálu se zvětšují hodnoty sil. Tyto závislosti (Fp/ap, Fc/ap) 

jsou včetně kompletního statistického vyhodnocení zahrnujícího získání úvodního mračna dat, 

filtrace, autokorelací, hodnocení časových řad a hledání vhodných regresních modelů 

umístěny v přílohách práce. 
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Obr. 72 Příklad závislosti Fp/ap 

 

 

 

 

 

 

9 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTŮ – PARAMETRY 

JAKOSTI POVRCHU 

 

V této části je hodnocení sil doplněno měřením jakosti povrchu, které je vyjádřeno 

parametry Ra (průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu) a Rz (největší výška 

profilu). V samotné práci je zobrazen a hodnocen pouze vliv parametru Ra, ostatní výsledky 

jsou umístěny v přílohách. Hodnoty Ra byly opět zjišťovány pro materiály 14109.4 

(102Cr6+QW) – mat 1 a ocel 19436.4 (X210Cr12+QW) – mat 2 pro porovnávací kotouč A a 

zkušební kotouče B, C, D. Podmínky měření jsou totožné s podmínkami, které byly navrženy 

pro měření složek řezných sil. 
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9.1 Drsnoměr Mitutoyo SJ – 301 

 

Měření parametrů jakosti povrchu bylo realizováno na přístroji MITUTOYO SJ – 301 

(Obr. 73). Jedná se o přístroj určený pro kontaktní měření v dílenském prostředí. Měřené 

hodnoty se určí z vertikálního posuvu snímacího hrotu, ke kterému dochází, při přejíždění 

hrotu přes nepravidelnosti povrchu. Výsledky měření lze zobrazit číselně a graficky na 

dotykové ovládací obrazovce a pomocí vestavěné tiskárny vytisknout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 73 Přístroj Mitutoyo SJ – 301 

 

9.2 Hodnocení výsledků – mat 1 

 
 V této části práce jsou hodnoceny a posuzovány výsledky parametru drsnosti povrchu Ra 

pro materiál I. Tyto hodnoty byly opět statisticky zpracovány a v práci budou uváděny pouze 

ve formátu aritmetického průměru s nejistotou typu A. 
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7m.min
-1 A B C D A B C D

Ra [ µm ] 0,32±0,011 0,32±0,005 0,30±0,013 0,36±0,013 0,33±0,007 0,35±0,006 0,37±0,024 0,34±0,008

Ra [ µm ] 0,31±0,010 0,35±0,008 0,37±0,011 0,33±0,011 0,33±0,007 0,40±0,005 0,41±0,011 0,38±0,011

14m.min
-1

Ra [ µm ] 0,34±0,009 0,48±0,010 0,54±0,014 0,29±0,014 0,38±0,011 0,49±0,009 0,51±0,009 0,31±0,010

Ra [ µm ] 0,42±0,008 0,51±0,010 0,51±0,018 0,29±0,012 0,53±0,023 0,53±0,007 0,51±0,011 0,33±0,011

23m.min
-1

Ra [ µm ] 0,40±0,014 0,28±0,009 0,29±0,016 0,33±0,011 0,44±0,009 0,31±0,010 0,33±0,010 0,40±0,015

Ra [ µm ] 0,52±0,009 0,32±0,008 0,33±0,011 0,40±0,013 0,63±0,022 0,32±0,010 0,34±0,009 0,40±0,007

0,025mm

0,005mm

0,01mm

0,04mm

0,04mm

0,01mm

0,04mm

0,005mm

0,025mm

0,025mm

14109.4 (102Cr6+QW)- mat 1max hodnota Ra min hodnota Ra

0,01mm0,005mm

Tab. 14 Hodnoty Ra pro mat 1 

   

Budeme – li hodnotit velikost Ra s ohledem na obsah přidaného brusiva a tedy porovnávat 

jednotlivé kotouče B, C, D se základním kotoučem A, můžeme konstatovat následující závěry:  

Vycházíme – li z obecného předpokladu konstantní rychlosti otáčení kotouče, pak kvalita 

povrchu bude vyšší, pokud kontakt se zrny brusiva bude trvat delší čas a budou tak vytvořeny 

podmínky pro vytvoření hladšího povrchu. Nižší hodnoty Ra lze tedy očekávat u nižších 

hodnot posuvové rychlosti. 

