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Anotace 

 

Smrčka, R. Parametry ovlivňující drsnost povrchu při obrábění: Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a 

montáže, 2013, 50 s, Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. 

 

Cílem mé bakalářské práce je popis určitých parametrů, které ovlivňují drsnost povrchu 

při obrábění. V úvodu jsem charakterizoval tvorbu třísky v procesu řezání. Další bod je 

zaměřen na strukturu povrchu, především na její složku, drsnost povrchu. Experiment byl 

vypracován ve spolupráci se společnostmi Klein & Blažek spol.s r.o. a Pramet Tools, s.r.o., 

analyzuje a hodnotí drsnost povrchu v závislosti na parametrech obrábění. Veškeré 

naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách a grafech. V diskusi experimentu jsem 

zhodnotil dosažené výsledky. Závěrem bylo zjištěno, že změnou VBD a posuvu byl 

dosažen i ekonomický přínos. 

 

Annotation of the bachelor thesis 

 

Smrčka, R. Parameters Influencing the Surface Roughness During Machining. Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Deparment of Cutting and Assembly, 2013, 50 p., Thesis head: 

doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. 

 

The aim of my bachelor´s thesis is the description of some specific parameters that 

influence the surface roughness during machining. In the begining I´ve described 

the formation of a chip in the cutting process. Next point is focused on the surface 

structure, especially on the component surface roughness. The experiment was developed 

in cooperation with Klein and Blazek Ltd. and Pramet Tools Ltd. It analyzes and evaluates 

the surface roughness depending on the machining parameters. All the measured values are 

shown in the tables and graphs. In the discussion of the experiment I evaluated the results. 

Finally, it was found that by changing the indexable cutting inserts and the displacement 

was achieved also economic benefits.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

𝜔      objemový součinitel třísky         –   

𝑉𝑡       objem volných třísek         𝑑𝑚3  

𝑉𝑚        objem odebraného materiálu        𝑑𝑚3  

VBD     vyměnitelná břitová destička 

κr       úhel nastavení hlavního ostří        °  

κr´      úhel nastavení vedlejšího ostří        °  

rɛ      poloměr špičky           𝑚𝑚  

Ra      střední aritmetická úchylka profilu      𝜇𝑚  

Rz      největší výška profilu          𝜇𝑚  

lr      základní délka   𝑚𝑚  

ln      vyhodnocovaná délka         𝑚𝑚  

lt      celková délka  𝑚𝑚  

fn      posuv na otáčku           𝑜𝑡/𝑚𝑚  

ap      hloubka řezu           𝑚𝑚   

vc      řezná rychlost           𝑚/𝑚𝑖𝑛  

vf      posuvová rychlost          𝑚/𝑚𝑖𝑛  
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1 ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce je popsat vliv určitých parametrů na drsnost povrchu 

při obrábění, které jsem specifikoval v teoretické části a v praktické části jsem je 

aplikoval. Podstatou mé práce je zvýšit produktivitu výroby daného výrobku, přesněji se 

jedná o zkrácení výrobního času při soustružení součásti.  

Problematika obrábění je velice rozsáhlá. Dělí se na ruční obrábění, třískové obrábění 

a řezání. Ve své práci se zabývám problematikou třískového obrábění a přesněji 

specifikuji technologii soustružení.  

V současné době se ve strojírenství klade velký důraz na kvalitu vyrobených dílů. 

Pro dosažení vysoké kvality výrobků se musí vynakládat velké úsilí na vývoj nových 

technologií a na inovaci stávajících technologií. Vše samozřejmě souvisí 

i s vynaložením nemalých finančních prostředků. Největší nároky jsou kladeny 

na dodržení rozměrů výrobků, jakosti povrchu a na co nejmenší náklady. 

Problémy týkající se produktivity výroby je důležité řešit z důvodu stále se zvyšujících 

nákladů spojených s výrobou. Práce nabízí několik řešení a směrů, jakými je možné 

náklady snížit. Především jde o zkrácení výrobního času, což zároveň vede ke zvýšení 

objemu výroby.  

Práce je rozdělena do deseti kapitol, přičemž první kapitola obecně charakterizuje daný 

problém. Druhá kapitola je věnována společnosti Klein & Blažek spol. s r.o., která mi 

pomohla s provedením experimentu, jehož výsledky jsou shrnuty v mé bakalářské práci. 

Čtvrtá kapitola popisuje problematiku struktury povrchu. Bakalářskou práci uzavírají 

tři kapitoly zabývající se samotným experimentem, který je podrobněji analyzován.  

Ve sběru informací jsem vycházel především z internetových zdrojů. Knižní publikace 

jsou samozřejmě v mé práci obsaženy, ale ne v tak hojném počtu jako internetové. 
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DANÉHO PROBLÉMU 

 

Obrábění má ve strojírenství významnou roli. Je to proces, kterým dostáváme obrobek 

s požadovaným tvarem, rozměry i jakostí povrchu. Je to realizováno pomocí odebírání 

částic materiálu břitem nástroje v podobě třísky. 

 

2.1 Tvorba třísky a tvarování třísky 

 

2.1.1 Proces řezání 

 

Po ukončení řezání dostáváme parametry obrobené plochy. V procesu řezání působí 

na obrobek obráběcí nástroj a v materiálu způsobí napětí, přičemž materiál proti němu 

vyvíjí odpor. Proto se ustálí pole řezání, které má značné charakteristiky stavu 

napjatosti, teploty a deformace. Proces řezání se může provádět jako ortogonální nebo 

obecné řezání.  

 

U ortogonálního řezání, ostří a směr řezné rychlosti, případně osa rotace obrobku, 

svírají úhel o velikosti 90° a daná problematika se řeší v rovině. Nejčastějším typem 

ortogonálního řezání je zapichování, frézování nástrojem s přímými zuby. [3] 

 

 

 

Obr. 1. Ortogonální řezaní [3] 

 

Jedná- li se o obecné řezání, řezný proces se musí řešit v prostoru. Příklady takového to 

řezání je soustružení podélné, vrtání, frézování nástrojem, jehož zuby jsou 

ve šroubovici. [3] 
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Obr. 2. Obecné řezaní [3] 

 

2.1.2 Plastická deformace vyvolaná při ortogonálním řezání 

 

Při řezání je do obrobku břit nástroje vtlačován silou F, tím dochází 

ke vzniku pružných, a poté plastických deformací v oblasti vzniku třísky.  

