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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 ČÁSTEČKA, T. Porovnání mikrogeometrie řezných nástrojů pomocí optického 

mikroskopu. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 2019, 83 s. Vedoucí práce: 

Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. 

 

 Bakalářská práce se zabývá podstatou úpravy ostří řezných nástrojů ze slinutých karbidů. 

V úvodu jsou popsány technologie na tyto úpravy a způsoby měření. Dále je především 

věnována pozornost na celkový vliv mikrogeometrie řezných nástrojů na proces obrábění. 

V experimentální části jsou na nástrojích pomocí optického mikroskopu měřeny parametry 

z hlediska mikrogeometrie na hlavním ostří, na ostří v oblasti poloměru špičky  

a na plochách hřbetě a čele. V poslední části experimentu je měření dotykovým zařízením. 

 

 

 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS  

 

 ČÁSTEČKA, T. Comparison of Microgeometry of Cutting Tools Using an Optical 

Microscope. Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Machining and Assembly and Engineering 

Metrology, 2019, 83 p. Thesis head: Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. 

 

 The Bachelor Thesis deals with the essence of the cutting edge of cutting tools from sintered 

carbides. The introduction describes technologies for these modifications and methods of 

measurement. Furthermore, attention is paid to the overall influence of cutting tools 

microgeometry on the machining process. In the experimental part, the parameters from the 

point of view of microgeometry on the main blade, on the cutting edge in the area of the 

radius of the tip and on the surfaces of the clearance surface and rake surface are measured 

by optical microscope tools. In the last part of the experiment, the touch device is measured. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 
 

Symbol Význam Jednotka

   

A–I  vyměnitelná břitová destička pro měření [−]

Aα plocha hřbetu nástroje [−]

Aγ plocha čela nástroje [−]

BE technologie leštění kartáčem [−]

B-Graf technologie mokré pískování [−]

Fc hlavní složka řezné síly [N]

Ff posuvová složka řezné síly [N]

Fp pasivní složka řezné síly [N]

K ukazatel symetrie břitu [−]

Ml(c) materiálová délka profilu na úrovni c [µm]

OT technologie vlečné omílání [−]

PVD fyzikální depozice vrstev [−]

R´ poloměr zaoblení hrotu snímače [µm]

R1(2) maximální výška profilu v průměru [µm]

Ra průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [µm]

Rk jádrová hloubka drsnosti [µm]

Rku strmost profilu drsnosti [−]

Rmr(c) materiálový podíl drsnosti profilu [%]

Rmr1 materiálový podíl drsnosti profilu nad materiálem jádra [%]

Rmr2 materiálový podíl drsnosti profilu pod materiálem jádra [%]

Rq průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu [µm]

Rsk sklon posuzovaného profilu drsnosti [−]

RSN technologie kartáčování [−]

Rsm průměrná šířka prvků profilu [µm]

Rz největší výška profilu [µm]

S hlavní ostří nástroje [−]

Sa aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu [µm]

SK slinutý karbid [−]

Sk výška materiálu jádra [µm]

Sku špičatost omezené stupnice povrchu [−]
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Smr1 vrcholový materiálový podíl drsnosti nad materiálem jádra [%]

Smr2 vrcholový materiálový podíl drsnosti pod materiálem jádra [%]

Sq základ průměrné výšky čtvercem omezené stupnice povrchu [µm]

Ssk šikmost omezené stupnice povrchu [−]

Sz maximální výška omezené stupnice povrchu [µm]

Sα velikost zaoblení na hřbetní ploše [µm]

Sγ velikost zaoblení na čelní ploše [µm]

UC rozšířená kombinovaná nejistota [µm]

VBD vyměnitelná břitová destička [−]

Xs šířka prvku profilu [µm]

Zp výška výstupku profilu [µm]

Zv hloubka prohlubně profilu [µm]

Z(x) hodnota souřadnice [µm]

ap hloubka řezu [mm]

c poloha řezu profilu [µm]

fn posuv na otáčku [mm]

h tloušťka nedeformované třísky [µm]

k koeficient rozšíření kombinované standartní nejistoty [−]

ln vyhodnocovaná délka [mm]

n počet měření [−]

rn poloměr zaoblení ostří nástroje [µm]

rε poloměr zaoblení špičky nástroje [mm]

s tloušťka ubírané vrstvy [mm]s(r)  výběrová směrodatná odchylka [µm]s(r̅) směrodatná odchylka rozptylu dílčích aritmetických průměrů [µm]

t šířka ubírané vrstvy [mm]

uA standartní nejistota typu A [µm]

uC kombinovaná standartní nejistota [µm]

vf posuvová rychlost [mm·min-1]

vc řezná rychlost [m·min-1]x̅ výběrový průměr [µm]

α úhel hřbetu nástroje [°]

αo úhel hřbetu nástroje v ortogonální rovině [°]

β úhel břitu nástroje  [°]
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βo úhel břitu nástroje v ortogonální rovině [°]

γ úhel čela nástroje [°]

γo úhel čela nástroje v ortogonální rovině [°]

ε náhodná chyba [µm]

εr úhel špičky nástroje [°]
ϑ teplota nástroje [°C]

ϰr úhel nastavení hlavního ostří [°]

ϰr´ úhel nastavení vedlejšího ostří [°]

λc mezní vlnová délka profilu [µm]

λs úhel sklonu ostří [°]
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ÚVOD 

Úprava ostří řezných nástrojů má významný vliv na celý proces obrábění. Správnou 

a vhodnou dokončovací úpravou nástrojů se v praxi předchází mnoha technologickým  

i ekonomickým problémům. Nástroje s upraveným ostří mají lepší řezivost, vyšší životnost 

a celkově zvyšují efektivitu obrábění. Cílem ve skutečnosti není pouze vytvořit obrobek 

požadovaných vlastností, ale obrábět takovým způsobem, aby nedocházelo k poškozování 

obráběcích nástrojů a dosahovalo se maximální produktivity.  

Tato práce se zabývá problematikou úpravy ostří řezných nástrojů, konkrétněji 

vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů. Dále celkovým vlivem 

mikrogeometrie řezného nástroje na proces obrábění. V experimentální části proběhlo 

měření parametrů z hlediska mikrogeometrie na hlavním ostří, na ostří v oblasti poloměru 

špičky a na plochách hřbetě a čele na devíti vzorkách stejného typu vyměnitelné břitové 

destičky, které se od sebe liší rozdílnou technologii konečných úprav a hodnotou poloměru 

zaoblení ostří.  

Téma bakalářské práce bylo realizováno pod Katedrou obrábění, montáže  

a strojírenské metrologie ve spolupráci se společností Dormer Pramet s.r.o., která se zabývá 

měřením a úpravou mikrogeometrie. Důležitost, podstata a trend mikrogeometrie byla 

hlavním důvodem k výběru a řešení mé bakalářské práce. Hlavním cílem bude analýza  

a vliv úpravy na ostří řezných nástrojů. Dále v experimentální části měření na jednotlivých 

nástrojích a vyhodnocení výsledků.  
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
PROBLEMATIKY 

Nástroje pro strojní obrábění kovových materiálů patří mezi jednu 

z nejvýznamnějších skupin nástrojů používaných v průmyslové výrobě, neboť  

na technologie obrábění jsou ve výrobě kladeny čím dál větší požadavky. 24 

Pro systémový vývoj přesných řezných nástrojů je nezbytné pozorovat související 

aspekty: materiál řezného nástroje, technologii povlaku, makrogeometrii a také úpravu 

mikrogeometrie ostří. 1 

 

Obrázek 1.1 Procentuální podíl jednotlivých výrobních postupů 3 

 

Pod pojmem mikrogeometrie nástroje si lze představit především útvary vyskytující 

se na břitu, které se pohybují v řádech mikrometrů a jedná se zejména o zakřivenost 

povrchu břitu vlivem drsnosti po broušení a o defekty vzniklé po broušení. Mikrogeometrie 

nástroje je do jisté míry ovlivněna použitým řezným materiálem ve smyslu, jak dobře jde 

tento materiál vybrousit k tzv. „dokonalé ostrosti“, tak i nanesenou otěruvzdornou vrstvou, 

která dokonale opisuje povrch nástroje a ovlivňuje výslednou drsnost povrchu. 41 

Úprava mikrogeometrie spočívá ve zlepšení vlastností břitu v místě řezu. Ovlivňuje 

velikost řezných sil, míru opotřebení na nástroji, délku trvanlivosti, resp. životnosti  

a zároveň i vlastnosti obráběného materiálu. Cílená úprava ostří má krátkodobou historii 

vzhledem k postupnému vývoji řezných nástrojů. Mikrogeometrie břitu se nejčastěji 

sleduje z hlediska velikosti poloměru zaoblení ostří rn. Zaoblený břit na řezném nástroji 

zamezí vzniku opotřebení a zároveň dojde k jeho stabilizaci. 1, 26 
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Obrázek 1.2 Rozdíl mezi ostrým neupraveným a upraveným ostřím 23 

Na Obrázku 1.2 je znázorněn rozdíl mezi ostrým neupraveným nástrojem a nástrojem  

s upraveným ostřím. V levé části je ostrý neupravený nástroj. I ostří takového nástroje má 

ovšem určitý poloměr zaoblení. Nelze vyrobit dokonale ostrý nástroj. Cíleným zaoblením 

ostří se případné defekty a deformace nástroje eliminují. 14 

 Řezný nástroj po úpravě mikrogeometrie eliminuje řadu nepříznivých nedostatků  

a má velký význam na zlepšení: 50 

• řezné síly, 

• řezné teploty, 

• opotřebení a trvanlivost nástroje, 

• utváření třísky, 

• kvalitu obrobeného povrchu, 

• přesnost obrábění, 

• přilnavost deponované vrstvy. 

 

Značný vliv na úpravu mikrogeometrie má také materiál, ze kterého je řezný nástroj 

zhotoven. Zkosené ostří se vyskytuje u řezné keramiky, kubického nitridu bóru  

a polykrystalického nitridu bóru. Zaoblené ostří u slinutých karbidů, rychlořezné oceli  

a polykrystalického diamantu. 1 
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Zaoblení řezného nástroje také může popisovat K faktor neboli ukazatel symetrie 

břitu. Tento parametr je určen jako podíl poloměru zaoblení na čele Sγ a poloměru zaoblení 

na hřbetu Sα. 
1 

 𝐾 = 𝑆𝛾𝑆𝛼 [−] (1.1) 

 

Ukazatel symetrie břitu je bezrozměrná jednotka a může nabývat tří výsledků. Je-li 

K=1 jedná se o symetrický tvar zaoblení ostří. V případě, že K<1 je zaoblení nakloněné 

více k čelní ploše nástroje.  Tento stav se taky nazývá „trumpet form“. Pokud K>1 je 

zaoblení řezného nástroje nakloněné více k ploše hřbetní. Tento stav se také nazývá 

„waterfall form“. 1 

 
Obrázek 1.3 Tvary zaoblení ostří 7 

Při depozici tenké vrstvy na ostré neupravené ostří může docházet k odlupování 

povlaku vlivem velkého napětí koncentrovaného do malé plochy. Problém na nástroji 

s ostrým neupraveným ostřím může vzniknout i po broušení vlivem vytrhání tvrdých 

karbidů z pojiva. Proto se většina výrobců snaží tomuto efektu zabránit a před vlastní 

depozicí se nasazují různé technologie úpravy břitu. Patří sem především kartáčování, 

pískování, otryskávání a vlečné omílání. 41 

Z hlediska mikrogeometrie na řezných nástrojích, je také důležitá drsnost povrchu. 

Základní definice dle ČSN EN ISO 4287, popisující termíny, definice a parametry povrchu, 

stanovuje, že drsnost je souhrn nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, které 

nevyhnutelně vznikají při výrobě nebo jejím vlivem. Jedná se o parametry měřené  

a vyhodnocované v mikrometrech. 46 

Standardně jsou parametry profilu povrchu rozděleny do tří skupin, a to na parametry 

výškové, délkové a hybridní, kde v praxi jsou nejpoužívanější parametry výškové. Dále 

jsou uvedeny pouze vybrané parametry. 46 
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Výškové parametry (výstupky a prohlubně):   

• největší výška profilu Rz – součet výšky Zp nejvyššího výstupku profilu a hloubky 

Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky 51 

 

Výškové parametry (průměrné hodnoty souřadnic): 

• Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Ra – aritmetický průměr 

absolutních hodnot souřadnic Z(x) v rozsahu základní délky 51 

• Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu Rq – kvadratický průměr 

souřadnic Z(x) v rozsahu základní délky 51 

• Šikmost posuzovaného profilu Rsk – podíl průměrné hodnoty třetích mocnin 

souřadnic Z(x) a třetí mocniny hodnoty Rq v rozsahu základní délky 51 

• Špičatost posuzovaného profilu Rku – podíl průměrné hodnoty čtvrtých mocnin 

souřadnic Z(x) a čtvrté mocniny hodnoty Rq v rozsahu základní délky 51 

 

Délkové parametry: 

• Průměrná šířka prvků profilu – aritmetický průměr šířek Xs prvků profilu v rozsahu 

základní délky 51 

 

Křivky a odpovídající parametry: 

• Materiálový poměr profilu (nosný podíl) Rmr – poměr délky materiálu elementů 

profilu Ml(c) na dané úrovni c, k vyhodnocované délce 51 

• Křivka materiálového poměru profilu (nosná křivka, Abbott Firestoneova křivka) – 

křivka představující materiálový poměr profilu v závislosti na výšce úrovně 51 

 
Obrázek 1.4 Křivka materiálového poměru 21 
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Technologie úpravy povrchu pro řezné nástroje způsobují aperiodický povrch.  

