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Abstrakt 

Disertační práce je zaměřena na problematiku hydroabrazivního obrábění 
materiálů. Zejména jde o studium obrobitelnosti materiálů, fyzikálně-mechanických 
parametrů a topografie povrchů.  

V úvodní rešeršní části předkládané práce jsou shrnuty poznatky o technologii 
hydroabrazivního obrábění získané studiem současného stavu. Dále je věnována 
pozornost teoretickým modelům, které slouží pro predikci technologických faktorů 
a kvality vytvořeného povrchu. Z důvodu zjištění některých nedostatků při používání 
současných metod pro hodnocení obrobitelnosti byla navržena zcela nová metodika. Tato 
metodika vychází z porovnávání jednotkového objemového úběru testovaného materiálu 
s materiálem referenčním.  

Efektivní práci se získanými údaji umožnily moderní programové prostředky. Pro 
zpracování dat získaných z měření topografie povrchů byly použity softwarové produkty 
FRT Mark III, SPIP 6.0.2 a Gwyddion 2.27. Pro analýzu získaných dat a tvorbu predikčních 
modelů byly použity softwary Statistica 10 od firmy StatSoft a LabView od firmy National 
Instruments. 

Ucelená koncepce disertační práce shrnuje nové poznatky o obrobitelnosti 
materiálů při hydroabrazivním obrábění, vlivu fyzikálně mechanických vlastností na 
obrobitelnost a na topografii vytvořeného povrchu. 

Stěžejním výstupem disertační práce je vytvoření predikčních modelů pro predikci 
výškových parametrů topografie povrchu a úkosu řezu ze znalosti základních 
technologických faktorů. 

 

Klíčová slova: hydroabrazivní obrábění, obrobitelnost materiálu, topografie povrchu, 
umělé neuronové sítě. 
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Abstract 

Thesis is focused on issues of hydroabrasive machining. Machinability of materials, 
mechanical properties and topography of surfaces were studied in particular. 

In the initial exploratory part of the thesis, current knowledge of technology of 
hydroabrasive machining is summarized. Further attention is given to theoretical models 
used to predict technological factors and quality of generated surface. After identification 
of some of shortcomings of existing methods, completely new methodology of evaluating 
the machinability determination was designed. This methodology is based on a 
comparison of a unit volume of removal of tested material and reference material. 

Modern software products were used for effective work with obtained data. For the 
processing of data obtained from measurements of surface topography was used 
software products FRT Mark III, SPIP 6.0.2 and Gwyddion 2.27. Software Statistica 10 and 
LabView was used for the analysis of the data and to create predictive models. 

Comprehensive concept of the thesis summarizes new information on machinability 
materials in abrasive jet machining, the influence of mechanical properties on 
machinability and surface topography created. 

The main output of the dissertation is to create prediction models for the prediction 
of surface topography parameters and prediction of kerf taper angle based on knowledge 
of technological factors. 
 
 
 
 
 
 
Key words: hydroabrasive machining, machinability of materials, surface topography, 

artificial neural networks. 
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Motivace 

Hydroabrazivní obrábění je poměrně nová a stále se rozvíjející technologie, která 
dnes zasahuje do řady odvětví lidské činnosti. Uplatňuje se především v oborech jako je 
strojírenství, stavebnictví, hornictví, lékařství, elektrotechnika, atd. Právě široké možnosti 
uplatnění této moderní technologie jsou motivací pro řadu výzkumníků na celém světě, 
kteří neustále hledají nové a nové aplikace. 

Technologie hydroabrazivního dělení představuje publikačně atraktivní 
problematiku, kterou uveřejňují přední impaktované časopisy, jako např.: Wear, 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, International Journal of 
Surface Science and Engineering, Journal of Mechanical Science and Technology, a další.  

V rámci doktorského studia jsem měl příležitost provádět výzkum zajímavých 
odborných problémů a spolupracovat s řadou tuzemských i zahraničních odborníků. 
Cenné zkušenosti jsem získal při spolupráci s pracovníky Oddělení desintegrace materiálů 
Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. v Ostravě (ÚGN). Toto oddělení patří k předním pracovištím 
v tomto oboru ve světovém měřítku. Pro mé studium byl také velmi přínosný zahraniční 
studijní pobyt na Kielce University of Technology v Polsku v rámci výměnného programu 
CEEPUS, kde jsem měl možnost pracovat v moderní metrologické laboratoři.  
 

Teoretické znalosti, praktické dovednosti, podněty a podporu pro svou činnost jsem 
získal díky účasti na řešení následujících grantových projektů: 

• GAČR 101/09/0650 - Metoda odvození ekvivalentů mechanických parametrů 
materiálů z topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním proudem; 

• SGS SP 201058 - Studium fyzikálně-mechanických vlastností materiálu ve vztahu 
k jeho obrobitelnosti hydroabrazivním proudem; 

• SGS SP2011/78 Měření a analýza nerovnosti povrchů vytvořených 
hydroabrazivním a laserovým dělením;  

• Projekt Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin, 
operačního programu „ Výzkum a vývoj pro inovace“, registrační číslo 
CZ.1.05/2.1.00/03.0082; 

• MPO FR-TI3/733 - Speciální aplikace použití vysokotlakého vodního paprsku 
a vývoj environmentálně příznivých technologií minimalizujících spotřebu 
surovin a energií. 

 

Rád bych poděkoval lidem, kteří byli nejvíce nápomocni při zpracování této 
disertační práce. Velké poděkování patří zejména mému školiteli doc. Ing. Janu Valíčkovi, 
Ph.D. z Institutu fyziky VŠB-TU Ostrava, dále vedoucímu oddělení Desintegrace materiálů 
ÚGN Ing. Josefu Foldynovi, CSc. a zástupci vedoucího oddělení Desintegrace materiálů 
ÚGN Ing. Liboru Sitkovi, Ph.D. a dalším pracovníkům z ÚGN. 
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Seznamy 

Seznam zkratek 

ANN artificial neuron network 

AWJ  abrasive water jet 

ČSN česká státní norma 

ÚGN Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

 

Seznam symbolů 

Ain plocha vtisku při indentační zkoušce [mm2] 

c zdvih (vzdálenost abrazivní trubice od obráběného povrchu) [mm] 

Da průměr usměrňovací (zaostřovací) trubice [mm] 

DO průměr vodní trysky [mm] 

E součet druhých mocnin chyb (odchylek) všech vzorů (tj. chyba adaptace) 

EM modul pružnosti [GPa] 

Fin síla při indentační zkoušce [N] 

h hloubka řezu [mm] 

hin indentační hloubka [µm] 

HU univerzální tvrdost [N·mm-2] 

ik počet iterací [1] 

KV vrubová houževnatost [J·cm-2] 

la délka usměrňovací trubice [mm] 

m hmotnost vzorku [kg] 

ma hmotnostní průtok abraziva [g·min-1] 

mw objemový průtok vody [l·min-1] 

n počet prvků [1] 

NM číslo obrobitelnosti podle Zenga a Kima [1] 

MI index obrobitelnosti [1] 

MP materiálový parametr obrobitelnosti [1] 
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PW tlak vody [MPa] 

q stupeň kvality řezné plochy [1] 

R2 koeficient determinace [1] 

Ra střední aritmetická odchylka profilu povrchu [μm] 

Rm pevnost v tahu [MPa] 

Rp0,2 smluvní mez kluzu [MPa] 

Rq střední kvadratická odchylka profilu povrchu [µm] 

Rz největší výška nerovnosti profilu povrchu [µm] 

sp směr posuvu [°] 

t čas [s] 

V objem [mm3] 

vp  posuvná rychlost řezné hlavy [mm·s-1] 

  sinaptická váha i-tého vstupu 

wt šířka řezné spáry v horní části řezu [mm] 

wb šířka řezné spáry ve spodní části řezu [mm] 

αin vrcholový úhel indentoru [°] 

δ pozice otevření clony u dávkovače abraziva [1] 

η koeficient učení neuronové sítě [1] 

ϕ úhel dopadu abrazivního vodního paprsku na obráběný materiál [°] 

Θ úkos řezu [°] 

ρ hustota materiálu [kg·m-3] 

ξ vnitřní potenciál neuronu [1] 
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1. Úvod 

Již od počátku lidského bytí se člověk snaží vyvíjet různé nástroje a hledat rozličné 
zdroje energie k jejich pohonu tak, aby se jeho život stal snazším, pohodlnějším a později 
také, aby nové nástroje ulehčily jeho práci, popřípadě vykonaly tu, kterou pro něj by bylo 
zcela nemožné provést. 

V raných dějinách lidstva byla většina nástrojů nejprve vyráběna ze dřeva, kamene 
a dalších v přírodě lehce dostupných materiálů. S objevem železa člověk získal možnost 
produkovat více sofistikovaných výrobků, které v mnoha směrech předčily ty do té doby 
známé, a to hlavně díky jedinečným vlastnostem tohoto kovu (Pecháček, 2010). 

V současné době jsou však produkovány výrobky z daleko pevnějších a odolnějších 
materiálů, a tudíž nesnadno nebo jen velice těžko obrobitelných. Ve snaze vyřešit 
problémy s jejich obráběním je třeba, aby nově vyvíjené nástroje zahrnovaly materiály, 
jako jsou například legované oceli, různé karbidy, keramiky a jiné. 

K obdobnému vývoji došlo také u metod používaných k pohonu těchto nástrojů 
a zařízení. Ty byly zpočátku poháněny především lidskou nebo zvířecí silou. Když se 
člověku podařilo využít síly vody, větru a páry a později i elektřiny, výrobní kapacity byly 
dále rozšířeny o nové stroje, které pracovaly s větší účinností a ve většině případů i s větší 
přesností. 

S každým objevem nového nástroje, nástrojového materiálu nebo zdroje energie se 
zvětšují jak účinnost procesu zpracování, tak možnosti výroby. Od 20. století je proto 
výzkum stále více soustředěn tímto směrem, což vyúsťuje v zavádění nových výrobních 
procesů užívaných nejen pro úběr, ale i pro tvarování a spojování materiálů (Maňková, 
2000). 

Konvenční metody obrábění jako například řezání, soustružení, frézování nebo 
vrtání, jsou v dnešní době prováděny pomocí mechanické energie vyvozené elektrickými 
motory a použitím nástrojů z velmi tvrdých materiálů. 

Naproti tomu metody nekonvenční využívají i dalších zdrojů energií a jejich použitím 
lze dosáhnout úběru materiálu například čistě chemickou, elektrochemickou nebo 
tepelnou reakcí. Tyto metody vstupují do popředí především v případech, kdy je obrábění 
určitého druhu materiálu technicky nevýhodné nebo neekonomické. Do těchto metod lze 
zařadit také dělení materiálů pomocí čistého vodního paprsku (WJ – Water Jet) nebo 
abrazivního vodního paprsku (AWJ – Abrasive Water Jet) (Valíček, 2008; Maňková, 2000). 

Tato technologie umožňuje obrábět jakýkoli průmyslový materiál (od papíru, plastů, 
přes horniny, oceli, tvrdokovy, kompozitní materiály až po těžkoobrobitelné keramiky) 
intenzivně, ekonomicky a přitom ekologicky. Vysoká výtoková rychlost vodního paprsku 
zaručuje vysokou účinnost dělícího procesu. Navíc, díky ekologické nezávadnosti řezacího 
média a univerzálnosti použití, předčí řadu jak konvenčních, tak nekonvenčních metod 
obrábění (Hloch, 2011). 

V předkládané práci je uveden popis a rozbor systému obrábění hydroabrazivním 
paprskem, principy řezání a vzniku řezné spáry, spolu s hodnocením vlivů vstupujících do 
procesu řezání, jež ovlivňují kvalitu povrchu v místě řezu. 
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2. Cíl a obsah disertační práce 

Disertační práce se zabývá problematikou vlivů mechanických vlastností materiálů 
na jejich obrobitelnost při hydroabrazivním obrábění. 

Cílem doktorské práce je navrhnout a experimentálně ověřit metodiku pro 
hodnocení obrobitelnosti materiálů při hydroabrazivním obrábění. Dalším cílem je 
vytvoření predikčního modelu pro predikci základních parametrů topografie povrchu ze 
znalosti hlavních technologických faktorů. 

 

Dílčí cíle doktorské práce: 

• Shrnutí a zhodnocení současného stavu hydroabrazivního obrábění. 

• Shrnutí a zhodnocení současného stavu teoretických modelů u hydroabrazivního 
obrábění. 

• Návrh a experimentální ověření nové metodiky pro hodnocení obrobitelnosti 
materiálů při hydroabrazivním obrábění. 

• Vytipování fyzikálně-mechanických parametrů pro hodnocení jejich vlivu na 
obrobitelnost. 

• Měření kvalitativních parametrů po procesu hydroabrazivního dělení. 

• Analýza a interpretace naměřených dat a hledání korelací mezi fyzikálně-
mechanickými parametry, obrobitelností a topografií povrchu. 

• Vytvoření predikčního modelu pro predikci úkosu řezu a výškových parametrů 
drsnosti povrchu. 
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3. Současný stav technologie hydroabrazivního obrábění 

V této kapitole jsou stručně popsány hlavní části zařízení pro hydroabrazivní 
obrábění. Jsou zde uvedeny základní predikční modely a vliv jednotlivých technologických 
faktorů na kvalitu a přesnost obrábění. 

3.1 Charakteristika hydroabrazivního obrábění 

Nástrojem při hydroabrazivním obrábění je abrazivní vodní paprsek (AWJ). Hlavní 
oblasti procesu vzniku, formování a působení AWJ na obráběný materiál názorně 
zobrazuje obrázek 3.1. 

 

Obrázek 3.1 Schéma vzniku, formování a působení abrazivního vodního paprsku 
(Pecháček, 2010) 
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3.1.1 Vznik nástroje 

Kapalina 

Výběr druhu pracovní kapaliny je základní faktor ovlivňující efektivnost technologie. 
Pracovní kapalina pro AWJ musí splňovat následující požadavky: 

• nízkou viskozitu zabezpečující malé ztráty výkonu toku kapaliny při průchodu 
potrubím, hadicemi a pod., 

• běžnou přístupnost a nízkou cenu, 

• minimální agresivnost s ohledem na kovové části zařízení, 

• schopnost splnit hydrodynamické charakteristiky vysokorychlostního paprsku 
malého průměru, 

• schopnost zabezpečovat nejlepší kvalitu obrábění při nejmenších energetických 
ztrátách na formování paprsku. 

Mnohé z výše uvedených požadavků jsou protichůdné a při konkrétních aplikacích 
se mohou vzájemně vylučovat. Avšak z globálního aspektu uvedeným požadavkům 
nejlépe vyhovuje voda, která je nejdostupnější, nejlevnější a je ekologická. 