 

V oblasti řezání vzniká napěťové pole, které je tvořeno napěťovým polem v obrobku 

a nástroji. Na obrobek v jeho celém objemu působí pružná deformace a v oblasti řezání 

působí deformace plastická. 

 

Smyková napětí rostou tak dlouho, než dojde k plastické deformaci materiálu 

před břitem nástroje. Vrstvy materiálu se posouvají v kluzných rovinách pod úhlem ϕ1. 

Nástroj pokračuje v pohybu, plastická deformace roste a ve směru kolmém ke kluzným 

rovinám dochází k pěchování a přemístění vrstev materiálu. Oddělením třísky je 

plastická deformace ukončena. Kluzné síly způsobují plastický lom, kdežto křehký lom 

způsobují síly normálové. 

 

Při pokračujícím pohybu nástroje roste napětí v materiálu do té doby, než dosáhne vyšší 

hodnoty, než je mez střihu materiálu, a dochází k oddělení části třísky pod úhlem 

střihu ϕ. [3] 
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Obr. 3. Vznik třísky [3] 

 

2.1.3 Oblast deformací 

 

Pružné a plastické deformace se vytvářejí při vniku břitu nástroje do obrobku, tyto 

deformace vznikají v zónách: 

 

 Před břitem nástroje, v oblasti primární plastické deformace, která je označená l 

a vymezená body OMNO´, 

 Sekundární plastická deformace je označena II a nachází se v povrchových 

vrstvách styku čela nástroje a třísky. 

 Terciární plastická deformace se vytváří v povrchové vrstvě obrobené plochy 

a je označena III. [7]  

 

Stav napjatosti a tvar s velikostí oblasti OMNO´ se mění v závislosti na fyzikálních 

vlastnostech obráběného materiálu, a to zejména na jeho deformační a zpevňovací 

schopnosti. Oblast se zužuje za předpokladu, že roste řezná rychlost vc, ale především 

posuvová rychlost vf, to způsobuje, že obě roviny prakticky splývají. Také záleží 

na řezném prostředí, geometrii řezného nástroje a jemu dané kinematice. 

 

Pokud zvětšujeme nástrojový úhel čela yn, tříska odchází snadněji a následkem toho je 

méně deformována. Zvětšováním nástrojového úhlu κr, avšak pouze do určité hodnoty, 

se zmenšuje šířka třísky. Důsledkem toho je pokles velikosti koeficientu pěchování 

třísky. Tyto zákonitosti musíme mít na paměti při volbě řezných podmínek. [3] 
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Obr. 4. Oblasti plastických deformací v zóně řezání [3] 

 

V procesu řezání působí na obráběný materiál plastická deformace, která způsobuje 

oddělení třísky od obrobku (oblast I). Dále způsobuje, že nástroj je zatížen tepelně 

a mechanicky řeznými odpory. Dalším následkem je opotřebení nástroje (na čele 

v důsledku II, na hřbetu v důsledku vlivu III). Také zapříčiňuje změnu textury 

v povrchové vrstvě obrobené plochy a texturu mění i materiál v třísce, vznik 

zbytkových napětí v povrchové vrstvě obrobené plochy. V neposlední řadě způsobuje 

pěchování třísky. To znamená, že se mění průřez a délka třísky. [7] 

 

2.1.4 Nárůstek 

 

Nárůstek je vrstva kovu, která je spěchovaná a velmi tvrdá. Vzniká na čele nástroje 

při řezném procesu za specifických řezných podmínek a ulpívá na břitu ostří. 

Následkem probíhajících procesů má tato silně spěchovaná vrstva materiálu jinou 

strukturu a vyznačuje se vysokou tvrdostí a pevností. Vznik nárůstku je vždy 

nežádoucím jevem. Vznik a zánik nárůstku je periodický proces, který závisí na řezných 

podmínkách. Frekvence periody se pohybuje v intervalu od 10
2 

do 10
3
 Hz.  

 

Nárůstek je tvořen stabilní a nestabilní částí. Vetší část nárůstku je odváděna s třískou 

a může dojít i k odlomení původního břitu a zbývající část je vtlačována do obrobku. 

Dochází ke snížení kvality obrobené plochy. Díky vlastnostem, kterými disponuje, 

může po omezenou dobu nahradit funkci břitu. Tím se snižuje opotřebení řezného 

nástroje. [3]  
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Nárůstek má největší vliv na: 

 geometrii nástroje (zvětšuje poloměr zaoblení ostří rn i úhel čela γ, 

zvětšuje se také úhel hřbetu α, a úhel řezu δ se zmenšuje), 

 změnu skutečných rozměrů obrobku. Tato změna je způsobena 

odlišnými hodnotami žádané hloubky řezu ap a konečné hloubky řezu 

ap´ při vzniku nárůstku, 

 strukturu obrobené plochy projevující se zhoršením, protože nestabilní 

část nárůstku se zachycuje na obrobené ploše, 

 vznik samobuzeného kmitání soustavy stroj - nástroj – obrobek. [7] 

 

 

Obr. 5. Vznik nárůstku u kořene třísky [3] 

 

Nárůstek se tvoří hlavně při nízkých řezných rychlostech pohybující se od 18 až 25 

m.min
-1

. Intenzitu tvorby nárůstku ovlivňuje obráběný materiál, ostatní řezné podmínky 

a v neposlední řadě také geometrie nástroje, avšak pouze do té míry, do jaké ovlivňují 

teplotu v místě řezu. Velikost nárůstku je ovlivněna velikostí posuvu. S rostoucím 

posuvem velikost nárůstku se zvětšuje. Kdežto tloušťka odřezávané vrstvy ap velikost 

nárůstku nějak neovlivňuje. 

Vzniku nárůstku lze zabránit vhodnou volbou řezných podmínek, především zvýšením 

řezné rychlosti, využitím procesní kapaliny s vysokým mazacím účinkem, lapováním 

čelní plochy nástroje. [3] 

 

2.1.5 Tříska 

 

Tříska je přebytečný materiál, který je odřezán z obrobku a následně odveden po čele 

nástroje z místa řezu.  
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2.1.5.1 Druhy třísek 

 

Při řezaní vznikají a následně se oddělují třísky trhané a stříhané. [3] 

 

2.1.5.1.1 Tříska trhaná 

 

Vzniká nejčastěji při obrábění tvrdých a křehkých materiálů za podmínky, že tečná 

napětí jsou menší než napětí normálová. Vyznačuje se tím, že jednotlivé segmenty se 

vylamují bez vzájemného spojení. Jednotlivé segmenty mají různorodé tvary a velikosti. 