Pro tyto povrchy má větší význam posuzování plošné drsnosti, jelikož parametry drsnosti 

jsou posuzovány z celé měřené plochy. Všechny termíny, definice a parametry plošné 

drsnosti popisuje norma ČSN EN ISO 25178-2. Dále jsou uvedeny vybrané parametry  

a jejich definice. 49 

 

Výškové parametry: 

• Maximální výška omezené stupnice povrchu Sz – součet maximální hodnoty výšky 

piku a maximální hodnoty hloubky prohlubně uvnitř určené plochy 52 

• Aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu Sa – aritmetický průměr 

absolutních hodnot koordinace uvnitř určené plochy 52 

• Základ průměrné výšky čtvercem omezené stupnice povrchu Sq – vymezení 

průměrné hodnoty čtverce hodnot koordinace uvnitř plochy definice 52 

• Šikmost omezené stupnice povrchu Ssk – kvocient průměrné hodnoty koordinační 

krychle a hodnot a krychle Sq uvnitř určené plochy 52 

• Špičatost omezené stupnice povrchu Sku – kvocient průměrné čtvrté mocniny 

hodnoty koordinace a hodnoty čtvrté mocniny Sq uvnitř určené plochy 52 

 

Funkční a související parametry: 

• Výška jádra Rk – vzdálenost mezi nejvyšší a nejnižší úrovní povrchu jádra 52 

• Poměr materiálu Smr1 – poměr plochy materiálu v průsečíku přímky, která odděluje 

vystupující vrchy od jádra povrchu k ploše hodnocení 52 

• Poměr materiálu Smr2 – poměr plochy řezu materiálu vymezený přímkou, která 

odděluje vystupující údolí od jádra povrchu, k hodnocené ploše 52 

 

Mimo výškových, funkčních a souvisejících parametrů plošné drsnosti se dále 

uvádějí prostorové a hybridní parametry. 52 
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1.1 Technologie přípravy povrchu řezných nástrojů 

Ostří u nových a renovovaných nástrojů je po broušení nehomogenní a plné defektů. 

Tyto chyby jsou iniciátory možných porušení tenkých vrstev a mohou vest ke snížení 

užitných vlastností řezného nástroje. Nástroj s ostrým neupraveným ostřím není zpravidla 

výhodný, neboť při prvním kontaktu nástroje s obráběným materiálem dochází  

k poškození a vzniká přirozené zaoblení na ostří nástroje. Při takovém efektu může dojít  

i k odstranění povlaku z ostří a tím i ke snížení životnosti nástroje. 32 

Mechanické procesy 

• kartáčování, 

• kombinace kartáčování – leštění, 

• vlečné omílání, 

• otryskávání proudem abraziva, 

• otryskávání vodním paprskem s abrazivem, 

• magnetické dokončování. 

Tepelné procesy 

• laserové obrábění, 

• elektrojiskrové obrábění, 

• obrábění plazmou, 

• obrábění svazkem elektronů. 

Chemické procesy 

• chemické obrábění, 

• elektro-chemické obrábění. 

 
Obrázek 1.5 Schéma vybraných technologií na úpravu řezných nástrojů 2, 23 
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1.1.1 Kartáčování 

Jedná se o první aplikaci na úpravu ostří řezného nástroje. Základem je jednoduchost 

technologie, kdy není zpravidla potřeba žádné speciální přístrojové vybavení. Kartáče jsou 

vyrobeny nejčastěji z umělých nylonových vláken a jsou vyplněna částicemi tvrdého 

abraziva. Mezi nejčastěji používané abrazivum je karbid křemíku a oxid hlinitý. 1 

Kartáče se rozlišují v závislosti na velikosti požadovaného zaoblení a drsnosti, jaké 

je potřeba dosáhnout. Dále se kartáčování rozlišuje směrem pohybu kartáče, a to na z jedné 

strany nebo z druhé strany. Kartáčovat lze od hřbetu k čelu i naopak. 50 

Mezi výhody této technologie patří jednoduchost a opakovatelnost celého procesu, 

použití pro hromadnou výrobu či možnost nastavení požadované velikosti břitu nástroje. 

Nevýhody jsou vysoké pořizovací náklady na kartáče a také jeho opotřebení v závislosti  

na používání a čase. 1, 50 

 

Obrázek 1.6 Schéma vybavení pro kartáčování 1 

 

Obrázek 1.7 Kartáč s nylonovými brusnými vlákny 13 
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1.1.2 Kombinace kartáčování – leštění 

Tato technologie na úpravu řezných nástrojů se uskutečňuje za vzájemného pohybu 

leštícího kotouče, brusné paty a ostří. Leštící kotouč je měkký kartáč s polymerními  

nebo přírodními vlákny. Tento proces lze charakterizovat jako čtyřkomponentní systém  

a mechanismus, který se podílí na leštění kartáčováním. Také to lze popsat jako vzájemné 

působení mezi těmito komponenty: obrobkem, kapalinou, granulemi a kartáčem.  

Na drsnost povrchu má vliv jak použitá vlákna kartáče, tak zrnitost brusiva, případně styčný 

tlak brusiva na nástroje. 1 

 
Obrázek 1.8 Princip technologie kombinace kartáčování – leštění 1 

 

1.1.3 Vlečné omílání 

Tento druh omílání se využívá k modifikaci řezného břitu nástroje. Jednotlivé VBD 

jsou upevněny ve speciálních držácích. Tyto speciální držáky se v nádobě vzájemně 

nedotýkají. Samotný proces úpravy břitů se děje za působení vzájemného tlaku  

mezi omílacím médiem a řeznými nástroji. Tlak je vyvolán planetovým pohybem 

speciálních držáku s VBD. 44 

Omílací zařízení s planetovým pohybem jsou vhodná pro axiální nástroje. Výsledný 

efekt se projeví jak v dobré adhezi PVD vrstvy na břitech nástroje, tak i ve výsledném 

výkonu či životnosti nástroje. Metoda mikroúpravy břitů se může provádět i po aplikaci 

PVD vrstvy. 29 
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Média musí být pečlivě vybírána, aby odpovídala jednotlivým typům nástrojů. 

Klíčové faktory jsou složení, tvar média a výběr vhodných procesních parametrů. Správné 

rozhodnutí vyžaduje zkušenost a odbornost. U nástrojů může správnost těchto faktorů 

určovat kvalitu zaoblení ostří a zvýšit životnost nástroje. 45 

Výhodami vlečného omílání je dosažení vysoké kvality povrchu, možnost provádění 

úpravy řezných hran na více VBD zároveň, vysoká opakovatelnost a také menší časové 

náročnost celého procesu. Dbát se musí na upínací hlavici, která musí být rovnoměrně 

osazena pro dosažení homogenního opracování ostří. 50 

 

Obrázek 1.9 Schéma vlečného omílání 15 

 

Obrázek 1.10 Princip vlečného omílacího zařízení 10 
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1.1.4 Otryskávání proudem abraziva 

Tato technologie, též často nazývaná pískování, funguje na principu opracování břitu 

řezného nástroje proudem vysoké rychlosti vzduchu a brusiva, které může dosahovat  

až 300 m∙s-1. Abrazivum je nejčastěji oxid křemičitý nebo oxid hlinitý. Faktory ovlivňující 

konečný výsledek opracování ostří jsou typ a velikost abraziva, vzdálenost trysky  

od obrobku, tlak a průtok abraziva. 1 

Výhoda této metody spočívá v menší časové náročnosti. Bez vody ovšem má tato 

technologie značnou nevýhodu, protože se dosahuje vysoké drsnosti povrchu na rozdíl  

od jiných metod. Hodnoty Ra můžou činit až 6,3 µm. Také se může nepříznivě 

opotřebovávat tryska vlivem proudícího abraziva. 1, 25 

 

Obrázek 1.11 Princip otryskávání proudem abraziva 1 

 

1.1.5 Otryskávání vodním paprskem s abrazivem 

Tato technologie využívá abraziva na úpravu ostří řezného nástroje v kombinaci 

s paprskem vody pod velkým tlakem. Tlak, který na ostří dopadá má velikost zpravidla 

v rozmezí 4-6 MPa. Rychlost dopadu směsi může být 150 až 300 m∙s-1. Používaným 

abrazivem může být oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, stejně jako u otryskávání proudem 

abraziva bez vodního paprsku. 1 

Velkou výhodou této technologie přináší využití vody, která nezpůsobuje tak velkou 

drsnost. Dále voda potlačuje vznik prachu na obrobeném povrchu a zároveň omezuje vznik 

tepelně indukované deformace na obrobeném povrchu. Ovšem technologie si při používání 

vyžaduje přítomnost čerpadla. 1, 50 
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Obrázek 1.12 Princip otryskávání vodním paprskem s abrazivem 1 

 

1.1.6 Magnetické dokončování 

Magnetické abrazivní dokončování je jednou z nekonvenčních dokončovacích 

procesů. Abrazivní částice jsou magneticky spojeny mezi magnetickými póly podél linie 

magnetické síly, čímž vzniká magnetický brusný kartáč. Magnetické pole uchovává prášek 

v mezeře a působí jako pojivo, které způsobuje, že je prášek přitlačen na povrch, který má 

být dokončen. Účinnost magnetického leštění je závislá na typu použitého procesního média, 

velikosti procesního média, síle nárazu brusných zrn do povrchu nástroje a čase úpravy. Tyto 

faktory je nutné identifikovat a optimalizovat před vlastním procesem magnetického leštění.  

Touto metodou se získávají velmi dobré hodnoty drsnosti povrchu, také se dosahuje 

přesných vnějších zaoblení na břitu řezného nástroje. Ve výsledku je navíc tato technologie 

velmi jednoduchý automatický proces. Tato metoda má širší uplatnění i pro nástroje typu 

vrtáků, závitníků či fréz. 11, 12, 50 

 
Obrázek 1.13 Princip magnetického dokončování 11 
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1.1.7 Rozvoj, novinky a modernizace technologií 

Vývoj nových metod technologií úprav povrchu řezných nástrojů je důležitý  

pro mnoho aplikací nejen provozních a ekonomických, ale také z pohledu ochrany 

životního prostředí. 22, 31 

Například čištění a upravování povrchu nástroje laserem, obvykle pulzním, se jeví 

jako vhodná náhrada čisticích metod založených na použití rozpouštědel, mechanických 

metod, jako je např. kartáčování a otryskávání, nebo jiných čisticích procesů. Na rozdíl  

od mechanických metod nedochází při čištění laserem, případně jinou tepelnou technologií, 

k poškození povrchu čištěného materiálu a výhodou laserového čištění je také absence 

nepříznivého působení na životní prostředí. Tedy nejsou nutné další chemikálie  

a nevznikají kapalné nebo plynné odpady. Nedochází ani k přímému kontaktu s povrchem 

materiálu, což vylučuje možnost dalšího znečištění. Tato technologie je navíc plně 

automatizována a dosahuje vysokých požadovaných přesností. 22, 31 

Použití laseru při interakci laserového svazku vhodné intenzity a vlnové délky 

dochází obecně k absorpci na povrchu a k následnému odpaření materiálu. K dosažení 

optimálního čisticího efektu je důležité použití takové intenzity a dalších vhodných hodnot 

parametrů laseru, při které dochází k odpaření znečišťujícího materiálu, ale zároveň 

nedochází k poškození povrchu čištěného nástroje. Jistou nevýhodou laserového čištění 

zůstává prozatím zejména pořizovací cena laseru. S postupným rozšířením, lze 

předpokládat, že poklesnou i pořizovací náklady a zvýší se tak dostupnost této a dalších 

technologií pracujících na podobném systému. 31 

 

Obrázek 1.14 Princip čištění a úprava povrchu laserem 22 
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1.2 Měření mikrogeometrie 

Vlastní zaoblení ostří nástroje je závislé na použité technologii a jeho velikost a tvar 

závisí na použitém médiu. Z hlediska řezného procesu je velmi důležité ho umět popsat  

a změřit, tak aby řezný proces splňoval základní podmínky záběru. Základní metody, 

kterými lze měřit zaoblení a drsnost povrchu, lze rozdělit na dotykové a bezdotykové. 41 

 

1.2.1 Dotykové metody 

Mezi dotykové metody, které někteří výrobci používají, je např. měření pomocí 

profilometru. Toto zařízení využívá speciálního raménka s diamantovým hrotem  

o vrcholovém úhlu 60°, které je posouváno po povrchu přes ostří nástroje. Nutnou 

podmínkou při snímání profilu zaoblení ostří je dodržení souměrnosti snímaného profilu 

ostří. Systém ovšem neumožňuje měření drsnosti povrchu na břitu nástroje, ale pouze jeho 

zaoblení. 41 

Další metodou jsou laboratorní drsnoměry umožňující měření špatně přístupných 

ploch. Proto se dodávají s řadou vyměnitelných snímacích ramének. Důraz se klade  

na citlivost snímání drobných nerovností a linearitu snímání příčných pohybů. Snímací hrot 

má proto menší vrcholový úhel a malý poloměr zaoblení R´ a je choulostivější. Při měření 

se používá stativ. Příčné pohyby snímacího hrotu se snímají Hallovými sondami s vysokou 

linearitou. Drsnoměr je připojitelný na počítač pro evidenci výsledků a tisk protokolů. 