 

Filtrace a úprava kapaliny 

Předpokladem pro dlouhodobý chod zařízení je správná filtrace vstupní kapaliny. 
Přítomnost pevných částic ve vodě urychluje opotřebení všech částí zařízení (stěny 
trubek, stěny válců), dochází k ucpávání ventilů, tuhé částice v kontaktu s těsněním 
způsobují jeho netěsnost. Kromě filtrace se voda může také změkčovat, deionizovat atd. 

 

Komprese 

Účinek vodního paprsku při jeho působení na materiál je podmíněný velikostí tlaku 
kapaliny, která působí na určitou plochu. 

Úlohou tlakového systému zařízení je plynulé generování stlačené kapaliny 
s konstantní efektivní hodnotou tlaku. V rámci technologie se používají dva druhy zařízení 
generujících vysokorychlostní vodní paprsek. Jejich použití v systémech je podmíněné 
hodnotou výstupního tlaku vody. 

• Zařízení s plunžrem – dříve se tento kompresor používal v aplikacích, kde vodní 
paprsek plnil funkci čisticího nástroje, tj. na odstraňování starých nátěrů, čištění 
stěn ve výměnících tepla, atd. Bylo to dáno konstrukcí, kdy pracovní tlak média 
nepřevyšoval hodnoty 150 – 200 MPa (Krajný, 1998). V současnosti se tlak 
generovaný tímto čerpadlem pohybuje mezi 280 - 350 MPa a je tedy možné jej 
použít i v aplikacích řezání materiálů. 
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• Zařízení s multiplikátorem - zařízení vyvíjející tlak 400 až 600 MPa je označované 
jako tzv. multiplikátor. Činnost hydraulického multiplikátoru je založená na 
rovnováze sil působících na nestejné plochy diferenciálního pístu, na změnu 
parametrů tlakové energie se využívají rozdíly pracovních ploch vysokotlakého 
a nízkotlakého pístu. Schematické znázornění hydraulické jednotky 
s multiplikátorem je na obrázku 3.2. 

 

 

Obrázek 3.2 Schéma hydraulické jednotky s multiplikátorem 

 

Rozvod stlačené kapaliny 

Stlačená kapalina je přivedena přes tlustostěnné vysokotlaké potrubí s malým 
vnitřním průměrem do pohybujícího se zařízení řezací hlavy. Na výrobu vysokotlakých 
potrubí a armatur se nejčastěji používají vysokopevné, nejčastěji nerezové materiály 
(např. ocel ČSN 17 346, ČSN 17 348, atd.) (Krajný, 1998). 

 

Vodní tryska 

Na vstupu do řezací hlavy je umístěna vodní tryska. Při průchodu kapaliny tryskou 
dochází k transformaci potenciální energie kapaliny na kinetickou energii paprsku. Kvalita 
a způsob této transformace mají zásadní vliv na celkovou účinnost nástroje. Vodní tryska 
usměrňuje paprsek a vytváří kompaktní proudu kapaliny. Souvislý homogenní paprsek 
tvoří základ nástroje, jehož tvar se kopíruje do obráběného materiálu. Cílem formování 
paprsku při průchodu vodní tryskou je transformace energie, změna průměru (velikosti) 
paprsku a zvýšení rychlosti proudu. V současné době se vodní trysky vyrábí výhradně 
z diamantu (viz obrázek 3.3). 
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Obrázek 3.3 Diamantová vodní tryska v těle řezací hlavy 

 

Smíchávání s abrazivem 

Proces přimíchávání abrazivního materiálu do čistého vodního paprsku probíhá 
v tzv. směšovací komoře, umístěné v řezací hlavě. Komůrka má specifický tvar a velikost. 
Vysokou rychlostí do ní vstupuje pracovní kapalina po výstupu z vodní trysky. Při 
přechodu kapaliny do rozšiřujícího se prostoru směšovací komory se mění laminární 
proudění na turbulentní, dochází k částečnému víření kapaliny a v prostoru komůrky 
vzniká podtlak. Vzniklý podtlak přisává ze zásobníku abrazivo, které je potom ve 
směšovací komoře strhávané paprskem kapaliny. Cílem procesu smíchávání je dosažení 
rovnoměrného rozptýlení zrn abraziva v proudu kapaliny. 

 

Abrazivo 

Výběr správného abraziva je velmi důležitý, protože náklady na abraziva představují 
největší položku při řezání AWJ (Maňková, 2000). Při výběru vhodného abraziva musíme 
vždy volit kompromis mezi těmito faktory: 

• Tvrdost abraziva – tvrdší abraziva mají vyšší účinnost při řezání, ale na druhou 
stranu dochází k rychlejšímu opotřebení abrazivní trysky. 

• Velikost abrazivních zrn – řezáním s menšími částicemi se dosáhne nižší drsnost 
povrchu, ale prodlouží se čas potřebný k přeřezání materiálu. Velikost zrna se 
udává v jednotkách MESH, což označuje počet ok síta na délce jednoho palce 
(např. pro MESH 80 je maximální velikost zrna asi 180 μm). 

• Tvar abrazivních zrn – vyznačuje se kruhovitostí a kulatostí. Použitím kulatějších 
zrn docílíme menší drsnosti povrchu na úkor dosažené hloubky řezu. 

• Hmotnostní tok abraziva – se zvyšujícím se hmotnostním tokem se zvyšuje 
dosahovaná hloubka řezu. Ovšem při překročení kritického hmotnostního toku 
abraziva dosahovaná hloubka řezu klesá. 

• Ekologičnost abraziva – ne všechna technicky a ekonomicky vhodná abraziva 
splňují bezpečnostní požadavky a požadavky na zdravotní nezávadnost. 

• Cena abraziva – levnější abraziva mají menší účinnost, ale ta není v lineárním 
vztahu k provozní charakteristice. 
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Výše uvedené parametry nejlépe splňují: granátový písek, olivínový písek, korundový 
písek, ocelové piliny, litinové kuličky, karbid bóru (B4C), kubický nitrid bóru (BN), atd. 
(Vašek 2002). 

 

Hydroabrazivní trubice 

Stlačená kapalina s abrazivem prochází přes hydroabrazivní trubici do místa řezu. Při 
průchodu hydroabrazivní trubicí dochází k vytvoření koherentního paprsku stlačené 
kapaliny smíšené s abrazivem. Průměr hydroabrazivní trubice spolu s její délkou určují 
vlastnosti vystupujícího paprsku. Průměr hydroabrazivní trubice se pohybuje většinou 
v rozmezí od 0,8 do 2,2 mm. Na obrázku 3.4. je zobrazena hydroabrazivní trubice Roctec 
500. 

 

 

Obrázek 3.4 Hydroabrazivní trubice Roctec 500 

 

Základním požadavkem na hydroabrazivní trubici, ve které probíhá proces 
formování konečného tvaru nástroje-paprsku, je vysoká míra otěruvzdornosti. 
Hydroabrazivní trubice se vyrábějí práškovou metalurgií z karbidu wolframu, kubického 
nitridu bóru a nejnověji z karbidu wolframu s iontovou implantací nebo z řezné keramiky 
(Krajný 1998). I přes velkou materiálovou odolnost trysky dochází postupně k jejímu 
opotřebení vlivem kontaktu s proudící vysokoerozivní směsí. Projevem opotřebení je 
zvýšení vnitřního průměru, což se projeví ve zhoršené kvalitě soudržnosti a řezných 
schopnostech vystupujícího paprsku. 

 

3.1.2 Působení nástroje 

Šíření paprsku v prostředí mezi tryskou a materiálem 

Bezprostředně po výstupu paprsku z hydroabrazivní trubice ztrácí kapalina původní 
prostorové omezení a expanduje. 

 

Interakce s materiálem 

Mechanizmus úběru materiálu je doposud málo prozkoumaná oblast. Řada 
odborníků, kteří se zabývají touto problematikou (Hashish, 1989; Arola, 1997; Kovacevic, 
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1997; Wang, 2007; a další), se shodují v tom, že na dezintegraci materiálu se podílí 
mechanizmus řezání (cutting), únavy (fatigue) a lomu (fracture). Tyto mechanizmy však 
nepůsobí jednotlivě, ale v různých kombinacích. Na jejich podíl v rámci výsledné 
deformace má vliv: 

• úhel dopadu abrazivních částic, 

• velikost a tvar abrazivních částic, 

• kinetická energie abrazivních částic, 

• materiálové vlastnosti abrazivních částic, 

• materiálové vlastnosti obráběného materiálu, 

• a další. 

Výsledkem působení těchto dílčích mechanismů vzniká povrch, který je 
charakteristický svou duálností. Horní část řezu je poměrně hladká a od určité hloubky 
převládá rýhovaná oblast. Je to způsobeno tím, že paprsek ztrácí svoji kinetickou energii 
a při pohybu řezné hlavy nad obráběným materiálem se vychyluje, čímž dochází ke změně 
mechanismu úběru, a to z převládajícího řezného opotřebení na deformační opotřebení 
(Krajný 1998). 

3.2 Predikční modely pro hydroabrazivní obrábění 

Aby bylo možné využívat technologii hydroabrazivního obrábění účinně a efektivně, 
je důležité najít vhodný model, který by dokázal ze znalosti vstupních faktorů spolehlivě 
predikovat alespoň jeden výstupní parametr. Nejčastěji se autoři snaží o tvorbu modelů, 
které jsou založeny na predikci maximální hloubky řezu pro dané technologické faktory. 

 

3.2.1 Modely založené na maximální hloubce řezu 

Jedním z prvních predikčních modelů je model Hashishe (1989). Podle tohoto 
modelu lze vypočítat hloubku řezného opotřebení hc (kvalitní oblast) následujícím 
vztahem 

k

e

a

app

a

k

a

c

C

v

m

dv

d
C

v

h

+










⋅

⋅⋅⋅

⋅

=
5

2

2

14

ρπ

, (3.1) 

kde je:  va - rychlost pohybu abrazivních částic [m·s-1], 

 Ck  - koeficient charakteristické rychlosti [1], 

 da  - průměr usměrňovací trubice [m], 

 ρp  - hustota abrazivního materiálu [kg·m-3], 
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 vp  - rychlost posuvu řezné hlavy [m·s-1], 

 ma - hmotnostní tok abraziva [kg·s-1], 

 ve - kritická rychlost abrazivních částic [m·s-1]. 

 

Obdobně lze vypočítat hloubku deformačního opotřebení hd vztahem 
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kde: σy  - mez kluzu řezaného materiálu [MPa], 

 C1  - koeficient druhu řezaného materiálu [-], 

 Cf  - koeficient odporu stěny materiálu [-]. 

 

Celková hloubka řezu h je pak dána vztahem 

dc hhh +=  (3.3) 

Uvedené analytické vztahy jsou velmi složité, protože proces řezání AWJ ovlivňuje 
celá řada parametrů a faktorů. Nelze určit všechny faktory ovlivňující řezání, proto se 
teoretický výpočet může od skutečné hodnoty lišit i více než 50 % (Krajný 1998). 

 

 

Obrázek 3.5 Rozdělení řezu na dvě zóny hc a hd dle Hashishe. 

 

V současné době se nejvíce používá model autorů Zeng a Kim. Ti definovali 
u jednotlivých materiálů obrobitelnost jako tzv. Machinability Number Nm. Na základě 
rozsáhlého experimentálního testování stanovili empirický vztah pro výpočet 
obrobitelnosti ve tvaru 
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kde h je hloubka řezu, D je průměr zaostřovací trubice, vp je rychlost posuvu řezné hlavy, 
Pw je tlak vody, mw je hmotnostní průtok vody, ma je hmotnostní průtok abraziva a q je 
stupeň kvality řezu (Zeng, 1993). Z tohoto vztahu je pak při známé obrobitelnosti 
konkrétního materiálu možno určit hloubku řezu h. 

 

3.2.2 Modely založené na geometrických rozměrech řezné drážky 

V literatuře jsou popsány také modely, které se snaží predikovat šířku řezu a úkos 
řezu pomocí regresní analýzy na základě experimentálních dat.  

Například Wang (1999) popisuje ve své práci regresní model pro výpočet šířky řezu 
v horní části řezu ve tvaru: 

= 0,152 + 0,007 − 0,092 + 0,206 − 1,155 · 10 · 																									(3.5) 

a dále regresní model pro výpočet úkosu řezu Θ ve tvaru: 

Θ = 1,788 + 2,014 − 0,507 − 6,7 · 10 · − 0,24 − (2,221) 					(3.6) 

kde:   je tlak vody [MPa], 

  je rychlost posuvu řezné hlavy [mm·min-1], 

  je hmotnostní průtok abraziva [kg·min-1]. 

Výše uvedené modely mají omezenou platnost jen pro jeden materiál a autor udává 
koeficient determinace pro regresní rovnice R2 = 0,8.  

 

3.3 Vliv procesních faktorů na kvalitu povrchu a přesnost 
obrábění 

V této kapitole budou popsány procesní faktory, které ovlivňují řezný proces 
u hydroabrazivního obrábění, a jejich vliv na kvalitu povrchu a přesnost obrábění. 

3.3.1 Definice faktorů ovlivňujících kvalitu a přesnost obrobené plochy 
Předpokladem úspěšné aplikace abrazivního vodního paprsku v praxi je vhodná 

volba kombinace faktorů, které určují jeho efektivitu. Faktory se volí tak, aby bylo 
dosaženo optimálních výsledků v závislosti na druhu děleného materiálu, jeho tloušťce, 
druhu použitého abraziva, požadované kvalitě řezu, poměru průměrů vodní a abrazivní 
trysky atd.  

Faktory lze rozdělit do dvou skupin na přímé a nepřímé (Valíček, 2009). Na obrázku 
3.6 jsou graficky znázorněny jednotlivé technologické faktory ovlivňující kvalitu řezu, které 
vstupují do procesu obrábění, a jednotlivé vazby mezi nimi.  

 



Petr Hlaváček: Studium topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním dělením 

24 

 

2012 

 

Obrázek 3.6 Grafické znázornění vzájemného působení procesních faktorů na kvalitativní 
faktory obráběcího procesu (Hloch, 2007) 

 

Vzhledem k velkému počtu přímých a nepřímých faktorů vstupujících do obráběcího 
procesu je důležitá jejich optimalizace. V rámci řešení doktorské práce nebylo možné 
soustředit pozornost na všechny faktory. Jako variabilní faktory byly vybrány rychlost 
posuvu řezné hlavy vp, hmotnostní průtok abraziva ma, tloušťka děleného materiálu h 
a obrobitelnost materiálu MI. 
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3.3.2 Kvalita povrchu řezu a její hodnocení 

Problematikou hodnocení kvality povrchu se zabývalo mnoho autorů (Kovacevic, 
1991; Vikram, 2002; Khan, A. A., 2005; Hloch, 2011).  