Pro tento typ třísky jsou charakteristické tvary a velikosti, jako jsou nepravidelné 

úlomky, malé segmenty a různé šupiny. S výskytem této třísky můžeme předpokládat, 

že kvalita obrobeného povrchu bude horší. 

 

Obr. 6. Trhaná tříska [3] 

 

2.1.5.1.2 Tříska stříhaná 

 

Při splnění podmínky, že tečná napětí jsou vetší než napětí normálová, hovoříme 

o třísce stříhané. Stříhaná tříska může podle stupně plastičnosti být: 

 plynulá. Tento druh stříhané třísky se vyskytuje nejčastěji při obrábění tvárných 

materiálů. Je tvořena jednotlivými segmenty třísky, které se vyznačují vysokou 

soudržností. Povrch třísky, který je ve styku s čelem nástroje, bývá většinou 

hladký. Z místa řezu odchází ve tvaru různých šroubovic nebo jako nepřetržitý 

pás. Plynulá tříska se může kumulovat na obrobku nebo může způsobit 

poškození stroje. Z hlediska bezpečnosti není příliš vhodná. [3] 
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Obr. 7. Plynulá tříska [3] 

 

 stupňovitá, je tvořena na sobě vrstvenými segmenty, které jsou spolu pevně 

spojeny. Jednotlivé segmenty se od sebe liší tvarem i velikostí. Stupňovitá tříska 

vzniká při obrábění součástí z tvrdých a tvárných materiálů. Při vzniku této 

třísky dochází k lámání jednotlivých částic, které jsou velmi dobře viditelné 

na odvráceném povrchu třísky od čela nástroje, a zároveň jsou patrné i na straně 

třísky, která je ve styku s čelem nástroje. Tříska je odváděna ve tvaru krátkých 

šroubovic, obloučků apod.  

 

Obr. 8. Stupňovitá tříska [3] 

 

 elementární tříska je tvořena částicemi, které jsou postupně odlamovány.  

 

Obr. 9. Elementární tříska [3] 

 

Pro snadnější odvod třísky ze stroje a následnou manipulaci musí tříska splňovat určitá 

kritéria týkající se jejich rozměrů a tvaru. Z toho vyplývá, že objem třísky musí být, 
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co možná nejmenší. Proto, abychom co nejlépe využili nástroj, je důležité, aby tříska 

měla určitý tvar, který je závislý na mnoho různých faktorech. Těmi hlavními jsou: 

 Obrobitelnost materiálu 

 Geometrie nástroje a tvaru břitu 

 Materiál nástroje 

 Řezné podmínky               [3] 

 

2.1.5.2 Objemový součinitel třísky 

 

Objemový součinitel ω je parametr, který vyjadřuje vhodný tvar třísky. Můžeme jej 

vypočítat pomocí vztahu: 

𝜔 =  
𝑉𝑡

𝑉𝑚
  − , 

𝑉𝑡  vyjadřuje objem volných třísek  𝑑𝑚3  a 𝑉𝑚  je objem materiálu, který byl odebírán 

při obrábění  𝑑𝑚3   [3]                

 

 

Obr. 10. Hodnoty objemového součinitele třísek ω pro vybrané typy třísek [7] 

 

Požadovaný tvar třísky musí být takový, aby objem třísky byl co nejmenší. Toho lze 

dosáhnout ideálním tvarováním třísky. Tvar třísky můžeme ovlivnit zejména geometrií 

nástroje a řeznými parametry, proto je zapotřebí věnovat jejich volbě velkou pozornost. 

Lámáním a utvářením třísky dosahujeme nízké hodnoty objemového součinitele, což je 

žádoucí. Tříska se láme a utváří pomocí různých lamačů a utvařečů. [7] 
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3 SPOLEČNOST KLEIN & BLAŽEK SPOL. S R.O. 

3.1 Historie společnosti 

 

Počátky společnosti sahají do roku 1958, kdy bylo Krajským národním výborem 

v Olomouci rozhodnuto, že se výroba zvonků, dětských hraček a lisování bakelitu 

převede z Olomouce do Štítů. 

 

Výroba byla zahájena na štíteckém náměstí a podílelo se na ní 14 zaměstnanců. 

V roce 1968 Městský národní výbor odkoupil pozemky bývalého atletického 

a fotbalového stadionu a začal výstavbu nových výrobních hal, která trvala do roku 

1970. Od tohoto roku byla do nových výrobních hal přesunuta část výroby, 

především výroba součástí ovládacích zařízení automobilů, která směřovala 

do automobilových závodů ŠKODA Mladá Boleslav. Samozřejmě se zvýšil počet 

zaměstnanců na celkový počet 220 a společnost se stala jedním ze závodů okresního 

podniku JESAN Jeseník. Po rozpadu tohoto okresního podniku v roce 1990 se 

společnost opět stala státním podnikem a zakladatelem se stal Okresní úřad 

Šumperk. 

 

Roku 1993 se zakladatelem stala obec Štíty a o měsíc později obec zažádala 

o změnu formy privatizace z původní veřejné soutěže na přímý prodej předem 

určenému zájemci. V roce 1994 byla realizována privatizace a vlastníkem se stala 

společnost KLEIBL, s.r.o., která si podnik odkoupila od Fondu národního majetku. 

Následně se v polovině roku 1994 společnost přejmenovala na Klein & Blažek s.r.o. 

 

Výroba navazovala na distribuci výrobků, které vyráběla společnost JESAN Štíty, 

tj. výroba dílů pro sériovou výrobu automobilů v a.a.s. ŠKODA Mladá Boleslav 

a výroba drobných elektrotechnických výrobků, jako např. zvonky, gongy, 

transformátorky. K rozvoji společnosti přispěl i fakt, že společnost byla 30 let 

úspěšným dodavatelem do automobilového průmyslu. Dalším faktorem, který vedl 

k vytvoření úspěšné společnosti, bylo vybudování dobrého jména, zejména v oblasti 

jakosti, jež se řídila všemi potřebnými normami. Dále pak v oblasti spolehlivosti 

v distribuci a zkušenosti managementu. Díky rozšíření výroby a výrobních hal 

mohly být pořízeny nové moderní technologie v oblastech lisování a obrábění. 
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V souvislosti s vytvořením dobrého managementu a určení správných cílů 

společnost dosáhla úspěchu a začala rozšiřovat nové prostory k provozování 

strojírenské činnosti.  