Výhodou těchto systému je, že umožňují měření obou parametrů, tedy poloměru zaoblení  

i drsnost povrchu v námi požadovaných místech. 41 

 

 

Obrázek 1.15 Schéma měření pomocí profilometru 41 
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1.2.2 Bezdotykové metody 

První možností je např. měření pomocí konfokálních laserových mikroskopů. 

Mikroskop umožňuje trojrozměrné pozorování dané drsnosti povrchu a celkového tvaru  

i vysoce přesné trojrozměrné měření v reálném čase. Jde o velmi spolehlivé měření profilu 

jemných povrchů. Pozorování je prováděno za pokojové teploty a atmosférického tlaku. 

Má velmi rychlé a snadné ovládání a možnost opakovatelnosti. Díky vynikajícímu 

rozlišení, výbornému kontrastu a velkému rozsahu zvětšení zprostředkovává prostor  

mezi optickou a elektronovou rastrovací mikroskopií bez nutnosti speciální úpravy vzorku. 

Zásluhou bodového rastrování laserového paprsku a konfokálnímu principu je dosaženo 

trojrozměrné zobrazení povrchu. 40, 41 

Další možností bezdotykového měření jsou systémy, např. EdgeMaster, které jsou 

určeny přímo pro měření zmíněných parametrů na nástroji. Jejich výhodou je jednoduchost 

a rychlost vyhodnocování získaných výsledků. Nevýhodou je však, že se musí každý 

parametr měřit zvlášť. 41 

 

Obrázek 1.16 Princip konfokálního laserového mikroskopu 40 

 

Obrázek 1.17 Popis konfokálního laserového mikroskopu 40 
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1.2.3 Porovnání dotykové a bezdotykové metody 

Při měření struktury povrchu stejného vzorku dotykovým a bezdotykovým způsobem 

zpravidla dostaneme různé výsledky. Problémem použití optických měřicích přístrojů je to, 

že dochází ke ztrátě dat, a to na hranách nebo v místech náhlých a rychlých změn tvaru 

profilu povrchu. V těchto místech se nemusí světelný paprsek správně odrážet zpět  

do detektoru a následně nemusí být hodnoty dat zaznamenány. Mnoho optických metod 

měření je založeno na zaostřování bodu na kontrolovaném povrchu. Struktura povrchu je 

odvozována z průměrného signálu získaného z plochy zaostřeného bodu. V porovnání  

s dotykovou metodou je výsledným efektem uvedeného procesu uhlazení povrchu, které 

má za následek zmenšení šířky pásma dat pro zpracování. 30 

Dotykové metody proti optickým mají také zřejmou výhodu ve větší toleranci vůči 

znečištění. Snímací hrot odsune malé nečistoty nebo mu nevadí olejová vrstva. Optická 

sonda vyžaduje skutečně čistý měřený povrch. Na druhou stranu, je-li povrch příliš 

adhezivní, může se hrot u dotykové metody poškodit. V některých ojedinělých případech 

se také může hrot ke vzorku přilepit a stejným způsobem může dojít k poškození. U velkých 

rozměrových rozdílů profilu povrchu je navíc předem znemožněno použití snímacího 

hrotu. 17, 30 

 

Obrázek 1.18 Porovnání dotykové a bezdotykové metody 17 
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2 GEOMETRIE ŘEZNÉHO NÁSTROJE A 
JEJÍ VLIV NA OBRÁBĚNÍ 

Různým vlastnostem obráběných materiálů musí být přizpůsobeny břity řezných 

nástrojů, aby správně a hospodárně plnily svůj účel. Velmi důležité pro spolehlivou práci 

nástrojů jsou úhly na jejich břitech, tj. úhly, které svírají čelo, hřbet a ostří proti obrobku 

při obrábění. Na těchto úhlech závisí jak výkon jednotlivých nástrojů, tak i jejich 

trvanlivost, hospodárnost obrábění a kvalitu obrobené plochy. Úhly na břitech mají také 

veliký vliv na průběh tvorby třísky, a tím i na povahu namáhání nástroje při obrábění. 

Určují velikost řezných sil i množství tepla vyvinutého na břitu a množství energie, kterou 

je nutno vynaložit k obrábění. 33 

 

2.1   Obecná geometrie vyměnitelné břitové destičky 

Lze konstatovat, že třísky musí být odváděny tím nejlepším možným způsobem, 

přičemž odchod třísek je ovlivněn zejména základní geometrií nástroje. Základní geometrii 

lze v podstatě chápat jako způsob upnutí břitové destičky v držáku. Existují dvě základní 

geometrie nástroje: 28 

• pozitivní,  

• negativní (v kombinaci s rovnou plochou čela). 

Pozitivní geometrie poskytuje nižší řezné síly a vznik tepla a obecně lepší odvod 

třísek. Nevýhodou této geometrie je její menší relativní pevnost. Negativní geometrie 

zaručuje pevný nástroj, ale s vyššími řeznými silami, větším množstvím vzniklého tepla  

a horším odvodem třísek. 28 

 

Obrázek 2.1 Obecný rozdíl mezi pozitivní a negativní geometrií nástroje 36 
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Při volbě soustružnických VBD je třeba uvážit celou řadu parametrů. Aby byla 

dosažena dobrá kontrola utváření třísek a výkonnost obráběcího procesu, je potřeba pečlivě 

zvážit volbu geometrie, nástrojové třídy, velikosti a poloměru zaoblení špičky břitové 

destičky rε, jakož i úhlu nastavení hlavního ostří ϰr. 
34 

V závislosti na prováděné operaci, např. dokončování je potřeba volit vhodnou 

geometrii VBD. S ohledem na pevnost a hospodárnost je nejvhodnější zvolit největší možný 

úhel εr břitové destičky. V závislosti na hloubce řezu ap volit velikost břitové destičky.  

V případě sklonů ke vzniku vibrací je ideální zpětně volit menší poloměr zaoblení špičky. 

Geometrie pro soustružení lze rozdělit na tři základní typy z hlediska geometrie břitu, které 

jsou optimalizované pro hrubovací operace, střední obrábění a dokončování. 34 

 

• Hrubování 
Nástroje pro použití při kombinaci velkých hloubek řezu a vysokých posuvových 

rychlostí vf. Dále použití pro operace, které vyžadují maximální bezpečnost a spolehlivost 

břitu. U hrubování je kladen hlavní důraz na množství odebraného materiálu za časovou 

jednotku. 34, 39 

 

Obrázek 2.2 VBD pro hrubovací operace 34 

 

• Střední obrábění 
Nástroje pro použití pro střední až lehké hrubování. Zvládnou široké pásmo 

kombinací hloubky řezu a rychlosti posuvu. 34 

 

Obrázek 2.3 VBD pro střední obrábění 34 
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• Dokončování 

Tato VBD se používá pro operace s malou hloubkou řezu a nízkými rychlostmi 

posuvu. Operace vyžadující nízké řezné síly. Dokončovací VBD zpravidla umožňují  

až dvojnásobné zvýšení posuvové rychlosti při zachování hodnoty maximální výšky 

nerovnosti obrobené plochy. 34, 38 

 

Obrázek 2.4 VBD pro dokončovací operace 34 

 

Geometrie řezného nástroje, zejména nástrojové úhly ovlivňují velikost řezných sil, 

teplotu řezání, tvorbu třísky, míru opotřebení, hospodárnost obrábění, strukturu povrchu  

a vlastnosti povrchové vrstvy. 47 

 

2.2 Vliv geometrie na řezné síly 

Řezné síly jsou limitujícím prvkem obrobitelnosti. Ovlivňují spotřebu energie během 

procesu. Vysoké řezné síly znamenají vysoký výkon a použitelný výkon je vždy omezen. 

Vysoké řezné síly způsobí větší deformace řezných nástrojů a obrobků, což může mít  

za následek vibrace a deformace obrobku. V případě, že jsou použité řezné síly příliš 

vysoké, může být životnost nástroje krátká a zvyšuje se riziko vylomení břitu. 27 

Řezné síly jsou ovlivněny kromě materiálem obrobku, použitelnými řeznými 

podmínkami, také geometrií řezného nástroje. Nejvýznamnější vlastností nástroje, která 

působí na řeznou sílu, je jeho „ostrost“. Ta je definována zejména úhlem čela γ. Obecně 

platí, čím je úhel čela větší, tím nižší jsou řezné síly. Je však potřeba vzít v úvahu  

i mikrogeometrii břitu nástroje. 27 

Dále se v praxi vychází z dalších různých předpokladů. Obrábění s negativním úhlem 

čela γ je efektivní u materiálů, jako jsou oceli nebo litiny. Vytváří však vyšší řezné síly, 

může omezovat odvod třísek a může způsobovat vibrace u méně pevných strojů, upínacích 

přípravků a obrobků. Pozitivní úhel γ vytváří nižší řezné síly, usnadňuje odvod třísek,  

ale nástroj je náchylnější k vylamování ostří nebo zlomení destičky a utváření třísek může 

být neřízené. Obrábění s pozitivním úhlem je vhodné u měkčích materiálů a superslitin, 

které vyžadují ostrý břit nástroje. 38 
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       Obrázek 2.5 Řezné síly ve vztahu s řeznou rychlostí, hloubkou řezu a posuvem 27 

Na Obrázku 2.5 je černá křivka značená jako hlavní řezná síla Fc, modrá je posuvová 

složka řezná síly Ff a červená pasivní složka řezné síly Fp. 
27 

 

2.3 Vliv geometrie na teplotu řezání 
Při obrábění kovů vznikají teploty průměrně kolem 600-800 °C v místě, kde břit 

nástroje deformuje materiál obrobku a odděluje ho. Při plynulé operaci soustružení má 

ohřev vyrovnaný lineární průběh. Teplo generované při obrábění je absorbováno všemi 

prvky soustavy. Typicky jde 10 % tepla do obrobku, zatímco 80 % je odváděno z místa 

řezu třískou a 10 % přechází do nástroje. To, že tříska odvádí většinu tepla, je ideální stav, 

protože vysoké teploty zkracují životnost nástroje a mohou poškodit i obrobek. 34 

Geometrie ostří zahajuje proces odebírání materiálu a ovlivňuje vznik tepla. Břit 

nástroje, který přichází do styku s obrobkem, může být zkosený, zaoblený nebo ostrý. 

Zkosené nebo zaoblené hrany jsou pevnější, avšak produkují více tepla. Ostrý břit,  

ač není tak silný, produkuje méně tepla. 37 

 

Obrázek 2.6 Vliv ostrosti břitu na teplotu nástroje při obrábění 1 
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Správná geometrie řezného nástroje rovněž ovlivňuje a případně eliminuje vznik 

opotřebení. Typickými příkladem nežádoucího opotřebení zapříčiněné vysokým tepelným 

namáháním je vznik plastické deformace. Jedním z řešení, jak tomuto opotřebením 

v průběhu obrábění předcházet je volba pozitivní geometrie nástroje. Dále platí,  

že se zmenšujícím se úhlem nastavení hlavního ostří ϰr se zvětšuje délka styku ostří  

s obráběným kovem. Odvádění tepla od ostří do tělesa nástroje se zlepšuje, teplota břitu 

klesá a trvanlivost nástroje se zvětšuje. 33 

 

2.4 Vliv geometrie na tvorbu třísky 

Tvorbu třísky ovlivňují zejména geometrické úhly řezného nástroje.  Úhly na břitech 

mají velký vliv na průběh tvoření třísky, a tím i na povahu namáhání nástroje  

při obrábění. Velikost úhlu hřbetu α je lepší volit větší při ubírání třísky malé tloušťky, tedy  

pro obrábění s menším posuvem na otáčku fn. Naopak úhel břitu β je vhodné volit co 

nejmenší. Čím větší je úhel β, tím vzniká větší odpor při oddělování třísky. Ovšem malým 

úhlem β by se zmenšila jeho pevnost a tuhost zvláště při obrábění materiálů větších 

pevností. Dále je žádoucí, aby byl co největší úhel čela γ, resp. kladný. Záporný úhel γ má 

za následek zvětšení intenzity plastických deformací v odřezávané vrstvě materiálu, 

zvětšuje se tření třísky odcházející po čele. Současně se zvětšuje řezný odpor materiálu  

a roste intenzita otupování břitu řezného nástroje. 33 

Na pěchování třísky má vliv úhel sklonu ostří λs. Je-li úhel λs roven nule, svinuje se 

tříska na čele nástroje do spirály. Při záporném úhlu λs odchází tříska ve tvaru šroubovice  

ve směru proti posuvu nástroje. V poslední variantě, je-li úhel λs kladný, odchází tříska  

ve tvaru šroubovice ve směru od obrobku. 33 

 

Obrázek 2.7 Vliv úhlu sklonu ostří λs na tvorbu třísky 33 
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Dalším geometrickým úhlem řezného nástroje, který ovlivňuje tvorbu třísky, je  

úhel ϰr. Úhel nastavení hlavního ostří ϰr určuje tvar průřezu, neboť vztah, mezi tloušťkou 

a šířkou ubírané vrstvy se mění se změnou úhlu nastavení hlavního ostří. Při zmenšování 

