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Historie materiálové katedry

H

istorie Katedry materiálu a strojírenské
metalurgie na Fakultě strojní se datuje již od
samého počátku vysokého školství v Plzni. V roce
1949 ještě jako součást Českého vysokého učení
technického v Praze vznikla Katedra strojírenských
nauk, jejímž vedoucím byl prof. RNDr. Vojtěch
Voleník. V roce 1950 se stává tato katedra
základem nově vzniklé Vysoké školy strojní a
elektrotechnické v Plzni. Vedoucím zůstává prof. V.
Voleník. V té době má katedra 8 členů. Současný
název
„Katedra
materiálu
a
strojírenské
metalurgie“ se používá od roku 1983, kdy byl
vedoucím prof. Ing. Václav Pilous, DrSc. V roce
1990 za vedení prof. J. Koutského, DrSc. vzniklo
třetí oddělení „Věda a výzkum“. Toto oddělení se
vedle celé řady dalších vědeckých úkolů věnuje
problematice tenkých vrstev a tím i povrchu.

Skladba Katedry materiálu a
strojírenské metalurgie
V současné době jsou na Katedře materiálu a
strojírenské metalurgie 4 oddělení: odd. materiálu –
7 členů, vedoucí prof. V. Mentl (zároveň i vedoucí
katedry); odd. strojírenské metalurgie – 7 členů,

vedoucí doc. V. Bernášek (zároveň tajemník
katedry); odd. materiálové chemie – 4 členové,
vedoucí doc. P. Duchek (zároveň zástupce
vedoucího); odd. povrchového inženýrství – 8
členů, vedoucí doc. A. Kříž.

Oddělení povrchového inženýrství
Oddělení povrchového inženýrství vzniklo v roce
2010 a za dobu jeho krátké existence řešili jeho
členové celou řadu významných projektů OPVK,
MPO, podnikatelských voucherů a rozvojových
projektů. Vedle výuky, kterou zajišťují jeho členové
od 1. ročníku až po speciální doktorandské
předměty, jsou řešeny průmyslové expertízy
(každoročně se jedná o cca 70 výzkumných
analýz). Významnou náplní oddělení povrchového
inženýrství je i publikační činnost, která
spolu s ověřenými technologiemi a užitnými vzory
či patenty tvoří 90 % celkového zisku bodů v RIV
na katedře materiálu a strojírenské metalurgie.
Díky těmto aktivitám bylo možné v posledních
dvou letech pořídit přístrojové vybavení
v milionových hodnotách a tím dát nový
experimentální i vědecký program nejen tomuto
oddělení, ale i celé katedře. Jedná se o přístroje
Integrita • integrita.zcu.cz

1

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
sloužící k přípravě metalografických výbrusů,
komplexní linku pro chemickotepelné zpracování,
NDT přístroje a přístroje pro analýzu korozního
chování. Výhodou těchto investic je, že byly
převážně pořízeny z vlastního vygenerovaného
zisku a jejich výběr byl přísně podroben potřebám
nejen vlastního experimentálního programu, ale
i požadavkům praxe.

průmyslových
problémů
s
celou
řadou
průmyslových podniků, ale i vědeckých institucí,
přičemž cílem je nejen dále přenášet získané
poznatky do výuky a do dalšího utváření oboru
integrity povrchu, ale také zapojit studenty do
řešení ať již krátkodobých zakázek nebo prací
většího rozsahu, kdy budou studenti zapojeni ve
formě realizace diplomových a disertačních prací.

Projekt „Integrita povrchu“

Přístrojové vybavení oddělení
povrchového inženýrství

Významný vliv na rozvoj oddělení povrchového
inženýrství měly získané OPVK projekty, přičemž
díky projektu „Integrita povrchu“ bylo možné
navázat nejen nové kontakty se zahraničními
odborníky a průmyslovými společnostmi, ale
především předat cenné poznatky studentům a
akademickým pracovníkům zapojených pracovišť.
Mezi nejvýznamnější výstupy projektu patří
zahraniční stáže studentů a zaměstnanců a konané
semináře, workshopy a především Mezinárodní
školy povrchového inženýrství. Všechny tyto
činnosti napomohly tomu, že se na Fakultě strojní
začala věnovat vyšší pozornost problematice
integrity povrchu. Přístup k této dnes již vědní
disciplíně není postaven na individuální činnosti
jednotlivců, ale spočívá ve vytvoření pracovních
týmů napříč nejen jednotlivými katedrami Fakulty
strojní ZČU, ale i dalšími českými a zahraničními
pracovišti.

Pokračování činnosti po ukončení
projektu
Realizace projektu zabývající se vytvořením
mezinárodních pracovních skupin a vzájemné
sdílení poznatků s dalšími pracovišti a výchova
nové generace studentů v tomto oboru se chýlí ke
konci. Proto již teď je hledán způsob pokračování.
V souladu s udržitelností projektu se bude
pozornost věnovat podávání společných projektů
v pedagogické i vědecké oblasti popř. v oblasti
mobility. Do této spolupráce budou zapojeny nejen
akademická
a
vývojová
pracoviště,
ale
i průmyslové podniky v ČR i v zahraničí. Již byly
podány první přihlášky společných programů.
Vytvořený kolektiv klade i velký důraz na
spolupráci s průmyslovou sférou při řešení kratších
projektů týkající se okamžitého řešení problémů
spojených s integritou povrchu. Již byly
prohloubeny spolupráce při řešení konkrétních
2
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Na základě současných poznatků týkající se
integrity povrchu je nutné přistupovat k této
problematice komplexně. To vyžaduje nejen
moderní přístrojové vybavení, které poskytuje
celou řadu možností, ale také hledání nových cest
analýz, ale i technologických procesů, které
dovolují upravovat povrch v souvislosti s novým
trendem integrity povrchu. Následující přístroje a
technologické zařízení nastíní tento nový přístup.
V oddělení povrchového inženýrství samozřejmě
disponujeme celou řadou dalších přístrojů a
technologií, které jsou ve vazbě nejen k povrchu,
ale i k objemovému materiálu. Jednotlivé možnosti
a vybavení jsou uvedeny jak na stránkách katedry
materiálu a stroj. metalurgie www.kmm.zcu.cz tak
i na stránkách oddělení povrchového inženýrství
www.opi.zcu.cz. Naše pracoviště je připraveno na
řešení jak dlouhodobých vědeckých i provozních
úkolů, tak i na rychlé expertízy, které se týkají
každodenního provozu a výroby.

Kontakty
prof. Ing. Václav MENTL, CSc.
vedoucí katedry
tel. +420 37 763 8302
mentl@kmm.zcu.cz
doc. Dr. Ing. Antonín KŘÍŽ
vedoucí oddělení povrchového inženýrství
tel. +420 37 763 8329
kriz@kmm.zcu.cz
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
http://www.kmm.zcu.cz
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Povrchové
chemicko
tepelné
zpracování
Ing. Jiří Hájek, Ph.D.

P

ovrchové chemickotepelné zpracování je
jedním z nejvíce se rozvíjejících oborů
v oblasti tzv. „teplých technologií“. Toto
zpracování zahrnuje celou řadu metod, které
obecně zvyšují odolnost proti opotřebení bez
výrazného snížení houževnatosti jádra součásti.
V tomto příspěvku bude pozornost věnována
především cementaci a nitridaci.

Cementace
Existuje mnoho možností jak zajistit zdroj uhlíku
pro nauhličení. Nejčastějším případem zdroje
uhlíku bývá např. CO, příslušný uhlovodík, nebo
jiný kapalný zdroj uhlíku. Část atmosféry je
tvořena dusíkem. Dusík ředí koncentraci aktivních
plynů, nebo hořlavých plynů k minimalizaci
hoření, nebo sazení. Obecně nejvyššího koeficientu
přestupu uhlíku do materiálu je dosaženo v případě
poměru plynů 50 % CO a 50 % H2 (výroba
energeticky náročná, oxidací methanu, použití pro
malé tloušťky vrstvy). Z důvodu správné regulace
uhlíkového potenciálu je nutné zajistit nějaký
obohacující plyn, což může být například propan.
Relativně

moderním

způsobem

chemicko

tepelného zpracování je zařazení „nitridace“ před
vakuovou cementaci. Tento proces umožňuje
cementaci za vyšších teplot a především využití
širšího spektra ocelí. Jedná se o standardní proces
vakuové cementace s tím rozdílem, že v průběhu
ohřívání vsázky se povrch začíná nasycovat
dusíkem a to přibližně v rozsahu teplot 400 °C až
800 °C. Dusík podporuje difusi uhlíku, redukuje
tendenci růstu karbidů. Velikost austenitického zrna
po tomto procesu bývá shodná s „tradiční“
cementací v plynu.
Cementační pec na ZČU v Plzni
Konstrukčně se toto zařízení se skládá z vlastní
cementační
pece,
předkomory,
kalící lázně
a
rámu
z konstruk
ční
oceli.
Dveřmi
předkomory
se zakládá
vsázka,
se
Obr. 1: Cementační pec na ZČU
kterou
se
v Plzni
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manipuluje pomocí ručního manipulátoru z čelní
strany. Pojezd vsázkového roštu je elektrický.
Pracovní plyny jsou přiváděny přes zadní stěnu do
ocelové žárovzdorné retorty, ve které cirkuluje
nuceně atmosféra a ve které se udržuje přetlak.
Topné spirály na keramických trubkách jsou na
bočních stěnách a ve dně pece. Izolace je
realizována pomocí keramického vlákna a
lehčených izolačních cihel.

Nitridace
Další možností jak zajistit vysokou odolnost proti
opotřebení je nitridace. Nitridací se dosahuje
tvrdostí přes 67HRC. Vrstva je charakteristická
svojí stabilitou, odolností proti korozi, zadírání
apod. V průmyslu nejpoužívanějším způsobem
nitridace je nitridace v plynu. Jedná se o proces, ve
kterém je základní reakcí disociace amoniaku na
povrchu součásti a přestup atomárního dusíku do
povrchu. Základní měřenou veličinou je tzv. stupeň
disociace NH3. Dnes je nejčastěji proces řízen
pomocí vodíkové sondy (založené na měření
tepelné vodivosti plynu). Podobně jako v případě
cementace je možné rozdělit proces nitridace do
dvou etap.
Při řízené nitridaci v plynu se používá atmosféra
dvou komponentní. Skládá se z amoniaku a
disociovaného amoniaku (NH3 + disociovaný NH3)
nebo z amoniaku a molekulárního dusíku (NH3 +
N2). Vhodným výběrem složení atmosféry a
nastavení průtoku retortou je možné na povrchu
vytvořit
vrstvu
požadovaného
složení
s požadovanou tloušťkou společně s omezeným
množstvím obsahu dusíku na povrchu, tj. např. bez
sloučeninové vrstvy. Tyto procesy umožňují úplnou
eliminaci finálního broušení, a tím i snížení
nákladů na výrobu nitridované součásti. Je třeba
mít na paměti, že vzhledem k nerovnovážným
charakteristikám při nitridovaní v atmosféře
z amoniaku a molekulárního dusíku je řízení
kinetiky růstu nitridované vrstvy méně přesné než
v případě atmosféry z amoniaku a disociovaného
amoniaku. Před samotným procesem nitridace je
možné zařadit prodlevu v teplotním intervalu
350–450 °C po dobu 30–60 minut. Hlavním
důvodem je oxidace povrchu, která pomáhá
urychlit růst sloučeninové vrstvy a další růst
nitridační vrstvy do jádra materiálu. Dalším
pozitivním přínosem je snížení rychlosti desorpce
4
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dusíku z povrchu. Výrazné zlepšení odolnosti proti
korozi je možno dosáhnout, pokud je proces
nitridace následován krátkou oxidací v rozmezí
teplot 450–550 °C. Cílem je vytvoření souvislé
vrstvy oxidů Fe3O4 s tloušťkou několika málo
mikrometrů na povrchu sloučeninové vrstvy.
Nitridační pec na ZČU v Plzni
Nitridační pec s rámem z konstrukční oceli má
ocelovou žáruvzdornou retortu, v níž dochází
k nucené cirkulaci atmosféry. V retortě je
z
bezpečnostních
důvodů
udržován
přetlak po celou
dobu
procesu.
Dveře do pece se
otvírají ručně do
boku na C závěsu.
Topné spirály na
keramických
trubkách
jsou
umístěny na bocích
a ve dně pece.
Izolace je řešena
Obr. 2: Nitridační pec na
pomocí keramického
ZČU v Plzni
vlákna a lehčených
izolačních cihel. Přívod plynů je realizován přes
zadní stěnu. Systém chlazení je nepřímý.