 

Rok 1996 byl klíčovým nejen pro obec Štíty, ale především pro společnost 

Klein & Blažek spol. s r.o., kterou navštívil tehdejší premiér a později prezident 

České republiky, Václav Klaus.  

 

V tomto roce byla zakoupena Tírna Štíty, s.r.o., jejíž prostory a vybavení se 

přeorientovaly na strojírenskou výrobu.  

Nástupem nového tisíciletí došlo k ukončení výroby Škody Felicie, přičemž bylo 

zapotřebí diferencovat výrobní program. V dalších letech docházelo ke stavebním 

pracím, které rekonstruovaly staré prostory a samozřejmě do dnešní doby dochází 

k výstavbě nových prostor, což znamená zvýšení počtu nových pracovních pozic.  

 

V roce 2010 byly 100% obchodní podíly obou zakladatelů Antonína Kleina 

a Ing. Richarda Blažka prodány společnosti Klein-Invest s.r.o., kterou z osmdesáti 

procent vlastní syn Antonína Kleina, Petr Klein st. Zbylých dvacet procent mají 

ve vlastnictví synové Petra, Petr ml. a Martin. [8] 

 

3.2 Současnost 

 

 Společnost Klein & Blažek spol. s r.o. sídlí v malém městě Štíty na severní Moravě.  

 

Obr. 11. Poloha firmy Klein & Blažek spol. s r.o. [8] 

 



21 

 

Od počátku 90. let se následkem vývoje automobilového průmyslu výrobky vyráběné 

firmou Klein & Blažek spol. s r.o. podstatně změnily. Vše je konstruováno 

pomocí nástrojů CAD. Díly jsou komplikovanější a z hlediska technologie i kvality 

výrobně náročnější. Výroba je již deset let rozdělena do dvou závodů a každý z nich se 

zabývá jinými technologiemi. V prvním závodě převládá lisování, svařování a montáž. 

Pracovníci tohoto závodu vyrábí díly určené do karoserií, zámků, nárazníků, dveří 

a držáky žárovek zadních lamp mnoha evropských automobilů. Obrábění a tepelné 

zpracování jsou prioritami druhého závodu, přičemž výrobky těchto technologií jsou 

určeny pro klimatizační jednotky, tlumiče, motory a bezpečnostní systémy vozů.  

 

Management společnosti se snaží veškerými způsoby zlepšit firemní situaci, mezi které 

patří i dotace. V roce 2012 byla dotace čerpána k nákupu lisovacího automatu s tonáží 

800 tun vybaveného servopohonem a transferovým zařízením a dále například 

k pořízení svařovacího jednoúčelového a robotického pracoviště. Dotační projekt by 

měl skončit v průběhu roku 2013.  

 

K získání kvalifikovaných zaměstnanců společnost spolupracuje se středními 

odbornými školami v okolí Štítů. Pan ředitel Ing. Radek Hansmann řekl: 

„Současná situace je taková, že v našem regionu musíme technicky vzdělaného 

člověka podchytit již při studiu nebo si takového z vlastních řad vyškolit a vychovat. 

Velmi úspěšné a účastníky kladně hodnocené jsou např. aktivity zastřešené 

Sdružením automobilového průmyslu, jehož jsme členy, jako IQ AUTO nebo IQ 

INDUSTRY. V rámci nich bylo i v naší firmě organizováno několik školicích akcí 

pro učitele středních technických škol. Naši technici připravovali studijní materiály, 

přednášeli a vedli odborné týdenní praxe středoškolských studentů. Zájemcům z řad 

studentů nabízíme možnost odborných praxí, zpracování bakalářských a 

diplomových prací, spolupracujeme s učňovskými školami.“ [5] 

 

3.3 Pohled do budoucnosti 

 

Ke konci roku 2012 poskytl ředitel společnost Klein & Blažek spol. s r.o. pan 

Ing. Radek Hansmann rozhovor časopisu Svět Průmyslu, kde odtajnil strategii 

do dalších let: 
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„Z dlouhodobého hlediska chceme být stále důležitým zaměstnavatelem v našem 

regionu poskytujícím jistotu pracovních příležitostí. Vytvářet kladné hospodářské 

výsledky, abychom mohli dále rozšiřovat a modernizovat výrobu a zůstali 

konkurenceschopní. V krátkodobém a střednědobém horizontu se soustředíme 

na zvyšování produktivity a budování technologického know-how. Chceme 

zákazníkům nabídnout nejvyšší možný technologický standard pro realizaci jejich 

produktů. Zaměřujeme se v poslední době na dodávky vyšších celků s vyšší přidanou 

hodnotou, které nás posunují do kategorie strategických dodavatelů pro OEM a 

Tier 1. Samozřejmě se díváme a připravujeme kroky k posunu na dnes nejvíce se 

rozvíjející trhy, tedy Rusko, Čínu a Indii.“ [5] 

 

 

 

Obr. 12. Závod 1 [8] 

 

 

 

Obr. 13. Závod 2 [8] 
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4 STRUKTURA POVRCHU 

Na povrchu ploch vznikají nerovnosti s použitím jakékoli technologické metody 

obrábění. Tyto nerovnosti ovlivňují funkci ploch. Povrch představuje prostorový útvar, 

z toho důvodu nastává problém s posouzením nerovností. Tento problém je řešen 

redukcí do roviny řezu rovinou kolmou k povrchu. Tím získáváme profil, z něhož 

čerpáme základní informace. 

 

Nerovnosti mají určitou rozteč, která charakterizuje strukturu povrchu a dělí ji 

na složky. Složka, která má nejmenší rozteč, je drsnost povrchu. Další složkou je 

vlnitost povrchu a poslední složkou je základní profil, jehož nerovnosti mají největší 

rozteč. 

 

Norma ISO 4287 definuje geometrické parametry: 

· R-parametr, který se počítá z profilu drsnosti, 

· W-parametr se vypočítá z profilu vlnitosti, 

· P-parametr je vypočítaný ze základního profilu.         [3] 

 

 

Obr. 14. Struktura povrchu [9] 
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4.1 Drsnost povrchu 

 

Drsnost posuzujeme v příčném a podélném směru. Nezahrnuje vady povrchu, jako jsou 

například trhliny, rysky, důlky, apod.   

 

 

 

Obr. 15. Směry posuzování drsnosti povrchu [10] 

  

Drsnost povrchu se vyhodnocuje na základě tří parametrů, kterými jsou výškové, 

délkové a tvarové. [11] 

 

Základní délka lr – délka, využívaná pro rozpoznání nerovností daného profilu.  