I přes velké úsilí mnoha výzkumníků se kvalita povrchu již několik let hodnotí podle 
metodiky, kterou navrhli autoři Zeng a Kim (1993). Tato metodika spočívá v rozdělení 
kvality řezu do pěti stupňů kvality q. Hodnota q = 1 je nejhorší možná kvalita řezu 
a odpovídá kvalitě dělicího řezu a hodnota q = 5 odpovídá velmi kvalitnímu povrchu (viz 
obrázek 3.7). Tento způsob hodnocení se díky své jednoduchosti úspěšně rozšířil 
a používá jej řada světových firem při optimalizaci technologických faktorů v procesu 
hydroabrazivního obrábění. Nevýhoda tohoto způsobu hodnocení kvality povrchu je v 
tom, že je založeno na subjektivním posuzování kvality zkušebního řezu. Nikde není 
definován rozsah, ani specifikace jednotlivých parametrů přesnosti a drsnosti povrchu, 
a tak si každá společnost určuje vlastní dle svých normativů a provedených zkoušek. 

 

      

q = 5     nejhladší povrch 

      

q = 4     hladký povrch 

      

q = 3     středně kvalitní povrch 

      

q = 2     drsný povrch 

      

q = 1     dělicí řez 

Obrázek 3.7 Příklady jednotlivých tříd kvality podle Zenga a Kima 
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3.3.3 Přesnost obrábění 

Vystupující paprsek se s narůstající vzdáleností od ústí trysky rozpadá, což se 
projevuje zvětšováním šířky paprsku a poklesem erozního účinku v důsledku ztráty 
kinetické energie. Dochází tak k rozšiřování řezné mezery a vzniku tvarových odchylek. 

Odchylka kolmosti (úkos) – jedná se o zúžení nebo rozšíření řezných stěn v závislosti 
na hloubce řezu viz obrázek 3.8. 

 

                

Obrázek 3.8 Grafické zobrazení odchylky úhlu řezu (vlevo negativní úkos řezu, vpravo 
pozitivní úkos řezu) 

 

Z geometrických rozměrů lze vyjádřit úkos ve tvaru:  

Θ = , (3.7) 

kde  wt je šířka řezu v horní části [mm],  

wb je šířka řezu ve spodní části [mm],  

h je tloušťka materiálu [mm]. 

 

V případě, že dochází k zúžení řezné spáry, mluvíme o pozitivním úkosu řezu, 

v opačném případě se jedná o negativní úkos řezu. Negativní úkos řezu Θ častěji vzniká 
u materiálů, které mají dobrou obrobitelnost.  

Velký vliv na velikost úkosu řezu má rychlost posuvu řezné hlavy vp. Na obrázku 3.9 

je graficky znázorněn vliv rychlosti posuvu řezné hlavy vp na úkos řezu Θ.  
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Obrázek 3.9 Vliv rychlosti posuvu řezné hlavy na úkos a kvalitu řezu včetně možných 
korekcí pomocí naklápění řezné hlavy (Šimíček 2010) 

 

Moderní zařízení pro řezání abrazivním vodním paprskem umožňují eliminovat 
tento negativní účinek naklápěním řezné hlavy. Existuje několik výrobců zařízení 
s naklápěcí hlavou. Nejznámějším světovým výrobcem je firma FLOW se systémem 
Dynamic Waterjet (obrázek 3.10) a dalším je firma PTV se systémem ProgressJet (obrázek 
3.11). V obou případech se jedná o systém s pěti stupni volnosti, který umožňuje 
naklápění řezné hlavy ve dvou rotačních směrech a v součinnosti s lineárními osami X, Y 
a Z realizuje všechny potřebné pohyby. Pro efektivní využití těchto systémů je důležitá 

správná predikce úkosu řezu Θ pro různé materiály a různé procesní faktory. Vzhledem 
k tomu, že jsou tyto systémy eliminace úkosu poměrně nové, tak problematika predikce 
úkosu řezu není doposud dostatečně spolehlivě vyřešena. V experimentální části je na 
základě experimentálně získaných dat navržen predikční model pro predikci úkosu. 
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Obrázek 3.10 Řezná hlava s naklápěcím systémem Dynamic Watrjet od firmy FLOW 

 

 

Obrázek 3.11 Řezná hlava s naklápěcím systémem ProgressJet od firmy PTV 
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4. Mechanické vlastnosti materiálů 

Při zpracování i při použití jsou materiály vystaveny různému namáhání, jako je tah, 
tlak, krut, střih a ohyb. Tato namáhání obvykle nepůsobí samostatně (jednotlivě), ale 
naopak působí většinou současně jako kombinace dvou i více namáhání prostých (např. 
tah a ohyb, nebo tah, ohyb a krut). Aby jim materiál mohl odolávat, musí mít určité 
vlastnosti, jako jsou pevnost, tvrdost, pružnost, tvárnost a další. 

4.1 Tvrdost 

Tvrdost je obecně definována jako vlastnost, která se projevuje odporem proti 
pružné nebo plastické deformaci tělesa, nebo proti oddělování části povrchu, nebo 
kombinací vlastností. Uvedené, dosti obecné definici vyhovuje více než 100 existujících 
zkušebních metod zkoušení tvrdosti. Obecně je možno rozdělit metody měření tvrdosti na 
metody vnikací a metody odrazové. 

Všeobecného rozšíření dosáhly statické vnikací metody, u kterých je měřítkem 
tvrdosti velikost plastické deformace (metody Brinell, Vickers, Knoop), nebo metody, 
u kterých je měřítkem tvrdosti velikost elasticko-plastické deformace (metody Rockwell). 

Tvrdost je u vnikacích metod definována jako odpor materiálu proti vnikání cizího 
tělesa. Vnikací tělesa jsou obvykle jednoduchého geometrického tvaru (koule, kužel, 
jehlan) nebo tvaru, který se těmto tvarům přibližuje – např. kužel s malým zaoblením 
vrcholu u některých metod Rockwell. Zvolením těchto tvarů se sledovala jednoduchost 
a reprodukovatelnost jejich výroby, optimální využití vlastností materiálu vnikacího tělesa 
(např. tvar vnikacího tělesa Vickers respektuje tvar krystalu diamantu a tak i jeho 
maximální tvrdost viz obrázek 4.1). Volbou tvaru kužele a jehlanu (pyramidy) se sledovala 
možnost stanovování tvrdosti nezávislé na velikosti použité zkušební síly (podobnost 
vtisků). 

 

Obrázek 4.1 Princip měření tvrdosti podle Vickerse 

Tvrdost u vnikacích metod je definována jako poměr mezi použitým zatížením 
a plochou vtisku (metody Brinell, Vickers) nebo poměrem mezi použitým zatížením 
a plochou průmětu vtisku (Knoop). U metod Rockwell je tvrdost určována přímo z trvalé 
hloubky vtisku. 
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Vickersova zkouška je značně univerzální. Lze ji použít na tvrdé i měkké materiály. 
Její výhodou je také to, že výsledná hodnota tvrdosti nezávisí na zatěžovací síle, jelikož 
vtisky jsou pro různé síly geometricky přibližně stejné. 

 

4.2 Pevnost 

Pevnost se dá charakterizovat, jako odpor materiálu proti jeho rozdělení. Podle 
směru působení síly pak zjistíme pevnost v tahu, tlaku, smyku (střihu), krutu a ohybu. Pro 
kovové materiály je základní zkouškou tahová zkouška, při níž se natahuje zkušební vzorek 
až do přetržení. 

Tahová zkouška se provádí v trhacím stroji. Při tahové zkoušce je vzorek podroben 
tahové deformaci, jejíž velikost s časem rovnoměrně roste (rychlost deformace je 

konstantní). Sleduje se závislost napětí σt na poměrné deformaci εt. Napětím se zde 
rozumí tzv. smluvní napětí, tj. poměr síly Ft působící na vzorek k ploše S0 průřezu 
nedeformovaného vzorku. 

Jedním z nejdůležitějších parametrů, který se u tahové zkoušky zjišťuje, je mez 

pevnosti materiálu σm.  

σ = , 
kde   je maximální síla v tahovém diagramu, 

  je počáteční průřez zkoušeného vzorku. 

Dalším parametrem, který se vyhodnocuje z tahové zkoušky, je mez kluzu σy. Mez 
kluzu je definována jako napětí, při kterém vznikají první trvalé deformace. Rozlišují se 
dva případy stanovení meze kluzu. První způsob stanovení meze kluzu lze použít 
u materiálů, které vykazují výraznou mez kluzu. Výrazná mez kluzu je charakteristická 
nárůstem prodloužení vzorku při konstantním napětí. U materiálů, které nemají výraznou 
mez kluzu, se stanovuje smluvní mez kluzu Rp0,2. Tato mez je definována jako napětí, při 
kterém trvalá deformace dosáhne předepsanou hodnotu, vyjádřenou v % měřené délky 
zkušební tyče L0.  

4.3 Houževnatost 

Houževnatost lze definovat jako schopnost materiálu zůstat při ohýbání a nárazech 
vcelku bez tvorby trhlin. Opakem houževnatosti je křehkost. Houževnaté materiály jsou 
hlavně kovy, ale i všechny materiály, které obsahují v krystalové mřížce tzv. dislokace. 
Nejjednodušší zkouškou pro stanovení houževnatosti materiálu je tzv. zkouška rázem 
v ohybu. Podstatou této zkoušky je přeražení jednostranně vrubovaných zkušebních tyčí 
nárazem beranu Charpyho rázového kyvadlového kladiva. Zkouška končí úplnou destrukcí 
– přeražením zkušebního vzorku. 
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Vrubová houževnatost se stanovuje na malých zkušebních tělesech o rozměrech 
10x10x55 mm s normovaným V nebo U vrubem (viz obrázek 4.2, 4.3). Na běžném 
Charpyho kladivu se vzorek přerazí a ze stupnice se odečte hodnota nárazové práce, ze 
které se přímo vypočte vrubová houževnatost. Případně lze tuto zkoušku provádět na 
instrumentovaném Charpyho kladivu, kdy je postup podobný s určením dynamické 
lomové houževnatosti. 

 

 

Obrázek 4.2 Schéma vzorku s U vrubem 

 

 

 

Obrázek 4.3 Schéma vzorku s U vrubem (ČSN EN 10045-1) 
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5. Teorie umělých neuronových sítí 

Tato kapitola je věnována problematice umělých neuronových sítí. Umělé 
neuronové sítě jsem ve své práci použil pro tvorbu predikčních modelů pro predikci 
parametrů drsnosti povrchu a úkosu řezu ze znalosti technologických parametrů. Použití 
vícevrstvých neuronových sítí pro predikci drsnosti povrchu u konvenčních technologií je 
popsáno v řadě publikací (Zuperl, 2003; Zain, 2010). 

Umělé neuronové sítě jsou matematické modely, které napodobují biologické 
neuronové sítě v lidském mozku, zejména pak jejich schopnost učit se a řešit nové úkoly 
na základě předchozích zkušeností (Šíma, 1996). Na obrázku 5.1 je zobrazeno schéma 
biologického neuronu. Jeho hlavní součásti jsou soma (tělo), axon, dendrity a synapse. 
Dendrity vedou vstupní signál (vzruch) do neuronu. Axon je jediný výstup z neuronu. 
Synapse jsou místa, kde se napojují axony na dendrity jiných neuronů.  

 

Obrázek 5.1 Schéma biologického neuronu 

 

5.1 Matematický model umělého neuronu 

Základem matematického modelu neuronové sítě je formální neuron. Jeho 
struktura je schematicky znázorněna na obrázku 5.2 (Šíma, 1996). Formální neuron má n 
obecně reálných vstupů x1, x2, ..., xn, které modelují dendrity. Vstupy jsou ohodnoceny 
odpovídajícími obecně reálnými vahami w1, w2, …, wn, které určují jejich propustnost. 
Synaptické váhy mohou být kladné (exitační charakter) a nebo záporné (inhibiční 

charakter). Vážená suma vstupních hodnot představuje vnitřní potenciál neuronu ξ: 

ξ = ( )
=1

 (5.1) 
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Hodnota vnitřního potenciálu ξ po dosažení tzv. prahové hodnoty h indukuje výstup 

neuronu y. Nelineární nárůst výstupní hodnoty y=F(ξ) při dosažení prahové hodnoty 
potenciálu h je dán tzv. přenosovou funkcí F. 

 

Obrázek 5.2 Znázornění formálního neuronu (Šíma, 1996) 

 

Nejjednodušší přenosovou funkcí je skoková přenosová funkce (viz obrázek 5.3), 
která vrací pro vstup menší než daná mez nulu, pro větší vrací jedna.  

( ) = 0 pro Θ a 1 pro Θ  (5.2) 

 

 

Obrázek 5.3 Skoková přenosová funkce 

 

Sigmoidní přenosová funkce (obrázek 5.4) je ve tvaru  

.  (5.3) 

Její hodnoty se blíží v minus nekonečnu nule a v nekonečnu jedničce. Pro nulu je 
hodnota 0,5. Výhodou sigmoidní přenosové funkce oproti skokové je existence spojité 
první derivace v každém bodě. Jedná se o nejpoužívanější přenosovou funkci 
u neuronových sítí. 
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Obrázek 5.4 Sigmoidní přenosová funkce 

 

Další přenosovou funkcí vhodnou pro umělé neuronové sítě (ANN) je funkce 
hyperbolické tangenty (obrázek 5.5). Funkce je ve tvaru  

1.  (5.4) 

Její hodnoty se blíží -1 v minus nekonečnu a +1 v nekonečnu. Pro nulu je hodnota 0. 

 

 

Obrázek 5.5 Přenosová funkce hyperbolické tangenty 

 

Je popsána celá řada modelů neuronů. Od těch velmi jednoduchých modelů 
používající nespojité přenosové funkce, až po velmi složité modely popisující každý detail 
chování neuronu živého organismu. Vzhledem k rozsahu tématu je tato kapitola věnována 
pouze neuronu označovanému jako spojitý perceptron s přenosovou funkcí jménem 
sigmoida.  

= ( ) +  (5.5) 

kde:    je hodnota na i-tém vstupu [1],  

 je synaptická váha i-tého vstupu [1], 

 je bias [1], 

n je celkový počet vstupů [1], 

 je přenosová funkce neuronu (někdy také aktivační funkce) [1], 

 je hodnota výstupu neuronu [1]. 

0
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Velikost vah wi vyjadřuje uložení zkušeností do neuronu. Čím je vyšší hodnota, tím je 

daný vstup důležitější. V biologickém neuronu práh Θ označuje prahovou hodnotu 
aktivace neuronu. Tzn., je-li  

 (5.6) 

menší než práh, neuron je v pasivním stavu. 