Při posuvové rychlosti vf=7m.min
-1

 nejsou rozdíly mezi výsledky při použití jednotlivých 

kotoučů statistické významné. Pouze při nejvyšší hodnotě hloubky řezu dojde k nárůstu na 

hodnotu 0,38 – 0,4µm pro kotouče B, C, D (Tab. 14). K významnějším rozdílům v hodnotách 

Ra dochází při  vf=14m.min
-1

 kdy narůstá velikost této hodnoty u všech sledovaných hloubek 

řezu při použití kotoučů A, B, C. Naopak při použití D kotouče hodnota Ra pro dané hloubky 

řezu klesá o asi 0,2µm oproti kotoučům s nižším obsahem SG korundu. 

Nejlepších výsledků je dosaženo při použití kotouče D, posuvové rychlosti vf=23m.min
-1

. 

U všech testovaných hloubek řezu byly zjištěny nižší hodnoty Ra v porovnání s kotouči se 

směsí brusiv (B, C) i s kotoučem, který obsahuje pouze bílý elektrokorund (A).  
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9.3 Hodnocení výsledků – mat 2 

 

Další hodnocení je věnováno výsledkům parametru Ra pro materiál 2 (Tab. 15).  

Výsledky při hodnotě posuvové rychlosti vf=7m.min
-1

 jsou oproti předchozímu materiálu 

odlišné zejména pro D kotouč a hodnoty hloubky řezu ap = 0,01; 0,025; 0,04mm. Také pro 

hodnotu vf=14m.min
-1

 jsou výsledky naměřené při použití kotouče D vyšší v porovnání 

s předchozím materiálem. Při vf=23m.min
-1

 vychází výsledky hodnot Ra pro kotouče B, C, D 

při všech hodnotách hloubky řezu nižší oproti předchozím rychlostem. Porovnáme – li 

výsledky pro jednotlivé kotouče, tak nejpříznivější hodnoty Ra byly dosaženy při obrábění 

kotoučem A. 

 

Tab. 15 Hodnoty Ra pro mat 2 

 
 

Zejména při nižších hloubkách řezu jsou však tyto výsledky srovnatelné s hodnotami pro 

ostatní kotouče.  Rozdílem je výsledek při vf=23m.min
-1

, ap=0,025; 0,04mm. Zde je nejvyšší 

hodnota Ra naměřena pro kotouč A (0,48µm; 0,57µm), zatímco při použití kotoučů se směsí 

brusiv byly získány nižší hodnoty (0,40 – 0,50µm). 

 

 

10 SYSTÉM PRO KATALOGIZACI SIL 

 
Veškeré zpracované hodnoty sil Fp, Fc byly s využitím vytvořených regresních analýz 

7m.min
-1 A B C D A B C D

Ra [ µm ] 0,27±0,013 0,30±0,017 0,38±0,011 0,35±0,009 0,30±0,009 0,33±0,010 0,44±0,011 0,41±0,010

Ra [ µm ] 0,35±0,014 0,37±0,010 0,45±0,008 0,46±0,008 0,39±0,022 0,42±0,012 0,54±0,014 0,58±0,022

14m.min
-1

Ra [ µm ] 0,30±0,018 0,34±0,014 0,46±0,017 0,52±0,026 0,33±0,010 0,40±0,014 0,56±0,009 0,53±0,021

Ra [ µm ] 0,37±0,008 0,46±0,011 0,59±0,018 0,56±0,012 0,38±0,019 0,49±0,011 0,68±0,014 0,62±0,011

23m.min
-1

Ra [ µm ] 0,32±0,018 0,30±0,013 0,38±0,007 0,35±0,008 0,38±0,013 0,38±0,011 0,41±0,010 0,37±0,012

Ra [ µm ] 0,48±0,014 0,40±0,013 0,43±0,012 0,44±0,011 0,57±0,015 0,47±0,009 0,50±0,012 0,50±0,008

X210Cr12+QW (19436.4)- mat 2max hodnota Ra min hodnota Ra

0,01mm0,005mm

0,025mm

0,005mm

0,01mm

0,04mm

0,04mm

0,01mm

0,04mm

0,005mm

0,025mm

0,025mm
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Kotouč A Kotouč C

Kotouč B Kotouč D

URČENÍ SÍLY

ap [mm] (x) 0,040 ap[mm] (x) 0,005

Fp [N] (y) 128,7 Fp [N] (y) 25,6

16,2

ap [mm] (x) 0,040 ap[mm] (x) 0,005

Fp [N] (y) 115,0 Fp [N] (y)

