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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá hodnocením textury povrchu různých materiálů, vyrobených 

technologiemi třískového obrábění (soustružení, frézování a broušení). V teoretické části 

práce je proveden teoretický rozbor vlivu textury povrchu na tření, opotřebení, povlakování 

a mazací vlastnosti. Hlavní důraz je kladen na rozbor nejčastěji hodnocených profilových a 

plošných parametrů a jejich možný vliv na funkční vlastnosti obrobených součástí. 

V experimentální části práce je zpracována analýza naměřených dat a následné vyhodnocení 

na základě sledovaných parametrů s přínosem pro praxi.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Textura povrchu, integrita povrchu, profilové parametry, plošné parametry, funkční plochy, 

tribologie 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The thesis deals with an evaluation of the surface texture of various materials, created by 

machining technologies (turning, milling and grinding). As for the theoretical part of the 

thesis, it contains a theoretical analysis of the effect of surface texture on friction, wear, 

coating and lubricating properties. The main emphasis is put on the analysis of the most 

frequently evaluated profile and surface parameters as well as their possible influence on the 

functional areas of machined parts. The experimental part includes evaluated and compared 

measured data based on the monitored parameters with benefits for machinery industry.  
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Surface texture, surface integrity, amplitude parameters, height parameters, functional 

areas, tribology 
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ÚVOD 

S rozvojem vědy a techniky rostou také požadavky na vyráběné stroje a součásti. V dnešní 

době kladou zákazníci daleko větší nároky na kvalitu výrobků, než tomu bylo dříve. Kvalita 

výrobků se dá posuzovat z mnoha hledisek a pro každého zákazníka bude znamenat pojem 

„kvalitní výrobek“ něco jiného, vhledem k jeho osobním preferencím. Nejběžněji se mezi 

hlavní pilíře kvality výrobků řadí přesnost rozměrů, mikrogeometrie a morfologie povrchu, 

chemické složení, odolnost vůči opotřebení a mnohé další. Tyto parametry zásadně ovlivňují 

nejen životnost a spolehlivost výrobků, ale také samotnou estetiku výrobku.  

V dnešní době jsou obráběcí stroje a nástroje na takové úrovni, že mnohdy nejsou potřeba 

ani dokončovací operace, jako tomu bylo např. před dvaceti lety. Nejmodernější stroje 

a nástroje dnes nabízí při technologii soustružení či frézování vytvoření takové jakosti 

povrchu, která byla kdysi možná maximálně za použití technologie broušení, a právě proto 

se tato diplomová práce zabývá porovnáním textury povrchu po jednotlivých technologiích 

třískového obrábění.  

Diplomová práce zkoumá jednotlivé povrchy součástí, vyrobené odlišnými technologiemi 

třískového obrábění. Takto vzniklé povrchy byly vzájemně porovnány a vyhodnoceny 

na základě profilových a plošných parametrů, tvrdosti povrchu, vrypové odolnosti 

a samotného chemického složení materiálu. Zásadní chybou při hodnocení textury povrchu 

bývá v praxi právě použití nedostačujícího množství parametrů při vyhodnocování jakosti 

povrchu, např. vyhodnocení povrchu pouze na základě profilových parametrů, které 

nezohledňují povrch jako komplexní celek obsahující nerovnosti, prohlubně, výstupky 

a další. Cílem práce je poukázat na to, jak je důležité přistupovat k hodnocení povrchů 

výrobků z komplexního hlediska a využít k popisu povrchu správné typy a množství 

dostupných parametrů. 
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1 TEXTURA POVRCHU 

S rozvojem technologických možností roste i poptávka po komplikovanějších zařízeních, 

u kterých je kladen stále větší důraz na jejich životnost, spolehlivost a kvalitu jednotlivých 

součástí. Kvalitu součásti lze obecně hodnotit na základě rozměrové přesnosti, tvarové 

přesnosti, textury povrchu a vlastností povrchové vrstvy. Textura povrchu významným 

způsobem ovlivňuje funkční vlastnosti součástí, a proto je nutno k jejímu hodnocení 

přistupovat komplexně [1]. Literatura [1, 2] uvádí hlavní čtyři kategorie, které popisují 

povrch a to: 

▪ energie povrchu, 

▪ morfologie – včetně makrostruktury, mikrostruktury a drsnosti povrchu, 

▪ kompozice – chemické složení povrchu, 

▪ tvrdost povrchu. 

Nejběžněji dochází k degradaci povrchu vlivem tření a opotřebení, které jsou založeny 

na principu interakce povrchu s působícím okolím. Proto je při vývoji exponovaných 

součástí nutné zvážit jejich konstrukční řešení na základě funkčního zařazení v praxi [1, 2]. 