 

5.2 Architektury sítě 

Podle způsobů propojení neuronů a jejich přenosové funkce existuje více různých 
architektur neuronových sítí. 

Perceptronová síť 

Jde o nejjednodušší model dopředné neuronové sítě. Sestává se pouze z jednoho 
neuronu. Perceptron byl vynalezen v roce 1957 Frankem Rosenblattem. Přes úvodní 
nadšení bylo později zjištěno, že jeho užití je velmi omezené, neboť je možné ho použít 
pouze na množiny, které jsou lineárně separovatelné. Jeho rozšířením je vícevrstvý 
perceptron, který má již mnohem širší možnosti použití. 

Vícevrstvá neuronová síť 

Jedná se o nejznámější a nejpoužívanější model neuronové sítě. Vícevrstvá 
neuronová síť je tvořena minimálně třemi vrstvami neuronů: vstupní (neurony jsou 
označeny x1, x2,…, xn), výstupní (neurony jsou označeny y1, y2,…, yn) a alespoň jednou 
vnitřní vrstvou (neurony jsou označeny Z1, Z2, ..., Zp). Neurony ve výstupní a vnitřní vrstvě 
mají definovány práh (bias), jež odpovídá váhové hodnotě přiřazeného spojení mezi 
daným neuronem a fiktivním neuronem, jehož aktivace je vždy 1. Mezi dvěma sousedními 
vrstvami neuronů nastává tzv. úplné propojení neuronů, kdy každý neuron nižší vrstvy je 
spojen se všemi neurony vrstvy vyšší. Obrázek 5.6 zobrazuje vrstvenou neuronovou síť se 
třemi vstupy ve vstupní vrstvě, jednou skrytou vrstvou se čtyřmi neurony a výstupní 
vrstvou se dvěma neurony. 
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Obrázek 5.6 Vrstvená umělá neuronová síť se šesti neurony (Řepka, 2008) 
 

Na obrázku 5.6 je zobrazena neuronová síť s jednou skrytou vrstvou, avšak vrstvené 
neuronové sítě mohou obecně obsahovat i více skrytých vrstev s různým počtem 
neuronů. 

5.3 Učení neuronové sítě 

Cílem učení (adaptace) neuronové sítě je nastavit síť tak, aby dávala přesné 
výsledky. V biologických sítích jsou zkušenosti uloženy v dendritech. V umělých 
neuronových sítích jsou zkušenosti uloženy v jejich matematickém ekvivalentu - vahách. 
Učení neuronové sítě rozlišujeme na učení s učitelem a učení bez učitele.  

Při prvním způsobu je síť trénována pomocí dvojic vstupní vzorek a příslušný 
výstupní vzorek. Trénovací vstupní vzorky jsou vybrány z celkové množiny vstupních 
vzorků tak, aby plně popsaly všechny vlastnosti množiny důležité pro danou úlohu. V této 
fázi nenatrénované síti přiložíme vstupní vzorek. Na základě skutečné odezvy a očekávané 
odezvy se upravují váhové koeficienty. Během trénování se na vstupy sítě přivedou 
všechny trénovací vzorky, obecně vícekrát a navíc v náhodném pořadí. Po natrénování 
musí neuronová síť správně reagovat na všechny trénovací vzorky a dále má pracovat 
dobře i pro ostatní vzorky množiny. Aby síť pracovala dobře, potřebujeme velký počet 
trénovacích vzorků. Obecně platí, že čím větší je počet trénovacích vzorků, tím přesněji 
bude síť pracovat. 

Při učení bez učitele máme jenom trénovací vzorky, ale neexistují očekávané 
výstupní vzorky. Tyto výstupní vzorky, příslušející k jednotlivým vstupním vzorkům se určí 
během procesu učení. Váhové koeficienty se postupně nakonfigurují tak, aby pro každý 
vstupní trénovací vzorek existoval jediný aktivní výstup. Tak na konci trénování 
dosáhneme toho, že přivedením trénovacího vzorku se aktivuje vždy jediný, jednoznačně 
určený výstup (Molnár 2000). 
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Nejpoužívanějším učícím algoritmem pro vícevrstvé dopředné neuronové sítě je 
algoritmus zpětného šíření chyby (tzv. backpropagation). Samotný algoritmus obsahuje tři 
etapy: dopředné šíření vstupního signálu tréninkového vzoru, zpětné šíření chyby 
a aktualizace váhových hodnot na spojeních. 

Během dopředného šíření signálu obdrží každý neuron ve vstupní vrstvě (X1, …, Xn) 
vstupní signál xi a zprostředkuje jeho přenos ke všem neuronům vnitřní vrstvy (Z1, ..., Zp). 
Každý neuron ve vnitřní vrstvě vypočítá svou aktivaci zj a pošle tento signál všem 
neuronům ve výstupní vrstvě. Každý neuron ve výstupní vrstvě vypočítá svou aktivaci (yk), 
která odpovídá jeho skutečnému výstupu po předložení vstupního vzoru. 

Chyba sítě E je vzhledem k tréninkové množině definována jako součet parciálních 
chyb sítě Ep vzhledem k jednotlivým tréninkovým vzorům 

,																																																																																																																																			 5.7  

  
Parciální chyba Ep sítě pro p-tý tréninkový vzor (p = 1, ..., q) je úměrná součtu 

mocnin odchylek skutečných hodnot výstupu sítě  pro vstup p-tréninkového vzoru 

od požadovaných hodnot výstupů u tohoto vzoru . 

 

12 − . (5.8) 

 
Cesta, jakou lze dosáhnout minimální chyby, je právě úpravou synaptických vah 

mezi neurony i a j podle následujícího vztahu 
 

= −η ∂	
∂	 , (5.9) 

kde   je změna synaptické váhy, 
η je koeficient učení. 

 
Pokud je hodnota derivace velká a kladná, chyba odezvy neuronové sítě s kladnou 

změnou váhy strmě roste, nebo naopak pro záporné hodnoty derivace klesá. Koeficient η 
udává míru této změny. Čím větší bude, tím větší budou změny vah v jednotlivých krocích. 
Stanovení optimální hodnoty tohoto koeficientu je důležité pro adaptaci neuronové sítě. 
Bude-li hodnota hodně velká, může se stát učení nestabilní, bude-li hodně malá, učící 
proces bude konvergovat do oblasti minima chybové funkce příliš pomalu (Jančíková, 
2006). 

Velkým problémem modelu vícevrstvé neuronové sítě s adaptačním algoritmem 
backpropagation je (kromě minimalizace chybové funkce) volba vhodné topologie pro 
řešení konkrétního praktického problému. Většinou se používá vícevrstvá topologie 
s jednou nebo dvěma vnitřními vrstvami a očekává se, že učící algoritmus 
backpropagation zobecní příslušné vztahy z tréninkové množiny ve vahách jednotlivých 
spojů mezi neurony. I v tomto případě je však potřeba vhodně volit počty neuronů ve 
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vnitřních vrstvách. Je zřejmé, že tento problém úzce souvisí s adaptací a generalizací 
neuronové sítě. Architektura vícevrstvé neuronové sítě (tj. určení vhodného počtu 
vnitřních neuronů a jejich spojení), by měla odpovídat složitosti řešeného problému, tj. 
počtu tréninkových vzorů, jejich vstupů a výstupů a struktuře vztahů, které popisují. Je 
zřejmé, že malá síť nemůže řešit komplikovaný problém. Při učení pomocí algoritmu 
backpropagation se příliš malá síť obvykle zastaví v nějakém mělkém lokálním minimu a je 
potřeba topologii doplnit o další vnitřní neurony, aby adaptace měla větší stupeň volnosti. 
Na druhou stranu bohatá architektura sice při učení mnohdy umožní nalézt globální 
minimum chybové funkce, i když s větším počtem vah roste výpočetní náročnost 
adaptace. Avšak nalezená konfigurace sítě obvykle příliš zobecňuje tréninkové vzory 
včetně jejich nepřesností a chyb a pro nenaučené vzory dává chybné výsledky, tj. špatně 
generalizuje. Tomuto přesnému zapamatování tréninkové množiny bez zobecnění 
zákonitostí v ní obsažených se říká přeučení. Zdá se tedy, že existuje optimální topologie, 
která je na jednu stranu dostatečně bohatá, aby byla schopna řešit daný problém, ale na 
druhou stranu ne moc velká, aby správně zobecnila potřebné vztahy mezi vstupy 
a výstupy (Volná, 2008). 
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6. Experimentální část 

Experimentální část je věnována problematice měření obrobitelnosti materiálů 
u hydroabrazivního obrábění. Byly provedeny experimenty s cílem zjistit závislosti mezi 
vybranými technologickými faktory, mechanickými vlastnostmi obráběného materiálu, 
drsností povrchu a úkosem řezu. 

6.1 Měření obrobitelnosti 

Problematika hodnocení obrobitelnosti u hydroabrazivního obrábění je mnoha 
autory značně podceňované téma. Mnoho vědců vytváří nejrůznější predikční modely pro 
technologii hydroabrazivního obrábění bez hlubšího pochopení vlivu obrobitelnosti. 
Přitom znalost obrobitelnosti je nezbytná pro predikci, kontrolu a optimalizaci 
technologických parametrů v procesu obrábění. To vede k tomu, že takto vytvořené 
modely mají jen omezenou platnost pro určitou skupinu materiálu (Arola, 1996; Abdel-
Rahman, 1998; Shukla, 2010) nebo jen pro jeden konkrétní materiál (Chien 2001; Caydas, 
2008).  

Někteří autoři se snaží obrobitelnost nahradit nějakým mechanickým parametrem 
materiálu nebo kombinací mechanických parametrů jako např.: pevností materiálu 
(Hashish, 1989; Hlaváč, 2000), tvrdostí (El-Domiaty, 1997), modulem pružnosti a dalšími. 
Toto zjednodušení vede k tomu, že přesnost predikce pro různé materiály je malá. Toto 
tvrzení je podloženo vlastním experimentálním měřením vybraných mechanických 
parametrů (viz kapitola 6.2). 

Zatímco u konvenčních technologií obrábění jako je soustružení, frézování, vrtání, 
atd., je problematika hodnocení obrobitelnosti velmi propracovaná a existuje několik 
různých metod pro její hodnocení (Bilík, 1994; Čep, 2009), u hydroabrazivního obrábění je 
známa jen metoda popsaná v kapitole 3.2.1. Jedná se o metodu popsanou autory Zeng 
a Kim v roce 1993. Nevýhoda této metody je v tom, že neexistuje přesná definice čísla 
obrobitelnosti NM. Postup pro stanovení čísla obrobitelnosti NM neznámého materiálu je 
založen pouze na subjektivním hodnocení kvality povrchu q. Dalším nedostatkem této 
metody je to, že není definován etalonový materiál, vůči kterému se provádí srovnání 
naměřených hodnot, jak je to běžné u konvenčních metod obrábění. Stanovení 
etalonového materiálu je důležité z hlediska odstranění negativního vlivu použité 
technologie. Technologie od různých výrobců se liší svou účinností, což způsobuje rozdílné 
výsledky v naměřených hodnotách čísla obrobitelnosti NM. 
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6.1.1 Návrh nové metody hodnocení obrobitelnosti u hydroabrazivního 
obrábění 

Nově navržená metodika pro hodnocení obrobitelnosti se snaží odstranit některé 
nedostatky, které jsou spojeny s používáním současné metodiky.  

Postup nově navržené zkoušky obrobitelnosti u hydroabrazivního dělení lze 
rozepsat do následujících kroků: 

1. Změříme hmotnost m1 testovaného materiálu s přesností nejlépe ± 0,01 g. 
Testovaný materiál by měl být řádně vysušen. 

2. Na základě geometrických rozměrů zkoušeného vzorku určíme jeho objem V 
s přesností ± 5%. 

3. Pomocí vztahu (6.1) určíme měrnou hmotnost ρ zkoušeného materiálu 

V

m
1=ρ

, 
 (6.1) 

pozn.: v případě, že měrnou hmotnost ρ známe, lze krok 2 a krok 3 vynechat. 

4. Na testovaném materiálu provedeme zkušební řez, který vytvoří v materiálu 
drážku. Takto vytvořená drážka představuje odebrané množství materiálu. Při 
vytvoření drážky nesmí dojít k prořezání celé tloušťky materiálu. 

5. Po vytvoření drážky je nutné zkoušený vzorek osušit proudem vzduchu. V případě 
nasákavých materiálů (jako jsou různé geomateriály) je nutné vzorek vysušit 
v peci. 

6. Změříme konečnou hmotnost m2 testovaného materiálu. 

7. Určíme hmotnostní úběr materiálu ∆m pomocí rovnice 

21
mmm −=∆ .  (6.2) 

8. Na základě rovnice (6.2) určíme objemový úběr materiálu ∆V  

ρ

m
V

∆
=∆

. 
 (6.3) 

9. Dále určíme jednotkový objemový úběr materiálu ∆VU 

L

V
VU

∆
=∆

, 
 (6.4) 

kde L je délka zkušební drážky. Jednotkový objemový úběr je graficky zobrazen na 
obrázku 6.1. 

Pozn.: Jednotkový objemový úběr materiálu ∆VU lze stanovit i měřením 
geometrických rozměrů drážky, pomocí optického profilometru. Na obrázku 6.2 je 
zobrazena drážka změřená pomocí optického profilometru MicroProf FRT. 
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Obrázek 6.1 Jednotkový objemový úběr materiálu ∆  

 

 

Obrázek 6.2 Vizualizace drážky vytvořené hydroabrazivním obráběním 

 
10. Pokud známe jednotkový objemový úběr materiálu ∆ , lze stanovit index 

obrobitelnosti  ve tvaru 

∆
∆  , (6.5) 

kde ∆  je jednotkový objemový úběr etalonového materiálu. Etalonovým 
materiálem byla zvolena nerezová ocel AISI 304. 

 

6.1.2 Experimentální měření indexu obrobitelnosti  

Pro tento experiment byly vyrobeny vzorky o délce 100 mm z materiálů uvedených 
v tab. 6.1. Každý vzorek byl zvážen na digitální váze s přesností 0,01 g. Následně byly 
provedeny na každém vzorku 3 zkušební řezy. Technologické faktory byly voleny 
s ohledem na tloušťku materiálu: tlak vody PW = 300 MPa, rychlost posuvu řezné hlavy vp 
= 500 mm·min-1, hmotnostní průtok abraziva ma = 300 g·min-1, materiál abraziva 
Australský granát 80 MESH. 