Lze zadat hodnotu hloubky 

řezu  pro zjištění síly Fp pro 

daný kotouč.

zaneseny do systému, ve kterém lze velmi snadno vyhledat dle zvolených vstupních 

parametrů požadované grafické závislosti a následně také určit velikost požadované síly pro 

zvolenou hodnotu posuvové rychlosti případně hloubky řezu (Obr. 74). Tato určení vycházejí 

z naměřených výsledků a jejich aplikací (s konfidenční úrovní 95%). Systém slouží pro 

snadnou orientaci při hodnocení, ale zejména pro velmi jednoduché vyhledávání složek 

řezných sil v závislosti na volených vstupních technologických podmínkách. Na základě 

určitých logických závislostí byl vypracován pouze pro hodnoty složek řezných sil. Systém je 

včetně všech podkladů, závislostí a souvisejících dat umístěn v přílohách práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 74 Systém pro katalogizace sil 

 

 

11 CELKOVÝ SOUHRN VÝSLEDKŮ 

 

11.1 Souhrn získaných výsledků pro výzkum složek řezných sil 

 
Tato práce popisuje problematiku vlivu dokončovací technologie broušení na jakost 

povrchu materiálů. Z mnoha faktorů, které působí na výsledek řezného procesu a tedy 

pozitivně či negativně ovlivňují povrch dílu, byl zvolen vliv brusiva na velikosti řezných sil, 

potažmo vybrané parametry jakosti povrchu. V této části práce byly zpracovávány výsledky 
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působení řezných sil respektive jejich hodnoty v závislosti na měnících se parametrech 

řezného procesu (poměr brusiv, technologické podmínky). Bylo zde řešeno porovnání 

výsledků radiální (pasivní) složky řezné síly Fp a tangenciální (řezné) složky řezné síly Fc. 

Velikosti těchto sil byly zkoumány při obrábění čtyřmi kotouči. Jedná se o základní 

(porovnávací) kotouč, jehož brusivo bylo tvořeno pouze bílým elektrokorundem (A99 80 I 8 V 

– kotouč A) a kotouči s brusivem typu mikrokrystalický korund (SG korund). Ten se 

vyznačuje schopností samoostření. Při vyšších zatíženích břitů dochází u klasického brusiva 

k zaoblování a otupování jednotlivých zrn. Zrno SG korundu je tvořeno velkým množstvím 

mikroskopických částic, která se při broušení vylamují a způsobují tak permanentní ostření 

kotouče. Objem přídavného brusiva v testovaných kotoučích (AG92/99 80 I 8 V – kotouče B, 

C, D) je 10%, 30% a 50% ve směsi s bílým elektrokorundem. Pro materiály vzorků byla 

zvolena chromová ložisková ocel 14109.4 (102Cr6+QW) – mat 1 a nástrojová legovaná ocel 

19436.4 (X210Cr12+QW) – mat 2. Broušení bylo realizováno jako rovinné bez chlazení pro 

proměnné hodnoty hloubky řezu (0,005; 0,01; 0,025; 0,04mm) a posuvové rychlosti (7; 14; 

23m.min
-1

) při konstantních otáčkách brousicího kotouče (2550min
-1

). Pro naměření dat byl 

použit systém Conmes – Spider s měřícím zesilovačem SPIDER 8 v kombinaci 

s dvousložkovým tenzometrickým dynamometrem. Získané údaje byly průběžně 

kontrolovány za účelem odstranění potenciálních chyb vzniklých při měření (hrubé chyby, 

systematické chyby). Z naměřených dat byly nejdříve určeny korektní hodnoty složek řezných 

síl Fc, Fp, které bylo nutno vhodně stanovit s ohledem na průběh velikosti sil během 

brousicího cyklu. Pro tyto síly byly nalezeny regresní modely a na jejich základě porovnány 

průběhy sil pro jednotlivá nastavení technologických podmínek, při použití základního i 

zkušebních kotoučů. Pro statistické zpracování a vyhodnocení získaných dat byl využit 

program MiniTab 15 a Microsoft Office Excel 2007. V práci byly postupně porovnávány 

výsledky Fp složky pro jednotlivé kotouče pro závislosti síly na hloubce řezu ap, respektive 

velikosti posuvové rychlosti vf pro oba zvolené materiály a také výsledky Fp složky pro 