úhlu ϰr se tloušťka ubírané vrstvy zmenšuje, kdežto šířka se postupně zvětšuje. Přitom se 

však plocha průřezu třísky nemění. 33 

 

Obrázek 2.8 Vliv úhlu ϰr na změnu tloušťky odebíraného materiálu 33 

Geometrie VBD pro utváření třísek se skládá ze tří základních částí: geometrií břitu 

nástroje, drážky pro řízení utváření a odvodu třísek, resp. geometrií utvařeče třísek a fazetky 

mezi hranou a drážkou utvařeče. Břit zahajuje proces střihu třísky, drážka pro řízení 

utváření a odvodu třísek určuje, jak bude tříska vytvářena a fazetka řídí přechod mezi těmito 

dvěma fázemi. 38 

 

Obrázek 2.9 Geometrie VBD pro utváření třísek 28 
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2.5 Vliv geometrie na strukturu povrchu a povrchové vrstvy 

Ostrý břit nástroje nemusí nezbytně zajišťovat nejlepší kvalitu povrchu. Nejlepších 

výsledků se často dosahuje až po určité době používání hrany. Absolutně ostré nástroje  

na obrábění kovů se zařezávají se do obrobku tak, že vytvářejí nerovný povrch. Břit bude 

vytvářet stejnoměrnější povrch až v určitém stupni opotřebení. 38 

Úhel nastavení vedlejšího ostří ϰr´ ovlivňuje kvalitu obrobené plochy a tření nástroje  

o obrobenou plochu. Čím je úhel ϰr´ menší, tím menší je i drsnost obrobené plochy  

neboť při menším úhlu jsou stopy po obrábění menší. Úhel ϰr´ má být vždy co nejmenší, 

avšak takový, aby nevzniklo velké tření mezi nástrojem a obrobenou plochou. 33 

Jiné úhly řezného nástroje ovlivňují kvalitu obráběného povrchu. U úhlu λs platí,  

že kvalita povrchu obrobené plochy je lepší u nástrojů s kladným úhlem λs než u nástrojů 

se záporným úhlem λs. Při záporném úhlu λs je odchod třísek znesnadněn, což zhoršuje 

kvalitu obrobené plochy. 33 

 

Obrázek 2.10 Vliv úhlu ϰr´ na obrobenou plochu 33 

2.6 Vliv geometrie na opotřebení  
Opotřebením břitu nástroje se rozumí postupně probíhající proces, při kterém se 

zvětšuje poloměr zaoblení ostří, zhoršuje se drsnost plochy čela a hřbetu v místech styku  

s třískou a plochou řezu a mění se postupně geometrie břitu. K opotřebení břitu nástroje 

dochází otěrem stykových ploch. K otěru dochází jednotlivým nebo současným působením 

nepříznivých mechanismů. Za fyzikální mechanismy opotřebení jsou obvykle označovány 

abraze a adheze. Difúze a oxidace jsou chemické mechanismy opotřebení. Všechny 

zmíněné mechanismy působí v průběhu času plynule s tím, že časový okamžik začátku 

jejich působení nemusí být vždy shodný. Hřbet nástroje se opotřebovává zejména  

v důsledku abraze a oxidace. Čelo nástroje se opotřebovává především v důsledku adheze, 

difúze, abraze a oxidace. 43 
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Na skutečnost, zda se nástroj bude více opotřebovávat na hřbetě nebo čele, případně 

v oblasti špičky, mají výrazný vliv, kromě mechanismů opotřebení další faktory, kterými 

jsou druh operace, řezná rychlost a geometrie nástroje. 43 

Základní opotřebení VBD jsou následující: 16 

• hřebenovité trhliny na ostří 

• lom břitu 

• opotřebení hřbetu, 

• opotřebení ve tvaru žlábku, 

• plastická deformace, 

• nárustek, 

• únavový lom 

• vylomení ostří, 

• vymílání. 

 
Obrázek 2.11 Schéma vybraných forem opotřebení na VBD 16 
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Cílem vhodné volby geometrie a všech faktorů v procesu obrábění je vyvolat 

preferovaný druh opotřebení, který bude přinášet předvídatelnou a stabilní životnost 

nástroje. Obecně pro řezné nástroje, resp. VBD je lepší volit pozitivní geometrii a ostřejší 

břit. Například u vymílání právě nevhodná volba geometrie má za následek nežádoucí 

opotřebení. Příčinou může být špatně nastavený úhel nastavení hlavního ostří ϰr a také 

volba příliš negativní geometrie. Řešením v tomto případě je volba ostřejšího břitu, snížení 

úhlu nastavení, ale také změna hloubky řezu ap. Z toho vyplývá, že geometrie je ovlivněna  

a zároveň ovlivňuje další faktory v procesu obrábění. Volba pozitivní geometrie eliminuje 

opotřebení typu plastické deformace či nárustku. Zvolení velmi nevhodné geometrie 

řezného nástroje, případně nástrojové třídy může vést až k celkovému lomu VBD. 35 

 

2.7 Vliv geometrie na hospodárnost obrábění 
Každý typ materiálu vyžaduje různé podmínky obrábění, takže pro dosažení  

co nejlepší účinnosti nelze použít jeden typ řezného nástroje. Uživatelé očekávají, že budou 

mít stále větší produktivitu v jejich obráběcích procesech a nízké opotřebení jejich řezných 

nástrojů, tedy budou mít dlouhou životnost nástroje. Opotřebení nástroje se při obrábění 

nedá vyhnout. Pokud je ovšem životnost nástroje nepřijatelně krátká, břit se vyštipuje  

nebo dojde k vylomení destičky, či je opotřebení nástroje nepředvídatelné, je možné 

změnou geometrie nástroje a řezných podmínek dosáhnout větší životnosti nástroje. Avšak 

i když toto úsilí vede k úspěchu, opotřebení nástroje stále zůstává. Cílem je zajistit takové 

opotřebení, které bude co nejvíce předvídatelné a kontrolovatelné. 8, 9 

Lze konstatovat, že geometrie řezného nástroje vychází jak z kritéria hospodárnosti 

(minimální náklady na výrobu) tak z kritéria produktivity (co nejkratší čas na výrobu 

jednoho kusu) z řezných podmínek. Prvním krokem může být volba výhodnější VBD. 

Z hlediska produktivity, zvýší-li se řezná rychlost vc a hloubka řezu ap, musí se volit taková 

destička pro hrubování, kde může hrát důležitou roli například utvařeč třísek, který závisí 

na mnoha faktorech jako je typ obráběného materiálu nebo vliv přerušovaného  

a nepřerušovaného řezu. V kombinaci s hospodárností může být vhodné volit  

i vícebřité VBD. 42 
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2.8 Vliv mikrogeometrie na proces obrábění 
Před úpravou ostří jsou na nástroji nerovnosti, otřepy, povrchové vady  

a zvýšená drsnost povrchu. Tato úprava mikrogeometrie se může rozlišovat:  

před a po nanesení deponované vrstvy. Po nanesení povlaku je ovšem nutností pečlivě volit 

dobu a typ úpravy, aby nedošlo k poškození naneseného povlaku. Povlak má  

pro proces obrábění positivní účinek. Je nežádoucí, aby byl po krátké době poškozen. Ostří 

má před úpravou řezného nástroje poměrně nízkou mechanickou pevnost, která způsobuje 

štěpení a nestabilitu. Takový řezný nástroj má poté nižší životnost a spolehlivost. Nejen 

tyto aspekty poté vedou také k horší kvalitě obrobku. 1 

Proces úpravy mikrogeometrie odstraní vady a nesrovnalosti, vytvoří definované 

ostří a sníží drsnost na nástroji. Takový nástroj s upraveným ostří poté má zvýšenou 

životnost a spolehlivost. Vývoj opotřebení břitu a životnost nástroje je totiž ovlivněn 

geometrií břitu, konkrétněji poloměrem zaoblení ostří rn a procesem řezání. Obecně platí, 

čím je větší poloměr rn, tím je zvětšená životnost řezného nástroje. Zlepší se i celkově 

výkon a zejména pak kvalita obrobku. 1, 3, 4, 5, 6 

Tvar a úprava ostří s poloměrem zaoblením ostří rn by měl být ve výsledku 

optimalizován na základě rovnováhy mezi vlastnosti ostřejšího a zaobleného nástroje. 

Ostrý nástroj usnadňuje řezání, ovšem způsobuje vyšší koncentrací napětí. Pro nástroj 

s větším zaoblením ostří platí obtížnější řezání, ale nižší namáhání. Nejdůležitější ovšem je 

minimalizovat zlomení břitu nástroje. 1 

Dále má tvar ostří větší vliv na sílu posuvovou složku řezné síly než na hlavní složku 

řezné síly. Pokud jde o efektivní rychlost deformace, deformační oblast se rozprostírá 

hlouběji v obrobku, ale maximální hodnota se zmenšuje se zvýšeným poloměrem ostří 

nástroje. 1 

 
Obrázek 2.12 Vliv zaobleného ostří na deformační oblast v obrobku 1 
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Celkový pozitivní vliv úpravy ostří popisuje Obrázek 2.13. Cílená úprava neovlivňuje 

pouze životnost a lepší produktivní vlastnosti řezného nástroje, ale také funkční vlastnosti 

obrobku. 1 

 
Obrázek 2.13 Vliv úpravy mikrogeometrie na nástroji 7 
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3 MĚŘENÍ MIKROGEOMETRIE ŘEZNÝCH 
NÁSTROJŮ A JEJÍ POROVNÁNÍ 

3.1 Postup při měření 
Pro experiment bylo vybráno devět vzorků VBD stejného typu. Tyto VBD se od sebe 

lišily rozdílnou technologii na úpravu ostří a také vytvořenými rozdílnými poloměry 

zaoblení ostří rn. Před každým měřením byly jednotlivé vzorky VBD důkladně očištěny  

a pečlivě vkládány do přípravku na měření. Měřícím zařízením byl použit optický 

mikroskop Alicona InfiniteFocus G5. Program na následné vyhodnocování parametrů se 

jmenoval MeasureSuite 5.3.4. Cílem měření bylo získat hodnoty požadovaných parametrů 

na každém vzorku z hlediska mikrogeometrie a vyhodnotit výsledky. 

 

Obrázek 3.1 Optický mikroskop Alicona InfiniteFocus G5 20 

Jedná se o kombinaci 3D souřadnicového měřícího stroje a zařízení pro měření 

drsnosti povrchu v jednom systému. Hlavní součástí systému je přesná optika obsahující 

různé systémy objektivů. Lze dosáhnout výborných výsledků měření s vysokou přesností  

a opakovatelností. Opakovatelnost je například u objektivu s 20x zvětšením dosahuje  

10 nm a u objektivu s 50x zvětšením 3 nm. Dále jsou všechny osy vybaveny vysoce 

přesnými snímači, které zajišťují přesný pohyb při měření. Používá se také často ve výrobě  

pro automatické měření. 19, 20 
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Obrázek 3.2 Měřené VBD 

Tabulka 3.1 – Měřené VBD typu CNMG120404E-SM 

Označení  Technologie úpravy 
Nominální hodnota  

poloměru zaoblení ostří rn 

A RSN; 180 SiC 20 ± 5 [µm] 
B RSN; 80 SiC REC 20 ± 5 [µm] 
C BE+OT 20 ± 5 [µm] 
D B-Graf 20 ± 5 [µm] 
E RSN; 80 SiC REC 35 + 10 [µm] 
F RSN; 180 SiC 35 + 10 [µm] 
G BE+OT 35 + 10 [µm] 
H B-Graf 35 + 10 [µm] 
I bez úpravy bez úpravy 

 

  Technologie kartáčování RSN; 180 SiC je označení pro metodu s kruhovým 

vláknem kartáče, jedná se tzv. o „šetrné“ kartáčování. Technologie RSN; 80 SiC REC je 

označení pro metodu kartáčování s obdélníkovým vláknem kartáče, jedná se o „nešetrné“ 

kartáčování. U této metody může docházet k mikrodefektům a vydrolením na ostří VBD. 
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3.2 Měření na hlavním ostří a na ostří v oblasti poloměru špičky 

V tomto experimentu bylo cílem na každé z devíti vzorků VBD naměřit a získat 

hodnoty parametrů v oblasti hlavního ostří S a na ostří v oblasti poloměru špičky  

na nástroji. Společně se tedy jednalo o průměrnou aritmetickou úchylku posuzovaného 

profilu Ra, největší výšku profilu Rz, ukazatel symetrie břitu K a úhly břitu, hřbetu a čela 

v ortogonální rovině. Jeden z nejdůležitějších parametrů z hlediska mikrogeometrie, 

poloměr zaoblení ostří rn, byl na hlavním ostří určen jako výběrový průměr s náhodnou 

chybou. Mikroskop dokázal z jednotlivého měření získat padesát hodnot a pro statistické 

zpracování bylo vybráno náhodných deset. Z hlediska co nejlepšího srovnání bylo snahou 

v oblasti hlavního ostří měřit hodnoty ve stejné vzdálenosti od poloměru zaoblení špičky 

rε. Při měření na hlavním ostří byl použit objektiv s 50x zvětšením. Při měření na ostří 

v oblasti poloměru špičky byl použit objektiv s 20x zvětšením. 