Po vytvoření zkušebních řezů, byly vzorky vysušeny a znovu zváženy na digitální 
váze. Byl vypočítán hmotnostní úběr pro jednotlivé materiály podle rovnice (6.2). Ze 

znalosti hustoty ρ jednotlivých materiálů byl vypočítán jednotkový objemový úběr ∆  
podle rovnice (6.5).  
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Tabulka 6.1 Naměřené hodnoty indexu obrobitelnosti MI 

 

Materiál MI [1] 

1 Nerezová ocel AISI 304 1 

2 Nerezová ocel AISI 316 Ti 1 

3 Konstrukční ocel EN S355J0 0,95 

4 Pancéřová ocel SECURE 600 0,82 

5 Titan Gr.2 1,39 

6 Slitina hliníku EN AW 2024 2,90 

7 Keramika Zirkosit K 0,55 

8 Křemičité sklo 13,18 

9 Mramor 11,64 

10 Žula Nero Assoluto 4,15 

11 Žula Vanga 8,88 

12 Polypropylen 9,91 

13 Polyethylen 8,67 

V tab. 6.1 jsou uvedeny vypočítané hodnoty indexu obrobitelnosti MI pro zkoumané 
materiály. 

 

6.1.3 Ověření navržené metodiky hodnocení obrobitelnosti 

Pro ověření správnosti získaných výsledků bylo použito modelu pro hodnocení 
obrobitelnosti, který navrhli Zeng a Kim. Na obrázku 6.3 je znázorněna závislost mezi 
indexem obrobitelnosti MI a číslem obrobitelnosti NM podle Zenga a Kima. Pro porovnání 
obou metod bylo možné použít jen materiály, ke kterým bylo možné přiřadit adekvátní 
hodnotu čísla obrobitelnosti NM. 
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Obrázek 6.3 Závislost mezi indexem obrobitelnosti a číslem obrobitelnosti 

 

Na základě závislosti mezi sledovanými parametry lze stanovit korelační rovnici pro 
přepočet mezi indexem obrobitelnosti MI a parametrem obrobitelnosti NM ve tvaru 

 

3,84 · + 95,59 14,6 (6.6) 

 

Pro rovnici (6.6) byl vypočítán koeficient determinace R2 = 0,99. Použití tohoto 
vztahu je velmi výhodné, protože velká většina zařízení, která jsou používána v celé řadě 
firem po celém světě, je naprogramována právě na používání parametru obrobitelnosti 
podle Zenga a Kima.  
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6.2 Měření mechanických vlastností materiálů 

Ve snaze lépe pochopit obrobitelnost materiálů u hydroabrazivního obrábění, je 
důležité zkoumat také vztahy mezi hodnotami (indexem) obrobitelnosti a fyzikálně-
mechanickými vlastnostmi materiálů. Mechanické vlastnosti byly zkoumány celkem na 
šesti kovových materiálech. 

 

6.2.1 Měření tvrdosti 

Pro měření tvrdosti byla vybrána zkouška označovaná jako univerzální tvrdost HU. 
Princip této zkoušky spočívá ve vtlačování diamantového tělesa ve tvaru pravidelného 

čtyřbokého jehlanu se čtvercovou základnou a s daným vrcholovým úhlem αin = 136° do 
povrchu vzorku. Zkušební síla může být aplikována buď v režimu řízeného posuvu, nebo 
řízené síly. Indentační síla Fin a hloubka vtisku hin se průběžně měří ve fázi zatěžování 
i odlehčování (viz obrázek 6.4).  

 

 

Obrázek 6.4 Záznam z indentační zkoušky pro materiál AISI 304 

 

Univerzální tvrdost HU je definována jako podíl indentační síly Fin a plochy vtisku Ain 
vypočítané z hloubky vtisku hin pod zatížením. 

, (6.7) 

kde  je plocha vtisku, kterou lze vypočítat ze znalosti hloubky vtisku hin a vrcholového 

úhlu indentoru αin. 
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V tabulce 6.2 jsou uvedeny střední hodnoty tvrdosti měřené na všech zkoumaných 
materiálech. Na každém materiálu bylo provedeno celkem deset měření. 

Tabulka 6.2 Přehled naměřených tvrdostí HU 150 

MATERIÁL 
HU 150 

[N·mm-2] 

Nerezová ocel AISI 304 67,2 

Nerezová ocel AISI 316 Ti 59,9 

Konstrukční ocel EN S355J0 57,8 

Pancéřová ocel SECURE 600 78,8 

Titan Gr.2 60,8 

Slitina hliníku EN AW 2024 31,3 

 

Na obrázku 6.5 je uvedena závislost mezi tvrdostí kovových materiálů a indexem 
obrobitelnosti MI. 

 

 

Obrázek 6.5 Závislost tvrdosti kovových materiálu na indexu obrobitelnosti MI 

 

Vynesené body v grafu na obrázku 6.5 představují hodnoty naměřené univerzální 
tvrdosti HU v závislosti na naměřeném indexu obrobitelnosti MI. Korelační rovnice je ve 
tvaru  

0,0455 · + 4,04 (6.9) 

Pro rovnici (6.9) byl vypočítán koeficient determinace R2 = 0,82.  
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6.2.2 Měření vrubové houževnatosti 

Pro měření vrubové houževnatosti bylo použito instrumentované Charpyho kladivo 
LabTest CHK 300J-I od firmy Labortech (viz obrázek 6.6). Toto zařízení slouží k určení 
nárazové práce, která je měřítkem odolnosti materiálu proti rázovému namáhání, rázové 
(vrubové) houževnatosti materiálů a průběhu nárazové síly. Pro zpracování naměřených 
výsledků byl použit software ImpactTest. 

 

Obrázek 6.6 Instrumentované Charpyho kladivo LabTest CHK 300J-I 

 

Vzorky pro měření vrubové houževnatosti byly vytvořeny podle normy ČSN EN ISO 
14556. Jednalo se o normalizované vzorky s U vrubem o průřezu 10x10 mm a délce 55 
mm.  

Pro každý zkoumaný materiál byly zhotoveny tři vzorky pro měření vrubové 
houževnatosti. V tabulce 6.3 jsou uvedeny naměřené hodnoty vrubové houževnatosti, 
které byly získány pomocí instrumentovaného Charpyho kladiva. 
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Tabulka 6.3 Naměřené hodnoty vrubové houževnatosti 

Materiál vzorek č. 
Lomová plocha  
[mm

2
] 

Vrubová houževnatost  

[J·cm
-2

] 
Foto 

1. EN S355J0 

1 47,1 140,2 

 
2 46,7 150,1 

3 46,8 150,3 

2. AISI 316 Ti 

1 47,3 117,3 

 
2 47,3 119,8 

3 47,0 132,7 

3. AISI 304 

1 48,1 225,3 

 
2 47,6 232,4 

3 47,7 241,1 

4. SECURE 600 

1 48,9 18,2 

 
2 48,8 32,2 

3 49,0 18,7 

5. Titan Gr.2 

1 53,0 90,5 

 
2 52,8 103,8 

3 52,2 84,2 

6. EN AW 2024 

1 50,3 19,0 

 
2 52,0 19,8 

3 50,9 18,2 

 

Na obrázku 6.7 je uvedena závislost mezi vrubovou houževnatostí KV kovových 
materiálů a indexem obrobitelnosti MI. 
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Obrázek 6.7 Závislost vrubové houževnatosti KV na indexu obrobitelnosti MI 

 

Vynesené body v grafu na obrázku 6.5 představují hodnoty naměřené vrubové 
houževnatosti v závislosti na naměřeném indexu obrobitelnosti MI. Pro naměřené 
hodnoty nelze nalézt vhodnou korelační rovnici, která by vyjadřovala závislost mezi 
sledovanými parametry. Z toho důvodu lze usuzovat, že vrubová houževnatost není 
vhodným parametrem, který by se dal použít místo parametru obrobitelnosti. 

 

6.2.3 Stanovení pevnostních vlastností 

Pro stanovení pevnostních vlastností byly využity materiálové listy pro jednotlivé 

materiály (viz příloha č. 1). Byly sledovány tři pevnostní parametry: mez pevnosti σM, mez 

kluzu σy a modul pružnosti EM. V tabulce 6.4 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých 
pevnostních parametrů. 

 

Tabulka 6.4 Stanovení pevnostních parametrů 

MATERIÁL 
σM 

[MPa] 
σy 

[MPa] 

EM 

[GPa] 

EN S355J0 590 355 210 

AISI 316 Ti 620 310 195 

AISI 304 505 215 195 

SECURE 600 2000 1500 210 

Titan Gr.2 485 400 103 

EN AW 2024 440 290 72 
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Na obrázcích 6.8 až 6.10 jsou graficky znázorněny závislosti mezi pevnostními 
parametry uvedenými v tabulce 6.4 a naměřenými hodnotami indexu obrobitelnosti MI 
uvedenými v tab. 6.1. 

 

 

Obrázek 6.8 Závislost meze pevnosti na indexu obrobitelnosti MI 

 

 

Obrázek 6.9 Závislost meze kluzu na indexu obrobitelnosti MI 
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Obrázek 6.10 Závislost modulu pružnosti na indexu obrobitelnosti MI 

 

Ze sledovaných pevnostních parametrů vychází nejlepší korelace s indexem 
obrobitelnosti pro modul pružnosti EM (viz obrázek 6.10). Pro tuto závislost lze napsat 
korelační rovnici ve tvaru  

0,01 · + 3,22 (6.10) 

Pro rovnici (6.10) byl vypočítán koeficient determinace R2 = 0,78. 
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6.3 Příprava vzorků hydroabrazivním dělením 

Vzorky byly tvořeny na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v laboratoři Desintegrace 
materiálů. Pro přípravu vzorků bylo použito zařízení od firmy PTV. Jednalo se o X-Y CNC 
stůl WJ2020-1Z-D-PJ 2000 x 2000 mm s naklápěcí řeznou hlavou. Vysokotlaké čerpadlo 
PTV 7.5/60c se dvěma multiplikátory tlaku (pracovní tlak 40-400 MPa, max. průtok 7,8 
l·min-1).  

6.3.1 Ověření hodnoty pracovního tlaku čerpadla JETS 7.5/60c 

Cílem tohoto měření bylo ověření skutečné hodnoty pracovního tlaku vody před 
výstupem z vodní trysky. Výrobce čerpadla udává maximální pracovní tlak 400 MPa při 
maximálním průtoku vody 7,5 l·min-1. 

Pro měření pracovního tlaku byl použit piezoelektrický vysokotlaký snímač od firmy 
Kistler, který byl zapojen do vysokotlakého vedení vody před vodní tryskou. Signál 
z piezoelektrického snímače byl zesílen v nábojovém zesilovači a zpracován měřící kartou 
NI USB-6229 BNC od firmy National Instruments. 

V prvním kroku se provedlo měření statického tlaku. Jde o tlak, který vygeneruje 
čerpadlo při zavřeném on-off ventilu. Výrobce udává hodnotu statického tlaku 413 MPa.  

Dále bylo provedeno měření pracovního tlaku při použití vodní trysky o průměru 
0,33 mm a 0,48 mm. Na obrázku 6.11 je graficky znázorněn průběh pracovního 
a statického tlaku. 

 

Obrázek 6.11 Průběh velikosti statického a pracovního tlaku v čase 
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Z obrázku 6.11 je zřejmé, že velikost střední hodnoty pracovního tlaku je závislá na 
použité vodní trysce. Při použití vodní trysky o průměru 0,33 mm je střední hodnota 
pracovního tlaku 398 MPa, což je v souladu s tvrzením výrobce. Ovšem při použití vodní 
trysky o průměru 0,48 mm dochází k poklesu tlaku na 363 MPa, což vede ke snížení 
účinnosti a řezného výkonu. 

 

6.3.2 Kalibrace dávkovače abraziva 

Cílem tohoto měření bylo ověřit dávkování abrazivního materiálu pomocí 
proporcionálního dávkovače ATD IV (viz obrázek 6.12). Hmotnostní průtok abraziva je 
jedním z nejdůležitějších technologických faktorů, který má velký vliv na řezný výkon a na 
ekonomickou náročnost celého obráběcího procesu. Dávkovač abraziva je nutné 
nakalibrovat pro daný typ abrazivního materiálu. Pro kalibraci byl použit Australský granát 
o zrnitosti 80 MESH.  

 

 

Obrázek 6.12 Použitý dávkovač abraziva ATD IV od firmy PTV 

 

Pro sestrojení kalibrační křivky se nastavovaly různé polohy posunutí clony δ 
v rozsahu 0 až 1000 s krokem 50. Pro každou pozici otevření clony bylo provedeno měření 
hmotnostního průtoku ma [g·min-1]. Ze získaných hodnot byla sestrojena kalibrační křivka, 

viz obrázek 6.13. Na kalibrační křivce je patrná jistá nelinearita u pozice otevření clony δ 
mezi hodnotami 450 až 550, což odpovídá hmotnostnímu průtoku ma 250 až 400 g·min-1. 
Tato nelinearita může být způsobena opotřebením clony dávkovače abraziva, nebo 
nevhodnou konstrukcí dávkovače. 
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Obrázek 6.13 Kalibrační křivka dávkovače abraziva ATD IV pro Australský granát 80 MESH 

 

6.3.3 Volba technologických faktorů a geometrie řezu 

Na procesu řezání abrazivním vodním paprskem se podílí velké množství 
technologických faktorů a prakticky všechny tyto faktory ovlivňují výsledek řezání. 
Zahrnout všechny proměnné faktory do experimentů by bylo časově a finančně nereálné.  

Mezi nejdůležitější technologické faktory, které mají vliv na obráběcí proces, patří: 
rychlost posuvu řezné hlavy vp, hmotnostní průtok abraziva ma, tlak vody p, průměr vodní 
trysky dw, průměr usměrňovací trubice da, vzdálenost trysky od řezaného materiálu Sd, 
velikost abrazivních částic, abrazivní materiál, tloušťka obráběného materiálu h 
a vlastnosti obráběného materiálu. 

Některé technologické faktory je možné v průběhu obrábění měnit a tím ovlivňovat 
výslednou kvalitu obráběcího procesu (např. rychlost posuvu řezné hlavy, hmotnostní 
průtok abraziva). Některé technologické faktory jsou v průběhu obrábění konstantní 
a mění se před obráběním (např. tloušťka obráběného materiálu h, obráběný materiál). 
Jiné technologické faktory se nemění vůbec a jsou dány konstrukčním řešením daného 
zařízení (např. průměr vodní trysky dw, průměr usměrňovací trubice da, délka 
usměrňovací trubice la, …). V tabulce 6.5 jsou uvedeny technologické faktory, které byly 
použity při hydroabrazivním obrábění. 
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Tabulka 6.5 Nastavení technologických faktorů při hydroabrazivním obrábění 
Tlak vody PW 400 MPa 

K
o

n
st

an
tn

í f
ak

to
ry

 

Průměr vodní trysky DO 0,33 mm 

Průměr usměrňovací trubice Da 1,02 mm 

Délka usměrňovací trubice la 72 mm 

Zdvih c  4 mm 

Úhel dopadu ϕ 90 ° 

Materiál abraziva Austraský granát 

Velikost abraziva  80 MESH 

Rychlost posuvu řezné hlavy vp 2 – 480 mm·min-1 

P
ro

m
ěn

n
é 

fa
kt

o
ry

 

Hmotnostní průtok abraziva ma 200 – 500 g·min-1 

Tloušťka materiálu h 10 – 30 mm 

Obrobitelnost materiálu MI 1 – 13 

 

Geometrické rozměry vytvořených vzorků byly zvoleny tak, aby se maximalizovaly 
informace získané z jednoho vzorku. Na obrázku 6.14 je znázorněn model 
experimentálního vzorku. 