jednotlivé materiály pro závislosti síly na hloubce řezu ap, respektive velikosti posuvové 

rychlosti vf. Závěry vyplívající z výsledků lze rozdělit do dvou částí (pro jednotlivé 

materiály). Materiál 2 (19436.4 – X 210Cr12+QW) je nástrojovou ocelí vyznačující se 

obtížnější obrusitelností, a vysokou tvrdostí. Zjednodušeně jsou výsledky sil, které byly 

získány při obrábění tohoto materiálu shrnuty v tab. 11. Zde je pro každou hodnotu ap, vf 

označena maximální a minimální hodnota Fp s uvedením nejistoty typu A. Téměř ve všech 

případech bylo dosaženo maximální velikosti síly Fp při použití kotouče A. Pouze pro 
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7m.min
-1 A B C D A B C D

F p  [N] 31,0±0,15 25,3±0,07 36,7±0,15 31,1±0,15 64,7±0,23 56,1±0,17 61,5±0,2 54,1±0,13

F p  [N] 133,4±0,57 116,7±0,44 125,1±0,35 108,1±0,37 199,3±1,08 183,3±0,70 195±0,72 160±0,54

14m.min
-1

F p  [N] 39,9±0,09 28,9±0,09 39,8±0,10 33,5±0,07 84,8±0,13 76,6±0,16 84,2±0,22 82,0±0,27

F p  [N] 206,1±0,56 184±0,29 178±0,52 163,6±0,50 310,7±1,11 274,9±0,70 276,8±1,14 239,2±0,94

23m.min
-1

F p  [N] 48,2±0,21 37,7±0,16 41,6±0,20 41,2±0,13 106,1±0,51 101,8±0,21 93,8±0,41 94,6±0,42

F p  [N] 269,4±1,55 243,9±0,75 227±0,92 195,4±1,02 409,3±2,46 359,9±1,57 349,1±2,25 293,4±1,99

X210Cr12+QW (19436.4)- mat 2max hodnota síly F p min hodnota síly F p

0,01mm

0,025mm

0,005mm

0,01mm

0,04mm

0,04mm

0,01mm

0,04mm

0,005mm

0,005mm

0,025mm

0,025mm

podmínky vf =7 m.min
-1

, ap=0,005mm je nejnižší hodnota získána u kotouče A i D. Při těchto 

nízkých hodnotách posuvové rychlosti a hloubky řezu se míra vlivu samoostření výrazně 

snižuje. Přidaný SG korund zde tedy nemá tak velké uplatnění a nedochází k využití jeho 

vlastností a tím ovlivnění řezných sil. 

 

Tab. 16 Maximální a minimální hodnoty Fp pro mat 2 

 

 

Výsledky z tab. 16 jsou zobrazeny i v grafu, který lépe ukazuje maxima a minima sil (Obr. 

75). Pro nižší hodnoty posuvové rychlosti a hloubky řezu (vf=7; 14m.min
-1

, ap=0,005; 

0,01mm) nedochází k výraznému poklesu sil, ale pokud určíme vliv přídavného 

mikrokrystalického korundu, tak u kotouče B (10% přídavného brusiva) jsou dosažené 

hodnoty sil nejnižší. Odchylkou se může zdát výsledek pro vf =7m.min
-1

, ap=0,01mm, kde 

nejnižší hodnota Fp vychází pro D kotouč (54,1N), ale současně i pro kotouč B je zde hodnota 

síly nízká (56,1N).  Lze tedy říct, že pro nízké hodnoty posuvových rychlostí a hloubek řezu 

se nejvíce uplatňuje hodnota 10% obsahu přídavného brusiva, tedy kotouč B (viz Obr. 75). Co 

se týká vyšších hodnot vf, ap, tak maximálních sil je opět dosaženo při obrábění kotoučem A 

zatímco minimálních hodnot je dosaženo při použití kotouče D, který obsahuje 50% 

přídavného brusiva. Při těchto podmínkách vzniká velký odpor materiálu proti působení 

řezných zrn, zatížení břitu je vysoké, dochází k vylamování částeček zrn a tedy k samoostření 

a poklesu sil. 
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Obr. 75 Souhrn sil – mat 2 

 

  