 

 

Obrázek 3.3 Průběh měření v oblasti hlavního ostří 

• VBD: A 

 
     Obrázek 3.4 Měřená oblast na hlavním ostří a na ostří v oblasti poloměru špičky  
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     Obrázek 3.5 Poloměr rn na hlavním ostří a na ostří v oblasti poloměru špičky  

Tabulka 3.2 – Naměřené hodnoty na hlavním ostří a na ostří poloměru špičky VBD „A“ 

Měřená veličina Označení Oblast měření Jednotky 

veličin Hlavní ostří Špička 

Průměrná aritmetická  
úchylka posuzovaného profilu 

Ra 0,12 0,48 [µm] 

Největší výšku profilu Rz 0,44 1,68 [µm] 
Ukazatel symetrie břitu K 0,90 1,01 [−] 

Úhel hřbetu v ortogonální rovině αo -0,38 0,42 [°] 
Úhel břitu v ortogonální rovině βo 84,96 83,22 [°] 
Úhel čela v ortogonální rovině γo 5,42 6,37 [°] 
Poloměr zaoblení ostří rn 24,40 24,77 [µm] 

 

Tabulka 3.3 – Hodnoty pro statistické zpracování poloměru rn na hlavním ostří VBD „A“ 

n ri [µm] r̅ [µm] (ri - r̅) [µm] (ri - r̅)2 [µm] 
1 23,66  -0,74 0,5476 

2 23,54 -0,86 0,7396 

3 23,59 -0,81 0,6561 

4 23,74 -0,66 0,4356 

5 24,08 -0,32 0,1024 

6 24,47 0,07 0,0049 

7 24,77 0,37 0,1369 

8 25,29 0,89 0,7921 

9 25,48 1,08 1,1664 

10 25,42 1,02 1,0404 

 ∑244,04   ∑5,6220 

 

 

 

24,40 
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Výběrový průměr: �̅� =  ∑ 𝑟i = 244,0410𝑛𝑖=1 = 24,40 µm      (3.1) 

 

Výběrová směrodatná odchylka: s(r) = √∑ (𝑟i−�̅�)2ni=1𝑛−1 = √5,622010−1 = 0,79 µm    (3.2) 

 

Směrodatná odchylka rozptylu dílčích aritmetických průměrů:                       𝑠(r̅) = 𝑢a = s(r)√𝑛 = 0,79√10 = 0,25 µm     (3.3) 

 

Kombinovaná standartní nejistota: 𝑢A = 𝑢C = 0,25 µm     (3.4) 

 

Náhodná chyba: 𝜀 = 𝑈C = 𝑘 ∙ 𝑢C = 2,262 ∙ 0,25 = 0,57 µm    (3.5) 

  kde  k  je koeficient rozšíření kombinované standartní nejistoty 46 

 

Výsledek měření: 𝑟n = (�̅� ± 𝑈c) = (24,40 ± 0,57) µm     (3.6) 

 

Vyhodnocená velikost poloměru rn na VBD „A“ byla v oblasti hlavního ostří  

i na ostří v oblasti poloměru špičky v toleranci s nominální hodnotou 20 ± 5 µm.  

 
Obrázek 3.6 Zobrazení hlavního ostří a ostří v oblasti poloměru špičky VBD „A“ 
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• VBD: B 

Tabulka 3.4 – Naměřené hodnoty na hlavním ostří a na ostří poloměru špičky VBD „B“ 

Měřená veličina Označení Oblast měření Jednotky 

veličin Hlavní ostří  Špička 

Průměrná aritmetická  
úchylka posuzovaného profilu 

Ra 0,31 0,69 [µm] 

Největší výšku profilu Rz 0,85 2,30 [µm] 
Ukazatel symetrie břitu K 0,83 1,76 [−] 

Úhel hřbetu v ortogonální rovině αo 0,03 -0,24 [°] 
Úhel břitu v ortogonální rovině βo 84,27 82,71 [°] 
Úhel čela v ortogonální rovině γo 5,69 7,52 [°] 
Poloměr zaoblení ostří rn 23,77 29,25 [µm] 

 

Tabulka 3.5 – Hodnoty pro statistické zpracování poloměru rn na hlavním ostří VBD „B“ 

n ri [µm] 
1 22,01 

2 22,59 

3 23,18 

4 24,59 

5 25,93 

6 25,75 

7 25,09 

8 23,97 

9 22,78 

10 21,82 

 

Výsledek měření: 𝑟n = (23,77 ± 1,08) µm      (3.7) 

 

Vyhodnocení velikost poloměru rn na VBD „B“ byla v oblasti hlavního ostří 

v toleranci s nominální hodnotou 20 ± 5 µm. Na ostří v oblasti poloměru špičky 

vyhodnocená velikost poloměru rn v toleranci nebyla.  

 
Obrázek 3.7 Zobrazení hlavního ostří a ostří v oblasti poloměru špičky VBD „B“ 
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• VBD: C 

Tabulka 3.6 – Naměřené hodnoty na hlavním ostří a na ostří poloměru špičky VBD „C“ 

Měřená veličina Označení Oblast měření Jednotky 

veličin Hlavní ostří Špička 

Průměrná aritmetická  
úchylka posuzovaného profilu 

Ra 0,15 0,64 [µm] 

Největší výšku profilu Rz 0,50 2,46 [µm] 
Ukazatel symetrie břitu K 0,85 0,75 [−] 

Úhel hřbetu v ortogonální rovině αo -0,18 -0,14 [°] 
Úhel břitu v ortogonální rovině βo 83,17 83,26 [°] 
Úhel čela v ortogonální rovině γo 7,00 6,88 [°] 
Poloměr zaoblení ostří rn 26,03 23,22 [µm] 

 

Tabulka 3.7 – Hodnoty pro statistické zpracování poloměru rn na hlavním ostří VBD „C“ 

n ri [µm] 
1 26,16 

2 25,99 

3 25,99 

4 26,12 

5 26,10 

6 25,75 

7 26,18 

8 26,24 

9 26,09 

10 25,66 

 

Výsledek měření: 𝑟n = (26,03 ± 0,13) µm      (3.8) 

 

Vyhodnocená velikost poloměru rn na VBD „C“ nebyla v oblasti hlavního ostří 

v toleranci s nominální hodnotou 20 ± 5 µm. Na ostří v oblasti poloměru špičky 

vyhodnocená velikost poloměru rn v toleranci byla.  

 
Obrázek 3.8 Zobrazení hlavního ostří a ostří v oblasti poloměru špičky VBD „C“ 
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• VBD: D 

Tabulka 3.8 – Naměřené hodnoty na hlavním ostří a na ostří poloměru špičky VBD „D“ 

Měřená veličina Označení Oblast měření Jednotky 

veličin Hlavní ostří Špička 

Průměrná aritmetická  
úchylka posuzovaného profilu 

Ra 0,21 0,44 [µm] 

Největší výšku profilu Rz 0,75 1,38 [µm] 
Ukazatel symetrie břitu K 1,40 1,45 [−] 

Úhel hřbetu v ortogonální rovině αo -0,38 -0,14 [°] 
Úhel břitu v ortogonální rovině βo 84,69 83,27 [°] 
Úhel čela v ortogonální rovině γo 5,69 6,88 [°] 
Poloměr zaoblení ostří rn 27,14 28,63 [µm] 

 

  Tabulka 3.9 – Hodnoty pro statistické zpracování poloměru rn na hlavním ostří VBD „D“ 

n ri [µm] 
1 27,31 

2 27,24 

3 27,27 

4 27,06 

5 26,91 

6 27,02 

7 27,15 

8 27,25 

9 27,14 

10 27,05 

 

Výsledek měření: 𝑟n = (27,14 ± 0,09) µm    (3.9) 

 

Vyhodnocená velikost poloměru rn na VBD „D“ nebyla v oblasti hlavního ostří  

ani na ostří v oblasti poloměru špičky v toleranci s nominální hodnotou 20 ± 5 µm.  

 
Obrázek 3.9 Zobrazení hlavního ostří a ostří v oblasti poloměru špičky VBD „D“ 
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• VBD: E 

Tabulka 3.10 – Naměřené hodnoty na hlavním ostří a na ostří poloměru špičky VBD „E“ 

Měřená veličina Označení Oblast měření Jednotky 

veličin Hlavní ostří Špička 

Průměrná aritmetická  
úchylka posuzovaného profilu 

Ra 0,29 0,71 [µm] 

Největší výšku profilu Rz 0,82 2,30 [µm] 
Ukazatel symetrie břitu K 1,04 1,57 [−] 

Úhel hřbetu v ortogonální rovině αo -0,67 0,59 [°] 
Úhel břitu v ortogonální rovině βo 85,82 78,73 [°] 
Úhel čela v ortogonální rovině γo 4,84 10,69 [°] 
Poloměr zaoblení ostří rn 43,21 53,79 [µm] 

 

Tabulka 3.11 – Hodnoty pro statistické zpracování poloměru rn na hlavním ostří VBD „E“ 

n ri [µm] 
1 40,34 

2 41,30 

3 41,92 

4 42,78 

5 44,03 

6 44,74 

7 44,73 

8 44,42 

9 43,74 

10 43,80 

 

Výsledek měření: 𝑟n = (43,21 ± 1,12) µm   (3.10) 

 

Vyhodnocená velikost poloměru zaoblení ostří rn na VBD „E“ byla v oblasti ostří 

v toleranci s nominální hodnotou 35 + 10 µm. Na ostří v oblasti poloměru špičky 

vyhodnocená velikost poloměru rn v toleranci nebyla. 

 
Obrázek 3.10 Zobrazení hlavního ostří a ostří v oblasti poloměru špičky VBD „E“ 
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• VBD: F 

Tabulka 3.12 – Naměřené hodnoty na hlavním ostří a na ostří poloměru špičky VBD „F“ 

Měřená veličina Označení Oblast měření Jednotky 

veličin Hlavní ostří Špička 

Průměrná aritmetická  
úchylka posuzovaného profilu 

Ra 0,13 0,49 [µm] 

Největší výšku profilu Rz 0,40 1,39 [µm] 
Ukazatel symetrie břitu K 0,85 1,10 [−] 

Úhel hřbetu v ortogonální rovině αo -0,40 0,11 [°] 
Úhel břitu v ortogonální rovině βo 87,50 77,50 [°] 
Úhel čela v ortogonální rovině γo 2,91 12,39 [°] 
Poloměr zaoblení ostří rn 40,49 56,57 [µm] 

 

Tabulka 3.13 – Hodnoty pro statistické zpracování poloměru rn na hlavním ostří VBD „F“ 

n ri [µm] 
1 41,72 

2 41,77 

3 41,69 

4 41,37 

5 40,81 

6 40,12 

7 39,59 

8 39,21 

9 39,29 

10 39,35 

 

Výsledek měření: 𝑟n = (40,49 ± 0,78) µm         (3.11) 

 

Vyhodnocená velikost poloměru zaoblení ostří rn na VBD „F“ byla v oblasti hlavního 

ostří v toleranci s nominální hodnotou 35 + 10 µm. Na ostří v oblasti poloměru špičky 

vyhodnocená velikost poloměru rn v toleranci nebyla. 

 
Obrázek 3.11 Zobrazení hlavního ostří a ostří v oblasti poloměru špičky VBD „F“ 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Bakalářská práce                                
 

48 

 

• VBD: G 

Tabulka 3.14 – Naměřené hodnoty na hlavním ostří a na ostří poloměru špičky VBD „G“ 

Měřená veličina Označení Oblast měření Jednotky 

veličin Hlavní ostří Špička 

Průměrná aritmetická  
úchylka posuzovaného profilu 

Ra 0,10 0,56 [µm] 

Největší výšku profilu Rz 0,42 2,45 [µm] 
Ukazatel symetrie břitu K 1,01 1,26 [−] 

Úhel hřbetu v ortogonální rovině αo -0,33 0,09 [°] 
Úhel břitu v ortogonální rovině βo 86,70 77,82 [°] 
Úhel čela v ortogonální rovině γo 3,62 12,09 [°] 
Poloměr zaoblení ostří rn 38,79 38,05 [µm] 

 

Tabulka 3.15 – Hodnoty pro statistické zpracování poloměru rn na hlavním ostří VBD „G“ 

n ri [µm] 
1 38,75 

2 38,49 

3 38,45 

4 38,32 

5 38,26 

6 38,32 

7 38,62 

8 39,06 

9 39,54 

10 40,07 

 

Výsledek měření: 𝑟n = (38,79 ± 0,43) µm        (3.12) 

 

Vyhodnocená velikost poloměru rn na VBD „G“ byla v oblasti hlavního ostří  

i na ostří v oblasti poloměru špičky v toleranci s nominální hodnotou 35 + 10 µm. 