 

Postup při tvorbě experimentálních vzorků: 

1. Operace – gravírování drážek na horní straně vzorku, z důvodu snadného rozlišení 
změny rychlosti posuvu řezné hlavy. 

2. Operace – provedení 1. experimentálního řezu s proměnnou rychlostí posuvu 
řezné hlavy vp. 

3. Operace – provedení 2. experimentálního řezu s proměnnou rychlostí posuvu 
řezné hlavy vp. 

4. Operace – separační řez. 
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Obrázek 6.14 Model experimentálního vzorku 

 

Na obrázku 6.15 je zobrazen vzorek vytvořený z nerezové oceli AISI 304. Směr 
posuvu řezné hlavy byl zleva doprava. Rychlost posuvu řezné hlavy vp se měnila od vp = 
160 mm·min-1 v levé části po vp = 2 mm·min-1 v pravé části. Změna rychlosti posuvu řezné 
hlavy probíhala skokově celkem ve 13 krocích. Maximální rychlost posuvu řezné hlavy vp 
160 mm·min-1 byla volena na základě výpočtu rychlosti posuvu řezné hlavy pro řez kvality 
q1. 

 

Obrázek 6.15 Ukázka vytvořeného vzorku z nerezové oceli AISI 304 
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6.4 Měření topografie povrchu 

Pro měření 3D topografie studovaných povrchů byl použit optický profilometr 
MicroProf FRT, jehož výrobcem je firma Fries Research & Technology GmbH (FRT). Na 
obrázku 6.16 je znázorněn princip optického profilometru. 

 

 

Obrázek 6.16 Princip optického profilometru MicroProf FRT. (Z – zdroj bílého světla, OV -
optické vlákno, Č - čočka s velkou chromatickou aberací, P – studovaný povrch) 

 

Bílé světlo ze zdroje Z je optickým vláknem OV přivedeno ke spojné čočce Č, která 
v důsledku své velké chromatické aberace fokusuje jednotlivé monochromatické složky 
bílého světla do různé výšky nad vztažnou rovinou. Po dopadu na studovaný povrch P 
vzorku je fokusované světlo optimálně odraženo zpět do zmíněné čočky a optickým 
vláknem přivedeno do zabudovaného spektrometru. Hodnota vlnové délky maxima 
intenzity světla vystupujícího ze spektrometru je pomocí kalibrační tabulky převedena na 
hodnotu vzdálenosti mezi senzorem a povrchem vzorku. V této vzdálenosti jsou zahrnuty 
nejen výškové nerovnosti povrchu, ale i tzv. pracovní vzdálenost senzoru od vztažné 
roviny (Ohlídal, 1998). 

Vzorek je umístěn na skenovacím stolku, jehož rychlý a přesný pohyb 
v definovaných liniích pod nepohybujícím se senzorem umožňuje získat údaje o topografii 
studovaného povrchu nejen podél zvolené linie, ale z celé plochy povrchu. Z popsaného 
principu činnosti optického profilometru je zřejmé, že senzor optického profilometru 
nesleduje svým pohybem profil povrchu (nevyužívá se autofokusační princip), ale získává 
potřebná data nezávisle z každého měřicího bodu. Výsledek měření má formu vektoru 
hodnot výškových nerovností povrchu (Brillová, 2011). 

Na obrázku 6.17 je znázorněna 3D rekonstrukce měřeného povrchu vzorku. 
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Obrázek 6.17 Ukázka povrchu vzorku změřeného pomocí optického profilometru FRT 

 

Při zpracování dat bylo pracováno s jednotlivými profily povrchu (viz obrázek 6.18), 
ze kterých byly získány výškové parametry povrchu Ra, Rq a Rz podle normy ČSN EN ISO 
4287. 

 

 

Obrázek 6.18 Profil povrchu 

 

Střední aritmetická odchylka povrchu Ra je přednostní výškovou charakteristikou 
drsnosti povrchu. Je to střední aritmetická hodnota absolutních odchylek profilu v rozsahu 
základní délky lp. Matematicky lze vyjádřit střední aritmetickou odchylku povrchu ve tvaru 

1 | | , (6.10) 

kde  lp je základní měřená délka,  

 y(x) je funkce popisující profil drsnosti. 
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Střední kvadratická odchylka profilu Rq je kvadratickou analogií parametru Ra. 
Z hlediska kvantitativního hodnocení amplitud nerovností povrchu je nejdůležitější 
hodnotou, protože reflektuje jeho časový průběh a současně má přímý vztah k jeho 
energetickému obsahu a je tedy i měřítkem nebezpečnosti a škodlivosti nerovností 
povrchu. Je definována  

 

= 1 | | . (6.11) 

 

Největší výška nerovnosti profilu Rz je výšková charakteristika drsnosti povrchu, 
určená vzdáleností mezi čarou výstupků profilu a čarou prohlubní profilu v rozsahu 
základní délky lp. Odráží časový průběh nerovností povrchu. Je definována ve tvaru 

 

= + , (6.12) 

 

kde   je výška největšího výstupku v rozsahu základní délky lp, 

  je hloubka nejnižší prohlubně v rozsahu základní délky lp. 
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6.5 Měření úkosu řezu 

Úkos byl měřen na vzorcích vytvořených z materiálů uvedených v tabulce 6.1. 
Měření úkosu bylo nepřímé. Na vytvořeném vzorku se měřila jeho šířka v horní části bt 
a spodní části bb (viz obrázek 6.19) a úkos řezu byl vypočítán ze vztahu 

Θ = . (6.17) 

 

 

Obrázek 6.19 Schéma geometrie pro výpočet úkosu řezu Θ 

 

Měření rozměrů bt a bb bylo prováděno pomocí digitálního posuvného měřidla 
s rozlišitelností 0,01 mm. Každé měření bylo provedeno 10 krát a z každého měření byla 
vypočítána průměrná hodnota, která byla použita pro tvorbu predikčního modelu. 
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7 Analýza vlivu procesních faktorů 

V této kapitole jsou vyhodnoceny vlivy proměnných procesních faktorů na výškové 

parametry drsnosti povrchu a na úkos řezu Θ.  

7.1 Vliv procesních faktorů na drsnost povrchu 

Vliv rychlosti posuvu řezné hlavy vp a hmotnostního průtoku ma na drsnost povrchu 
pro materiál titan Gr.2 je uveden na obrázku 7.1. Pro ilustraci byl vybrán materiál titan Gr. 
2. V příloze jsou uvedeny závislosti včetně regresních rovnic pro další materiály. 

 

 

Obrázek 7.1 Vliv rychlosti posuvu a hmotnostního průtoku na drsnost povrchu titanu Gr.2 

 

Vynesené body v grafu na obrázku 7.1 představují hodnoty maximálně dosažené 
drsnosti Ra pro danou rychlost posuvu řezné hlavy vp pro tři různé hmotnostní průtoky 
abraziva ma. Závislost mezi drsností povrchu Ra a rychlostí posuvu řezné hlavy vp je 
přibližně exponenciální. V tabulce 7.1 jsou uvedeny regresní rovnice pro jednotlivé 
hmotnostní průtoky ma. Pro malé rychlosti posuvu řezné hlavy vp je vliv hmotnostního 
průtoku ma na drsnost povrchu Ra velmi malý. Se zvyšující se rychlostí posuvu řezné hlavy 
vp vliv hmotnostního průtoku ma na drsnost povrchu Ra roste. 
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Tabulka 7.1 Regresní rovnice pro výpočet drsnosti povrchu Ra pro materiál titan gr.2  

materiál 
hmotnostní průtok 

abraziva ma [g·min-1] 
regresní rovnice 

koeficient 
determinace R2 

Titan Gr.2 200 = 3,51 ∙ ,  0,98 

Titan Gr.2 300 3,54 ∙ ,  0,94 

Titan Gr.2 400 3,32 ∙ ,  0,97 

 

7.1.1 Stanovení limitních hodnot drsnosti povrchu 

Každá obráběcí technologie, má jisté omezení co se týče dosahované přesnosti 
a kvality opracovaného povrchu. Můžeme hovořit o tzv. limitních hodnotách dosahované 
přesnosti, případně drsnosti povrchu. 

Pro stanovení limitních hodnot drsnosti povrchu u hydroabrazivního obrábění byla 
použita experimentálně naměřená data z optického profilometru. Pro každou vytvořenou 
plochu byla stanovena minimální (limitní) hodnota drsnosti povrchu. 

Pro ilustraci jak byla určena limitní drsnost povrchu je na obr. 7.2 zobrazena 
závislost mezi drsností povrchu Ra a rychlostí posuvu řezné hlavy vp pro materiál Secure 
600.  

 

 

Obrázek 7.2 Závislost mezi drsností povrchu Ra a rychlostí posuvu řezné hlavy vp pro 
materiál Secure 600 tloušťky 10 mm 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 50 100 150 200 250

R
a

[µ
m

]

vp [mm·min-1]



Petr Hlaváček: Studium topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním dělením 

62 

 

2012 

Vynesené body v grafu na obrázku 7.2 představují hodnoty maximálně dosažené 
drsnosti Ra pro danou rychlost posuvu řezné hlavy vp. Závislost mezi drsností povrchu Ra 
a rychlostí posuvu řezné hlavy vp je exponenciální, proto ji lze napsat ve tvaru: 

= 2,2 ∙ ,   (7.1) 

Pro rovnici (7.1) byl vypočítán koeficient determinace R2 = 0,97. 

Limitní hodnota drsnosti povrchu Ra byla vypočítána z rovnice (7.1) pro rychlost 
posuvu řezné hlavy vp = 0 mm·min-1. Pro daný příklad vychází limitní hodnota drsnosti 
povrchu Ralim = 2,19 µm. 

Stejným způsobem byly vypočítány limitní hodnoty drsnosti materiálu Ralim pro další 
zkoumané materiály. V tabulce 6.5 jsou uvedeny výsledné regresní rovnice a limitní 
hodnoty drsnosti povrchu Ralim. 

 

Tabulka 7.2 Naměřené limitní hodnoty drsnosti povrchu Ralim 

Materiál MI  [1] regresní rovnice Ralim  [µm] 

Secure 600 0,82 2,2 ∙ ,  2,2 

AISI 304 1 2,9 ∙ ,  2,9 

Ti gr2 1,39 3,4 ∙ ,  3,4 

EN AW 2024 3 4,4 ∙ ,  4,4 

 

Z tabulky 7.2 je zřejmá závislost mezi indexem obrobitelnosti MI a limitní hodnotou 
drsnosti povrchu Ralim. Čím menší je hodnota indexu obrobitelnosti MI, tím je menší 
limitní hodnota drsnosti povrchu Ralim. To lze vysvětlit tím, že na materiálech, které jsou 
snáze obrobitelné (mají vyšší index obrobitelnosti MI), způsobují jednotlivé abrazivní 
částice při dopadu na obráběnou plochu hlubší rýhy, které se projeví ve zvýšené limitní 
hodnotě drsnosti Ralim. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo u materiálu Secure 600. 

 

7.1.2 Stanovení drsnosti povrchu pro jednotlivé kvality řezu q 

V kapitole 3.3.2 byl popsán způsob hodnocení kvality povrchu u hydroabrazivního 
obrábění. Hodnocení je založeno na kvalitativním hodnocení povrchu a jeho rozdělení do 
pěti tříd kvality. Následující analýza je zaměřena na přiřazení kvantifikovaných parametrů 
drsnosti povrchu pro jednotlivé materiály a jejich třídy kvality. 

Vynesené body v grafu na obrázku 7.3 představují hodnoty maximálně dosažené 
drsnosti Ra pro danou rychlost posuvu řezné hlavy vp. Závislost mezi drsností povrchu Ra 
a rychlostí posuvu řezné hlavy vp je exponenciální, proto ji lze napsat ve tvaru: 

4,7 ∙ ,   (7.2) 
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Pro rovnici (7.2) byl vypočítán koeficient determinace R2 = 0,98. Svislé čáry vyznačují 
rychlosti posuvu řezné hlavy vp, které odpovídají jednotlivým třídám kvality řezu q1 až q5. 
Pro výpočet rychlostí posuvu řezu vp byl použit komerční software AremPro. V tabulce 7.3 
jsou uvedeny příslušné hodnoty rychlosti posuvu řezné hlavy vp odpovídající jednotlivým 
stupňům kvality q5 až q3.  

 

Tabulka 7.3 Rychlosti posuvu řezné hlavy vp pro jednotlivé stupně kvality q 

Materiál 
vp pro q5 

[mm·min-1] 

vp pro q4 

[mm·min-1] 

vp pro q3 

[mm·min-1] 

Secure 600 68 87,8 122,3 

AISI 304 40 51,7 72 

Ti gr2 120,3 155,5 216,4 

EN AW 2024 128 165,5 230,4 

 

 

Obrázek 7.3 Závislost mezi drsností povrchu Ra a rychlostí posuvu řezné hlavy vp pro 
materiál EN AW 2024 tloušťky 20 mm 

 

Po dosazení příslušných rychlostí posuvu řezné hlavy vp do regresních rovnic 
uvedených v tabulce 7.2 lze vypočítat drsnosti povrchu Ra pro jednotlivé třídy kvality q viz 
tabulka 7.4. 
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Tabulka 7.4 Drsnosti povrchu Ra odpovídající jednotlivým stupňům kvality q 

Materiál 
Ra pro q5 

[mm·min-1] 

Ra pro q4 

[mm·min-1] 

Ra pro q3 

[mm·min-1] 

Secure 600 4,8 5 7 

AISI 304 5,5 6,6 9,1 

Ti gr2 7,3 10,3 15,9 

EN AW 2024 8,6 10,4 14,7 

 

Z tabulky 7.4 vidíme, jak velký je rozptyl drsnosti povrchu Ra pro jednu třídu kvality 
povrchu q pro různé materiály. Například pro kvalitu q4 je rozdíl mezi materiálem Secure 
600 a materiálem EN AW 2024 více jak 50%. Původní předpoklad, že pro jednu třídu 
kvality q budou shodné kvantitativní parametry drsnosti povrchu, je mylný.  