Další část hodnocení byla věnována materiálu 14109.4 (102Cr6+QW) – mat 1. Tento 

materiál se svými vlastnostmi i strukturou odlišuje od předchozího typu a také výsledky 

získané při broušení vzorků z této oceli jsou rozdílné (Obr. 76, Tab. 17). U nižších hodnot vf, 

ap nemá přidané brusivo pozitivní vliv. Nejvyšší hodnoty sil, zde vycházejí při jeho největším 

obsahu (kotouč D). Ve většině případů dochází k nárůstu hodnot Fp. Větší množství přidaného 

brusiva způsobí odlišný průběh řezného procesu a vytváření třísky oproti klasickému typu 

použitému v kotouči A. Díky odlišné struktuře mikrokrystalického korundu, typu broušeného 

materiálu a nízkým zatížením břitu nedochází při práci k tak výraznému zvyšování teploty a 

plasticity povrchové vrstvy a tedy i snazší obrobitelnosti kovu, což způsobuje vyšší hodnoty 

složek sil.  
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Tab. 17 Maximální a minimální hodnoty Fp pro mat 1 

 

 

Naopak nejnižší hodnoty Fp byly získány ve většině případů při použití čistého bílého 

elektrokorundu (Kotouč A). Výjimkou jsou podmínky vf =7m.min
-1

, ap=0,005; 0,01mm. Zde 

vycházejí nejlépe síly pro kotouč B, rozdíly jsou však oproti A kotouči minimální (viz Tab. 

17) 

Při vyšších hodnotách posuvových rychlostí nejsou získané výsledky tak jednoznačné, jako 

u předchozího materiálu. Jsou zde patrnější rozdíly ve vlivu typu a obsahu brusiva vzhledem 

k technologickým podmínkám. Při posuvové rychlosti vf =1m.min
-1

 hloubkách řezu ap=0,025; 

0,04mm vychází nejnižší hodnoty Fp při použití kotouče A. Při maximální hodnotě posuvové 

rychlosti vf=23m.min
-1

 již dochází k výraznějšímu vlivu přídavného brusiva a nejnižší 

hodnoty sil jsou detekovány při obsazích 30% a 50% – Kotouče C, D. Zde již dochází 

k výraznému samoostřícímu efektu a tedy snižování silového zatížení v procesu broušení. 

Naopak nevyšší hodnoty sil byly pro zmíněné vyšší hodnoty hloubky řezu a posuvové 

rychlosti naměřeny pro kotouč B (10% mikrokrystalického korundu) viz Obr. 76. Závěrem lze 

u daného materiálu konstatovat nevhodnost přídavného brusiva pro nízké hodnoty vf (do 

14m.min
-1

 a naopak vhodnost použití při posuvové rychlosti vf=23m.min
-1

 a úběrech nad 

0,005mm. Součástí daných hodnocení jsou statistické podklady pro hodnocení sil Fp, Fc, které 

jsou umístěny v elektronických přílohách. 

 

 

 

7m.min
-1 A B C D A B C D

F p  [N] 21,9±0,06 18,6±0,05 22,1±0,08 26,7±0,12 37,6±0,10 34,0±0,11 39,3±0,11 42,6±0,16

F p  [N] 69,6±0,25 71,7±0,16 75,3±0,23 80,3±0,17 117,8±0,64

0

134,0±0,46 128,3±0,59 135,4±0,66

14m.min
-1

F p  [N] 28,5±0,10 32,5±0,06 34,3±0,09 35,4±0,20 53,4±0,15 65,7±0,19 66,7±0,19 67,3±02

F p  [N] 115,3±0,33 128,8±0,26 125,8±0,30 124,8±0,34 180,5±0,75 202,1±0,5 190,5±0,68 189,8±0,67

23m.min
-1

F p  [N] 34,3±0,11 37,7±0,16 40,9±0,25 38,8±0,14 74,8±0,34 83,6±0,30 71,3±0,24 81,5±0,49

F p  [N] 154,7±0,57 162,2±0,68 142,4±0,64 152,1±0,99 228,6±0,97 245,8±0,97 224,8±1,18 218,9±1,66

0,025mm

0,005mm

0,01mm

0,04mm

0,04mm

0,01mm

0,04mm

0,005mm

0,025mm

0,025mm

14109.4 (102Cr6+QW)- mat 1max hodnota síly F p min hodnota síly F p

0,01mm0,005mm
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Obr. 76 Souhrn sil – mat 1 

 

 

 

11.2 Souhrn získaných výsledků pro výzkum parametrů jakosti povrchu 

 

Pro jednotlivé použité materiály lze konstatovat: 

 

Mat 1 – Rozdíly v získaných hodnotách parametru drsnosti povrchu Ra jsou minimální, vliv 

přidaného brusiva lze, dle získaných výsledků, označit jako pozitivní pouze při hodnotě 

posuvové rychlosti vf=14m.min
-1

  pro kotouč D a také při vf=23m.min
-1

 pro kotouč B. 