 

 
Obrázek 3.12 Zobrazení hlavního ostří a ostří v oblasti poloměru špičky VBD „G“ 
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• VBD: H 

Tabulka 3.16 – Naměřené hodnoty na hlavním ostří a na ostří poloměru špičky VBD „H“ 

Měřená veličina Označení Oblast měření Jednotky 

veličin Hlavní ostří Špička 

Průměrná aritmetická  
úchylka posuzovaného profilu 

Ra 0,12 0,44 [µm] 

Největší výšku profilu Rz 0,47 1,29 [µm] 
Ukazatel symetrie břitu K 1,38 1,94 [−] 

Úhel hřbetu v ortogonální rovině αo -0,22 0,11 [°] 
Úhel břitu v ortogonální rovině βo 85,99 78,50 [°] 
Úhel čela v ortogonální rovině γo 4,23 11,40 [°] 
Poloměr zaoblení špičky rε 41,34 44,55 [µm] 

 

Tabulka 3.17 – Hodnoty pro statistické zpracování poloměru rn na hlavním ostří VBD „H“ 

n ri [µm] 
1 40,93 

2 40,99 

3 41,20 

4 41,41 

5 41,61 

6 41,49 

7 41,55 

8 41,55 

9 41,43 

10 41,19 

 

Výsledek měření: 𝑟n = (41,34 ± 0,17) µm            (3.13) 

 

Vyhodnocená velikost poloměru rn na VBD „H“ byla v oblasti hlavního ostří  

i na ostří v oblasti poloměru špičky v toleranci s nominální hodnotou 35 + 10 µm. 

 
Obrázek 3.13 Zobrazení hlavního ostří a ostří v oblasti poloměru špičky VBD „H“ 
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• VBD: I 

Tabulka 3.18 – Naměřené hodnoty na hlavním ostří a na ostří poloměru špičky VBD „I“ 

Měřená veličina Označení Oblast měření Jednotky 

veličin Hlavní ostří Špička 

Průměrná aritmetická  
úchylka posuzovaného profilu 

Ra 0,61 1,20 [µm] 

Největší výšku profilu Rz 2,05 4,85 [µm] 
Ukazatel symetrie břitu K 1,24 0,76 [−] 

Úhel hřbetu v ortogonální rovině αo -0,37 0,36 [°] 
Úhel břitu v ortogonální rovině βo 87,55 82,63 [°] 
Úhel čela v ortogonální rovině γo 2,82 7,01 [°] 
Poloměr zaoblení ostří rn 3,88 13,82 [µm] 

 

Tabulka 3.19 – Hodnoty pro statistické zpracování poloměru rn na hlavním ostří VBD „I“ 

n ri [µm] 
1 3,78 

2 3,83 

3 3,87 

4 4,03 

5 4,23 

6 4,05 

7 4,13 

8 3,62 

9 3,64 

10 3,61 

 

Výsledek měření: 𝑟n = (3,88 ± 0,16) µm        (3.14) 

                    

Vyhodnocená velikost poloměru rn na hlavním ostří a na ostří v oblasti poloměru 

špičky VBD „I“ neměla nominální hodnotu pro srovnání, jelikož její ostří upravované 

nebylo. 

 
Obrázek 3.14 Zobrazení hlavního ostří a ostří v oblasti poloměru špičky VBD „I“ 
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3.3 Diferenční analýza zaoblení ostří v oblasti poloměru špičky  

Diferenční analýza pro znázornění úpravy ostří řezných nástrojů byly vybrány VBD 

„A“ a „I“. Zejména VBD „I“ byl vybrán účelově, jelikož ostří tohoto vzorku nebylo nikterak 

upravováno. Diferenční analýzu stejně jako ostatní měření automaticky provedl optický 

mikroskop Alicona InfiniteFocus G5. 

Na Obrázku 3.15 jsou dva snímky, které zobrazují ostří v oblasti poloměru špičky 

nástrojů, zejména pak poloměr rn. V levé části je znázornění rozdílů VBD při odchylce pěti 

mikrometrů, na pravé straně je odchylka jednoho mikrometru. Čím menší je odchylka, tím 

přesněji jsou znázorněny rozdíly mezi vzorky. Zelená barva značí oblast společných hodnot 

v dané toleranci, modrá barva je odebraný materiál a červená značí vystouplý povrch. 

Z porovnání zcela zřejmě vyplynulo, že trend mikrogeometrie řezných nástrojů je 

cíleně upravován v oblasti ostří. V této oblasti technologie na úpravu ostří odstranily 

materiál a vytvořily břit požadovaného zaoblení s poloměrem rn. Nerovnoměrný rozdíl  

v drsnosti povrchu byl s klesající odchylkou značný.  

 

Obrázek 3.15 Porovnání ostří v oblasti poloměru špičky nástrojů  

pomocí diferenční analýzy 
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3.4 Měření drsnosti na hřbetě a čele řezných nástrojů 

Tato část byla zaměřena z hlediska mikrogeometrie na měření a vyhodnocení 

parametrů drsnosti na hřbetě a čele nástrojů. Cílem při výrobě VBD řezného nástroje je 

vždy dosažení co nejhladšího povrchu na těchto plochách. 

Na každém vzorku VBD bylo dle příslušného pořadí jako první naměřena drsnost  

na hřbetě a poté na čele. Při tomto měření byly na optickém mikroskopu použité objektivy 

s 20x a 50x zvětšením. Dále následovalo zpracování profilové i plošné drsnosti.  

 

Tabulka 3.20 – Porovnání vlastností objektivů s 20x a 50x zvětšením 19 

Specifické funkce Jednotky 
Objektiv 

20x 50x 

Minimální měřitelná drsnost Ra [µm] 0,15 0,06 

Minimální měřitelná drsnost Sa [µm] 0,075 0,03 

 

 

Obrázek 3.16 Průběh měření drsnosti na hřbetě 

3.4.1  Měření profilové drsnosti 
Mikroskop ze sejmutého profilu a správně nastavené mezní vlnové délky λc 

vyhodnotil mnoho parametrů profilové drsnosti. S výjimkou základních parametrů drsnosti 

Ra a Rz, byly dále uvedeny a porovnány jen takové parametry, které jsou z hlediska 

funkčních vlastností a pro porovnání jednotlivých vzorků VBD důležité. Zmíněná mezní 

vlnová délka λc měla nastavenou hodnotu 0,8 mm pro měření objektivem s 20x zvětšením 

a 0,250 mm pro měření objektivem s 50x zvětšením. 
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Profilová drsnost byla vyhodnocena na sejmutém profilu hřbetu či čela vzorku VBD 

za pomocí vytvořených profilových přímek. Tyto profilové přímky vyjadřovaly celkovou 

měřící dráhu ln, jejichž hodnota dosahovala podle měřících podmínek DIN EN ČSN 4288 

hodnoty nejméně 0,4 mm. Na této zvolené měřené délce byly následně vyhodnoceny 

parametry drsnosti.  

• VBD: A 

 
Obrázek 3.17 Zvolená celková měřící dráha na sejmutém profilu čela VBD „A“ 

 

 
Obrázek 3.18 Zobrazení profilu celkové měřící dráhy 

 
Obrázek 3.19 Abbott Firestoneova křivka pro měřené čelo VBD „A“ 
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Tabulka 3.21 – Naměřené hodnoty profilové drsnosti na hřbetě a čele VBD „A“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Průměrná aritmetická 

úchylka posuzovaného 
profilu 

Ra 0,30 0,30 0,33 0,22 [µm] 

Největší výška profilu Rz 2,07 2,00 2,17 1,60 [µm] 
Průměrná kvadratická 
úchylka posuzovaného 
profilu 

Rq 0,38 0,38 0,42 0,29 [µm] 

Průměrná šířka prvků 
profilu 

Rsm 112,48 128,05 105,49 86,96 [µm] 

Sklon posuzovaného 
profilu drsnosti 

Rsk -0,30 -0,07 -0,53 -0,34 [−] 

Strmost profilu drsnosti Rku 3,16 3,08 3,40 3,44 [−] 

Jádrová hloubka 
drsnosti 

Rk 1,01 0,93 1,01 0,72 [µm] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu nad 

materiálem jádra 

Rmr1 5,79 9,62 9,36 7,30 [%] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu pod 

materiálem jádra 

Rmr2 89,61 87,00 86,23 88,74 [%] 

 

   

      Obrázek 3.20 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části hřbetu VBD vzorku „A“ 

    

Obrázek 3.21 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části čela VBD vzorku „A“ 
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• VBD: B 

Tabulka 3.22 – Naměřené hodnoty profilové drsnosti na hřbetě a čele VBD „B“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Průměrná aritmetická 

úchylka posuzovaného 
profilu 

Ra 0,31 0,30 0,29 0,24 [µm] 

Největší výška profilu Rz 2,18 1,88 2,22 1,48 [µm] 
Průměrná kvadratická 
úchylka posuzovaného 
profilu 

Rq 0,40 0,38 0,36 0,30 [µm] 

Průměrná šířka prvků 
profilu 

Rsm 107,21 120,84 102,48 81,23 [µm] 

Sklon posuzovaného 
profilu drsnosti 

Rsk -0,52 -0,44 -0,53 -0,56 [−] 

Strmost profilu drsnosti Rku 3,53 3,38 3,21 3,22 [−] 

Jádrová hloubka 
drsnosti 

Rk 0,96 0,96 0,91 0,74 [µm] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu nad 

materiálem jádra 

Rmr1 9,87 9,11 8,49 7,24 [%] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu pod 

materiálem jádra 

Rmr2 88,02 90,36 86,76 87,41 [%] 

 

 

    Obrázek 3.22 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části hřbetu VBD vzorku „B“ 

  

Obrázek 3.23 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části čela VBD vzorku „B“ 
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• VBD: C 

Tabulka 3.23 – Naměřené hodnoty profilové drsnosti na hřbetě a čele VBD „C“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Průměrná aritmetická 

úchylka posuzovaného 
profilu 

Ra 0,30 0,29 0,27 0,21 [µm] 

Největší výška profilu Rz 1,80 1,77 1,57 1,31 [µm] 
Průměrná kvadratická 
úchylka posuzovaného 
profilu 

Rq 0,36 0,37 0,33 0,26 [µm] 

Průměrná šířka prvků 
profilu 

Rsm 110,14 153,29 110,64 82,91 [µm] 

Sklon posuzovaného 
profilu drsnosti 

Rsk -0,49 -0,67 -0,21 -0,45 [−] 

Strmost profilu drsnosti Rku 2,86 3,61 2,50 3,21 [−] 

Jádrová hloubka 
drsnosti 

Rk 0,95 0,83 0,88 0,68 [µm] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu nad 

materiálem jádra 

Rmr1 4,44 7,53 7,07 5,90 [%] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu pod 

materiálem jádra 

Rmr2 87,15 85,03 88,24 87,42 [%] 

 

  

   Obrázek 3.24 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části hřbetu VBD vzorku „C“ 

 

Obrázek 3.25 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části čela VBD vzorku „C“ 
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• VBD: D 

Tabulka 3.24 – Naměřené hodnoty profilové drsnosti na hřbetě a čele VBD „D“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Průměrná aritmetická 

úchylka posuzovaného 
profilu 

Ra 0,29 0,25 0,19 0,21 [µm] 

Největší výška profilu Rz 1,66 1,46 1,17 1,26 [µm] 
Průměrná kvadratická 
úchylka posuzovaného 
profilu 

Rq 0,35 0,31 0,24 0,26 [µm] 

Průměrná šířka prvků 
profilu 

Rsm 106,24 142,02 89,38 107,13 [µm] 

Sklon posuzovaného 
profilu drsnosti 

Rsk -0,43 0,07 -0,27 -0,53 [−] 

Strmost profilu drsnosti Rku 2,78 2,75 2,99 3,02 [−] 

Jádrová hloubka 
drsnosti 

Rk 0,95 0,80 0,60 0,68 [µm] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu nad 

materiálem jádra 

Rmr1 7,39 11,71 9,10 5,57 [%] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu pod 

materiálem jádra 

Rmr2 87,99 90,24 87,75 87,81 [%] 

 

    

   Obrázek 3.26 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části hřbetu VBD vzorku „D“ 

  

Obrázek 3.27 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části čela VBD vzorku „D“ 
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• VBD: E 

Tabulka 3.25 – Naměřené hodnoty profilové drsnosti na hřbetě a čele VBD „E“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Průměrná aritmetická 

úchylka posuzovaného 
profilu 

Ra 0,27 0,35 0,27 0,26 [µm] 

Největší výška profilu Rz 1,94 2,47 1,73 1,74 [µm] 
Průměrná kvadratická 
úchylka posuzovaného 
profilu 

Rq 0,35 0,46 0,35 0,33 [µm] 

Průměrná šířka prvků 
profilu 

Rsm 110,26 135,15 84,89 100,62 [µm] 

Sklon posuzovaného 
profilu drsnosti 

Rsk -0,50 -1,01 -0,60 -0,56 [−] 

Strmost profilu drsnosti Rku 3,46 4,88 3,44 3,46 [−] 

Jádrová hloubka 
drsnosti 

Rk 0,84 1,05 0,88 0,79 [µm] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu nad 

materiálem jádra 

Rmr1 7,14 7,93 5,93 8,18 [%] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu pod 

materiálem jádra 

Rmr2 85,49 88,32 88,06 87,34 [%] 

 

    

      Obrázek 3.28 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části hřbetu VBD vzorku „E“ 

 

Obrázek 3.29 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části čela VBD vzorku „E“ 
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• VBD: F 

Tabulka 3.26 – Naměřené hodnoty profilové drsnosti na hřbetě a čele VBD „F“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Průměrná aritmetická 

úchylka posuzovaného 
profilu 

Ra 0,26 0,30 0,28 0,25 [µm] 