Stejným způsobem jako byla vyhodnocena drsnost povrchu Ra pro jednotlivé třídy 
kvality q, byly vyhodnoceny parametry drsnosti povrchu Rq a Rz. Na obrázku 7.4 je 
zobrazena závislost mezi drsností povrchu Rq a rychlostí posuvu vp pro materiál EN AW 
2024. 

 

Obrázek 7.4 Závislost mezi drsností povrchu Rq a rychlostí posuvu řezné hlavy vp pro 
materiál EN AW 2024 tloušťky 20 mm 
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7.2 Vliv procesních faktorů na úkos řezu 

 

Na obrázku 7.5 je zobrazena závislost mezi rychlostí posuvu řezné hlavy vp 

a vzniklým úkosem řezu Θ pro materiál Hardox 600. 

 

Obrázek 7.5 Vliv rychlosti posuvu řezné hlavy vp na úkos řezu Θ pro materiál Hardox 600 

 

V grafu na obrázku 7.5 představují vynesené body naměřené hodnoty úkosu řezu Θ 
pro danou rychlost posuvu řezné hlavy vp a daný hmotnostní průtok abraziva ma. Závislost 

mezi úkosem řezu Θ a rychlostí posuvu řezné hlavy vp je přibližně logaritmická, proto ji lze 
napsat ve tvaru: 

 

Θ = 1,3 log 1,1, (7.3) 

Θ 1,2 1,1. (7.4) 
 

Rovnice (7.3) platí pro hmotnostní průtok abraziva ma = 300 g·min-1 a rovnice (7.4) 
pro hmotnostní průtok abraziva ma = 400 g·min-1. Pro rovnici (7.3) byl vypočítán koeficient 
determinace R2 = 0,98 a pro rovnici (7.4) byl vypočítán koeficient determinace R2 = 0,95.  
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Na obrázku 7.6 je zobrazena závislost mezi rychlostí posuvu řezné hlavy vp 

a vzniklým úkosem řezu Θ pro materiál titan Gr.2. 

 

 

Obrázek 7.6 Vliv rychlosti posuvu řezné hlavy vp na úkos řezu Θ pro materiál titan Gr.2 

 

V grafu na obrázku 7.5 představují vynesené body naměřené hodnoty úkosu řezu Θ 
pro danou rychlost posuvu řezné hlavy vp a daný hmotnostní průtok abraziva ma. Závislost 

mezi úkosem řezu Θ a rychlostí posuvu řezné hlavy vp je přibližně logaritmická, proto ji lze 
napsat ve tvaru: 

 

Θ = 0,55 log 1,32, (7.5) 

Θ 0,51 − 1,28, (7.6) 
Θ = 0,46 1,13. (7.7) 
 

Rovnice (7.5) platí pro hmotnostní průtok abraziva ma = 200 g·min-1, rovnice (7.6) 
pro hmotnostní průtok abraziva ma = 400 g·min-1 a rovnice (7.7) pro hmotnostní průtok 
abraziva ma = 400 g·min-1. Pro rovnici (7.5) byl vypočítán koeficient determinace R2 = 0,95, 
pro rovnici (7.6) byl vypočítán koeficient determinace R2 = 0,95 a pro rovnici (7.7) byl 
vypočítán koeficient determinace R2 = 0,96.  
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8. Návrh predikčních modelů 

Pro návrh predikčních modelů byly použity vrstvené neuronové sítě. Jednotlivé 
návrhy predikčních modelů, které jsou popsány v této kapitole, jsou navrženy pro predikci 

úkosu řezu Θ a pro predikci výškových parametrů topografie povrchu (Ra, Rq, Rz). 

Umělé neuronové sítě byly vytvořeny v programovém prostředí STATISTICA 10 – 
Neural Networks. Výhodou tohoto programu je automatická tvorba zdrojového kódu 
vytvořeného modelu neuronové sítě v programovacím jazyce C. Pro možnosti porovnání 
a výběr nejvhodnějšího modelu neuronové sítě bylo vytvořeno několik modelů 
neuronových sítí. Následující predikční modely jsou realizovány pomocí vrstvené umělé 
neuronové sítě s úplně propojenými neurony s jednou skrytou vrstvou. Typ neuronů je ve 
všech vrstvách stejný a ve všech popsaných modelech je použitý typ neuronu, jenž je 
popsán vztahem (5.5) v kapitole 5. Jako aktivační funkce byla použita ve všech případech 
přenosová funkce popsaná vztahem (5.3) v kapitole 5. 

8.1 Návrh umělé neuronové sítě pro predikci úkosu řezu 

Úkos řezu je tvarová odchylka, která negativně ovlivňuje výslednou přesnost 
výrobku, čímž je snížena konkurenceschopnost této technologie. Moderní zařízení 
umožňují eliminovat tento negativní jev vhodným naklápěním řezné hlavy. Tím je 
dosaženo vyšší přesnosti výsledného výrobku. Předpokladem pro dosažení uspokojivých 
výsledků eliminace úkosu je potřeba co nejpřesnější predikce. Obecné schéma vstupů 
a výstupů modelu reprezentuje následující obrázek 8.1. 

 

Index obrobitelnosti 

MI 

 

Obecný predikční 
model 

  

    

Rychlost posuvu řezné 
hlavy vp    

   Úkos řezu Θ 

Hmotnostní průtok 
abraziva ma 

   

    

Tloušťka materiálu h    

Obrázek 8.1 Vstupy a výstupy obecného modelu pro predikci úkosu řezu 

 

Na obrázku 8.2 je znázorněn postup při trénování vhodné neuronové sítě pro 

predikci úkosu řezu Θ. 
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Obrázek 8.2 Vývojový diagram - tvorba predikčního modelu pro predikci úkosu řezu 
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Pro návrh predikčního modelu bylo použito celkem 156 experimentálně získaných 
hodnot úkosu řezu. V tab. 8.1 je zobrazeno několik vstupních a výstupních dat, která byla 
použita pro trénování a testování neuronových predikčních modelů. V příloze č. 9 jsou 
uvedena veškerá data, která byla použita pro tvorbu predikčních modelů. 

 

Tabulka 8.1 Ukázka vstupních a výstupních dat pro predikci úkosu řezu 

Index 
obrobitelnosti 

Rychlost 
posuvu 

Hmotnostní 
průtok 

abraziva 

Tloušťka 
materiálu 

Úkos 

Θ 

[1] [mm·min
-1

] [g·min
-1

] [mm] [°] 

0,95 160 400 20 1,189 

0,95 120 400 20 1,146 

0,95 100 400 20 0,960 

0,95 80 400 20 0,846 

0,95 60 400 20 0,760 

0,95 50 400 20 0,689 

0,95 40 400 20 0,616 

0,95 30 400 20 0,530 

0,95 20 400 20 0,430 

                    vstupní data;         výstupní data 

Protože navrhované modely jsou realizovány vrstvenou umělou neuronovou sítí, 
musí být, co nejvíce dat použito pro trénování neuronové sítě a určitá část pro ověření 
správnosti predikce. Literatura uvádí (Fausett 1994), že z celkového počtu naměřených 
hodnot, by mělo být použito pro adaptaci neuronové sítě 70 – 80 %. 

Vhodná volba ANN architektury je hlavní rys ovlivňující flexibilitu modelu. To je 
počet vrstev, počet neuronů v každé vrstvě a způsob, jakým jsou neurony navzájem 
propojeny. Je třeba rozhodnout, kolik vrstev a neuronů bude použito. Počet vstupů 
a výstupů je znám z teoretické znalosti hydroabrazivního obráběcího procesu. Vstupní 
a výstupní vrstvy jsou definovány, ale vnitřní architekturu skryté vrstvy je nutné vhodně 
navrhnout. Klíčovým problémem je navrhnout přesný model systému a vhodně 
přizpůsobivý algoritmus, který musí pracovat také v případě silné nelinearity. 

Pro výběr vhodného počtu neuronů ve skryté vrstvě byla rozhodující rychlost učení 
a minimální hodnota chybové funkce. Na následujícím grafu (obrázek 8.3) jsou zobrazeny 
závislosti mezi počtem epoch trénování a chybovou funkcí pro vytvořené neuronové sítě 
se 4, 8 a 20 skrytými neurony. 
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Obrázek 8.3 Závislost chybové funkce E na počtu iterací it 

 

Z obrázku 8.3 lze vidět, že počet neuronů ve skryté vrstvě nemá zásadní vliv na 
rychlost učení. Rozdíl je však v dosažené hodnotě minima chybové funkce. Nejnižší 
hodnota byla dosažena u modelu s 20 neurony ve skryté vrstvě. Při tvorbě predikčního 
modelu by mělo platit, že čím přesněji je vytvořen model zadané funkce, tím lépe. 
Nicméně některé experimenty ukazují, že predikční model s vyšší chybovou funkcí mohou 
někdy způsobit lepší funkčnost predikčního modelu. 

Na obrázku 8.4 až 8.6 jsou graficky porovnána experimentálně naměřená data 
úkosu řezu pro nerezovou ocel o tloušťce 20 mm s vytvořenými predikčními modely, které 
mají rozdílnou topologii.  
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Obrázek 8.4 Porovnání experimentálně naměřených hodnot úkosu řezu s predikčním 
modelem s topologií 4-4-1 pro materiál AISI 304 

 

Obrázek 8.5 Porovnání experimentálně naměřených hodnot úkosu řezu s predikčním 
modelem s topologií 4-8-1 pro materiál AISI 304 
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Obrázek 8.6 Porovnání experimentálně naměřených hodnot úkosu řezu s predikčním 
modelem s topologií 4-20-1 pro materiál AISI 304 

 

Z obrázku 8.4 je patrné, že neuronová síť s topologií 4-4-1 není příliš vhodná pro 
predikci úkosu, protože se nedokáže dostatečně adaptovat na experimentální hodnoty. 
Její topologie zřejmě není dostatečně robustní pro vyřešení a zobecnění zadané úlohy. 

Experimentální data nejlépe kopíruje neuronová síť s topologií 4-20-1 (viz obrázek 
8.6). Tato síť také vykazuje nejmenší chybovou funkci E. U tohoto modelu lze hovořit o 
tzv. přeučení sítě, kdy predikční model dokáže velmi přesně reprodukovat experimentální 
data, ale má jen malou schopnost generalizace. 

Pro predikci je z výše uvedených nejvhodnější neuronová síť s topologií 4-8-1 (viz 
obrázek 8.5), která se dokáže dostatečně adaptovat experimentálním hodnotám při 
vhodném zobecnění. Neuronová síť s topologií 4-8-1 byla vybrána jako nejvhodnější pro 

predikci úkosu řezu Θ. Na obrázku 8.7 je znázorněna topologie této sítě se zobrazením 
všech neuronů. 
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Obrázek 8.7 Topologie neuronové sítě 4-8-1 pro predikci úkosu řezu Θ 

 

Neuronová síť je jednoznačně definována na základě váhových koeficientů 
a prahových hodnot jednotlivých neuronů. Pro navrženou neuronovou síť jsou jednotlivé 
váhy uvedeny v tabulce 8.2. 

 

Tabulka 8.2 Nastavení jednotlivých vah mezi vstupní a skrytou vrstvou pro navrženou 
topologii neuronové sítě 4-8-1 

	  24,35 	  91,03 	  0,02 	  18,10 

	  1,44 	  5,67 	  0,02 	  11,29 

	  -2,74 	  -17,94 	  4,83 	  65,86 

	  59,15 	  52,75 	  0,45 	  66,08 

	  -0,42 	  102,13 	  8,78 	  37,58 

	  -0,26 	  2,59 	  16,28 	  1,08 

	  -86,95 	  -16,37 	  37,48 	  -7,41 

	  0,28 	  15,48 	  69,12 	  55,81 
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Na následujícím grafu jsou porovnána všechna experimentálně naměřená data 
úkosu řezu s daty získanými z predikce neuronové sítě 4-8-1.  

 

 

Obrázek 8.8 Porovnání naměřených a predikovaných hodnot úkosu řezu Θ 

 

Pro navrženou neuronovou síť 4-8-1 byla vypočítána relativní chyba predikce. Pro 
využití predikčního modelu v praxi je přípustná chyba predikce maximálně 10 %. Pro 
navržený predikční model je chyba menší než 2 %.  

8.2 Návrh umělé neuronové sítě pro predikci drsnosti povrchu 

Postup návrhu vhodného modelu neuronové sítě pro predikci výškových parametrů 
drsnosti povrchu je složen z několika kroků. Prvním krokem je určit počet vstupních 
parametrů, tzv. prediktorů a výstupních parametrů. 

Za vstupní parametry byly zvoleny dva technologické parametry (rychlost posuvu 
řezné hlavy vp a hmotnostní průtok abraziva ma) a dva materiálové parametry 
(obrobitelnost materiálu MI a tloušťka materiálu h). Vzhledem k charakteru vzniklého 
povrchu, kdy je drsnost závislá na hloubce řezu, byla vybrána pátým vstupním 
parametrem měřená hloubka hi. Výstupními (cílovými) parametry byly vybrány výškové 
charakteristiky vzniklého povrchu (drsnost Ra, Rq a Rz definované v kapitole 6.4). 

Obecné schéma vstupů a výstupů modelu pro predikci drsnosti povrchu 
reprezentuje obrázek 8.9. 
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Index obrobitelnosti 
MI 

 

Obecný predikční 
model ANN 

  

    

Rychlost posuvu řezné 
hlavy  vp    

    

Hmotnostní průtok 
abraziva  ma 

  Drsnost povrchu 

Ra, Rq, Rz 

    

Tloušťka materiálu  h    

    

Hloubka měření  hi    

 

Obrázek 8.9 Znázornění vstupů a výstupů obecného modelu pro predikci výškových 
parametrů drsnosti povrchu 

 

Pro návrh predikčního modelu bylo použito celkem 570 experimentálně získaných 
hodnot drsnosti povrchu. V tab. 8.3 je zobrazena část vstupních a výstupních dat, které 
byly použity pro trénování a testování neuronových predikčních modelů.  