 

Mat 2 – I zde se jedná o minimální rozdíly mezi naměřenými hodnotami. Ke snížení 

sledovaného parametru však dochází pouze u hodnoty vf=23m.min
-1

. U všech ostatních 

hodnot hloubky řezu ap a posuvové rychlosti vf byla nejnižší hodnota naměřena při použití 

kotouče A. Pozitivní vliv přídavného brusiva nelze potvrdit. 
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12 ZÁVĚR 

 

12.1 Vědecký přínos práce 

 

 
Z hlediska vědeckého lze přínos práce rozdělit do několika částí a popsat následujícím 

způsobem: 

S ohledem na volbu materiálu brusiv brousicích kotoučů, jejich poměrů, druhů broušených 

materiálů a technologických podmínek pokrývají experimenty širší spektrum technologie 

rovinného broušení. Z hlediska materiálu vzorků byly voleny oceli, které svými vlastnostmi, 

strukturními charakteristikami a zejména možnostmi použití lze zařadit mezi materiály patřící 

do širší škály využitelnosti v průmyslové praxi. Rovněž materiály testovaného brusiva byly 

zvoleny s ohledem na trendy současného vývoje, potřeby průmyslu a zejména rozsah 

použitelnosti a vlastnosti SG korundu. 

Specifikem této práce je komplexní statistické vyhodnocení, které svou hloubkou postihuje 

množství aspektů, které mohou do vyhodnocení těchto typů experimentů vstupovat. Výsledky 

je možno rovněž označit jako korektně získané na základě zmíněných matematicko – 

statistických závislostí. Hodnocení pokrývá data z několika směrů a svou strukturou, 

způsobem vyhotovení i kompaktností poskytuje ucelený systém. Jeho struktura je založena na 

komplexu vzorců a maker, na jejichž základě lze data zpracovávat v uživatelsky příjemném 

prostředí. Výstupem je databáze založená na principu katalogizace údajů. Ta slouží pro velmi 

snadné vyhledání požadovaných grafických výstupů dle zvolených vstupních parametrů a 

následně také pro určení velikostí sil při zvolených hodnotách technologických podmínek. 

Další možností využití tohoto katalogu je aplikace výsledků i samotného systému a způsobu 

jeho vytvoření ve výuce zabývající se problematikou broušení, případně statistickými 

metodami. Ve studijním programu Procesní inženýrství, oboru Výrobní inženýrství budou 

tyto výstupy využity ve výuce studentů v rámci cvičení, případně jako studijní podklady a 

materiály pro semestrální, nebo závěrečné studentské práce.  

Z hlediska samotných výsledků lze říct, že potvrzují obecné předpoklady závislostí mezi 

silami a technologickými podmínkami, případně závislostmi hodnot parametrů drsnosti 

povrchu na technologických podmínkách. Poskytují ucelený přehled o tom, jaké množství 

přídavného brusiva lze za daných podmínek považovat za přínosné vzhledem k velikostem sil 
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a hodnotám parametrů drsnosti povrchu. 

Při návrhu experimentů, jejich struktury a hodnocení jsem využil řadu možností a 

podkladů sloužících k zlepšení kvality dané práce (kurz plánování experimentu, statistické 

metody, spolupráce s odborníky z oblasti broušení i statistiky, studium stavu problematiky…)  

Výsledky této práce jsou buď v dílčí, nebo nyní konečné podobě prezentovány ve formě 

článků v odborných časopisech, případně jako přednášky na konferencích zabývajících se 

danou tematikou. 

 

 

12.2 Přínos pro praxi 

 

Část problematiky řešené v této práci byla také součástí několika projektů s praxí 

(„Trvalá prosperita 1TP1/049“, „Eureka 0E 8002“) a její výsledky byly využity při 

konstrukcích brousicích kotoučů, jež jsou využívány v mnoha aplikacích v průmyslových 

podnicích nejen v Evropě ale např. i v zemích bývalého Sovětského svazu. 