Analýzy spojené s cementací a
nitridací
Faktorem ovlivňujícím povrchovou integritu je
zbytkové napětí v povrchové vrstvě. Toto napětí je
výrazným způsobem ovlivněno následným
popouštěním po cementaci, jak je patrné z obr. 3.
Doprovodným jevem při cementaci v plynu je tzv.
vnitřní oxidace. Oxidace obvykle nebývá hlubší
než 25 µm při hloubce cementace 1 až 2 mm. Ze
samotného procesu vyplývá, že zásadní vliv na
hloubku cementace má chemické složení oceli,
teplota, čas a uhlíkový potenciál. Určitá role je
připisována rovněž velikosti zrna.
Běžně prováděnou analýzou v případě cementace
je sledování oduhličení povrchu (obr. 4a),
mikrostruktury cementační vrstvy (obr. 4b), jádra
(obr. 4c), apod.
V případě nitridace jsou běžné kontroly tloušťky
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Obr. 3: Rozložení napětí pod povrchem v závislosti na teplotě popouštění [1]

Obr. 4: Cementace. Zleva a) oduhličení povrchu, b) martenzitická struktura vrstvy, c) bainitická struktura
jádra

Obr. 5: Nitridace. Zleva a) sloučeninová vrstva, b) nitridy železa

bílé vrstvy (obr. 5a), sledování
morfologie nitridů (obr. 5b),
průběh tvrdostí vrstvy (obr. 5c)
apod.

Použitá literatura
[1] Totten G., Howes M., Inoue
T., Handbook of Residual
Stress and Deformation of
Steel, ASM
International
Materials Park 2002, ISBN: 0
871707292

Obr. 5 (pokrač.): c) průběh mikrotvrdosti a tloušťka
nitridační vrstvy
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Impact testing
doc. Dr. Ing. Antonín Kříž

V

e strojírenské praxi je význam povrchu
důležitý ve vazbě na únavové poškození. Je
to z toho důvodu, že od povrchu se nejčastěji toto
poškození šíří. Nebezpečí únavového lomu je
v tom, že součást není namáhána nad mezí pevnosti
a často ani nad mezí kluzu, a přesto při cyklickém
zatížení dojde k rozvoji poškození a ke konečné
degradaci. Povrch v iniciaci únavového poškození
hraje významnou roli, neboť se zde vyskytuje nejen
větší množství defektů, ale mohou zde být také
tahová napětí rozevírající trhliny a tak
napomáhající k jejich šíření. Pro sledování
únavových vlastností jsou určeny únavové stroje,
jejichž vývoj od dob Wöhlera prodělal významný
posun. Přesto prozatím chybí dostatečné množství
přístrojů, které by citlivě postihly stav povrchu.
Jedním z těchto ojedinělých přístrojů je tzv. impact
test, jehož původ sahá na Hullskou univerzitu, kde
byl v roce 2000 sestrojen. V současné době se této
metodě věnují také na univerzitě Polytechnic
School and Research Committee of Aristoteles
University of Thessaloniki a na dalších několika
málo pracovištích na světě, mezi něž patří i to naše.
Princip metody spočívá v cyklickém rázovém
zatěžování povrchu materiálu indentorem, který

6
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většinou tvoří karbidová kulička. Toto zatěžování
je prováděno v rychlé frekvenci definovanou
energií. Na povrchu dochází ke vzniku elastické a
posléze i plastické deformace. Tímto kontaktním
zatěžováním vzniká na povrchu poškození, které se
označuje jako „impact kráter“. Po vyčerpání
plastických vlastností dochází k tvorbě různých
degradačních jevů, jako jsou trhliny, nebo
vrstevnaté „odlupy“ ovlivněného materiálu.
Předmětem zkoumání jsou zejména morfologie
vzniklé v kráteru. Z charakteru kráteru lze zjistit
chování materiálu při skutečném provozním

Uspořádání impact testu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Vytvořený impact kráter

zatížení.
V současné době jsou na pracovišti KMM
k dispozici 2 přístroje – impact testy. Oba tyto
přístroje byly zkonstruovány dle vlastního
konstrukčního řešení. Každý přístroj má svoje
charakteristické vlastnosti, které jsou s výhodou
využívány pro různá měření dle podmínek v praxi.
Mechanický impact tester lze použít pro menší
frekvence, avšak větší silová zatížení. Další
sestrojený impact tester využívá k vyvinutí síly
elektromagnetickou cívku, která dovoluje zatížení

až s frekvencí 40 Hz. Pro zajištění průběžného
měření zátěžné síly a odezvy materiálu z hlediska
zpevnění a útlumu rázu je využit piezoelektrický
tenzometr. Další výhodou tohoto přístroje je
možnost zjišťovat pomocí akustické emise vznik a
rozvoj trhlin. Jedním z nejdůležitějších výsledků
získatelných z impact testu je hloubka a také
plocha impactového kráteru. Pokud je provedeno
na jednom vzorku několik testů s různým počtem
úderů při stejné síle, lze takto získat představu
chování materiálu při rázovém namáhání. Každý
materiál se vyznačuje různými vlastnostmi (tvrdost,
houževnatost, zpevněnízměkčení). Tyto vlastnosti
se projeví jak v rozměrech kráteru, tak i charakteru
jeho poškození. Proto bylo potřeba vedle vývoje
impact testeru věnovat i velkou pozornost metodice
vyhodnocení.
Impact tester i vytvořená metodika hodnocení se
osvědčila již v celé řadě expertíz, jejichž cílem bylo
posoudit stav povrchu a jeho odolnost při
cyklickém kontaktním namáhání. Takto byly
v provedených analýzách posouzeny dopady
technologií tepelného zpracování, povrchových
úprav, vliv způsobu obrábění aj. na vlastnosti
povrchu.
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Využití vířivých
proudů
v povrchovém
inženýrství
Ing. Petr Beneš, Ph.D.

Z

áklady techniky vířivých proudů jsou již
známy od objevu elektromagnetické indukce
v roce 1831. Přestože se jedná principiálně o velmi
starou metodu, její praktické využití pro
průmyslovou praxi se datuje teprve od cca 80. let
20. století.
Metoda vířivých proudů je založena na principu
elektromagnetické indukce, proto je jí možné
aplikovat pouze u elektricky vodivých materiálů.
Vířivé proudy lze uplatnit pro identifikaci různých
materiálových,
fyzikálních,
strukturních
a
metalurgických
stavů
feromagnetických
a
neferomagnetických materiálů a komponent.
Zjednodušený princip metody vířivých proudů je
uveden na obr. 1.
Existuje velké množství speciální metod, které
využívají výše zmíněného principu pro zjišťování
objemového stavu materiálu, nicméně největší
uplatnění nachází tato metoda v oblasti
povrchového inženýrství, a to zvláště při studiu a
zkoumání některých stavových veličin povrchové
integrity. V oblasti povrchového inženýrství se
jedná o metodu nenahraditelnou, což je způsobeno
tím, že žádná jiná finančně dostupná metoda v sobě
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nekombinuje zjišťování informací o stavu
materiálu jak z oblasti povrchu, tak i z oblasti, která
je pro většinu metod jen těžko přístupná, tj.
z oblasti blízké povrchu. Tato podpovrchová oblast
je významnou oblastí materiálu, která významnou
měrou determinuje chování výše uložených čistě
povrchových vrstev. Často se totiž například stává,
že v důsledku různých procesů původní povrchová
vrstva materiálu sestupuje níže do materiálu,
přičemž je nahrazována novými vrstvami mající
odlišné vlastnosti. Původní povrchová vrstva si i po
tomto procesu zachovává svoje původní fyzikálně
mechanické vlastnosti (např. zbytková napětí),
včetně přítomnosti vad, které mohou následně silně
ovlivňovat chování nově vzniklých, navenek
bezdefektních povrchových vrstev.
Mezi typické aplikace využití metody vířivých
proudů v oblasti povrchové integrity lze vybrat
následující:
■ Měření
nebo
identifikaci
povrchových,
podpovrchových a objemových vlastností a
stavů materiálů jako je elektrická vodivost,
magnetická permeabilita, velikost zrna, tepelné
a chemickotepelné zpracování, tvrdost apod.
■ Detekce spár, trhlin, pórů a inkluzí ve

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Obr. 1: Schéma vzniku vířivých proudů

svarových a pájených spojích. U těchto spojů
není pro potřeby zkoušení nutné odstraňovat
krycí nátěry nebo jiné svrchní vrstvy.
■ Kontrola nýtovaných a šroubových spojů na
přítomnost trhlin. U těchto aplikací není nutný
přímý přístup na kontrolované díly, tzn.
možnost detekce není znemožněna případnou
přítomností těsnění či jiných ochranných
prvků.
■ Třídění kovů na základě jejich rozdílného
chemického složení, vnitřní struktury a jiných
vlastností. Tohoto lze uplatnit především pro
rychlou kontrolu záměn materiálů, správnosti
provedení tepelného a chemickotepelného
zpracování kovů a slitin.
■ Měření tlouštěk povlaků, vrstev, lepených

Obr. 2: Univerzální vířivoproudý detektor Nortec
500D, který je k dispozici na pracovišti
povrchového inženýrství na Katedře materiálu a
strojírenské metalurgie při ZČU

spojů na kovovém i nekovovém substrátu.
■ Detekce koroze – pomocí metody vířivých
proudů lze přesně zjistit zbývající tloušťku
materiálu, jenž je napaden vnitřní či
elektrochemickou korozí.
■ Zjišťování
trhlin
u
vícevrstevných
sendvičových konstrukcí – tohoto typu měření
se často využívá u leteckých konstrukcí, neboť
v tomto případě je nutné odhalit diskontinuity
ve vrstvě materiálu, který je zakryt jiným
materiálem, event. vrstvou, povlakem nebo
ochranným nátěrem. V tomto případě není
možné použít ultrazvukové zkoušení a to
z důvodu značného útlumu ultrazvukového
vlnění na rozhraní jednotlivých materiálů.
Naproti tomu při použití vířivých proudů není
pro kvalitu zkoušení rozhodující počet
sendvičových vrstev.
■ Kontrola stavu stěny děr, hlubokých otvorů a
vývrtů pomocí speciálních rotačních sond.
Vzhledem k tomu, že vířivé proudy vznikají
v důsledku elektromagnetické indukce, nevyžadují
zkušební
metody
vířivých
proudů
těsný
kontakt s měřenou součástí, tj. jedná se o metodu
bezkontaktní, což je velikou předností této metody
oproti jiným metodám nedestruktivního zkoušení
materiálu.
Z výše uvedeného přehledu možností uplatnění
Integrita • integrita.zcu.cz
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metody, je zjevné, že se jedná o metodu velmi
univerzální. Z vysoké univerzálnosti samozřejmě
vyplývají mnohé výhody i nevýhody metod
založených na bázi detekce vířivých proudů.
Hlavní výhoda spočívá ve velkém rozsahu a
unikátnosti získaných informací o povrchových a
podpovrchových stavech materiálu, takže je možné
jednou metodou vyřešit velké množství rozličných
technických problémů. Hlavní nevýhodu lze
především spatřovat v tom, že pro potřeby pokrytí
velkého množství různorodých úloh, je nezbytné
použít velké množství víceméně jednoúčelových
sond, neboť každá sonda má svůj přesně vymezený
pracovní rozsah, ve kterém je její pracovní režim
optimálně nastaven. Finanční náklady na pořízení
sond ale nejsou vzhledem k jejich fyzikální
podstatě (jedná se „pouze“ o tvarově upravenou
resp. stíněnou cívku) nikterak vysoké. Protože se
navíc jedná o bezdotykovou metodu, nedochází při
provozu k žádnému významnějšímu opotřebení
sond.
Mezi hlavní výhody vířivých proudů patří:

■ Rozmanitost a různé provedení sond umožňuje
kontrolovat velmi složité tvary a komplikované
plochy.
■ Metodu lze aplikovat u jakéhokoliv elektricky
vodivého materiálu.
■ Vysoká opakovatelnost výsledků.
■ Jediná ekonomicky výhodná metoda pro
zjišťování stavu povrchu a podpovrchových
oblasti u stěn děr a trubek.
Mezi hlavní nevýhody vířivých proudů patří:
■ Interpretace výsledků a způsob kalibrace není
triviální a vyžaduje určitou zkušenost operátora
(často empirickou).
■ Pro úplné využití vysoké citlivosti a přesnosti
této metody je nezbytné velké množství
kalibračních etalonů.
■ Existuje
velké
množství
proměnných
parametrů, které lze při zkoušení variovat (toto
lze ale považovat i za výhodu této metody).
■ V důsledku tzv. okrajového efektu je obtížná
detekce stavu materiálu v krajních oblastech
součásti. Krajový efekt je ale možné vhodnými
technickými opatřeními částečně nebo zcela
eliminovat.
■ Hloubka detekce je omezená – viz graf na
obr. 3. Hloubka vniku vířivých proudů je
parametr závislý na elektrické vodivosti a
magnetických
vlastnostech
zkoušeného
materiálu a dále na použité sondě. Pro většinu
technických materiálů a aplikací je nicméně
využitelná hloubka dostatečná. Při potřebě
dosažení větších hloubek je účelnější a
vhodnější použití jiných metod jako např.