 

Vyhodnocovaná délka ln – délka, na které se profil vyhodnocuje.  

 

Celková délka lt – délka dráhy, kterou snímač urazí a snímá úchylky tvaru povrchu.[12] 

 

 

 

Obr. 16. Měřené délky [12] 
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4.1.1 Výškové parametry 

 

Největší výška výstupku Rp – největší výška výstupku profilu Zp v rozsahu základní 

délky. 

Největší hloubka prohlubně profilu Rv – největší hloubka prohlubně profilu Zv 

v rozsahu základní délky. 

Největší výška profilu Rz – součet největší výšky profilu Zp a největší hloubky 

profilu Zv v rozsahu základní délky. [3] 

 

Obr. 17. Parametry Rv, Rp, Rz [3] 

 

Střední aritmetická úchylka profilu Ra – aritmetický průměr absolutních 

hodnot Z(x) v rozsahu základní délky. [3] Parametr Ra zcela přesně nevypovídá 

o drsnosti, jelikož nereaguje na extrémy profilu. 

 

Obr. 18. Parametr Ra [3] 

 

Průměrná kvadratická úchylka profilu Rq – průměrná kvadratická hodnota 

odchylek Z(x) profilu v rozsahu základní délky. Užívá se při statistické pozorování 

profilu povrchu, protože se rovná standardní odchylce z profilových souřadnic. [3] 

 

4.1.2 Délkové (šířkové) parametry 

 

Průměrná vzdálenost prvků profilu RSm – je to průměrná hodnota šířek Xs 

elementů profilu v rozsahu základní délky. [3] 
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Obr. 19. Parametr RSm [3] 

 

4.1.3 Tvarové parametry 

 

Průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu RΔq – průměrná kvadratická 

hodnota sklonů dZ/dX v rozsahu základní délky. Tento parametr se využívá 

při hodnocení tribologických vlastností, odrazu světla nebo galvanickém pokovování. 

[3] 

 

 

Obr. 20. Parametr RΔq [13]  

 

4.2 Značení drsnosti  

 

Drsnost povrchu se na výkrese předepisuje dle normy ISO ČSN 1302 

pomocí značky drsnosti. 

 

a … základní značka neurčuje, zda povrch musí nebo nesmí být obroben  

b … značka zakazující odebírání materiálu, např. povrch ponechaný po válcování  

c … značka požadující dosažení povrchu odebíráním materiálu, např. třískovým 

obráběním  
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d … značka doplněná o „praporek“, nad který se zapisuje např. požadavek výrobního 

procesu  

e … značka doplněná ve zlomu o kružnici malého průměru vyjadřuje požadavek stejné 

drsnosti po obvodu součásti (např. čtyři plochy krychle stejně obrobené stačí označit 

pouze jednou značkou). [14] 

 

Značka drsnosti povrchu 

 

[14] 

 

 

Zápis parametrů struktury povrchu 

 

[14] 

 

 

 Umístění značky požadované struktury povrchu 

[14] 
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4.3 Měření drsnosti povrchu 

 

 Pro určení drsnosti se nejčastěji používá kritéria středního prvku. 

 

4.3.1 Měření drsnosti povrchu dotykovými profilometry 

 

Metoda je založena na odečítání číselné hodnoty parametrů drsnosti. Využívá se 

pro nejmodernější statické a spektrální hodnocení povrchu. Základní dotykové přístroje 

pro měření parametrů drsnosti jsou popsány v normě ČSN EN ISO 3274. 

 

Dotykový profilometr se skládá ze 2 částí:  

 mechanické, 

 elektronické.  

 

 

 

 

Obr. 21. Měření dotykovým profilometrem [4] 

 

4.3.2 Porovnáním s etalony drsnosti 

 

Jedná se o nejjednodušší metodu zjištění drsnosti povrchu. Tato metoda je nepřesná, 

jelikož porovnáváme a vyhodnocujeme rozdílné parametry. Povrch porovnáváme okem 

nebo pomocí mikroskopu. Důležitým faktorem pro správné vyhodnocení měření je 

zkušenost metrologa. Při této zkoušce je nutné dodržet několik podmínek. Materiál 

součásti a etalonu se musí shodovat. Dále je zapotřebí, aby tvar povrchu etanolu 

co nejvíce odpovídal součásti (plochý vypouklý,…). Dráha obrábění povrchu součásti a 
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etanolu musí být identická. Samozřejmě musí být stejné podmínky pozorování 

(osvětlení). 

 

4.3.3 Metodou světelného řezu 

 

Podstatou této metody je vysílání velmi tenkého paprsku pod úhlem 45
o
 k měřenému 

povrchu. Po dopadu se od nerovnosti paprsek odráží a v poli mikroskopu vzniká obraz 

profilu. Nejpoužívanějším mikroskopem u této metody je dvojitý mikroskop Schmaltz. 

  

 

 

Obr. 22. Metoda světelného řezu [4] 

 

4.3.4 S využitím interference světla 

 

Tato metoda je založena na prostupu paprsku přes polopropustné zrcadlo, které je 

vytvořeno ve skleněném hranolu, kde se paprsek dělí na S1 a S2. Paprsek S1 prochází 

až k povrchu a odráží se zpět. Paprsek S2 dopadá na zrcadlo, od kterého se odráží zpět. 

Paprsky interferují a následně jdou do okuláru mikroskopu, kde dostáváme obraz 

povrchu. [4] 

 

 

Obr. 23. Interferenční mikroskop a obraz v okuláru přístroje [4] 
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5 PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ DRSNOST POVRCHU 

Parametry přímo ovlivňující drsnost povrchu jsou posuv, geometrie nástroje, především 

úhel nastavení vedlejšího ostří, zaoblení špičky nástroje a utvařeč třísky. Drsnost 

povrchu také ovlivňuje úhel nastavení hlavního ostří, nicméně tento parametr ji 

ovlivňuje nepřímo. 

 

5.1 Posuv 

 

Je to jeden z hlavních volitelných parametrů, kterým lze ovlivnit drsnost povrchu. 

Posuv můžeme definovat jako dráhu, kterou nástroj vykoná za jednu otáčku obrobku. 

Velikost posuvu je dána výrobcem VBD, nicméně obecně se hodnota posuvu 

při hrubování pohybuje v intervalu od 0,3 do 2 mm/ot. u velkých strojů to může být 

i více. U dokončování je to od 0,1 do 0,3 mm/ot a jedná-li se o jemné soustružení, jeho 

hodnota se pohybuje od 0,05 do 0,1 mm/ot. [15] 

 

5.2 Geometrie břitu 

 

Geometrie nástroje může značně ovlivnit drsnost povrchu, proto je nutné její volbě 

věnovat velkou pozornost. 