1.1 Energie povrchu 

Povrch tuhého tělesa obsahuje právě takové množství energie, která je schopná udržet těleso 

s okolním prostředím v rovnováze. Volná energie povrchu zahrnuje [1]: 

▪ energii vazeb mezi zrny nebo vlákny ve struktuře materiálu, 

▪ reziduální a vnitřní napětí způsobené deformací zrn nebo vláken, 

▪ tepelné jevy, 

▪ energii uvolněnou přetvořením zrn či vláken. 

Z teorie nauky o materiálech je známo, že čím větší počet zrn či vláken se v povrchu 

materiálu nachází, tím jejich rozměry musí být zákonitě menší a tím roste i počet vazeb mezi 

jednotlivými vlákny či zrny, což má za následek růst vazebné energie povrchu. Vyšší počet 

vazeb v povrchu zajišťuje vyšší odolnost proti pohybu dislokací, které způsobují materiálové 

poruchy. Malá zrna v povrchu materiálu zajistí vyšší mez kluzu a lomovou houževnatost [1]. 
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1.2 Morfologie povrchu 

Zásadní vliv na řízení opotřebení a korozní degradaci materiálu mají morfologické rysy 

na úrovni makrostruktury a mikrostruktury. Hlavním ukazatelem z hlediska makrostruktury 

jsou drsnost a topografie povrchu. Součásti mikrostruktury jsou zrna či vlákna, vazby mezi 

nimi, poruchy a pórovitost [1]. 

1.3 Chemické složení povrchu 

Chemické složení povrchu hraje zásadní roli při chování materiálu za provozu. Pro 

standardně použité oceli existují normy, které udávají hodnoty složek v materiálu v takovém 

množství, aby jeho vlastnosti nebyly nijak ovlivněny a materiál se choval dle očekávání. 

Kompozici materiálu lze zlepšit tepelnou úpravou nebo nanesením vrstev a povlaků, 

případně jejich kombinací. Množství legujících prvků v materiálu začne jeho vlastnosti 

ovlivňovat zejména při difúzních procesech [1]. 

1.4 Tvrdost povrchu 

Existuje mnoho metod, jak měřit tvrdost povrchu ať už destruktivně či nedestruktivně, ale 

obecně se tvrdost považuje za snadno měřitelnou vlastnost povrchu. Tvrdost materiálu je 

definována jako odolnost proti proniknutí cizího tělesa do povrchu materiálu. Lze ji ovlivnit 

změnou chemického složení, tepelným zpracováním, změnou struktury povrchové vrstvy 

(např. chemicko-tepelným zpracováním) nebo aplikací vhodného povlaku. Tvrdost povrchu 

je snadno ovlivněna teplotou okolí, obecně platí, 

že s rostoucí teplotou klesá tvrdost běžného materiálu [2]. V praktické části práce bylo 

provedeno měření tvrdosti materiálu dle Vickerse. 

1.4.1 Zkouška tvrdosti dle Vickerse 

Dle normy ČSN 42 0374 se při zkoušce tvrdosti dle Vickerse postupuje tak, že je do povrchu 

zkušebního tělesa vnikáno indentorem, který představuje čtyřboký diamantový jehlan 

s vrcholovým úhlem 136°. Indentor je zatížen zvolenou konstantní silou po definovanou 

dobu. Následně jsou měřeny úhlopříčky vtisku, který zůstane po odlehčení zkušebního 

zatížení a pomocí tabulky, dané normou, se průměrná délka úhlopříček převede na hodnotu 

tvrdosti dle Vickerse. Metoda je vhodná pro měkké i tvrdé materiály. Před prováděním 

zkoušky je nutné povrch připravit tak, aby byl hladký, rovný, odmaštěný a vyleštěný, aby 

šlo přesně stanovit rozměry délky úhlopříček vtisku [3]. 
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2 TŘENÍ 

Tření je jev, který vzniká při interakci těles, které jsou v kontaktu a vzájemném relativním 

pohybu. Tření se chová jako pasivní odpor vůči relativnímu pohybu těles. Tření je 

rozlišováno na vnější a vnitřní. Při vnějším tření mezi sebou působí materiálové oblasti obou 

stýkajících se těles. Při vnitřním tření jsou v kontaktu materiálové oblasti, které patří pouze 

jednomu z těles a meziplošnému médiu. Základní třecí mechanismy jsou zobrazeny 

na obr. 1 [1]. 

 

Obr. 1 Mechanismy tření [4]. 