Největší výška profilu Rz 1,76 1,85 1,95 1,53 [µm] 
Průměrná kvadratická 
úchylka posuzovaného 
profilu 

Rq 0,32 0,38 0,35 0,31 [µm] 

Průměrná šířka prvků 
profilu 

Rsm 93,01 118,92 80,45 75,48 [µm] 

Sklon posuzovaného 
profilu drsnosti 

Rsk -0,13 -0,56 -0,66 -0,30 [−] 

Strmost profilu drsnosti Rku 3,15 3,71 3,53 2,74 [−] 

Jádrová hloubka 
drsnosti 

Rk 0,84 0,86 0,85 0,81 [µm] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu nad 

materiálem jádra 

Rmr1 9,05 8,55 5,90 8,02 [%] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu pod 

materiálem jádra 

Rmr2 90,25 85,33 85,96 88,38 [%] 

 

  

      Obrázek 3.30 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části hřbetu VBD vzorku „F“ 

 

Obrázek 3.31 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části čela VBD vzorku „F“ 
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• VBD: G 

Tabulka 3.27 – Naměřené hodnoty profilové drsnosti na hřbetě a čele VBD „G“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Průměrná aritmetická 

úchylka posuzovaného 
profilu 

Ra 0,24 0,46 0,34 0,20 [µm] 

Největší výška profilu Rz 1,69 2,62 2,28 1,33 [µm] 
Průměrná kvadratická 
úchylka posuzovaného 
profilu 

Rq 0,31 0,60 0,44 0,25 [µm] 

Průměrná šířka prvků 
profilu 

Rsm 109,68 299,40 125,64 89,70 [µm] 

Sklon posuzovaného 
profilu drsnosti 

Rsk -0,85 -0,97 -0,69 -0,50 [−] 

Strmost profilu drsnosti Rku 4,46 4,41 3,64 3,37 [−] 

Jádrová hloubka 
drsnosti 

Rk 0,72 1,39 0,91 0,64 [µm] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu nad 

materiálem jádra 

Rmr1 7,66 8,78 10,19 7,67 [%] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu pod 

materiálem jádra 

Rmr2 86,65 87,65 85,50 88,86 [%] 

 

 

      Obrázek 3.32 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části hřbetu VBD vzorku „G“ 

   

Obrázek 3.33 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části čela VBD vzorku „G“ 
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• VBD: H 

Tabulka 3.28 – Naměřené hodnoty profilové drsnosti na hřbetě a čele VBD „H“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Průměrná aritmetická 

úchylka posuzovaného 
profilu 

Ra 0,26 0,27 0,29 0,15 [µm] 

Největší výška profilu Rz 1,49 1,54 1,81 1,08 [µm] 
Průměrná kvadratická 
úchylka posuzovaného 
profilu 

Rq 0,32 0,34 0,37 0,20 [µm] 

Průměrná šířka prvků 
profilu 

Rsm 144,51 193,04 112,60 110,25 [µm] 

Sklon posuzovaného 
profilu drsnosti 

Rsk -0,04 0,04 -0,69 -0,15 [−] 

Strmost profilu drsnosti Rku 2,58 3,20 3,30 3,47 [−] 

Jádrová hloubka 
drsnosti 

Rk 0,82 0,81 0,84 0,48 [µm] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu nad 

materiálem jádra 

Rmr1 11,73 11,73 6,16 8,42 [%] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu pod 

materiálem jádra 

Rmr2 88,98 89,10 84,29 89,42 [%] 

 

 

      Obrázek 3.34 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části hřbetu VBD vzorku „H“ 

 

Obrázek 3.35 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části čela VBD vzorku „H“ 
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• VBD: I 

Tabulka 3.29 – Naměřené hodnoty profilové drsnosti na hřbetě a čele VBD „I“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Průměrná aritmetická 

úchylka posuzovaného 
profilu 

Ra 0,31 0,36 0,29 0,26 [µm] 

Největší výška profilu Rz 2,00 2,29 1,82 1,83 [µm] 
Průměrná kvadratická 
úchylka posuzovaného 
profilu 

Rq 0,39 0,45 0,36 0,34 [µm] 

Průměrná šířka prvků 
profilu 

Rsm 131,19 122,36 89,00 102,86 [µm] 

Sklon posuzovaného 
profilu drsnosti 

Rsk -0,02 -0,30 -0,41 -0,71 [−] 

Strmost profilu drsnosti Rku 3,20 3,08 2,87 3,56 [−] 

Jádrová hloubka 
drsnosti 

Rk 1,05 1,14 0,96 0,78 [µm] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu nad 

materiálem jádra 

Rmr1 8,74 9,65 6,70 6,89 [%] 

Materiálový podíl 
drsnosti profilu pod 

materiálem jádra 

Rmr2 92,91 89,73 88,49 84,60 [%] 

 

 

      Obrázek 3.36 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části hřbetu VBD vzorku „I“ 

   

Obrázek 3.37 Vizuální a spektrální zobrazení měřené části čela VBD vzorku „I“ 
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3.4.2 Měření plošné drsnosti 

Měření plošné drsnosti na daných vzorcích VBD má daleko vyšší význam než 

vyhodnocování plošné drsnosti, jelikož povrch břitových destiček z SK je  

po technologiích úprav aperiodický na hřbetě i na čele nástrojů. Z plošné drsnosti totiž 

vyplývá, že bude vyhodnocována celá sejmutá plocha vzorku.  

Pro správný postup při měření plošné drsnosti obecně neexistuje norma ani údaje  

pro nastavení mezní vlnové délky, na rozdíl od profilové drsnosti. Ovšem optický 

mikroskop Alicona InfiniteFocus G5 si tuto hodnotu pro měření dokázal automaticky 

nastavit. Hodnota λc zůstala po automatickém nastavení nezměněná a celkově se u výsledků 

liší v řádech setin mikrometrů. 

 

• VBD: A 

 
      Obrázek 3.38 Abbott-Firestoneova křivka pro měřené čelo VBD „A“ 
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Tabulka 3.30 – Naměřené hodnoty plošné drsnosti na hřbetě a čele VBD „A“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Aritmetický průměr 
výšky omezené 
stupnice povrchu 

Sa 0,22 0,23 0,25 0,22 [µm] 

Maximální výška 
omezené stupnice 
povrchu 

Sz 3,27 3,25 3,72 3,56 [µm] 

Základ průměrné výšky 
čtvercem omezené 
stupnice povrchu 

Sq 0,29 0,30 0,33 0,29 [µm] 

Šikmost omezené 
stupnice povrchu 

Ssk -0,83 -0,70 -1,01 -1,21 [−] 

Špičatost omezené 
stupnice povrchu 

Sku 5,03 4,59 5,75 6,93 [−] 

Výška materiálu jádra Sk 0,69 0,70 0,74 0,66 [µm] 
Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti nad 

materiálem jádra 

Smr1 7,61 8,34 7,77 7,66 [%] 

Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti pod 

materiálem jádra 

Smr2 87,40 87,61 86,65 87,51 [%] 

Nastavená veličina  Přednastavená hodnota  

Mezní vlnová délka λc 123,18 123,07 123,07 123,07 [µm] 
 

 
   Obrázek 3.39 Měřené a filtrované zobrazení měřené části hřbetu VBD „A“ 

  
Obrázek 3.40 Měřené a filtrované zobrazení měřené části čela VBD „A“ 
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• VBD: B 

Tabulka 3.31 – Naměřené hodnoty plošné drsnosti na hřbetě a čele VBD „B“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Aritmetický průměr 
výšky omezené 
stupnice povrchu 

Sa 0,23 0,23 0,25 0,24 [µm] 

Maximální výška 
omezené stupnice 

povrchu 

Sz 2,66 3,64 4,28 4,10 [µm] 

Základ průměrné výšky 
čtvercem omezené 
stupnice povrchu 

Sq 0,29 0,31 0,33 0,32 [µm] 

Šikmost omezené 
stupnice povrchu 

Ssk -0,66 -1,08 -1,26 -1,09 [−] 

Špičatost omezené 
stupnice povrchu 

Sku 3,95 6,04 7,09 6,56 [−] 

Výška materiálu jádra Sk 0,70 0,69 0,72 0,71 [µm] 
Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti nad 

materiálem jádra 

Smr1 7,26 7,38 7,66 7,42 [%] 

Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti pod 

materiálem jádra 

Smr2 86,66 86,48 85,74 86,58 [%] 

Nastavená veličina  Přednastavená hodnota  

Mezní vlnová délka λc 123,07 123,07 123,07 123,11 [µm] 
 

 
   Obrázek 3.41 Měřené a filtrované zobrazení měřené části hřbetu VBD „B“ 

 
Obrázek 3.42 Měřené a filtrované zobrazení měřené části čela VBD „B“ 
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• VBD: C 

Tabulka 3.32 – Naměřené hodnoty plošné drsnosti na hřbetě a čele VBD „C“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Aritmetický průměr 
výšky omezené 
stupnice povrchu 

Sa 0,23 0,21 0,21 0,21 [µm] 

Maximální výška 
omezené stupnice 
povrchu 

Sz 3,68 4,19 4,14 2,65 [µm] 

Základ průměrné výšky 
čtvercem omezené 
stupnice povrchu 

Sq 0,31 0,29 0,27 0,27 [µm] 

Šikmost omezené 
stupnice povrchu 

Ssk -1,21 -1,66 -0,80 -0,93 [−] 

Špičatost omezené 
stupnice povrchu 

Sku 6,06 10,96 5,20 4,91 [−] 

Výška materiálu jádra Sk 0,68 0,63 0,63 0,64 [µm] 
Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti nad 

materiálem jádra 

Smr1 6,83 7,97 7,28 6,05 [%] 

Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti pod 

materiálem jádra 

Smr2 86,21 87,00 86,76 86,70 [%] 

Nastavená veličina  Přednastavená hodnota  

Mezní vlnová délka λc 123,07 123,14 123,18 123,11 [µm] 
 

  
   Obrázek 3.43 Měřené a filtrované zobrazení měřené části hřbetu VBD „C“ 

  
Obrázek 3.44 Měřené a filtrované zobrazení měřené části čela VBD „C“ 
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• VBD: D 

Tabulka 3.33 – Naměřené hodnoty plošné drsnosti na hřbetě a čele VBD „D“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Aritmetický průměr 
výšky omezené 
stupnice povrchu 

Sa 0,23 0,18 0,18 0,19 [µm] 

Maximální výška 
omezené stupnice 
povrchu 

Sz 3,70 4,16 2,97 4,18 [µm] 

Základ průměrné výšky 
čtvercem omezené 
stupnice povrchu 

Sq 0,30 0,24 0,24 0,25 [µm] 

Šikmost omezené 
stupnice povrchu 

Ssk -1,16 -0,85 -0,67 -1,27 [−] 

Špičatost omezené 
stupnice povrchu 

Sku 6,95 6,19 4,51 9,25 [−] 

Výška materiálu jádra Sk 0,68 0,57 0,57 0,57 [µm] 
Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti nad 

materiálem jádra 

Smr1 7,16 8,15 7,77 8,56 [%] 

Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti pod 

materiálem jádra 

Smr2 86,49 88,11 87,57 87,72 [%] 

Nastavená veličina  Přednastavená hodnota  

Mezní vlnová délka λc 123,18 123,11 123,07 123,11 [µm] 
 

  
   Obrázek 3.45 Měřené a filtrované zobrazení měřené části hřbetu VBD „D“ 

 
Obrázek 3.46 Měřené a filtrované zobrazení měřené části čela VBD „D“ 
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• VBD: E 

Tabulka 3.34 – Naměřené hodnoty plošné drsnosti na hřbetě a čele VBD „E“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Aritmetický průměr 
výšky omezené 
stupnice povrchu 

Sa 0,23 0,26 0,25 0,24 [µm] 

Maximální výška 
omezené stupnice 
povrchu 

Sz 3,55 5,99 4,15 6,43 [µm] 

Základ průměrné výšky 
čtvercem omezené 
stupnice povrchu 

Sq 0,31 0,35 0,34 0,31 [µm] 

Šikmost omezené 
stupnice povrchu 

Ssk -0,76 -1,48 -1,10 -0,87 [−] 

Špičatost omezené 
stupnice povrchu 

Sku 4,48 9,89 6,24 7,11 [−] 

Výška materiálu jádra Sk 0,71 0,75 0,74 0,70 [µm] 
Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti nad 

materiálem jádra 

Smr1 8,02 7,24 7,99 7,68 [%] 

Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti pod 

materiálem jádra 

Smr2 87,05 86,46 86,44 86,44 [%] 

Nastavená veličina  Přednastavená hodnota  

Mezní vlnová délka λc 123,14 123,14 123,11 123,07 [µm] 
 

   
   Obrázek 3.47 Měřené a filtrované zobrazení měřené části hřbetu VBD „E“ 

   
Obrázek 3.48 Měřené a filtrované zobrazení měřené části čela VBD „E“ 
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• VBD: F 

Tabulka 3.35 – Naměřené hodnoty plošné drsnosti na hřbetě a čele VBD „F“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Aritmetický průměr 
výšky omezené 
stupnice povrchu 

Sa 0,23 0,24 0,23 0,24 [µm] 

Maximální výška 
omezené stupnice 
povrchu 

Sz 3,03 4,56 3,04 4,63 [µm] 