 

5.2.1 Úhel nastavení hlavního ostří κr 

 

κr je úhel mezi ostřím nástroje a obrobkem. Ovlivňuje velikost řezných sil, průřez třísky 

a životnost nástroje. Pokud se úhel nastavení hlavního ostří κr snižuje, mění se průřez 

třísky. Tloušťka se zmenšuje a šířka se zvětšuje. Také se zvětšuje délka ostří v záběru. 

Nevýhodou malého úhlu κr je, že způsobuje růst radiální složky řezné síly. 

Následkem toho je obrobek náchylnější k vzniku chvění, to vede k zhoršení jakosti 

obrobeného povrchu. [16]   
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5.2.2 Úhel nastavení vedlejšího ostří κr´ 

 

Úhel κr´ má vliv na jakost obrobené plochy a tření mezi nástrojem a obrobenou plochou. 

Při snižování úhlu κr´ kvalita obrobené plochy roste, protože stopy po obrábění jsou 

menší, avšak roste tření nástroje o obrobenou plochu. Z toho je patrné, že úhel κr´ by 

měl být co nejmenší, nesmí však být příliš malý. S velmi malým úhlem nastavení 

vedlejšího ostří hrozí, že tření mezi nástrojem a obrobenou plochou dosáhne kritické 

hodnoty. Pokud se úhel κr´ zvětšuje, projeví se to snížením řezného odporu a zmenšením 

úhlu hrotu nože. Také má vliv na odvod tepla od břitu, což ovlivňuje jeho životnost. 

[16]   

 

5.2.3 Poloměr špičky rɛ 

 

Je jedním z parametrů, který přímo ovlivňuje drsnost povrchu. S rostoucím poloměrem 

špičky se jakost obrobené plochy zvyšuje. Z hlediska drsnosti povrchu se tedy 

doporučuje volit poloměr špičky co největší, což s sebou nese zvýšení radiální složky 

řezné síly. Následkem toho může v méně tuhé soustavě stroj-nástroj-obrobek vzniknout 

chvění, a to vede ke zhoršení kvality obrobené plochy. [6] 

 

5.2.4 Utvařeč třísky  

 

Je to část na čele nástroje, která slouží k lámání nebo odvodu třísky z místa řezu. Odvod 

a lámání třísky je velmi důležité, protože zabraňuje poškození obrobené plochy 

i nástroje. Také nám zmenšuje objem třísky, což je velmi důležité pro následnou 

manipulaci. Utvařeče dělíme dle jejich způsobu výroby na vybrušované, předlisované, 

vyjiskřované, nebo mohou být mechanicky připevněny. Utvařeče mohou být žlábkové. 

Jsou to nejjednodušší utvařeče a jsou charakterizovány žlábkem nebo stupínkem na čele 

nástroje. Druhá skupina utvařečů se vyznačuje žlábkem, který je celistvý, a je vytvořen 

podél ostří po celém obvodu destičky. Může být vytvořen pouze z jedné nebo z obou 

stran destičky. Poslední skupinou jsou utvařeče s druhotným utvářením třísky. 

V podstatě se jedná o utvařeč žlábkový, který má navíc v rohu destičky sekundární 

utvařeč s menšími rozměry. [3] 
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Obr. 24. Aplikační diagram soustružnických destiček s danými typy utvařečů [17] 
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6 NÁVRH TECHNOLOGIE PRO ZADANOU SOUČÁST 

6.1 Soustružení 

 

Soustružení je jednou z technologií třískového obrábění a z mnoha hledisek můžeme 

tvrdit, že se jedná o nejčastěji využívanou metodu obrábění. Soustružení je odebírání 

materiálu z povrchu rotujícího obrobku v podobě třísky, což je znehodnocený materiál.  

 

Obráběcím nástrojem většinou bývá jednobřitý obráběcí nástroj, který je ve většině 

případů pevný, a vykonává posuvový pohyb. Obrobek rotuje a koná hlavní řezný pohyb. 

Tento pohyb je zapotřebí k tomu, aby byla tříska oddělena od obrobku. K odříznutí 

třísky dojde za předpokladu, zda činná část nástroje má klínový břit, který musí být 

tvrdší než obráběný materiál.  

 

V současné době, kdy jsou technologie velmi rozvinuté a propracované, můžeme 

soustružit polotovar na soustruzích s ručním nebo automatickým ovládáním. Polotovary 

mohou mít hmotnost od několika mg až do několika tun.  

 

Soustružení se dělí na podélné a příčné. Kombinací obou způsobů získáváme další 

druhy soustružení, například soustružení tvarů a kopírovací soustružení. Jedná-li se 

o podélné soustružení, nůž se pohybuje ve směru osy rotace obrobku. Posouvá-li se 

nástroj ve směru kolmém k ose rotace, je to přímé (čelní) soustružení (upichování, 

zapichování). [4]  

 

Předmětem mého výzkumu bylo pozorovat změnu drsnosti povrchu součásti při změně 

posuvu a VBD s odlišnými geometriemi břitu. Konkrétně byly použity destičky CNMG 

120408E-R 6630 a CNMG 120408W-M 6630 od firmy Pramet Tools, s.r.o. Posuv se 

pohyboval od 0,1 do 0,7 mm/ot. Cílem také bylo zvýšení produktivity výroby.  

 

6.2 Díl vybraný pro experiment 

 

Součást vybrána pro experiment má název Ram Parker. Vyrábí se z polotovaru 

kruhového průřezu z materiálu 55SiMo8. Plní funkci úderníku, jehož pomocí jsou 

přenášeny rázy přímo na nástroj elektro-pneumatického kladiva, viz obrázek. 
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Obr. 25. Ram Parker  

 

 

 Obr. 26. Schéma elektro-pneumatického kladiva [18] 

 

6.3 Postup experimentu 

 

Pokusy byly prováděny na díle Ram Parker, který je vyroben z materiálu 55SiMo. 