■ Po správně provedené kalibraci se jedná
o extrémně rychlou (obecně až 15x rychlejší
oproti kapilární zkoušce) a v důsledku toho
ekonomicky výhodnou metodu (především
oproti prozařovací či ultrazvukové kontrole)
■ Zjišťování stavu materiálu z povrchových
i podpovrchových oblastí
■ Okamžité zobrazení výsledků
■ Jelikož se jedná o bezdotykovou metodu, není
potřeba dodatečné úpravy povrchu; nejsou
předepsány žádné požadavky na stav povrchu –
stav povrchu nikterak neovlivňuje přesnost
měření; díky nekontaktnosti metody lze
testovat vzorky i za vysokých teplot
■ Přístrojové vybavení včetně sond je plně
mobilní s možností měření v různých polohách.
Vysoká variabilita a miniaturizace měřících
sond umožňuje využít sondy i do těžko
přístupných míst.
■ Metoda vykazuje vysokou citlivost na jemné
trhliny,
které
nemusí
korespondovat
s povrchem.
■ Lze souběžně zjišťovat správnost provedení
tepelného či chemickotepelného zpracování
vodivých materiálů při současné detekci
možného
výskytu
povrchových
či
Obr. 3: Hloubka vniku vířivých proudů na použité
podpovrchových vad.
frekvenci a typu zkoušeného materiálu
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ultrazvukové metody.
■ Zkoušení nelze provádět u elektricky
nevodivých materiálů
■ Malé rozšíření metody v obecné strojírenské
praxi, což způsobuje malou poptávku po této
metodě. To v důsledku vede ke zbytečnému
využívání dražších a někdy i méně vhodných
metod.
Metoda
vířivých
proudů
je
bezpochyby
nenahraditelným
nástrojem
povrchového
inženýrství, neboť poskytuje cenné a obsáhlé
informace z těch oblastí materiálu, která jsou
v takovém rozsahu pro jiné metody jen obtížně
dosažitelné. Vysoká univerzálnost metody zcela
jistě povede v blízké době k většímu rozšíření této
metody v oblasti strojírenství a to především tam,
kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a
bezpečnost strojních zařízení. Většímu rozšíření
jistě napomohou i nové techniky založené na bázi
metody vířivých proudů, jako je tzv. metoda ECA –
„pole vířivých proudů“, kdy je využito uvnitř

sondy místo jedné více měřících cívek, které svým
uspořádáním vytváří aktivní detekční pole. Touto
novou technologií se významně rozšiřují možnosti
metody vířivých proudů oproti klasickému
uspořádání, neboť díky většímu počtu měřících
elementů se získává mnohonásobně větší počet
informací z měřené oblasti materiálu, které lze
následně podrobit důkladnější analýze a
sofistikovanějšímu
obrazovému
zpracování.
V souvislosti s tímto je získaná informace
uživatelsky srozumitelnější, jak dokládá obr. 4
znázorňující
zviditelnění
trhliny
vedoucí
z nýtovaného spoje. Touto zobrazovací schopností
a způsobem zobrazení se přibližuje některým jiným
moderním metodám, jako je metoda Phased Array
v případě ultrazvukového zkoušení. Jelikož pole
cívek může být navíc upevněno na flexibilním
nosiči, existuje možnost tvarového přizpůsobení
zkoumané komponentě (obr. 5), což je další
významnou předností této metody. Toho lze využít
např. při testování tvarově složitých součástí, jako
jsou lopatky, ozubení, drážky apod.

Obr. 4: Ukázka detekce a zobrazení trhliny v tzv. Cscanu v nýtovaném spoji

Obr. 5: Ukázka flexibility sond pro metodu ECA – pole vířivých proudů

Integrita • integrita.zcu.cz
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Tribologická
analýza
doc. Dr. Ing. Antonín Kříž

T

ribologická analýza má velký význam
z hlediska povrchového inženýrství, neboť při
vhodných parametrech umožňuje citlivě zachytit
změny povrchu. Proto se jí v dnešní době věnuje
značná pozornost. Protože je tato analýza citlivá na
celou řadu vnějších faktorů, jsou pro dosažení
věrohodných výsledků nutné znalosti daného
procesu testování.
Princip zkoušky spočívá v tom, že kontaktní
povrch dvou těles je tečně (smykově) namáhán.
Proto vše, co se odehrává v tribologické stopě,
ovlivňuje výsledek. Tato zdánlivě samozřejmá
skutečnost je velmi důležitá v okamžiku, kdy se
mají přenášet výsledky do praxe a naopak hledat
parametry testování, které mají být praxi blízko.

Volba PIN tělíska, které umožňuje přiblížit test
procesu obrábění. Na PIN tělísku (válečku) lze
aplikovat zvolené povrchové úpravy

12
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Jednak to znamená zvolit správně protikus
materiálu (PIN tělísko), ale i jeho tvar. Na našem
pracovišti lze použít kuličky z materiálů Al2O3;
ZrO; WCCo; Si3N4;
oceli 100Cr6. Přístroj
dovoluje použít i zvláštní tvar PIN tělíska, který
dovoluje simulovat proces obrábění.
Při testování je třeba rozlišovat, zda zůstávají
nečistoty či drobné úlomky povrchu v místě
kontaktu. Oba případy mají zásadní vliv na průběh
procesu. Co je v praxi rovněž důležité a do
laboratorních testů se bohužel často nezahrnuje, je
teplota v místě kontaktu. V praxi dochází
v některých případech k tomu, že následkem
kontaktního smykového namáhání se povrch ohřívá
na vysokou teplotu, čímž jsou nastartovány
chemické procesy. V laboratorních podmínkách se
to občas obchází tím, že se celý vzorek zahřeje na
požadovanou teplotu a pak se testuje. Tento způsob
testu se velmi liší od praktických podmínek. Pro
zajištění všech těchto potřeb, které vychází z praxe,
bylo nezbytné postavit tribometr vlastní
konstrukce, který umožňuje jak instalaci
speciálních PIN tělísek, tak i zatížení vysokými
rychlostmi (2500 ot./min) a vysokými silami
(150 N).

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Záznam koeficientu tření v závislosti na dráze PIN tělíska. Na počátku se projevuje velký rozptyl
způsobený záběhem tribologické stopy. Další změna může být v důsledku vzniku oxidických filmů,
pozůstatků úlomků v kontaktním místě, změny geometrie PIN tělíska aj.

Důležitým bodem tribologické analýzy je
vyhodnocení získaných výsledků. Nelze se spokojit
pouze s kvantifikovaným údajem koeficientu tření.
Jak dokumentuje záznam koeficientu tření, jeho
průběh není konstantní. Je ovlivněn nejen
samotným tribologickým procesem, ale také
procesy, které se odehrávají mezi PIN tělískem a
povrchem. Často se pak stává, že při opakovaném
měření se dosáhne odlišných výsledků.
Na našem pracovišti se tribologické analýze věnuje
velká pozornost, proto byl postaven vlastní
tribometr, který svými parametry dovoluje

nasimulovat v praxi reálné procesy. Dále byla
vyvinuta metodika testování a vyhodnocení
dosažených výsledků. Právě metodika testování je
velmi důležitá pro dosažení hodnověrných
výsledků, které lze použít pro posouzení
degradačních procesů, které se při kontaktním
smykovém namáhání v praxi odehrávají. Toto
poznání dovoluje predikovat vlastnosti a životnost
konkrétní tribologické dvojice, nebo popsat
mechanismy poškození a navrhnout způsob jejich
eliminace.

Integrita • integrita.zcu.cz
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O Katedře
materiálů
Fakulty strojní
TU v Liberci
prof. Ing. Petr Louda, CSc.

K

atedra
materiálů
je
specializovaným
pracovištěm,
které
zajišťuje
výuku,
vědeckou a odbornou činnost v oblasti
materiálového inženýrství. Výuka je realizována
pro všechny tři stupně vzdělávání poskytovaných
na Fakultě strojní, a to bakalářský, magisterský
i doktorský studijní program v prezenční
i kombinované formě studia. V rámci výukových a
vědeckých
činností
katedra
úzce
spolupracuje s četnými zahraničními univerzitami
(TU Lodž, TU Košalín, TU Košice, TU Montreal a
další)
podílí
se
na
řadě
výzkumných
aktivit s přímou vazbou na průmysl.

Profil katedry
Mezi profilující předměty na katedře patří
materiály kovové i nekovové, povrchové úpravy a
experimentální metody hodnocení materiálů.
Rozsah a hloubka výuky se řídí požadavky
zařazených předmětů podle jednotlivých studijních
programů – bakalářského, magisterského a
doktorského.
V přímé návaznosti na výuku předmětů
zajišťovaných katedrou se rozvijí také vědecko
14
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výzkumné aktivity. Hlavními směry výzkumu a
vývoje na pracovišti jsou:
■ Studium vlastností kovových materiálů a jejich
fázových přeměn
■ Aplikační možnosti nových kovových soustav
■ Povrchové úpravy materiálů
■ Kompozitní systémy
■ Nanomateriály
■ Bionika

Personální složení pracoviště
Na katedře působí 5 profesorů vč. 2 zahraničních, 2
docenti a 10 doktorů. Většina pedagogů se aktivně
účastní pobytů na zahraničních univerzitách po celé
Evropě.
S cílem zajištění návaznosti výuky na praxi katedra
spolupracuje s podniky, a to zejména z libereckého
regionu. Mezi stěžejní patří spolupráce na
identifikaci neshod výrobků a technologií. Pro
praktické
řešení
problémů
spojených
s průmyslovou praxí disponuje velmi dobrou
teoretickou
připraveností
svých
pedagogů.
K dispozici jsou laboratoře studia struktur

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
materiálů, zkoušení jejich vlastností vč. NDT,
laboratoř tenkých vrstev a hodnocení jejich
vlastností. Dále laboratoř geopolymerů a keramiky.

Vědeckovýzkumné aktivity
Odborná činnost katedry se zaměřuje zejména na
oblasti studia struktur materiálů, tvorba a studium
vlastností povrchových vrstev (integrita povrchu),
výzkum a vývoj progresivních konstrukčních
materiálů a řezných nástrojů v souvislosti
s hodnocením jejich vlivu na výslednou integritu
povrchu. Postupy a návrh hodnocení kvality
povrchu z hlediska parametrů makrogeometrie a
mikrogeometrie
povrchu,
změny
fyzikálně
mechanických vlastností povrchové vrstvy –
tvrdost, zpevnění zbytkové pnutí pod povrchem,
fyzikálněchemický stav povrchu po obrobení.
Na národní úrovni jsou řešeny projekty grantových
agentur České republiky, Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, a Ministerstva obchodu a
průmyslu.

Zahraniční spolupráce
Je velmi intenzivní, jak na úrovni studentů
materiálového inženýrství, tak i zaměstnanců
katedry. Těžiště spolupráce se zahraničními
univerzitami je zaměřena zejména do EU. Rozvíjí
se i spolupráce významnými univerzitami
v Kanadě a USA.

Přístrojové vybavení oddělení
povrchového inženýrství
Na základě současných poznatků týkající se
integrity povrchu je nutné přistupovat k této
problematice komplexně. To vyžaduje nejen
moderní přístrojové vybavení, které poskytuje
celou řadu možností, ale také hledání nových cest
analýz, stejně jako technologických procesů, které
dovolují upravovat povrch v souvislosti s novým
trendem integrity povrchu. Následující přístroje a
technologické zařízení nastíní tento nový přístup.
V oddělení povrchového inženýrství samozřejmě
disponujeme celou řadou dalších přístrojů a
technologií, které jsou ve vazbě nejen k povrchu,
ale i k objemovému materiálu. Jednotlivé možnosti
a vybavení jsou uvedeny jak na stránkách katedry

materiálu www.kmt.tul.cz, tak i na stránkách
Centra pro nanomateriály www.cxi.tul.cz. Naše
pracoviště je připraveno na řešení jak
dlouhodobých vědeckých i provozních úkolů, tak
i na rychlé expertízy, které se týkají každodenního
provozu a výroby.

Pokračování činnosti po ukončení
projektu
Realizace projektu zabývající se vytvořením
mezinárodních pracovních skupin a vzájemné
sdílení poznatků s dalšími pracovišti a výchova
nové generace studentů v tomto oboru se chýlí ke
konci. Proto již teď je hledán způsob pokračování.
V souladu s udržitelností projektu se bude
pozornost věnovat podávání společných projektů
v pedagogické i vědecké oblasti, popř. v oblasti
mobility. Do této spolupráce budou zapojeny nejen
akademická
a
vývojová
pracoviště,
ale
i průmyslové podniky v ČR i v zahraničí. Již byly
podány první přihlášky společných programů.
Vytvořený kolektiv klade i velký důraz na
spolupráci s průmyslovou sférou při řešení kratších
projektů týkající se okamžitého řešení problémů
spojených s integritou povrchu. Již byly
prohloubeny spolupráce při řešení konkrétních
průmyslových
problémů
s
celou
řadou
průmyslových podniků, ale i vědeckých institucí,
přičemž cílem je nejen dále přenášet získané
poznatky do výuky a do dalšího utváření oboru
integrity povrchu, ale také zapojit studenty do
řešení ať již krátkodobých zakázek nebo prací
většího rozsahu, kdy budou studenti zapojeni ve
formě realizace diplomových a disertačních prací.

Kontakty
prof. Ing. Petr LOUDA, CSc.
vedoucí katedry
tel. +420 48 535 3116
petr.louda@tul.cz
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Katedra materiálu
Studentská 2
461 17 Liberec
http://www.kmt.tul.cz
Integrita • integrita.zcu.cz
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O Katedře
obrábění a
montáže FS
TU v Liberci
doc. Ing. Jan Jersák, CSc.