Základ průměrné výšky 
čtvercem omezené 
stupnice povrchu 

Sq 0,30 0,33 0,30 0,33 [µm] 

Šikmost omezené 
stupnice povrchu 

Ssk -0,64 -1,33 -0,80 -1,36 [−] 

Špičatost omezené 
stupnice povrchu 

Sku 4,22 7,74 4,46 8,09 [−] 

Výška materiálu jádra Sk 0,71 0,70 0,74 0,70 [µm] 
Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti nad 

materiálem jádra 

Smr1 7,64 7,37 7,20 7,98 [%] 

Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti pod 

materiálem jádra 

Smr2 87,58 85,49 88,07 86,49 [%] 

Nastavená veličina  Přednastavená hodnota  

Mezní vlnová délka λc 123,18 123,14 123,04 123,07 [µm] 
 

 
Obrázek 3.49 Měřené a filtrované zobrazení měřené části hřbetu VBD „F“ 

 
Obrázek 3.50 Měřené a filtrované zobrazení měřené části čela VBD „F“ 
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• VBD: G 

Tabulka 3.36 – Naměřené hodnoty plošné drsnosti na hřbetě a čele VBD „G“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Aritmetický průměr 
výšky omezené 
stupnice povrchu 

Sa 0,20 0,22 0,23 0,20 [µm] 

Maximální výška 
omezené stupnice 
povrchu 

Sz 4,21 7,80 2,79 3,89 [µm] 

Základ průměrné výšky 
čtvercem omezené 
stupnice povrchu 

Sq 0,27 0,32 0,30 0,26 [µm] 

Šikmost omezené 
stupnice povrchu 

Ssk -1,08 -2,19 -0,78 -1,11 [−] 

Špičatost omezené 
stupnice povrchu 

Sku 6,16 15,43 4,29 6,49 [−] 

Výška materiálu jádra Sk 0,61 0,64 0,71 0,60 [µm] 
Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti nad 

materiálem jádra 

Smr1 8,02 7,47 7,32 7,76 [%] 

Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti pod 

materiálem jádra 

Smr2 86,59 86,03 87,06 87,09 [%] 

Nastavená veličina  Přednastavená hodnota  

Mezní vlnová délka λc 123,11 123,14 123,11 123,07 [µm] 
 

 
   Obrázek 3.51 Měřené a filtrované zobrazení měřené části hřbetu VBD „G“ 

 
Obrázek 3.52 Měřené a filtrované zobrazení měřené části čela VBD „G“ 
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• VBD: H 

Tabulka 3.37 – Naměřené hodnoty plošné drsnosti na hřbetě a čele VBD „H“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Aritmetický průměr 
výšky omezené 
stupnice povrchu 

Sa 0,16 0,16 0,20 0,12 [µm] 

Maximální výška 
omezené stupnice 

povrchu 

Sz 3,75 2,58 2,83 1,46 [µm] 

Základ průměrné výšky 
čtvercem omezené 
stupnice povrchu 

Sq 0,22 0,20 0,27 0,16 [µm] 

Šikmost omezené 
stupnice povrchu 

Ssk -0,61 -0,66 -1,30 -0,30 [−] 

Špičatost omezené 
stupnice povrchu 

Sku 7,13 4,32 6,57 3,60 [−] 

Výška materiálu jádra Sk 0,50 0,48 0,57 0,39 [µm] 
Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti nad 

materiálem jádra 

Smr1 8,87 7,35 7,19 9,76 [%] 

Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti pod 

materiálem jádra 

Smr2 87,73 86,61 85,35 89,33 [%] 

Nastavená veličina  Přednastavená hodnota  

Mezní vlnová délka λc 123,18 123,14 123,14 123,11 [µm] 
 

 
   Obrázek 3.53 Měřené a filtrované zobrazení měřené části hřbetu VBD „H“ 

 
Obrázek 3.54 Měřené a filtrované zobrazení měřené části čela VBD „H“ 
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• VBD: I 

Tabulka 3.38 – Naměřené hodnoty plošné drsnosti na hřbetě a čele VBD „I“ 

Měřená veličina Značka 

Naměřená hodnota 
Jednotka 

veličiny 
20x  50x 

Aα Aγ Aα Aγ 

Aritmetický průměr 
výšky omezené 
stupnice povrchu 

Sa 0,22 0,26 0,26 0,25 [µm] 

Maximální výška 
omezené stupnice 
povrchu 

Sz 3,28 11,27 3,80 4,80 [µm] 

Základ průměrné výšky 
čtvercem omezené 
stupnice povrchu 

Sq 0,28 0,36 0,33 0,34 [µm] 

Šikmost omezené 
stupnice povrchu 

Ssk -0,76 -1,54 -0,88 -1,47 [−] 

Špičatost omezené 
stupnice povrchu 

Sku 4,76 18,87 4,97 8,45 [−] 

Výška materiálu jádra Sk 0,66 0,72 0,79 0,72 [µm] 
Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti nad 

materiálem jádra 

Smr1 7,88 7,67 7,24 7,41 [%] 

Vrcholový materiálový 
podíl drsnosti pod 

materiálem jádra 

Smr2 87,11 85,56 86,85 86,07 [%] 

Nastavená veličina  Přednastavená hodnota  

Mezní vlnová délka λc 123,07 123,04 123,07 123,07 [µm] 
 

 
   Obrázek 3.55 Měřené a filtrované zobrazení měřené části hřbetu VBD „I“ 

  
Obrázek 3.56 Měřené a filtrované zobrazení měřené části čela VBD „I“ 
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3.5  Měření poloměru zaoblení ostří rn pomocí MarSurf XC 20 

 Cílem tohoto měření bylo naměřit poloměr zaoblení ostří rn na hlavním ostří 

vybraných VBD i na jiném měřícím zařízení. Vybraným zařízením byl MarSurf XC 20, 

který snímal profil pomocí hrotu a následně automaticky vyhodnotil hodnotu poloměru rn. 

Jednalo se o měření dotykovou metodou. Měření se uskutečnilo ve společnosti Dormer 

Pramet s.r.o. Pro měření byly vybrané dvě VBD, které mají své poloměry rn rozdílné a VBD  

bez úpravy ostří. 

 

Tabulka 3.39 – Porovnání naměřených a nominálních hodnot poloměru rn  

VBD Naměřená hodnota [µm] Nominální hodnota [µm] 
A 24 + 2 20 ± 5 

E 38 + 4 35 + 10  

I 11 + 2 bez úpravy 

Naměřená hodnota poloměru rn na hlavním ostří u VBD „E“ byla v toleranci s jejich 

nominálními hodnotami. U VBD „A“ nebyl poloměr rn v toleranci po celém profilu.  

Na VBD „I“ bez úpravy ostří byla taktéž naměřena určitá hodnota zaoblení. 

  

Obrázek 3.57 Naměřené poloměry rn na hlavním ostří VBD 

 

Obrázek 3.58 Průběh měření na zařízení MarSurf XC 20 
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3.6 Technické vyhodnocení měření 
Porovnání a měření parametrů mikrogeometrie na jednotlivých devíti VBD  

s označením CNMG120404E-SM ze SK bylo provedeno na optickém mikroskopu Alicona 

InfiniteFocus G5. Jednalo se o měření parametrů převážně v jednotkách mikrometrů  

na hlavním ostří, na ostří v oblasti poloměru špičky a parametrů drsnosti na hřbetě a čele.  

Při měření na hlavním ostří a na ostří v oblasti poloměru špičky řezných nástrojů se 

vyhodnocovaly stejné parametry. Nejdůležitější parametr poloměr zaoblení ostří rn nebyl  

u některých vzorků v toleranci s nominální hodnotou. Problematičtější v tomto případě 

bylo ostří v oblasti poloměru špičky. Z naměřeného a vyhodnoceného dalšího důležitého 

parametru K faktoru vyplynulo, že se téměř ve všech případech jednalo o symetrické tvary 

zaoblení. Jelikož se jeho hodnota přibližovalo k hodnotě K=1. Z parametrů profilové 

drsnosti Ra a Rz byl na všech břitových destičkách, zejména na hlavním ostří vidět značný 

a pozitivní vliv technologií na konečnou úpravu nástrojů oproti neupravené VBD. Drsnost 

povrchu byla totiž v porovnání s VBD bez úpravy ostří nižší. V porovnání ze všech 

naměřených parametrů na hlavním ostří a na ostří v oblasti poloměru špičky je zřejmé,  

že lepších hodnot bylo dosaženo na hlavním ostří. Konečné úpravy nástrojů by tedy měly 

být více soustředěny i na ostří v oblasti poloměru špičky. Dále lze souhrnně konstatovat,  

že všechny technologie mají na úpravu ostří pozitivní vliv. V nejtěsnějším porovnání mezi 

technologiemi se nejlepších hodnot drsnosti dosahovalo u kartáčování s kruhovým 

průřezem vláken kartáče a kombinací leštění kartáčem s vlečným omíláním. V rámci 

měření na hlavním ostří a v oblasti poloměru špičky břitových destiček byly vyhodnoceny 

nástrojové úhly hřbetu, břitu a čela. Zde hned u několika VBD byly naměřeny záporné úhly 

αo, tedy z hlediska geometrie obráběcího nástroje nepříliš vyhovující hodnoty.  

Na hřbetě a na čele všech vzorků VBD byla měřena a vyhodnocena profilová a plošná 

drsnost. Pro porovnání byly použity na optickém mikroskopu dva objektivy. Jeden objektiv 

měl 20x zvětšení a druhý 50x zvětšení. Rozdíly výsledků použitými objektivy byly značné. 

Z měření s objektivem s 20x zvětšením nebyly zřetelné větší rozdíly výsledků mezi 

jednotlivými VBD.  Celkově všechny naměřené parametry drsnosti na hřbetě a na čele byly 

u všech měřených VBD velmi podobné. Pouze u některých nástrojů byl zaznamenán  

na spektrálním snímku ojedinělý kráter. Takový defekt z výroby už nelze žádným 

způsobem opravit.  
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Z naměřených parametrů drsnosti byly nejpodstatnější hodnoty plošné drsnosti Sa  

a Sz. U všech VBD byly dosaženy obdobné výsledky těchto parametrů. Z dalších parametrů 

plošné či profilové drsnosti, které již na první pohled nejsou tak podstatné, vyplývá 

například skutečnost, že povrchy mají poměrně dobrou nosnost, viz parametry Rsk. Dále 

povrchy byly spíše ostré než zaoblené, viz parametry Rku.  

V porovnání měření poloměru zaoblení ostří rn mezi bezdotykovým zařízením 

Alicona InfiniteFocus G5 a dotykovým MarSurf XC 20 nebyl takový rozdíl v naměřených 

hodnotách. Podstatnější rozdíl byl přípravou a průběhem měření. Optický mikroskop 

dokázal měřit přesněji a zároveň vyhodnotit více parametrů v průběhu jednoho měření. 

Ovšem jeho nastavování společně s měřením bylo složitější a pomalejší.   

Z celkového měření mohly být výsledné hodnoty parametrů na optickém mikroskopu 

zatíženy chybou. Mikroskop dokázal měřit s velmi velkou přesností. Pro takové měření by 

musely být splněny veškeré laboratorní podmínky. Dále pro objektivnější a přesnější 

vyhodnocení by muselo být provedeno měření na více řezných nástrojích.  
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ZÁVĚR 

  V úvodních kapitolách byl opodstatněn vliv mechanických úprav povrchu řezných 

nástrojů a popsány parametry mikrogeometrie, především poloměr zaoblení ostří rn. Řezné 

nástroje s úpravou ostří mají na celý proces obrábění významný vliv, zejména na jeho 

životnost. Cílem je, aby mezi obrobkem a nástrojem s upraveným ostřím docházelo 

k bezpečnému styku. Pro úpravu řezného nástroje existuje několik technologií.  

Za nejběžnější se označuje kartáčování, vlečné omílání a otryskávání. 

  Experimentální část byla soustředěna na měření devíti VBD s označením 

CNMG120404E-SM ze SK, které se od sebe lišily rozdílnou technologii úpravy povrchu 

ostří a nominální hodnotou poloměru rn. Pro měření byl použit optický mikroskop Alicona 

InfiniteFocus G5. Měření proběhlo na hlavním ostří, na ostří v poloměru špičky  

a na plochách hřbetě a čele všech VBD. V poslední části experimentu proběhlo měření  

na dotykovém zařízení MarSURF XC 20 ve společnosti Dormet Pramet s.r.o. 

  Z celého měření bylo získáno mnoho hodnot. V porovnání všech výsledků lze  

zmínit nejdůležitější fakta: 

• ostří má určité zaoblení i když není upravované, 

• poloměr zaoblení ostří rn je po celém ostří řádově proměnlivý v rozsahu 

jednotek mikrometrů, 

• mechanické technologie úpravy povrchu výrazně zlepšují drsnost na ostří 

v porovnání s neupravovaným nástrojem, 

• ostří v oblasti poloměru špičky nástrojů jsou technologiemi hůře upravované 

než na hlavním ostří, 

• měření plošné drsnosti má u aperiodických povrchů větší význam než měření 

profilové drsnosti, 

• povrchy hřbetu a čela řezných nástrojů obsahují defekty ve formě ojedinělých 

kráterů, 

• použité objektivy, a s tím související nastavené parametry mají na výsledky 

měření podstatný vliv. 
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