Zákazníkem požadovaná drsnost povrchu byla Rz = 6,3μm. Zákazník také požadoval 

dodání více kusů v kratším čase. Bylo tedy nutné nějak tento problém řešit. Jedním 

z řešení může být investice do nového stroje. Toto řešení není zcela optimální, jelikož 

by se výroba velmi prodražila. Vhodnějším řešením je zvýšit objem výroby při stejném 

strojním vybavení. Je tedy nutné zproduktivnit výrobu, to znamená zkrátit čas potřebný 

k výrobě součásti. Toho lze dosáhnou zvýšením posuvu fn, avšak to je většinou spojeno 

se zhoršením jakosti obrobené plochy. Tento problém jsem řešil změnou VBD s různou 

geometrií. Soustružení s destičkami CNMG 120408E-R a CNMG 120408W-M bylo 

realizováno při hloubce řezu ap = 2 mm a posuvu fn byl měněn z 0,1 do 0,7mm/ot. 

Řezná rychlost vc = 227 m/min. Naměřené hodnoty jsou zaneseny do tabulek a grafů.  
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6.3.1 Použité VBD 

 

6.3.1.1 CNMG 120408W-M  

 

 

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na jakost a produktivitu výroby, se stále 

vyvíjejí nové technologie a prostředky, jak toho dosáhnout. Splnit tento cíl nám 

pomáhají VBD s hladící geometrií. Destička s geometrií Wiper umožňuje dosáhnout se 

stejným posuvem lepší drsnosti povrchu obráběné součásti, a to až dvojnásobně, než 

s destičkou se standardní geometrií. To sebou nese úspory výrobních nákladů, jelikož 

nám odpadá nutnost zařadit dokončovací operace a drsnost povrchu zůstává nezměněna. 

Tím se zkracuje čas výroby součásti. Dalším důvodem k použití destičky s hladící 

geometrií břitu je, že při dvojnásobném posuvu se dosahuje stejné drsnosti povrchu. 

Výrazně se zvyšuje produktivita a náklady na výrobu se snižují. Drsnost povrchu 

obráběné součásti ovlivňuje úhel nastavení ostří nástroje, a také řezné parametry, 

především posuv fn. Geometrie Wiper se od standardních ISO destiček liší tím, že 

poloměr špičky plynule navazuje na hladící část břitu. VBD s hladící geometrií břitu je 

konstruována tak, že hladící část na vedlejším břitu má oproti standardním VBD menší 

úhel nastavení. Díky tomu špička nástroje zanechává stopy s menší výškou. Nicméně 

použití destičky s geometrií Wiper má smysl pouze při obrábění přímých linií, 

při podélném a čelním soustružení. [19] 
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Obr. 27. CNMG 120408W-M [20] 

 

Obr. 28. Detail destičky [20] 

 

6.3.1.2 CNMG 120408E-R  
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Obr. 29. CNMG 120408E-R [20] 

 

 

Obr. 30. Destička v řezu [20] 

 

6.3.2 Stroj 

 

Díl byl soustružen na stroji INDEX SpeedLine C65. Tento stroj disponuje 

třemi revolverovými hlavami a umožňuje, aby v záběru byly tři nástroje současně. Lze 

obrábět, jak na hlavním vřetenu, tak i na protivřetenu. Je vhodný pro obrábění složitých 

dílců. Maximální otáčky hlavního vřetena n = 5000 ot/min. 
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Obr. 31. INDEX SpeedLine C65  

 

 

Obr. 32. Pracovní prostor  

 

6.3.3 Drsnoměr 

 

Měření byla provedena drsoměrem HOMMEL-TESTER T500. Měření je rychlé a 

přesné. Drsnoměr umožňuje měření parametrů odpovídající normám DIN/ISO/JIS. 

Přístroj lze propojit s počítačem. Pomocí softwaru TURBO RATAWIN Expert je 

zhotoveno zpracování výsledků. 
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Obr. 33. HOMMEL-TESTER T500 [21] 

.  

Technická data přístroje  
Měřitelné parametry drsnosti Ra, RzDIN, Rmax DIN 4768 a ISO 4287/1 Ra, RzISO, Rt 

dle ISO 4287/1 

Ra, RzJIS, Rmax JIS B601 Pc dle 

Euronorm 49 ANSI/ASME B 46.1, 

Zobrazení tolerancí  pro Ra, Rz, Rmax, (Rt) 

Normované délky (cut off)  0,25/0,8/2,5 mm 

Délky měř. úseku (lt)  1,5/4,8/15,0 mm 

Jednotlivé měř. dráhy (lr)   volitelné 1–5 

Rychlosti posuvu (Vt)  0,15/0,5/1,0 mm/s 

Digitální filtr fázově korektní profilový filtr M1 

Měřicí rozsah  

 

měř. zdvih  rozlišení 

±20 μm 20 nm 

+20/-60 μm 40 nm 

+40/-120 μm  20 nm 

±40 μm  10 nm 

 Třída přesnosti  1 dle DIN 4772 (±5 %) 

Rozlišení  0,01 μm 

Volba jednotky μm /inch 

Rozhraní Standard V24 (RS232C) 

Měření byla provedena při konstantním nastavení. 

Typ snímače T5E 

Měřící rozsah 80 μm 

Snímaná dráha 4,80 mm 

Lc (Cut Off) 0,8 mm 

Výstupem měření nebyly pouze číselné hodnoty parametrů Ra a Rz, ale také jejich 

grafická analýza. 
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6.3.4 Výsledky měření 

  

 

 Tab.1.  Výsledky měření           Tab.2. Výsledky měření 

 

Graf 1. Průběh Ra 

 

Graf 2. Průběh Rz 
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6.3.5 Grafická analýza parametrů Ra a Rz 

 

Obr. 34. CNMG 120408E-R 6630, fn = 0,1 ot./mm 

 

Obr. 35. CNMG 120408E-R 6630, fn = 0,2 ot./mm 

 

Obr. 36. CNMG 120408E-R 6630, fn = 0,3 ot./mm

 

Obr. 37. CNMG 120408E-R 6630, fn = 0,4 ot./mm 
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Obr. 38. CNMG 120408E-R 6630, fn = 0,5 ot./mm 

 

Obr. 39. CNMG 120408E-R 6630, fn = 0,6 ot./mm 

 

Obr. 40. CNMG 120408E-R 6630, fn = 0,7 ot./mm 
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Obr. 41. CNMG 120408W-M 6630, fn = 0,1 ot./mm 

 

Obr. 42. CNMG 120408W-M 6630, fn = 0,2 ot./mm 

 

Obr. 43. CNMG 120408W-M 6630, fn = 0,3 ot./mm 

 

Obr. 44. CNMG 120408W-M 6630, fn = 0,4 ot./mm 
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Obr. 45. CNMG 120408W-M 6630, fn = 0,5 ot./mm 

 

Obr. 46. CNMG 120408W-M 6630, fn = 0,6 ot./mm 

 

Obr. 47. CNMG 120408W-M 6630, fn = 0,7 ot./mm 
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7 DISKUZE EXPERIMENTŮ 

Jedním z cílů experimentu bylo sledovat změnu drsnosti povrchu obráběného dílu 

v závislosti na změně VBD s odlišnou geometrií a změně posuvu. Dalším cílem bylo 

zvýšení produktivity výroby. Bylo tedy nutné určit optimální VBD, která by umožnila 

zvýšení posuvu při zachování drsnosti.  