 

Tabulka 8.3 Ukázka vstupních a výstupních dat pro predikci drsnosti Ra, Rq a Rz 
MI vp ma h hi Ra Rq Rz 

[1] [mm·min
-1

] [g·min
-1

] [mm] [mm] [µm] [µm] [µm] 

0,82 30 500 10 1 1,90 2,47 14,56 

0,82 7,5 300 10 5 2,02 2,60 19,39 

0,82 90 500 10 4 2,03 2,52 13,66 

0,82 3 500 10 3 2,14 2,74 21,64 

0,82 45 500 10 5 2,15 2,72 15,84 

0,82 7,5 500 10 6 2,18 2,74 17,33 

0,82 7,5 300 10 1 2,22 2,88 20,84 

0,82 22,5 500 10 1 2,23 2,80 18,77 

0,82 75 500 10 6 2,23 2,82 16,59 

0,82 30 500 10 4 2,25 2,81 16,22 

                    vstupní data;         výstupní data 
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Obrázek 8.10 Vývojový diagram - tvorba predikčního modelu pro predikci výškových 
parametrů drsnosti povrchu 
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Byly testovány celkem tři topologie neuronových sítí, které se lišili počtem neuronů 
ve skryté vrstvě. Neuronová síť s topologií 5-10-3 byla vybrána jako nejvhodnější pro 
predikci výškových parametrů drsnosti povrchu Ra, Rq a Rz. Na obrázku 8.11 je 
znázorněna topologie této sítě se zobrazením všech neuronů. 

 

 

Obrázek 8.11 Topologie neuronové sítě 5-10-3 pro predikci drsnosti povrchu 

 

Na obrázku 8.12 až 8.14 jsou porovnána všechna experimentálně naměřená data 
drsnosti povrchu Ra, Rq a Rz s daty získanými z predikce neuronové sítě 5-10-3. 
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Obrázek 8.12 Závislost mezi predikovanými hodnotami drsnosti povrchu Ra 
a experimentálně naměřenými hodnotami 

 
 

 

Obrázek 8.13 Závislost mezi predikovanými hodnotami drsnosti povrchu Rq 
a experimentálně naměřenými hodnotami 
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Obrázek 8.14 Závislost mezi predikovanými hodnotami drsnosti povrchu Rq 
a experimentálně naměřenými hodnotami 

 
 

Pro jednotlivé predikované výškové parametry Ra, Rq a Rz byla vypočítána relativní 
chyba predikce. Pro využití predikčního modelu v praxi je přípustná chyba predikce 
maximálně 10 %. Tuto hranici splňují jen parametry Ra a Rq viz tabulka 8.4.  
 

Tabulka 8.4 Relativní chyby predikce navržené neuronové sítě 5-10-3 

Predikovaný parametr Relativní chyba predikce 

Ra 8 % 

Rq 9 % 

Rz 13 % 
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9. Závěr 

Cílem disertační práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodiku pro 
hodnocení obrobitelnosti materiálů při hydroabrazivním obrábění a vytvoření predikčního 
modelu pro predikci výškových parametrů topografie povrchu ze znalosti hlavních 
technologických faktorů. 

Práce vychází z výsledků získaných při zkoumání vlivu různých technologických 
faktorů na výškové parametry drsnosti povrchu a úkos řezu. Byly provedeny experimenty 
s cílem zjistit závislosti mezi vybranými technologickými faktory, mechanickými 
vlastnostmi obráběného materiálu, drsností povrchu a úkosem řezu. 

Vlastní přínos práce spočívá především ve vypracování metodiky pro hodnocení 
obrobitelnosti materiálů při hydroabrazivním obrábění. Tato metodika je založena na 

porovnávání jednotkového objemového úběru testovaného materiálu ∆VU s jednotkovým 

objemovým úběrem etalonového materiálu ∆VUet. Kritériem pro posouzení obrobitelnosti 
materiálů byl zvolen index obrobitelnosti MI definovaný rovnicí (6.5). Výhodou použití 
nové metodiky pro hodnocení obrobitelnosti u hydroabrazivního obrábění je především 
to, že je tato metoda přesně kvantifikována a odpadá tak subjektivní hodnocení kvality q 
obrobeného povrchu. 

Ověření nově navržené metodiky bylo provedeno na základě porovnání 
experimentálně naměřených hodnot indexu obrobitelnosti MI s hodnotami obrobitelnosti 
stanovenými podle Zenga a Kima, kde bylo dosaženo velmi dobré shody mezi jednotlivými 
parametry. Proto byla navržena korelační rovnice (6.6) pro přepočet mezi indexem 
obrobitelnosti MI a číslem obrobitelnosti NM určeným podle Zenga a Kima. 

Vytipování mechanických parametrů pro hodnocení jejich vlivu na obrobitelnost 
bylo provedeno v kapitole 4. Bylo vybráno celkem pět mechanických parametrů 

(univerzální tvrdost HU, vrubová houževnatost KV, mez pevnosti σM, mez kluzu σY 
a modul pružnosti materiálu EM). Univerzální tvrdost HU a vrubová houževnatost KV byly 
stanoveny na základě experimentálního měření, ostatní parametry byly určeny 
z materiálových listů. Při hledání korelací mezi mechanickými parametry a indexem 
obrobitelnosti byla nalezena nejlepší shoda pro univerzální tvrdost HU, kde byl vypočítán 
koeficient determinace R2 = 0,82. 

Byla provedena analýza vlivu technologických faktorů na drsnost povrchu a úkos 
řezu. Byly stanoveny limitní hodnoty drsnosti povrchu pro čtyři kovové materiály. Ze 
získaných výsledků lze usuzovat na úzkou vazbu mezi indexem obrobitelnosti materiálu MI 
a dosaženou limitní hodnotou drsnosti povrchu Ralim. Pro kovové materiály platí, že čím 
menší je index obrobitelnosti, tím lze vytvořit kvalitnější povrch. 

Dalším přínosem práce je navržení predikčních modelů pomocí vrstvené neuronové 

sítě. První predikční model byl navržen pro predikci úkosu řezu Θ ze znalosti čtyř 
technologických faktorů: indexu obrobitelnosti materiálu MI, rychlosti posuvu řezné hlavy 
vp, hmotnostního průtoku abraziva ma a tloušťky děleného materiálu h. Pro predikci úkosu 

řezu Θ byla vybrána neuronová síť s topologií 4-8-1, která se dokázala dostatečně 



Petr Hlaváček: Studium topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním dělením 

81 

 

2012 

adaptovat experimentálním hodnotám při vhodné generalizaci. Pro predikci výškových 
parametrů drsnosti povrchu Ra, Rq a Rz byla navržena neuronová síť s topologií 5-10-3.  

Na základě navržených predikčních modelů je možné vytvořit samostatný software, 
který by umožňoval výpočet hodnot výškových parametrů drsnosti Ra, Rq, Rz a úkosu řezu 

Θ (viz obr. 9.1). Případně je možné využít zdrojový kód pro predikci jednotlivých 
parametrů přímo v řídícím softwaru ovládacího zařízení řezacího stolu. 

 

 

Obrázek 9.1 Návrh softwaru pro predikci výškových parametrů drsnosti povrchu a úkosu 
řezu v programovém prostředí Microsoft Visual Studio 2012 

 

Výsledky získané v disertační práci byly využity při řešení těchto projektů: 

• GAČR 101/09/0650 Metoda odvození ekvivalentů mechanických parametrů 
materiálů z topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním proudem,  

• SP2011/78 Měření a analýza nerovnosti povrchů vytvořených 
hydroabrazivním a laserovým dělením,  

• SPSP/201058 Studium fyzikálně-mechanických vlastností materiálu ve vztahu 
k jeho obrobitelnosti hydroabrazivním proudem, 

• FR-TI3/733 Speciální aplikace použití vysokotlakého vodního paprsku a vývoj 
enviromentálně příznivých technologií minimalizujících spotřebu surovin 
a energií, 

• CZ.1.05/2.1.00/03.0082 Institut čistých technologií těžby a užití energetických 
surovin. 
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Příloha č. 7 

Vliv rychlosti posuvu řezné hlavy vp na drsnost povrchu Ra pro materiál EN AW 2024 
 

 
 

Vynesené body v grafu představují naměřené hodnoty drsnosti povrchu Ra pro 
danou rychlost posuvu řezné hlavy vp a daný hmotnostní průtok abraziva ma. Závislost 
mezi drsností povrchu Ra a rychlostí posuvu řezné hlavy vp je exponenciální, proto ji lze 
napsat ve tvaru: 

= 4,19 · , · ,			 300	 · 		 	 	 0,95 

4,76 · , · , 400	 · 		 	 	 0,98	
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Příloha č. 8 

Vliv rychlosti posuvu řezné hlavy vp na drsnost povrchu Ra pro materiál Secure 600 
 
 

 
 

Vynesené body v grafu představují naměřené hodnoty drsnosti povrchu Ra pro 
danou rychlost posuvu řezné hlavy vp a daný hmotnostní průtok abraziva ma. Závislost 
mezi drsností povrchu Ra a rychlostí posuvu řezné hlavy vp je exponenciální, proto ji lze 
napsat ve tvaru: 

= 2,62 · , · ,			 300	 · 		 	 	 0,92 

2,15 · , · , 400	 · 		 	 	 0,97	
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Příloha č. 9 

Vstupní a výstupní data pro predikci úkosu řezu Θ 

 
MI ma vp h Θ 

[1] [g·min
-1

] [mm·min
-1

] [mm] [°] 

0,95 400 160 20 0,93 

0,95 400 120 20 0,92 

0,95 400 100 20 0,80 

0,95 400 80 20 0,73 

0,95 400 60 20 0,53 

0,95 400 50 20 0,47 

0,95 400 40 20 0,43 

0,95 400 30 20 0,33 

0,95 400 20 20 0,29 

0,95 400 15 20 0,16 

0,95 400 10 20 -0,11 

0,95 400 5 20 -0,32 

0,95 400 2 20 -0,63 

3,05 400 480 20 0,77 

3,05 400 360 20 0,73 

3,05 400 300 20 0,63 

3,05 400 240 20 0,50 

3,05 400 180 20 0,43 

3,05 400 150 20 0,33 

3,05 400 120 20 0,26 

3,05 400 90 20 0,19 

3,05 400 60 20 0,01 

3,05 400 45 20 -0,01 

3,05 400 30 20 -0,14 

3,05 400 15 20 -0,47 

3,05 400 6 20 -0,73 

3,05 300 480 20 0,90 

3,05 300 360 20 0,80 

3,05 300 300 20 0,76 

3,05 300 240 20 0,64 

3,05 300 180 20 0,47 

3,05 300 150 20 0,42 

3,05 300 120 20 0,30 

3,05 300 90 20 0,17 

3,05 300 60 20 0,04 

3,05 300 45 20 -0,04 

3,05 300 30 20 -0,09 

3,05 300 15 20 -0,34 

3,05 300 6 20 -0,67 

13,18 400 800 15 0,86 

13,18 400 600 15 0,76 

13,18 400 500 15 0,67 

13,18 400 400 15 0,65 

13,18 400 300 15 0,54 

13,18 400 250 15 0,40 

13,18 400 200 15 0,46 

13,18 400 150 15 0,32 

13,18 400 100 15 0,13 

13,18 400 75 15 0,11 

13,18 400 50 15 -0,02 

13,18 400 25 15 -0,10 

13,18 400 10 15 -0,32 

1,39 300 160 20 1,05 

1,39 300 120 20 0,87 

1,39 300 100 20 0,73 

1,39 300 80 20 0,64 

1,39 300 60 20 0,53 

1,39 300 50 20 0,42 

1,39 300 40 20 0,36 

1,39 300 30 20 0,21 

1,39 300 20 20 0,04 

1,39 300 15 20 0,00 

1,39 300 10 20 -0,16 

1,39 300 5 20 -0,49 

1,39 300 2 20 -0,66 

13,18 300 480 30 0,60 

13,18 300 360 30 0,69 

13,18 300 300 30 0,60 

13,18 300 240 30 0,45 

13,18 300 180 30 0,40 

13,18 300 150 30 0,35 

13,18 300 120 30 0,33 

13,18 300 90 30 0,29 

13,18 300 60 30 0,14 

13,18 300 45 30 0,14 

13,18 300 30 30 0,13 
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13,18 300 15 30 -0,18 

13,18 300 6 30 -0,37 

0,82 300 240 10 2,09 

0,82 300 180 10 1,98 

0,82 300 150 10 1,89 

0,82 300 120 10 1,69 

0,82 300 90 10 1,49 

0,82 300 75 10 1,26 

0,82 300 60 10 1,12 

0,82 300 45 10 0,95 

0,82 300 30 10 0,80 

0,82 300 22,5 10 0,72 

0,82 300 15 10 0,40 

0,82 300 7,5 10 0,06 

0,82 300 3 10 -0,26 

0,82 500 240 10 2,01 

0,82 500 180 10 1,81 

0,82 500 150 10 1,52 

0,82 500 120 10 1,40 

0,82 500 90 10 1,17 

0,82 500 75 10 1,09 

0,82 500 60 10 1,03 

0,82 500 45 10 0,86 

0,82 500 30 10 0,52 

0,82 500 22,5 10 0,43 

0,82 500 15 10 0,20 

0,82 500 7,5 10 0,00 

0,82 500 3 10 -0,20 

12,04 300 800 20 0,79 

12,04 300 600 20 0,69 

12,04 300 500 20 0,60 

12,04 300 400 20 0,59 

12,04 300 300 20 0,59 

12,04 300 250 20 0,50 

12,04 300 200 20 0,40 

12,04 300 150 20 0,29 

12,04 300 100 20 0,10 

12,04 300 75 20 -0,01 

12,04 300 50 20 -0,24 

12,04 300 25 20 -0,46 

12,04 300 10 20 -0,77 

1,39 200 320 10 2,09 

1,39 200 240 10 1,92 

1,39 200 200 10 1,66 

1,39 200 160 10 1,40 

1,39 200 120 10 1,15 

1,39 200 100 10 1,03 

1,39 200 80 10 0,92 

1,39 200 60 10 0,77 

1,39 200 40 10 0,60 

1,39 200 30 10 0,52 

1,39 200 20 10 0,29 

1,39 200 10 10 -0,03 

1,39 200 4 10 -0,34 

1,39 300 320 10 2,01 

1,39 300 240 10 1,58 

1,39 300 200 10 1,43 

1,39 300 160 10 1,26 

1,39 300 120 10 1,09 

1,39 300 100 10 0,92 

1,39 300 80 10 0,83 

1,39 300 60 10 0,77 

1,39 300 40 10 0,54 

1,39 300 30 10 0,34 

1,39 300 20 10 0,17 

1,39 300 10 10 -0,09 

1,39 300 4 10 -0,34 

1,39 400 320 10 1,78 

1,39 400 240 10 1,43 

1,39 400 200 10 1,29 

1,39 400 160 10 1,15 

1,39 400 120 10 0,97 

1,39 400 100 10 0,89 

1,39 400 80 10 0,75 

1,39 400 60 10 0,69 

1,39 400 40 10 0,49 

1,39 400 30 10 0,34 

1,39 400 20 10 0,20 

1,39 400 10 10 0,06 

1,39 400 4 10 -0,40 

 

             vstupní data;         výstupní data 