Historie
1. září 1957 na tehdejší Vysoké škole strojní
v Liberci vznikla katedra obrábění a organisace.
Z Vysoké školy strojní se v průběhu času stala
Technická univerzita v Liberci a z katedry obrábění
a organisace katedra obrábění a montáže. Od
samého počátku se pracoviště podílelo na
výzkumných činnostech orientovaných zejména na
zkoumání procesu opotřebení řezných nástrojů.
Pod vedením prvního vedoucího katedry pana
prof. Ing. Františka Křístka vznikaly unikátní
přístroje na zkoumání opotřebení – zařízení pro
kontinuální sledování opotřebení fotografováním a
filmováním hřbetu soustružnických nožů, čelních
fréz, vrtáků, výhrubníků, výstružníků atd. Během
pozdějších aktivit katedry v rámci státních úkolů
orientovaných na výzkum tvorby třísky byla
navržena řada unikátních dynamometrů, např. pro
soustružení, frézování rovinných a tvarových
ploch, odvalovací frézování ozubených kol nebo
měření dvou složek celkové síly při broušení.
Pro experimentální výzkum deformačních oblastí
v kořeni třísky při soustružení, vrtání, popř.
obrážení byla také navržena a prakticky použita
řada speciálních přerušovačů řezu. V roce 1981
16
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započal výzkum procesu broušení v rámci státního
výzkumného
úkolu
ve
spolupráci
s Československou akademií věd. Desetiletý
výzkum byl uzavřen v roce 1990. V rámci daného
výzkumu byl navržen světově unikátní přerušovač
řezu pro modelové broušení a byly zjištěny nové
zákonitosti charakterizující proces utváření třísky
při procesu broušení.

Současnost
Na katedře obrábění a montáže úspěšně ukončilo
studium již více než 1 200 absolventů. Vedle
studentů
inženýrského,
magisterského
a
bakalářského studia to bylo také přes 30 kandidátů
věd a doktorandů. Na katedře v současné době
působí vědeckopedagogičtí pracovníci odborně
zaměření na technologii obrábění, montáže,
projektování technologických postupů i procesů a
strojírenskou metrologii. Tito pracovníci zajišťují
výuku v 1 doktorském oboru a ve 3 oborech
magisterských a bakalářských.

Výzkum
Výzkum je soustředěn do specializované laboratoře

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
obrábění a do metrologické laboratoře, které jsou
vybaveny širokou škálou strojů, zařízení a
přístrojů, z nichž některé jsou originální
konstrukce. Na katedře je zkoumána oblast
teoretických aspektů procesu obrábění a jejich
aplikace při optimalizaci řezného procesu
z hlediska řezného nástroje, obráběného materiálu a
řezných podmínek. Výzkum je zaměřen na
monitorizaci obrábění, hodnocení nástrojů a
procesů metodami využívajícími akustickou emisi,
vývoj inteligentního řezného nástroje, simulaci
procesu broušení a hodnocení vlivu procesních
kapalin na proces obrábění.

Hodnocené parametry integrity
povrchu
Vzhledem k zaměření katedry jsou analyzovány
zejména obráběcí procesy a jejich vliv na
parametry povrchové vrstvy.
Do povrchové vrstvy obrobku se při obrábění vnáší
deformace a při zvýšené teplotě dochází také
k tepelnému ovlivnění. Z technologických
podmínek velikost deformované vrstvy nejvíce
ovlivňují řezné podmínky a geometrie břitu
obráběcího nástroje. K největším deformacím
dochází při hrubování. Na vyhřátí povrchu mají
kromě vlastností materiálu obrobku (tvrdost,
pevnost, tvárnost, tepelná vodivost atd.) významný
vliv řezné podmínky (řezná rychlost, velikost úběru
a intenzita chlazení). Při vysokých řezných
rychlostech obrábění i velkých úběrech převládá
teplotní zatížení obrobku a v některých případech
může dojít až k natavení povrchové vrstvy
obráběné součásti.
Velice často je tepelně ovlivněna povrchová vrstva
obrobku při dokončovacím obrábění, nejčastěji při
broušení. Broušení může způsobit mírnější vyhřátí

a tím odpevnění beze změny struktury nebo
intenzivní
vyhřátí,
jež
způsobí
zakalení
(středněuhlíkové oceli), či sekundární zakalení
(výšeuhlíkové a legované oceli), které se projeví
také změnami tvrdosti. Při broušení měkkých
materiálů za nevhodných řezných podmínek může
dojít až k natavení povrchové vrstvy obráběné
součásti.
Mikrogeometrie
obrobených
ploch
je
bezprostředně ovlivněna procesem obrábění, a to
působením řezné rychlosti, posuvu, tvaru nástroje,
opotřebení nástroje. Dále je ovlivněna také
vlastnostmi stroje, obráběného materiálu apod.
Výpočtem ze vzájemných kinematických vztahů
nástroje a obrobku se sice můžeme dopracovat
k teoretické hodnotě drsnosti povrchu obrobené
plochy, ale skutečně naměřené hodnoty po obrábění
se liší z důvodu působení výše zmiňovaných
parametrů.

Kontakty
doc. Ing. Jan JERSÁK, CSc.
vedoucí katedry
tel. +420 48 535 3373
jan.jersak@tul.cz
Ing. Jiří Karásek
tajemník katedry
tel. +420 48 535 3363
jirka.karasek@tul.cz
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Katedra materiálu
Studentská 2
461 17 Liberec
http://www.kom.tul.cz
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Dostupná
měření
integrity
povrchu
Ing. Jiří Karásek

CSM Instruments
Měření tvrdosti
Automatické provádění experimentů:
■ výpočet tvrdosti a Youngova modulu pružnosti
■ průměrná hodnota a standardní odchylka

Nanoindentace:
■ rozsah zatížení – 0,1–500 mN
■ indentor – diamantový typu Berkovich
Mikroindentace:
■ rozsah zatížení – 10 mN – 10 N
■ indentor – diamantový typu Vickers

18
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Vysokoteplotní tribometr
BRUKER
Měření tření a otěru

Automatické provádění experimentů:
■ monitorování koeficientu tření, průměrná
hodnota, standardní odchylka
■ monitorování hloubky opotřebení během
experimentu

Technické parametry:

■
■
■
■
■
■

max. teplota testování 1000 °C
rozsah zatížení – 1 – 50 N
max. rychlosti otáčení – 3000 ot./min
průměr testovací kuličky – 6 mm
průměr testovacího válečku – 6 mm
komora s inertním plynem

Scratch test BRUKER
Měření adheze tenkých vrstev
Automatické provádění experimentů:
■ měření akustické emise během hodnocení
vzorku, měření třecí síly a koeficientu tření

■ indentor
diamantový
Rockwell

–
typu

Technické parametry:
■ rozsah zatížení – 5 mN–240 N
■ Integrovaný videomikroskop: optické objektivy
40x, 100x, 200x
Integrita • integrita.zcu.cz
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Profilometr Bruker DektakXT

Profilometr DektakXT Bruker je kontaktní měřící
zařízení určené pro 3D měření profilu a tloušťky
různých materiálů či vrstev. Tento model má
výhodu ve své stabilitě díky obloukovému tvaru,
čímž se dostává na vysoké rozlišení a velmi nízký
šum, opakovatelnost při měření výšky schodku je
menší než 5A.
Aplikace:
■
■
■
■

Studování tenkých vrstev
Solar trace analýza
Měření drsnosti povrchu
Mikrofluidní kanálky – design a uspořádání

Parametry skenu a použitých vzorků:
■ Vertikální rozlišení: 0,1 nm při rozsahu větším
než 5 mikrometrů
■ Délka skenu bez přerušení: 55 mm; 200 mm
při použití stitchingu
■ Počet bodů snímání v jednom skenu: 120.000
maximum
■ Maximální tloušťka vzorku: 50 mm (1,95
palce)
■ Maximální velikost vzorku: 200 mm (8 palců)

Profilometr Mitutoyo
Surftest SV2000N2

Měření drsnosti povrchu
Přístroj pracuje na principu dotykové metody
snímání povrchu. Jedná se o nejrozšířenější (a
20
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normovanou) metodu měření povrchu. Přístroj se
skládá z mechanické a elektronické části.
Mechanická část snímá pomocí hrotu nerovnosti

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
povrchu. Vertikální pohyb hrotu je v převodníku
transformován na elektrický signál, který je
zpracován buď do číselné hodnoty parametrů
struktury povrchu, nebo grafického záznamu
profilu.
Zpracování
naměřených
dat
je
prováděno s využitím dodávaného softwaru
„Surfpak“.

■
■
■
■
■

Měření podle norem ISO, DIN a JIS
Posuv (rozsah osy X) – 50 mm
Zdvih (rozsah osy Z) – 800 µm
Výškové přestavění – 300 mm
Rozměry základní desky Š x H – 610 x
450 mm
■ Možnost měření malých i rozměrných součástí

UHR FESEM Carl Zeiss
ULTRA Plus
■ InLens SE detektor pro
max. rozlišení
■ InLens EsB detektor pro
snímání BSE dle energie
■ Kompletní mikroanalytická
sestava EDS + WDS + EBSD
(OXFORD)
■ Chargecompensator
pro
analýzy nevodivých vzorků
bez nutnosti úpravy povrchu
■ Možnost
3D
zobrazení
pomocí 4kvadrantového AsB
detektoru
– Rozlišení: 1 nm @ 15 kV
– 1,6 nm @ 1 kV
– Zvětšení: 12 – 1 000 000x
v SE módu
– Urychlovací napětí: 0,02 –
30 kV

JPK Nanowizard III
Mikroskopie rastrující sondy
■ Biologický x Materiálový
SPM
– AFM
– MFM
– STM
– CAFM
■ Nanolitografie
■ Nanomanipulace
■ Forcespektroskopie
■ HeatingCooling Modul
■ Direct Overlay (korelace s opt.
obrazem)

Integrita • integrita.zcu.cz
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Carl Zeiss Axio Imager M2M
Optická mikroskopie
■ přímý optický světelný mikroskop pro
pozorování masivních preparátů v odraženém
světle
■ BF, DF, CDIC, polarizace
■ Objektivy – Neofluar 2,5x; 5x; 10x; 20x; 50x;
100x
■ Motorizovaný stolek
■ AXIOCam ICc1 (1388 x 1038)
■ SW AXIOVision 4.8.2.0
■ Kompatibilita s SPM

Carl Zeiss Axio Observer A1
Optická mikroskopie
■ Invertovaný optický světelný mikroskop pro
pozorování
transparentních
preparátů
v průchozím světle
■ Světlé pole, fázový kontrast
■ Objektivy – APlan 10x, 40x
■ Fluorescence
■ Fluorescenční
kamera
JENOPTIK
(1360x1024)
■ SW ProgRes CapturePro 2.8.8
■ Kompatibilita s SPM

OXFORD AZtec
Součást SEM
■ EDS System – AztecEnergy
■ XMax detektor
■ Kvalitativní a kvantitativní analýza lokálního
chemického složení (od Be po Pu)
■ WDS System – INCAWave
■ INCAWave 500
■ ultrapřesná analýza lokálního chemického
složení
■ energetický rozsah od 0,17 do 10,84 keV
■ EBSD System – AZtecHKL
■ HKLNordlysNano
■ krystalografické informace
22
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Fishione SEM Mill 1060
Zařízení pro precizní leštění ploch svazkem Ar
iontů
■ Dvě nezávisle nastavitelná iontová děla
■ Urychlovací napětí 0,1–6 kV
■ Úhel 0–10°
Precizní mikro/nanořezy svazkem iontů
Leštění vzorků pro EBSD
Příprava vzorků pro TEM

Quorum Q150R ES
■ Kombinovaná
napařovačka
uhlíku
/
naprašovačka zlata pro zvodivění povrchu
elektricky nevodivých vzorků pro SEM
■ Měření tloušťky deponované vrstvy

Vakuová depoziční komora –
RF PACVD/MS
■ Vakuová depoziční komora ve
tvaru válce: vnitřní průměr
411 mm, výška 393 mm
■ RF generátor 13,56 MHz,
výkon – 2000 W
■ Magnetrony HV – 3ks:
– způsob práce AC, DC,
pulzní, RF
– možnost změny úhlového
natočení polohy každého
magnetronu
– možnost změny polohy
každého
magnetronu
nahoru a dolů
Integrita • integrita.zcu.cz
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■ Napájecí zdroje pro magnetrony:
– režim: AC, pulzní DC
– výkon 1000 W

■ Měření teploty vzorků pomocí termočlánku
max. 1000 °C
■ 5 ks plynových regulačních hmotnostních
průtokoměrů

Domena B3, Domena
PROMAG, Domena NC
Magnetická strukturoskopie
■ Magnetické kovy
■ Metoda magnetické skvrny
■ Doba měření 3–5 s
■ Magnetický tvrdoměr
■ Měření perlitu, feritu, martenzitu,
bainitu
■ Degradace
a
deformace
austenitických ocelí

Microscan 6001
Digitální analyzátor Barkhausenova šumu

Velmi rychlá magnetická nedestruktivní metoda.