 

Experiment byl rozdělen na dvě části. V první částí byl díl obroben na stroji Index 

SpeedLine C65. Soustružení na tomto stroji bylo prováděno ve společnosti 

Klein & Blažek spol. s r.o., která mi mimo jiné poskytla i cenné rady odborníků.  

 

Předmětem druhé části bylo samotné měření drsnosti povrchu obrobené součásti. 

Měření bylo provedeno ve firmě Pramet Tools, s.r.o., kde mi pracovníci obsluhující 

měřicí přístroj objasnili problematiku měření a seznámili s obsluhou přístroje. 

 

Ačkoli byla požadovaná drsnost předepsána pouze parametrem Rz, byl měřen také 

parametr Ra. Po vyhodnocení výsledků měření bylo zjištěno, že při použití destičky 

CNMG 120408E-R 6630, drsnost povrchu vyhovuje pouze s posuvy fn = 0,1 mm/ot. 

a fn = 0,2 mm/ot . Výsledkem tedy je, že VBD CNMG 120408E-R 6630 lze použít 

pouze při malém posuvu, což odporuje podmínce zvýšení produktivity výroby. Obecně 

je dáno, že se s rostoucím posuvem zvyšuje produktivita výroby. V souvislosti 

s měřením bylo zjištěno, že výše uvedená destička nemůže být použita ke zvýšení 

produktivity výroby.  

 

Při obrábění s destičkou CNMG 120408W-M 6630 drsnost povrchu vyhovuje se všemi 

zkoumanými posuvy. Je tedy možné využít i vysoké posuvy o hodnotách až 0,7 mm/ot. 

Tento fakt vede ke zvýšení produktivity výroby a zachování kvality povrchu obráběné 

součásti. 
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8 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Podstatou mé bakalářské práce bylo nejen sledování změny drsnosti povrchu obráběné 

součásti, ale i ekonomický dopad na hospodaření společnosti. Především jsem se snažil 

zvýšit produktivitu výroby daného výrobku, přesněji se jedná o zkrácení výrobního času 

při soustružení součásti a snížení nákladů na výrobu již zmiňovaného produktu. 

Vycházíme z toho, že se vyrábí na třísměnný provoz a délka směny je 7,5 hod 

(450 min). Plánované množství pro rok 2013 je 200 000 kusů. Hodinová sazba stroje 

INDEX C65 je ve společnosti Klein & Blažek s.r.o. 800 Kč a rok 2013 má 

252 pracovních dnů. Z výsledků experimentu byly vybrány optimální posuvy, které jsou 

u destičky CNMG 120408E-R fn = 0,2 mm/ot. a u destičky CNMG 120408W-M 

fn = 0,7 mm/ot. Řezná rychlost vc = 227 m/mim. 

 

CNMG 120408E-R 

Cyklový čas stroje: 1 min 30 s → 90 s → 1,50 min → 1,742 Nmin/ks → 258 ks/směna 

CNMG 120408W-M 

Cyklový čas stroje: 1 min 28 s → 88 s → 1,466 min → 1,7 Nmin/ks → 264 ks/směna 

 

Počet vyrobených dílů za rok s jednotlivými destičkami. Rok 2013 má 252 pracovních 

dnů → 5670 hod (3-směnný provoz) → 340 200 min: 

CNMG 120408E-R 

340 200/ 1,742 = 195 292 ks/rok 

CNMG 120408W-M 

340 200/1,7 = 200 117 ks/rok 

Celková úspora 

CNMG 120408E-R 

200 000 ∙ 1,742 = 348 400 Nmin/rok 

CNMG 120408W-M 

200 000 ∙ 1,7 = 340 000 Nmin/rok 

 

348 400 – 340 000 = 8 400 Nmin/rok  

8400/60 = 140 N/hod 

140 ∙ 800 = 112 000 Kč/rok → celková úspora za rok 



47 

 

9 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat vliv změny posuvu a VBD na drsnost povrchu 

při obrábění. Podstatou bylo sledovat změnu drsnosti při rostoucím posuvu a 

s odlišnými destičkami. 

V úvodní kapitole jsem se zaměřil na proces řezání, při němž dochází k odebírání 

přebytečného materiálů v podobě třísky. Podrobně jsem specifikoval její tvorbu a dále ji 

charakterizoval. Následkem řezání nevzniká pouze tříska, ale i nárůstek, který je 

nežádoucím doprovodným jevem.  

 

Další kapitola byla věnována společnosti Klein & Blažek spol. s r.o., která mi poskytla 

zázemí a odbornou pomoc pro uskutečnění části mého experimentu. Předmětem této 

části bylo obrábění součásti.  

 

V následujících částech mé bakalářské práce jsem objasnil problematiku drsnosti 

povrchu, její značení a měření. Dále byly popsány parametry ovlivňující drsnost 

povrchu. 

 

Nedílnou součástí této bakalářské práce byl experiment, jehož podstatou bylo sledování 

drsnosti povrchu soustruženého výrobku. Pokus byl rozdělen do dvou částí a každá se 

realizovala v jiné firmě. Jak už bylo zmíněno, soustružení probíhalo ve společnosti 

Klein & Blažek spol. s r.o. a měření drsnosti povrchu součásti ve společnosti 

Pramet Tools, s.r.o. S pomocí těchto firem se mi podařilo experiment uskutečnit 

a úspěšně jej vyhodnotit. Na základě provedené analýzy jsem prokázal, že výměnou 

VBD se standardní geometrií za VBD s hladící geometrií lze posuv zvýšit, aniž by se 

zhoršila drsnost povrchu. 

 

Účelem mé bakalářské práce bylo nejenom sledování změny drsnosti povrchu obráběné 

součásti, ale také vyhodnocení z ekonomického hlediska.  

 

Doufám, že se mi touto prací podařilo objasnit problematiku drsnosti povrchu 

a parametry, které ji ovlivňují.  
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