Tato práce přináší prakticky využitelnou hodnotu také tím, že zprostředkovává informace o 

možnostech využití SG korundu pro určitou konkrétní skupinu materiálů, čímž potenciálním 

zákazníkům poskytuje cenná data rozhodná pro volbu brusiva a potažmo také podmínky jeho 

využití. 

 

Ucelená katalogizace umožňuje jednoduchou orientaci ve výsledcích a možnostech, 

snadné vyhledání grafických závislostí dle zvolených vstupních parametrů a určování 

velikostí sil při zvolených hodnotách technologických podmínek.  

 

Využití pro účely výuky je další možností praktické aplikace získaných dat. Celkově 

tyto poznatky tedy umožňují komplexnější přístup a náhled na danou problematiku z pohledu 

nejen odborného, ale ve výsledku také ekonomického. 
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12.3 Výhled do budoucího výzkumu 

 
Tato problematika je velmi rozsáhlá a v disertační práci nebylo možné postihnout 

všechny její části. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě technologické, Ústavu 

výrobního inženýrství byla práce řešena jako součást komplexu prací zabývajících se 

problematikou broušení, zejména pak testování brusiv, hodnocení jakosti povrchu, opotřebení 

kotoučů, hodnocení řezných sil a jejich důsledků na výrobek atd. Kromě vypracování této 

práce jsem se na zmíněné problematice podílel i jako vedoucí prací bakalářských případně 

diplomových (Aplikace nekonvenčních brousících materiálů při dokončování dílů forem, 

Metody vyvažování brousicích kotoučů, Výzkum vlivu změny teploty na parametry drsnosti 

při broušení…).  

 

Výsledky disertační práce i další úvahy v této oblasti vedou k možnostem dalšího studia 

problematiky, které budou zaměřeny zejména na: 

 

 Rozšíření o sledování dynamického chování procesu. 

 Aplikaci řezných kapalin při výzkumu vlivu brusiv. 

 Výzkum řezného procesu při obrábění polymerních materiálů. 

 Zkoumání účinků kryogenního chlazení na charakter řezného procesu a jeho výstupy. 

 Predikce a simulace chování nekonvenčních brousicích materiálů. 

 

Tyto a další oblasti budou zkoumány v rámci vedení diplomových a bakalářských prací a 

současně jako součást mé další vědecké práce.  

 

 

12.4 Work Conclusion 

Methods of powerful machining are improved constantly due to higher requirements 

on quality and accuracy. The presented dissertation deals with an influence of grinding 

finishing technology on quality of products. The cutting process is influenced by many 

factors, positive or negative. An influence of abrasives was chosen on components of cutting 

forces and on selected parameters of surface roughness. 

http://dspace.k.utb.cz/handle/10563/8970
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Standard abrasive (white electrocorundum) grinding wheels are compared with a 

mixture of microcrystalline corundum – SG corundum and white electrocorundum. Obtained 

results are divided into two groups. The first part is focused on the evaluation of components 

of cutting forces. Two types of abrasives (standard white electrocorundum and mixture of 

white and SG corundum) were compared in terms of their suitability for machining of selected 

materials. Measurements based on time series of cutting forces were done during grinding of 

X210Cr12+QW and 102Cr6+QW materials. Obtained data shows a better performance of the 

former steel with a mixture abrasive. Selfsharpening effect arises, which impacts grinding 

efficiency, quality of the final surface and size of the cutting forces components. For this type 

of tool steel, cutting forces were lower than for a standard abrasive due to SG corundum 

added.  

Another part was focused on evaluation of surface quality.  

102Cr6+QW material – Differences are minimal of measured Ra values. The influence of 

added abrasives can be classified as positive only for value of feed vf =14m.min
-1

 (D wheel) 

and also for vf =23m.min
-1

 for (B wheel). 

X210Cr12+QW material – Differences are also minimal of measured Ra values. Monitored 

parameter decreases for vf =23m.min
-1

 only. The lowest size of force was measured for other 

values of feed and deep of cut using wheel A. Positive effect of additional abrasives is not 

possible to confirm. Current data are inputs for design of wheels structure and for the 

subsequent research into this topic especially. 

 Monitoring a dynamic behaviour of the process 

 Application of process liquid in research of the influence of abrasives  

 Research the cutting process of polymeric materials machining  

 Research an effect of cryogenic cooling on character of grinding process 

 Prediction and simulation unconventional grinding materials behaviour  

http://slovnik.seznam.cz/?q=cutting%20efficiency&lang=en_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=cutting%20efficiency&lang=en_cz
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