24
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■ metoda je navržena pro kontrolu kvality
povrchu a podpovrchových vad týkajících se
změn v napětí a mikrostruktuře,
■ měřené vzorky musí být feromagnetické
■ příklady využití:
– detekce brusných spálenin
– detekce nezakalených hran, oduhličených
oblastí nebo prasklin
– hodnocení zbytkových napětí a tvrdosti
vzorků
– hodnocení tloušťky cementované vrstvy
■ u běžného použití je měřící hloubka v rozsahu
0,01 až 1,5 mm; tato hloubka je ovlivněna
především:
– frekvenčním
rozsahem
generovaného
signálu
– vodivostí a permeabilitou zkoušeného
materiálu

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

O Katedře
obrábění a
montáže FS
VŠBTU Ostrava
Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.

K

atedra
obrábění
a
montáže
je
specializovaným pracovištěm, které zajišťuje
výuku, vědeckou a odbornou činnost v oboru
Strojírenská technologie. Výuka je realizována pro
všechny tři stupně vzdělávání poskytovaných na
Fakultě strojní, a to bakalářský, magisterský
i doktorský studijní program v prezenční
i kombinované formě studia. V rámci výukových a
vědeckých činností katedra úzce spolupracuje
s četnými zahraničními univerzitami (Žilinská
univerzita v Žilině, Technická univerzita
v Košicích, Kielce University of Technology,
Poznan University of Technology) a podílí se na
řadě výzkumných aktivit s přímou vazbou na
průmysl.

Profil katedry
Mezi profilující se předměty na katedře patří
obrábění, výrobní stroje obráběcí, programování
NC strojů, kontrolní a diagnostické systémy,
metrologie a řízení jakosti, konstrukce a výroba
nástrojů, montážní práce a automatizace
montážních procesů. V základním studiu
zabezpečuje katedra předměty základy strojírenské
technologie a technologie II. Rozsah a hloubka

výuky se řídí požadavky zařazených předmětů
podle jednotlivých studijních programů –
bakalářského, magisterského a doktorského.
V přímé návaznosti na výuku předmětů
zajišťovaných katedrou se rozvijí také vědecko
výzkumné aktivity. Hlavními směry výzkumu a
vývoje na pracovišti jsou:
• stanovování obrobitelnosti nově vyvíjených
konstrukčních materiálů;
• stanovování optimálních řezných parametrů;
• řezivost nových řezných materiálů a
povlakovaných břitových destiček;
• posuzování houževnatosti obráběcích nástrojů
v podmínkách přerušovaného řezu;
• monitorování teplotního pole v závislosti na
změně řezných parametrů;
• jakost při výrobě ozubení;
• provozní diagnostika obráběcích nástrojů;
• programování NC strojů s počítačovou
podporou;
• CAD/CAM systémy v obrábění;
• testování nástrojů při přerušovaném řezu.
Pedagogický profil katedry je určen výukou
Integrita • integrita.zcu.cz
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předmětů, které katedra zabezpečuje. Soustavnou
přípravou se všichni pedagogové podílejí na
zvyšování své vědeckopedagogické úrovně. Řada
pedagogů má bohaté zkušenosti jak s předchozí
prací v průmyslu, tak se současnou aktivní úzkou
spoluprací s průmyslovými podniky nejen
z regionu Moravskoslezského kraje.

Personální složení pracoviště (stav
k 31. 10. 2014)
Vedoucí katedry:
Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D.

Výuka se skládá ze dvou částí, a to z teoretických
přednášek a praktických cvičení v laboratořích.
Součástí většiny cvičení je účast na exkurzích ve
strojírenských podnicích, které mají přímo
souvislost s vyučovaným předmětem. Toto se týká
zejména posledních ročníků obou forem studia.
Přednášky se konají v moderně zařízených
přednáškových aulách, všichni pedagogové
využívají moderní didaktické pomůcky k výkladu a
prezentace v programu MS PowerPoint. Postupně
jsou všechny přednáškové studijní opory
zveřejňovány na webu fakulty nebo osobních
stránkách pedagoga.

Zástupce vedoucího katedry:
doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
Tajemník katedry:
Ing. Jiří KRATOCHVÍL, Ph.D.
Sekretářka:
Jindra DAŇKOVÁ
Profesoři:
prof. Dr. Ing. Josef BRYCHTA
Docenti:
doc. Dr. Ing. Ivan MRKVICA
doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír VRBA, CSc.
Odborní asistenti:
Ing. Šárka TICHÁ, Ph.D.
Ing. Lenka ČEPOVÁ, PhD.
Ing. Lenka PETŘKOVSKÁ, Ph.D.
Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D.
Ing. Jiří KRATOCHVÍL, Ph.D.

Cvičení jsou úzce zaměřena na téma předmětu.
Výuka probíhá v postupně modernizovaných a
dovybavovaných laboratořích katedry s podporou
výpočetní techniky. Je kladen důraz na samostatnou
práci studentů a časté konzultace s cvičícím
pedagogem.

THP pracovníci:
Jindra DAŇKOVÁ
Miroslava KOZELSKÁ
Daniel VENGLOŠ
Pedagogové jsou průběžně vysílání na praxi
v období bez výuky k načerpání praktických
poznatků. Většina pedagogů se aktivně účastní
přednášek na zahraničních univerzitách po celé
Evropě, a to v rámci projektů Socrates/Erasmus a
CEEPUS.

Výuka na katedře
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Naši absolventi se zaměřením na Strojírenskou
technologii se uplatňují ve všech typech závodů
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strojírenského a spotřebního průmyslu, a to při
zavádění nových technologií, technologické
přípravě výroby, řízením výroby, technologickém
vývoji a výzkumu a konečně i v řízení a
organizování výroby.

procesu řezání, modelování podélného soustružení
podle teplotní indikace, modelování rovinného
broušení podle teplotní indikace, provozní
spolehlivost práce obráběcích nástrojů, aplikace
CAD/CAM systémů v obrábění, montážní procesy
a systémy aj.
Pracovníci katedry se podílejí na vývoji a výzkumu
v následujících oblastech:
Výzkum a vývoj progresivních technologií
obrábění konstrukčních materiálů a řezných
nástrojů v souvislosti s hodnocením jejich vlivu na
výslednou integritu povrchu

S cílem zajištění návaznosti výuky na praxi katedra
spolupracuje s podniky, a to zejména z regionu
severní Moravy a Slezska. Mezi stěžejní patří
spolupráce na stanovování indexu obrobitelnosti
nově vyvíjených konstrukčních ocelí pro Třinecké
železárny Třinec a Vítkovice Steel. Na všech
projektech se aktivně účastní studenti, zejména
končících ročníků.
Pro praktické řešení problémů spojených
s průmyslovou praxí disponuje velmi dobrou
teoretickou
připraveností
svých
pedagogů.
K dispozici jsou laboratoře konvenčního obrábění a
víceprofesní laboratoř obrábění s CNC stroji a
CAD/CAM učebnou, která je vhodná i pro školení
pracovníků z praxe. Dále je k dispozici standardně
vybavená laboratoř metrologie a laboratoř
nástrojů s digitálním mikroskopem pro měření
opotřebení a podobných parametrů. V neposlední
řadě je to rozvíjející se laboratoř montáže.

Vědeckovýzkumné aktivity
Odborná činnost katedry se zaměřuje zejména na
tyto specifické oblasti obrábění těžkoobrobitelných
materiálů, posuzování obrobitelnosti nových
konstrukčních materiálů, testování houževnatosti
materiálů obráběcích nástrojů v podmínkách
přerušovaného řezu, testování houževnatosti
nástrojových materiálů s vyšší křehkostí, studium
řezivosti supertvrdých řezných materiálů, studium
vlastností povrchových vrstev obrobených ploch
(integrita povrchu), experimentální studium

Výzkum a vývoj progresivních technologií je
zaměřen na získávání nových poznatků v oblasti
progresivních technologií obrábění, jako např.
technologie
produktivního
obrábění
(High
Productive Cuttting), vysokorychlostního obrábění
(High Speed Cutting) a obrábění s vysokou
rychlostí posuvu (High Feed Cutting) apod. a dále
na výzkum řezných materiálů, nástrojů a přípravků,
nových obráběcích strategiích při obrábění
složitých funkčních ploch (kapsy, prohlubně
apod.) s využitím proměnné hloubky řezu, úběru po
šikmé ploše atd.
Dále zahrnuje nové metodiky testování řezných
nástrojů zejména při přerušovaném řezu a jejich
odolnosti proti mechanickým i tepelným rázům,
vývoj nové metodiky stanovování opotřebení
vyměnitelných břitových destiček během procesu
obrábění, změny polohy osy při víceosém obrábění,
výzkum a hodnocení kvality povrchu, stanovení
nových metod hodnocení kvality povrchu po
obrobení a nové metodiky hodnocení obrobitelnosti
konstrukčních materiálů. Kombinace všech těchto
vlastností a technologií je nezbytnou podmínkou
pro bezvadné fungování namáhaných součástí
jednotlivých mechanismů a skupin.
V současné době probíhá kontinuální studium
vlastností
obrobených
povrchových
vrstev
materiálů. Toto studium napomáhá k hodnocení
vlivů technologických procesů a pracovních
podmínek na kvalitu povrchové vrstvy obrobku.
Stav a kvalita povrchové vrstvy obrobeného kovu
má vliv na únavovou pevnost, odolnost proti
opotřebení, protikorozní stabilitu apod.
V oblasti hodnocení materiálu z hlediska jejich
obrobitelnosti je normalizována jediná dlouhodobá
Integrita • integrita.zcu.cz
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zkouška obrobitelnosti materiálů. Tato zkouška je
náročná časově i finančně a má jistá omezení pro
jednotlivé metody obrábění a řezné parametry.
Zároveň nepostihuje nové trendy v obrábění, jako
je HSC, HFC, apod. Při aplikaci těchto metod
dochází k odstranění vlivu obráběného materiálu,
tzn., že i materiál, který lze obrábět konvenčními
technologiemi těžce, se dá obrábět bez
problému s velmi dobrou obrobitelností a zároveň
pomáhá zvyšovat kvalitu a integritu obrobené
plochy.
Při třískovém obrábění těžkoobrobitelných
materiálů a speciálních slitin převládají v současné
době jako materiály obráběcích nástrojů slinuté
karbidy, v mnohých případech v nepovlakovaném
stavu. To má za následek vysoké hlavní i vedlejší
časy obrábění a značné náklady na nástroje.
Rostoucí požadavky na spolehlivost výrobního
procesu a na dosažení požadované tolerance
obrobků při malosériové výrobě navíc zvyšují
výrobní náklady. Pokusy zabránit této cenové
spirále kombinací řezných parametrů vedly jen
k nepatrným úsporám. U tepelně a korozně
odolných slitin dochází během obrábění
k výraznému poklesu úběru materiálu za časovou
jednotku a ke značnému nárůstu opotřebení
nástroje. Zvýšení hospodárnosti obrábění lze
očekávat
především
daleko
výraznějším
uplatněním jemnozrnných slinutých karbidů,
nových vrstev povlaků a moderních variant řezné
keramiky.
Opotřebení VBD se stanovuje mnoha způsoby, ale
ve většině případů jsou tyto metody mimo řez, tzn.,
u nástroje není kontinuálně sledováno opotřebení.
V teorii procesu obrábění se můžeme dočíst
o několika málo metodách, kterými je možné
sledovat opotřebení nástroje během řezu, avšak
žádná metoda pro svou náročnost a složitost se
neosvědčila v průmyslové praxi.
Především technické požadavky na vyráběné
strojní součásti jsou často spojovány se
zvyšováním jejich užitných vlastností. Zvyšující se
požadavky na hospodárnost a kvalitu vyráběných
součástí mají za cíl dosažení vysoké efektivity
obrábění. Hodnotícím kritériem požadované kvality
obrobené součásti je integrita obrobeného povrchu
materiálu, charakterizována geometrií obrobeného
povrchu, fyzikálněmechanickými vlastnostmi
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povrchové vrstvy, zpevněním a zbytkovým napětí,
fyzikálněchemickým stavem povrchu. Dosažená
kvalita povrchu u obrobených součástí v mnoha
případech ovlivňuje funkčnost součástí a přímo
i ekonomiku celého výrobního procesu.
Hlavním cílem výzkumu a vývoje je optimalizovat
proces obrábění, navrhnout novou metodiku
testování obrobitelnosti konstrukčních materiálů,
navrhnout nové řezné parametry pro efektivnější
obrábění, navržení a praktické ověření vhodných
nástrojových materiálů a řezné geometrie, které
umožní díky jejich cílenému nasazení podstatné
snížení času potřebného pro obrábění.
Dílčími cíli je získat jedinečné poznatky týkající se
problematiky hodnocení integrity povrchu,
navrhnout nové strategie obráběné tvarově
složitých ploch při výrobě forem, navrhnout a
ověřit novou metodiku sledování opotřebení během
řezu pomocí nanesené odporové vrstvy na VBD
z řezné keramiky, využití manažeru strategií pro
zjednodušení aplikace těchto strategií, doporučit
velikost náklonu osy pro přesnější a kvalitnější
obrábění povrchu, zpracování výukového a posléze
i produkčního softwaru pro možnost navrhování
obráběcích přípravků včetně realizace výkresové
dokumentace. Nezbytnou součástí projektu je
sledování vlivu absence chlazení a mazání na
integritu obrobeného povrchu.
Konkrétními výstupu aktivity jsou:
• Návrh nových technologických řezných
podmínek
pro
hospodárné
obrábění
konstrukčních materiálů.
• Návrh vhodných nástrojových materiálů, řezné
geometrie, metodiky testování nástrojů.
• Nový postup při stanovování náklonu osy
vřetene nástroje a nové strategie řezu.
• Tvorba nové metodiky testování obrobitelnosti
speciálních konstrukčních materiálů.
• Návrh konkrétní konstrukce přípravku pomocí
vytvořeného programu.
• Metodika sledování opotřebení řezných
nástrojů při obrábění.
• Postupy a návrh hodnocení kvality povrchu po
obrobení z hlediska parametrů makrogeometrie
obrobené plochy, mikrogeometrie obrobeného
povrchu,
změny
fyzikálněmechanických
vlastností povrchové vrstvy – tvrdost, zpevnění
zbytkové pnutí pod obrobeným povrchem,
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fyzikálněchemický stav povrchu po obrobení.
Výzkum a vývoj metodiky měření odchylek tvaru a
vzájemné polohy na 3D souřadnicových měřicích
strojích
Předmětem výzkumu je vývoj nové metodiky
stanovování odchylek tvaru a vzájemné polohy na
souřadnicových měřicích strojích včetně nejistot
měření a eliminace použití specializovaných
přístrojů pro stanovování hodnot uvedených
odchylek. Specializace je zaměřena na měření
složitých tvarových ploch, např. vnitřní kuželové
závity aj. Rozvíjeny jsou metody souřadnicového
měření dotykovou i skenovací měřicí sondou.
V současné době jsou odchylky tvaru a vzájemné
polohy zpravidla stanovovány na specializovaných
přístrojích v laboratořích, přičemž je obvykle nutné
pro měření vnitřních tvarových ploch zhotovit
konkrétní nadstavec s dotekem na míru daného
rozměru a tvaru. Tento postup měření je časově a
finančně nákladný.
Cílem je navrhnout novou metodiku měření na
souřadnicových měřicích strojích s využitím
multisenzorové techniky pro stanovování odchylek
polohy a tvaru (přímost, rovinnost, kruhovitost,
válcovitost, aj.) oběma metodami snímání, a to
spojitými i nespojitými, dále získat nové poznatky
při měření složitých tvarových vnitřních i vnějších
ploch s použitím univerzálního přístroje, což se
projeví v efektivním měření strojních součástí.
Konkrétními výstupu aktivity jsou:
• Metodika stanovování odchylek polohy a tvaru
na CMM souřadnicovém stroji.
• Postup stanovování těchto odchylek včetně
vlivu měřicích sond a nejistot měření.
• Výzkum možností využití konturografu pro
měření
tvarových
ploch
z
hlediska
univerzálnosti zařízení.
• Výstupem je také vytvoření metodiky měření
konkrétních tvarových ploch včetně stanovení
nejistot měření.
Na národní úrovni jsou řešeny projekty Grantové
agentury České republiky a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Pracovníci katedry jsou
úspěšnými řešiteli těchto projektů GAČR a MŠMT:

• Využití indentanční techniky ke komplexnímu
hodnocení
mechanických
vlastností
keramických materiálů (Using of indentant
techniques to complex ranking of ceramic
materials mechanical properties),
• Zkoušky keramických řezných materiálů při
přerušovaném řezu (Ceramics Cutting Tool
Tests during Interrupted Machining).
Budoucnost katedry, zejména její odborné
zaměření bude směřováno do oblasti progresivních
metod obrábění, jako je HSC, HFC apod. včetně
počítačové podpory výroby (v naší oblasti zejména
CAD/CAM systémy, ale i CIM jako celek).

Zahraniční spolupráce
Těžiště spolupráce se zahraničními univerzitami je
zaměřena zejména na Slovensko, a to s Žilinskou
univerzitou Žilina a Fakultou výrobných
technologií se sídlem v Prešove, TUKE Košice a
do Polska (Kielce University of Technology a
Poznan University of Technology). Rozvíjí se
i spolupráce s mnoha významnými univerzitami
středoevropského regionu. Dále byly navázány
užší kontakty s California State Polytechnic, San
Luis Obispo, USA, kde je připravován společný
výzkumný projekt, a to i díky podpoře grantu
Moravskoslezského kraje pro mladé vědecké
pracovníky.
Většina pedagogů se aktivně účastní přednášek na
zahraničních univerzitách po celé Evropě, a to
v rámci projektů Socrates/Erasmus a CEEPUS.
V rámci projektu CEEPUS jsme začleněni do
podprojektů Modern Metrology in Quality
Management Systems, Development of Mechanical
Engineering (design, technology and production
management) as an essential base for progress in
the area of small and medium companies’ logistics
– research, preparation and implementation of joint
programs of study, Progressive Methods in
Manufacturing Technologies.

Reference a kontakty
Kontaktní osoby

Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D.
vedoucí katedry
tel. +420 59 732 4391
Integrita • integrita.zcu.cz
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jana.petru@vsb.cz
doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
tel. +420 59 732 3193
robert.cep@vsb.cz
Kontaktní adresy

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra obrábění a montáže 346
17. listopadu 15/2172
708 33 OstravaPoruba
http://www.346.vsb.cz
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Integrita
povrchu
z pohledu
teorie
prof. Ing. Josef Brychta, CSc.

V

důsledku řezného procesu při obrábění
dochází ke změnám vlastností v povrchové
vrstvě obrobené plochy, mezi které patří zejména
změny struktury, vady a trhliny na povrchu,
zpevnění, zbytková napětí apod. Příčinou těchto
změn jsou plastické deformace obrobeného
povrchu
spolu
s
teplotními
změnami
v povrchových vrstvách v průběhu obrábění.
Silovým účinkem nástroje se tenká povrchová
vrstva pod obrobenou plochou deformuje.
V důsledku deformace a ohřevu povrchové vrstvy
teplem, které vždy vzniká při obrábění, vznikají
v této vrstvě napětí a mění se i její fyzikálně
mechanické vlastnosti. Zbytková napětí jsou
definována jako napětí, která se v materiálu
vyskytují bez dalšího působení vnějšího zatížení.
Jejich vznik je spojen s technologií výroby a
úpravy materiálu. Vliv povrchových zbytkových
napětí může být prospěšný i škodlivý. Tahová
napětí jsou považována za škodlivá. Tlaková napětí
naopak zlepšují únavové vlastnosti materiálu a
omezují vznik a rozvoj povrchových trhlin. Vysoké
hodnoty zbytkového napětí a s nimi spojené
relaxační procesy obecně ovlivňují pevnostní
charakteristiky materiálu a mohou vést k nestabilitě
tvaru a kvality povrchu součásti. Protože uvedené

skutečnosti mají vliv na funkční vlastnosti
obrobených součástí, je třeba povrchová napětí
sledovat
a
vyhodnocovat
jako
jeden
z kvalitativních parametrů integrity obrobeného
povrchu.
Zbytková napětí mohou v kombinaci s napětími
vzniklými při provozu součásti dosáhnout hodnot,
které mohou vést až k destrukci součásti. Jejich
znalost se naopak dá využít například ke zvýšení
životnosti nebo dovoleného namáhání součásti.
Proto se zjišťování zbytkových napětí u skutečných
součástí stává stále důležitějším, i když metody
měření zbytkových napětí jsou náročné na zařízení
i na techniku měření.
Podle objemu, ve kterém
rovnováhy, je lze rozdělit na:

napětí

dosahují

• Zbytková napětí I. druhu, která zasahují celý
objem součásti, nebo jeho podstatnou část, tj.
mají makroskopický charakter. K těmto
napětím se přiřazuje i napětí v nekonečně tenké
nebo plošně rozsáhlé oblasti. Důležité v tomto
případě je, že porušením kompaktnosti součásti
dojde i ke změně makrogeometrie.
• Zbytková napětí II. druhu, zasahují objem
Integrita • integrita.zcu.cz
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několika zrn. Tyto napětí jsou podmíněné
anizotropií zrna a jsou (přibližně) homogenní
jenom v malých oblastech polykrystalických
kovů v objemu jednotlivých zrn. Porušení
rovnováhy
nemusí
vyvolat
změny
makrogeometrie.
• Zbytková napětí III. druhu, se projevuje
v objemu několika atomových vzdáleností a je
nehomogenní i v nejmenších oblastech
materiálu. Tato napětí dosahují rovnováhy jen
v dostatečně velké části zrna. Porušením této
rovnováhy nedojde nikdy ke změnám
v makroskopických objemech tělesa.

Integrita povrchu a charakteristické
veličiny třískového obrábění
Kvalita strojírenského výrobku zejména závisí na
tvarové a rozměrové přesnosti, interních
(metalurgických)
vlastnostech
určovaných
materiálem a jeho zpracování a na vlastnostech
povrchových
vrstev.
Funkční
vlastnosti
povrchových prvků strojních součástí popisuje
určitý soubor charakteristik, který označujeme
integritou povrchu. Tento početný soubor
charakteristik je možné a z určitých důvodu i
vhodné rozdělit do skupin, a to:
1) Topografie
povrchu
(geometrické
charakteristiky povrchu).
2) Strukturní a fyzikálněchemické změny
v povrchové vrstvě (zbytková pnutí).
3) Stupeň, hloubka a charakter zpevnění.
4) Velikost a průběh reziduálních pnutí.
K přiblížení výše uvedených bodů je z pohledu
autora příspěvku vhodné doplnit toto:
Ad 1) Topografii povrchu lze dále chápat jako
soubor geometrických charakteristik povrchu a
jeho podpovrchových vrstev. Zatímco v nedávné
minulosti stačilo povrch strojních
součástí
definovat
drsností
povrchu pouze v daném směru
(Ra, Rz, Rm, Rn,…), později se
zadavateli výrobních zakázek
požadovala tzv. 2D drsnost, tedy
drsnost
měřená
ve
dvou
dimenzích (směrech) sledované
roviny. Současnost však již
vyžaduje, a to téměř výhradně Vznik třísky
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Topografie povrchu – prostorová (3D) drsnost

úplnou informaci o reliéfu vytvořeného povrchu
tzv. 3D drsnost, tedy prostorovou drsnost
vnímanou, ale i definovanou v tříosém vzájemně na
sebe kolmém „kartézském systému“. Tento
zpravidla nesnadno splnitelný požadavek si
vyžádala současná výrobní konkurence způsobená
zejména globalizací celosvětového strojírenského
tržního prostředí.
Ad 2) Strukturní a fyzikálněchemické změny
v povrchové vrstvě se mohou chápat i definovat
jako výsledná (celková) zbytková pnutí, která po
uvolnění elastických napětí zůstanou (tedy zbudou)
v podpovrchových vrstvách obrobené plochy.
Strukturu těchto více či méně ovlivněných
podpovrchových vrstev funkčních (častěji však
multifunkčních) ploch strojních součástí, ať už
předchozím hutním zpracováním (provedeným
způsobem tavby a postupným tvářením) nebo
následujícím třískovém obrábění, posuzujeme
především podle rovnoměrnosti, tedy velikosti a
tvaru jednotlivých zrn. Zrna konstrukčních a
legovaných ušlechtilých ocelí jsou polyedrického
tvaru (čtyřstěn, jehož pláštěm jsou rovnostranné
vypuklé trojúhelníky), jejichž tzv. rozměr přes zrno
dosahuje zpravidla 8 až 12 mikrometrů.

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Dosáhneli však teplota při obrábění v těchto
podpovrchových vrstvách rekrystalizačních hodnot,
dochází k následnému hrubnutí, tedy růstu
některých zrn na úkor zrn druhých, což způsobuje
nerovnoměrnost struktury a způsobuje trvalá pnutí.
Uvolníli se však v deformační zóně obrábění
takové množství tepla, které způsobí zahřátí nově
vzniknuvšího
povrchu
nad
hodnotu
překrystalizační, dochází pak k přeměně feritické
prostorově středěné konfiguraci atomů železa na
konfiguraci plošně středěnou austenitickou, která
zpravidla způsobí významné změny mechanických
vlastností materiálu obráběné součásti.

Ad 4) Konečně k závěrečné skupině výše
uvedených souborů parametrů integrity obrobeného
povrchu funkčních ploch strojních součástí lze
dodat pouze to, že reziduálních (vnesených) pnutí
v podpovrchových vrstvách by ve vztahu k době
bezporuchové předpokládané funkčnosti součásti
mělo být co nejméně. Pokud však již jsou vlivem
třískového obrábění přítomna, jejich rovnoměrné
rozložení je méně škodlivé než rozložení
nerovnoměrné. Pak ať je jejich hodnota co možná
nejnižší a rovnoměrně klesající (až do tzv.
vymizení  vyšumění) směrem orientovaným od
povrchu funkční plochy obrobku do jeho hloubky.

Ad 3) Jestliže třetí skupina parametrů určujících
integritu povrchu je definována stupněm, pak
hloubkou a nakonec charakterem zpevnění,
z metodického hlediska se jeví být výhodnější
z rozborem začít v opačném pořadí.

Prioritním
výstupem
třískového
obrábění s definovatelnou řeznou geometrií jsou
„parametry“ obrobené plochy. Při řezání působí
obráběcí nástroj na obrobek a vyvolává v materiálu
napětí, proti kterému klade obráběný materiál řezný
odpor. V důsledku toho se ustálí pole řezání, které
má výrazné charakteristiky stavu napjatosti, teploty
a deformace. Proces řezání se může realizovat jako
ortogonální nebo obecné řezání. Jednou z předních
progresivní technologií současnosti je tzv. 3D
obrábění. Jedná se o technologicky jednoduché, ale
i velmi náročné plochy prostorově nepravidelných
tvarů, které jsou často matematicky obtížně
definovatelné.

Postupným průběhem vniknutí řezného klínu pod
povrch obráběné plochy součástí vzniká a roste
jeho elastická (pružná) deformace, která po
vyčerpání přechází v deformaci plastickou
(trvalou). Následným pokračováním plastické
deformace, která vrcholí dosažením a následným
překročením meze napjatosti (částečné až úplné
vyčerpání jeho plasticity), dochází k posunu
jednotlivých atomárních rovin a postupnému
oddělení části materiálu (třísky) od základního,
tedy obráběného materiálu.
Tento proces vzniku, tvorby a oddělení třísky
probíhá pouze zlomek sekundy a v závislosti
zejména na způsobu provedení a parametrech jej
provázejících způsobuje zpevnění, jehož charakter
bývá většinou tlakový, ale za určitých okolností
i tahový. Vnesená pnutí tlakového charakteru
mohou být v některých případech do určité míry
považována za příznivá (zpevňují povrch obrobené
plochy). Přítomnost tahových pnutí je však
v naprosté většině případů nežádoucí.
Hloubka přítomnosti těchto pnutí, způsobených
třískovým obráběním s definovatelnou řeznou
geometrií, bývá zpravidla u běžného způsobu
obrábění (prováděného za vhodných řezných
podmínek) do 20–50 mikrometrů (měřeno tečně
k povrchu obrobené plochy). Stupeň zpevnění lze
např. chápat jako hodnotu některé ze sledovaných
mechanických vlastností funkční plochy obrobku.

Perspektivní metoda, která řeší mnohé problémy
„klasického třískového obrábění“ zmíněných ploch,
se nazývá HSC (High Speed Cutting) –
„vysokorychlostní obrábění“. Na tomto místě je
nanejvýš nutno připomenout, že se tím neuvažuje
vysoká řezná rychlost, ale velmi významné, a to až
řádové zkrácení „čistého strojního času“. Toto třeba
i třicetinásobné zkrácení doby obrábění umožňuje
vysoká hodnota posuvové rychlosti, která se
pohybuje zpravidla v intervalu 15 až 50 metrů za
minutu, přičemž hodnota řezné rychlosti není ani
zdaleka tak podstatná.

Tvorba třísky u klasického
(konvenčního) obrábění
Základní podmínkou progresivního obrábění je
naprostá převaha požadovaných fyzikálních
vlastností materiálu řezného nástroje nad
materiálem obráběným. Obecně se (dnes již nutno
říct a současně podotknout u tzv. klasického
třískového obrábění) předpokládá, že se vzrůstající
Integrita • integrita.zcu.cz
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řeznou rychlostí roste celkové množství tepla, a to
téměř úměrně s narůstající rychlostí střihu třísky
i intenzitou tření odcházející třísky o čelní plochu
řezného klínu nástroje. Plastickou deformací třísky
v rovině střihu (primární plastické oblasti) se
„skokově“ mění její teplota, která dále roste třením
třísky o čelo nástroje. Při „klasickém“ obrábění
dochází ve smykové rovině k mechanickému
zpevnění třísky, které vede k jejímu ztvrdnutí
oproti původnímu stavu. Díky tomu, že zpevněná
tříska klade větší odpor, narůstá úhel roviny střihu,
který zvyšuje tloušťku třísky i její odpor proti
ohybu a současně zvětšuje plochu kontaktní zóny.
Mezi třískou a čelem nástroje „spolupůsobí“
přítlačné i třecí síly, které tímto nabývají vysokých
hodnot. Dochází takto k přechodu velké části tepla
vyvolaného třením z třísky do nástroje. Třecí teplo
a značná přítlačná síla třísky podporují difusní
procesy způsobující vymílání kráteru na čele
nástroje. Intenzita vývoje celkového procesního
tepla roste úměrně se zvyšováním rychlosti smyku
třísky ve smykové rovině, ale také s řezným
odporem, který je dán obráběným materiálem. Za
těchto podmínek se nedají (anebo jen velmi
problematicky) obrábět tvrdé a kalené materiály.
Z uvedených faktů vyplývá, že „horní interval“
řezné rychlosti je u „běžných“ materiálů a
„konvenčních“
nástrojů
omezen
prudkým
poklesem řezivosti zapříčiněnou náhlou plastickou
deformací, kterou způsobuje intenzivně rostoucí
procesní teplo. Během obrábění lze provádět
pozorování mikrozměn i makrozměn. Přímé
pozorování změn v mikroskopických objemech,
které odpovídají řádově velikosti zrna je značně
obtížné vzhledem k vysoké deformační rychlosti vd,
(pohybující se v hodnotách 104 až 106 m.s1),
intenzivní a nerovnoměrné deformaci a vysokému
teplotnímu gradientu při ohřevu deformovaného
materiálu (řádově 104 až 106 oC.s1), ovlivňujícímu
zejména v oblasti sekundární deformace jak
deformační zpevnění, tak i fázové přeměny.
Uvedené charakteristiky výrazně omezují přímé
pozorování mikrozměn v oblasti kořene třísky na
úzký rozsah řezných podmínek, týkajících se pouze
nižších řezných rychlostí. Mezi experimentální
metody přímého zjišťování mikrozměn patří
fotografování
boční
plochy
vzorku
při
ortogonálním řezání a rychlostním filmování.
Kamery pro rychlostní filmování se nazývají
34
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časové lupy. Fotografování zkoumaného děje
probíhá vysokou snímkovou frekvencí (4 000 až
18 000 obr.s1) a následné promítnutí s frekvencí
podstatně nižší. Nevýhodou je však složitá, pracná
a nákladná realizace uváděného experimentu.
Přímé pozorování změn v makroskopických
objemech je méně obtížné než přímé pozorování
mikrozměn. Makroskopické změny lze pozorovat
fotografováním boční plochy vzorku při
ortogonálním řezání, rychlostním filmováním nebo
přímým pozorováním pod mikroskopem, avšak za
extrémně nízkých řezných podmínek. Boční plocha
zkoumaného vzorku je opatřena pomocnou
mřížkou, prostřednictvím níž lze určovat
deformace jednotlivých elementů, což umožní
vymezení deformačních oblastí a stanovení
charakteru a intenzity deformace ve směru
zvolených souřadných os. Při použití časové lupy
má tento způsob experimentálního studia velký
význam pro sledování vzniku elementární třísky a
pro sledování tvorby i rozpadu nárůstku.
Experimentálním studiem změn ukončených lze
stanovit součinitel pěchování třísky
> 1 . (1)
Primární plastické deformace mají za následek
rozdíl mezi průřezem odřezávané vrstvy S a
průřezem vzniklé třísky S1. Tloušťka vzniklé třísky
a1 je vždy větší než tloušťka odřezávané vrstvy
(pěchování příčné) a délka vzniklé třísky l1 je vždy
menší než odpovídající dráha nástroje l (pěchování
podélné).
Vedle délkové metody stanovování K se častěji
používá metoda hmotnostní, při které se zváží
hmotnost vzniklé třísky m1 změřené délky l1 a při
známé měrné hmotnosti ρ obráběného materiálu se
součinitel pěchování třísky K dá vypočíst
z matematického výrazu
.

(2)

Intenzitu primární plastické deformace ε lze
stanovit ze vztahu
.

(3)

Rovněž je možné orientačně při studiu makrozměn
stanovit velikost primární plastické deformace ε
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(poměrný kluz) z výrazu
.

(4)

Za předpokladu, že v důsledku řezné rychlosti
probíhá pohyb částic uvnitř oblasti O´OMN
rovnoměrně, je možné na základě hodnoty ∆x
stanovit deformační rychlost vd
. (5)

Tvorba třísky u vysokorychlostního
obrábění
Vysokorychlostní obrábění, realizované zvláště
výkonnými, mimořádně tvrdými a tepelně
odolnými řeznými nástroji, probíhá při teplotě
třísky blízké tavné teplotě obráběného materiálu.
Za určité řezné rychlosti dochází k náhlé změně
řady metalurgických, chemických i mechanických
vlastností třísky. Tříska sníží svou přítlačnou sílu
na čelo nástroje. Tento děj nastane také v případě
kalené ocelové třísky, která rovněž změkne. Třecí
síla i celkový řezný odpor klesne, zvětší se úhel
smyku δ, resp. střihu β), ztenčí se průřez
odcházející třísky (v porovnání s „klasickým
obráběním“) a zvýší se rychlost vt jejího odchodu
z kontaktní zóny.
Jelikož
předpokladem
významného
efektu
rychlostního obrábění (řezání, frézování) je
hodnota posuvové rychlosti vf alespoň 15 m.min1,

nejlépe však
vf = 30 m.min1 a výše (dle
experimentů vědců z TU v Darmstadtu), lze
korigovat vztah (5) pro podmínky HSC technologie
na tvar (6), kde rozdíl mezi vc a výslednou řeznou
rychlostí ve již nelze opomíjet.
. (6)

Závěr
Výše uvedené aspekty a efekty lze zdůvodnit mimo
jiné také tím, že je rychlost posuvu (mimo její
významné dynamičnosti) již srovnatelná s řeznou
rychlostí vc, což způsobuje zvýšenou reakci
plasticky se deformujícího materiálu i ve směru
posuvové rychlosti vf. Rovněž se zásadně sníží
plocha kontaktní zóny a minimalizuje sekundární
nárůst teploty třísky třením v kontaktní zóně. Do
nástroje, a tím i do právě vzniknuvší obrobené
plochy, se přenáší minimální množství tepla,
protože naprostá většina vygenerovaného tepla
odchází třískou.
Aplikováním této progresivní technologie, jejíž
nezbytnou součástí je „suché obrábění“, čímž je
environmentální, by nemělo být pouhé zkrácení
strojního času a mnohonásobné zvýšení
produktivity, ale zejména snížení ceny výrobku, a
tím i jeho širší dostupnosti, při současném zvýšení
jeho kvality, a tím i dlouhodobé spolehlivosti.

Oblasti primární plastické deformace u „klasické“ a „HSC technologie“
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Pohled
z hlediska
programování
CNC strojů
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.

Programování CNC obráběcích
strojů s využitím CAD/CAM systémů
pro získání požadovaných funkčních
vlastností obrobeného povrchu
Pro programování počítačem řízených (NC/CNC)
obráběcích strojů je na katedře obrábění a montáže
využíváno těchto CAD/CAM systémů (softwarů):
•
•
•
•

Mastercam,
SolidCAM,
EdgeCAM,
Kovoprog.

Softwary
jsou
využívány
pro
tvorbu
technologických postupů s výstupem NC programů
pro řízení obráběcích strojů. Softwary jsou určeny
pro tyto operace obrábění:
• dvouosé soustružení,
• víceosé soustružení a
soustružení s poháněnými nástroji,
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•
•
•
•

vrtání a vyvrtávání,
2,5osé frézování,
3osé frézování,
víceosé frézování (včetně 5osého plynulého
frézování).

Pomocí těchto softwarů jsou připravovány NC
programy pro řízení obráběcích strojů s cílem
zhotovení požadované kvality obrobeného povrchu.
Dráha nástroje je programována tak, aby docházelo
k cílenému zlepšování funkčních vlastností
obrobeného povrchu. Používané CAD/CAM
systémy umožňují aplikaci nových technologií a
postupů, kterými lze docílit zvýšení efektivnosti
obrábění. Použitím vhodných strategií obrábění lze
dosáhnout snížení času obrábění, zvýšené
životnosti nástroje a v neposlední řadě zlepšení
kvality povrchu, tedy funkčních vlastností
obrobeného povrchu. Různé strategie mohou také
ovlivnit rozměrovou přesnost obrábění.

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Příklad dráhy nástroje – frézování rovinných a čelních ploch

nulový bod
obrobku

Simulace frézování dílce se zobrazeným nulovým bodem obrobku
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Strategie frézování drážky

Strategie 3osého dokončování (z leva: drsnost, vodorovné oblasti, spirálně, z průřezy,
řádkování, paprskově, hybridní, podle řídících křivek) v Mastercam
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Pohled
z hlediska
CO2 laseru
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

K

atedra obrábění a montáže disponuje
gravírovacím a řezacím CO2 laserem.
Zařízení je vhodné pro výrobu reklamních
předmětů (cedule, štítky, razítka, výrobky z kůže a
dřeva). Další využití nachází pro značení a
popisování menších sérií nejrůznějších dílců.
S využitím přídavné 4. osy je možné gravírovat
rotační plochy.
Laserová trubice je chlazena vodou. Technické

parametry CO2 laseru jsou uvedeny v následující
tabulce. Komunikaci mezi laserovým zařízením a
softwarem sloužícím pro programování dráhy
laseru zajišťuje kontrolér MPC6515. Pomocí
ovládacího programu Laser Cut 5.3 lze vytvářet
texty, kreslit jednoduché obrazce nebo importovat
nákresy ze známých grafických softwarů, jako je
AutoCad, CorelDraw a další. Software Laser Cut
podporuje také celou řadu běžně používaných
formátu jako BMP, JPG, GIF, TIF, PNG atd.

Technické parametry laseru
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Laser typ E4060

Gravírování znaku
katedry s využitím laseru

Přídavná 4. osa k laseru typu E4060
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Pohled
z hlediska sil
obrábění
Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.

I

ntegritu povrchu obrobku je důležitá pro
funkčnost strojních součástí. Její nedílnou
součástí jsou podmínky, za kterých daný povrch
vznikl. Z tohoto důvodů je třeba studovat výrobní
proces strojních součástí. Nejčastější technologií
tvorby funkčních povrchů na součástech je
obrábění. Obrábění můžeme rozdělit na několik
technologií, přičemž frézování a soustružení patří
k nejpoužívanějším. Povrch obrobku vzniklý
těmito metodami je ovlivňovaný soustavou stroj,
nástroj, obrobek a přípravek. Pro realizaci obrábění
je třeba, aby na obrobek silově působil nástroj. Síly
při obrábění jsou ovlivňovány mnoha faktory a
taktéž jejich velikost ovlivňuje integritu povrchu.
Pro sledování sil při obrábění se využívají
dynamometry a to nejlépe pracující na
piezoelektrickém efektu pro jejich vysokou tuhost.
Na katedře obrábění a montáže je pro výzkum sil
při obrábění k dispozici dynamometr od firmy
Kistler, s.r.o., typ 9129AA, viz obr.
Aplikace
Pro dynamické a kvazistatické měření tří kolmých
složek síly, měření řezných sil při soustružení,
frézování a broušení. Pro zapnutí aplikace je
k dispozici několik strojů adaptéry a držáky.

Dynamometr typ 9129AA

Vlastnosti
Dynamometr s kompaktním designem, velkou
tuhostí a vysokou vlastní frekvencí. Nastavení je
odolný proti korozi a chráněny proti vniknutí
stříkající vody a řezné kapaliny.
Rozsah měření

10–10 kN

Měřicí rozsah (Fx) [kN]
Měřicí rozsah (Fy) [kN]
Měřicí rozsah (Fz) [kN]
Počet os

10–10
10–10
10–10

3

Délka [mm] 150
Šířka [mm] 107
Výška [mm] 32
Integrita • integrita.zcu.cz
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Pohled
z hlediska
rentgenové
difraktometrie
doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

R

entgenová
difrakční
metoda
patří
v současnosti k jedné z nejvíce používaných
a přesných metod detekce povrchových a
podpovrchových napětí v materiálech po obrábění
(a samozřejmě nejen po něm, ale i po tváření, vlivu
teplot apod.).
Podstatou této metody je měření mřížkové
konstanty krystalů s využitím difrakce záření.
Metoda není destruktivní a zaznamenává
deformaci, která je úměrná
zbytkovému
napětí.
Nevýhodou metody je její
omezená
použitelnost
a
omezená přesnost výsledků
měření a dále nutnost použití
nákladného měřícího zařízení,
které musí obsluhovat vysoce
kvalifikovaní pracovníci.

rentgenového záření λ a při experimentálně
zjištěném Braggově úhlu θ stanovit vzdálenost d,
na jejímž základě lze vypočítat velikost napětí,
jestliže je známa původní mřížková vzdálenost d0.
Měřidlem, které je vybaveno inteligentním
systémem pro nedestruktivní technologii měření X
RAY difraktometr, disponuje sesterské pracoviště
na Žilinské univerzitě v Žilině, Strojnickej fakultě,
Katedre obrábania a výrobnej techniky. Zobrazení a
popis tohoto pracoviště jsou
uvedeny na obrázcích.

Změřený rozměr d může být
využit na přímé měření
velikosti
napětí
prostřednictvím difrakce na
základě Braggovy rovnice.
Braggova rovnice umožňuje
Obr. 1: Princip měření s využitím RTG
při
známé
hodnotě paprsků
42
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Aparatura se skládá ze zdroje
rentgenových paprsků, který
emituje záření. Toto se odráží
od povrchu do detektoru.
Detektor
se
společně s emitorem pohybují
po kružnici. Součástí aparatury
je i goniometr, který odměřuje
velikost úhlu ψ. Rozměr
mřížky je lineárně závislý na
funkci sin2 ψ. Změna úhlu 2θ
vzhledem na sin2 ψ je potom
přímo úměrná napětí. Přesnost
naměřených hodnot závisí na

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
tom, zda měřený kov dává ostré nebo méně ostré
difrakční čáry. Rentgenovou metodou se měří
vrstva vzorku do hloubky 12 µm a následně lze
dXray lampa s Cr
anodou a
chlazením

odleptat další vrstvy. Na obrázku 4 je uveden
vzorový výstup s 3D mapou rozložení povrchových
napětí ve vrstvách vzorku.
COBRA LINK
vertikální polohování
goniometru
mapovací
zařízení s automa
tizovanými osami

detektory
PC s ovládacím
softwarem

Obr. 2: Pracoviště Xray difraktometrie

Obr. 3: Detail měřicí sondy a vzorku

Obr. 4: Vzor výstupu (grafické
zpracování výsledků měření –
mapa povrchových napětí)

Integrita • integrita.zcu.cz
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Pohled měření
rozměrové a
tvarové
přesnosti
Ing. Lenka Petřkovská, Ph.D.

Souřadnicový měřicí stroj Wenzel
LH 65

J

edná se o portálový souřadnicový měřící stroj
WENZEL LH65  provedení X3M Premium se
zvýšenou přesností pro přesná měření vybavením
CNC řízením pro 3 osy.

Měřicí rozsah souřadnicového měřicího
přístroje
Osa X: 650mm,
Osa Y : 1000mm,
Osa Z: 500mm.

Fotografie z laboratoře – souřadnicový měřicí stroj Wenzel LH 65
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Max. nejistota při měření délkových
rozměrů
MPEe = 1,6 µm + (L / 350mm) µm,
MPEp = 1,6 µm,
MPEthp = 2,2 µm (pro sondu SP25).
Snímací systém, kterým je stoj vybaven
Měřicí zařízení je osazeno snímací hlavou PH10M
– otoční naklápěcí motorická hlava (720
poloh s krokem 7,5° s max. prodloužením 300mm
i automatickou výměnou snímačů). Dále je
umožněno skenování a to pomocí skenovací sondy
SP25M a výměnného modulu SP25 typ 1. Stroj je
vybavený měřícím řídícím software CMMPH pro
řízení a automatickou kalibraci všech poloh hlavy
Ph10 včetně natáčení. Snímací hlavu je možné
osadit 5 různými doteky, které mají různou délku,

průměr kuličky a také různý tvar. Tato různorodost
umožňuje měřit v různých hloubkách a také
v drážkách.
Měřicí software, který je součástí měřicího stroje,
je Metrosoft Quartis R6 a slouží pro měření
geometrických elementů, kontur, obecné plochy
CAD.
Možnosti použití souřadnicového měřicího
stroje Wenzel LH 65
Měření geometrických elementů,
Měření obecných ploch a křivek proti CAD
modelu,
Digitalizace a měření 2D, 3D křivek a ploch,
Offline programování

Pohled na snímání bodů pomocí jednoho z doteků

Multisenzorový souřadnicový měřicí
stroj

J

edná se Werth  multisenzorový souřadnicový
měřicí
stroj.
3DCNC
multisenzorový
souřadnicový měřicí stroj se systémem valivých
ložisek pro pnutí, prosté vedení. Modulární
koncepce měřících strojů dovoluje kombinaci více
senzorů
v
různých
výkonnostních
kategoriích s volitelnými měřicími rozsahy v osách.

Měřicí rozsah multisenzorového
souřadnicového měřicího stroje
Osa X = 250400 mm,
Osa Y = 125200 mm,
Osa Z = 250 mm.
Max. nejistota při měření délkových
rozměrů
E1 = (2,0+L/150) µm
E2 = (2,5+L/120) µm
E3 = (3,5+L/100) µm
Integrita • integrita.zcu.cz
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Možnosti použití souřadnicového měřicího
stroje
Werth VIDEOCHECK splňuje veškeré požadavky
na vysokou přesnost. Světově ojedinělá, pnutí
prostá konstrukce měřícího stolu dokáže zajistit
takové úrovně přesnosti, který není jiným
způsobem dosažitelná u stolních modelů. Přístroje
Werth VIDEOCHECK portálového typu splňují

nejpřísnější požadavky v rámci přesnosti a
flexibility. Moderní technologie vzduchového
vedení společně s rafinovaným řešením detailů
v mechanické konstrukci dosahují vynikajících
vlastností v této oblasti měřidel. Model Werth
VIDEOCHECK UA je aktuálně světově
nejpřesnější přístroj ve své třídě, kdy reálně
umožňuje měření pod hranicí 0,25 mm.

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro flexibilní kontrolu ve výrobě
i metrologické laboratoři
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Diagnostika
přesnosti
obráběcích
strojů
Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.

Z

ařízení QC20W ballbar s vestavěným
délkovým snímačem umožňuje analýzu
přesnosti rotačních pohybových systémů a také
provádět analýzu metod testování přesnosti
pohybových systémů zejména u výrobních CNC
obráběcích strojů, měřicích souřadnicových strojů a
montážních zařízení. Přesnost pohybových vedení
do značné míry ovlivňuje kvalitu
výroby
součástí.
Vzhledem
k dosahované přesnosti je toto
zařízení vhodné právě pro hodnocení
přesnosti pohybových vedení strojů a
je schopno zajistit kontrolu přesnosti
vedení v souladu s uznávanými
mezinárodními normami ISO a
ASME.

20072013.
Za pomoci zakoupeného zařízení máme možnost
vzdělávat pracovníky strojírenských firem nejen
v oblasti programování NC strojů, ale také
v navazující a úzce související problematice měření
přesnosti obráběcích a měřicích strojů.

Zařízení bylo zakoupeno za podpory
projektu s názvem „Podpora
zvyšování kvalifikace pracovní síly
v oblasti moderních technologií
obrábění a metrologie“, registrační
číslo 22410320051, OPERAČNÝ
PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ Renishaw QC20W ballbar
REPUBLIKAČESKÁ REPUBLIKA
Integrita • integrita.zcu.cz
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Pohled
z hlediska
zkoumání
povrchů
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

L

aboratoř slouží zejména ke zkoumání povrchů
různých materiálů vytvořených různými
technologiemi. Je vybavena především měřicími
přístroji založenými na optickém principu, ale
disponuje také kontaktním profilometrem Mitutoyo
SJ400. Laboratoř je rovněž vybavena třemi
kamerovými
systémy
vlastní
konstrukce,
kompaktním
optickým
spektrometrem,
ultrazvukovým zařízením a dalšími přístroji.
Samozřejmostí jsou různé vzorkovnice drsnosti
povrchu.

Optický spektrometr
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Jde o mobilní kompaktní spektrometr pro
viditelnou oblast světla: 370–750 nm, a
to s rozlišením 1,2 nm.

Kamerové systémy
Kamerové systémy
lze
využít
ke
snímání
povrchu
materiálů
a
k následné analýze
získaných dat. Jsou
v důsledku své
flexibilní
konstrukce poměrně
snadno
modifikovatelné.
Pro
záznam
obrazových
dat
slouží profesionální
průmyslové kamery (plošné i řádková) firmy
Basler doplněné objektivy Schneider Kreuznach a
Opto Engineering. K dispozici jsou jak klasické,
tak i telecentrické objektivy s vysokou přesností.
Pro nasvícení snímaného povrchu lze použít celou
řadu různých osvětlovačů, a to od halogenových

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Vybavení laboratoře

lamp přes plošné LED panely, temné pole až po
koaxiální osvětlení. Nasnímaná data lze analyzovat
buď přímo, anebo po transformaci do spektrální
oblasti.

Kontaktní profilometr Mitutoyo SJ
400
Laboratoř je vybavena také pro účely kontaktního
měření profilu a drsnosti povrchů kontaktním
profilometrem Mitutoyo SJ400 s výměnnými
hroty a s příslušným modulem drsnoměru.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Kamerový systém na plošné
snímání
povrchů
(Basler
acA160020gm anebo Basler
scA130032gm).
• Kamerový
systém
na
řádkové snímání povrchů
(Basler ruL102419gm).
• Objektivy pro Cmount –
Schneider
KREUZNACH
Xenoplan 1.9/35, Schneider KREUZNACH
Xenoplan 1.4/23, telecentrický objektiv Opto
Engineering TC 23 16.
Osvětlení – 2x plošný panel (červená LED),
temné pole (bílá LED), koaxiální (bílá LED).
Laboratorní zdroj (0÷40V/3A; 1x 5V/3A).
Ultrazvukové zařízení EPOCH 600,
Spektrometr Qstick (370 nm  750 nm).
Vzorkovnice drsnosti HAHNKOLB GmbH.
Multimetr UNIT UT 70A.
Teploměr a vlhkoměr DT321S.
Digitální luxmetr DT8809.

Kontaktní profilometr Mitutoyo SJ400

Integrita • integrita.zcu.cz
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