2.1 Mechanismy tření 

U tření se rozlišují základní dva typy interakcí ve třecím kontaktu. Jedná se o mechanické 

interakce a o interakce meziatomové neboli mezimolekulární. Rozdíl mezi těmito typy tření 

je patrný z obr. 1, kde jsou znázorněny základní třecí mechanismy a to [1]: 

▪ adhezní vazba, 

▪ plastická deformace, 

▪ abraze, 

▪ elastická hystereze. 

Adheze neboli česky přilnavost popisuje takový mechanismus tření, který je založený 

na meziatomové interakci. Třecí efekt adheze vzniká ve vazbách mezi atomy nebo 

molekulami při styku dvou těles a jejich oddělování při relativním pohybu. K adhezi dochází 

v místech reálných kontaktních ploch. 
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Deformace, abraze a hystereze mohou být klasifikovány jako mechanismy tření založené 

na mechanické interakci. Deformace a abraze mohou být popsány jako vazby tvořené 

přesahy profilů povrchů, které mají určitou drsnost. K deformaci a abrazi dochází v místech 

hraničních kontaktních ploch. Hystereze je založena na vnitřním tření, popsáno výše, a má 

tlumící efekt. Často se objevují různé třecí mechanismy ve stejném tribologickém procesu 

v tu samou chvíli a v závislosti na třecím režimu [1,5].  

2.2 Druhy třecích sil 

Mezi nejznámější druhy třecích sil patří následující: 

▪ Smykové tření nebo někdy také označované jako kluzné či vlečné. 

▪ Valivé tření nebo někdy také označované jako valivý odpor. 

▪ Eulerovo tření neboli tření opásáním. 

2.2.1 Smykové tření 

Ke vzniku smykového tření dochází mezi dvěma tělesy při posuvném pohybu. Při uvádění 

tělesa do pohybu je tření mnohem větší než u pohybujícího tělesa. Pro malé rychlosti lze 

závislost smykového tření na rychlosti zcela zanedbat a v takovém případě hovoříme 

o tzv. suchém neboli Coulombově tření. Speciálním případem tření je klidové nebo taky 

statické tření, vznikající mezi dvěma tělesy, které se mezi sebou nachází v klidovém 

stavu [6]. 

Hlavní příčiny vzniku tření jsou nerovnosti na styčné ploše materiálu, které do sebe zapadají 

a zachycují se, čímž dochází k brzdění pohybu, anebo vlivem vzájemného působení částic 

ve styčných plochách, které působí zejména u velmi hladkých těles.  

Velikost třecí síly je nezávislá na obsahu styčných ploch a velikosti rychlosti pohybu, 

avšak to platí pouze pro malé hodnoty. Je přímo úměrná kolmé tlakové síle, kterou působí 

těleso na podložku a závisí na jakosti styčných ploch, což je vyjádřeno přes koeficient 

tření [7]. 

Velikost smykové třecí síly je dána vztahem: 

𝐹𝑡 = 𝑓 . 𝐹𝑛      (1) 

kde: 

Ft [N] … je smykové tření, 

Fn [N] … je kolmá tlaková síla, 

f je koeficient smykového tření. 
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Koeficient smykového tření 

Koeficient tření, který se označuje jako „f“ nebo taky „μ“ a je bezrozměrný, a udává velikost 

třecího odporu, který je vyjádřen jako poměr třecí síly Ft ke kolmé tlakové síle Fn mezi 

dvěma tělesy, mezi nimiž dochází ke smykovému tření. Z tohoto vztahu vyplývá, 

že s růstem normálové síly Fn bude koeficient tření klesat. Jsou rozlišovány dva koeficienty 

tření, a to statický a kinetický nebo také dynamický koeficient tření. Statický koeficient se 

bere v úvahu, pokud se tělesa vůči sobě nachází v klidovém stavu. Pokud jsou tělesa 

ve vzájemném pohybu, hovoří se o kinetickém koeficientu. Hodnoty koeficientu tření jsou 

nejvíce ovlivněny reálnou plochou styku těles, dále konkrétní dvojicí látek, na textuře 

povrchu a také na velikosti přítlačné síly Fn. Koeficient nabývá hodnot 0 <μ <1, v některých 

případech se lze setkat i s hodnotou koeficientu větší než 1, např. u velmi dohladka 

broušených kovových plochách [1, 5]. 

2.2.2 Valivé tření 

Valivé tření vzniká při valivém pohybu tělesa, které má kruhovitý průřez a pohybuje se 

po jiném tělese, ke kterému je první těleso tlačeno silou. Mezi takto na sebe působícími 

tělesy vzniká odpor neboli valivé tření. Tento odpor je rozdílný od smykového tření [7]. 

Valivý odpor lze vypočítat ze vztahu: 

 𝐹𝑡 =  ξ 
𝐹𝑛

𝑅
     (2) 

kde: 

ξ [m] ... rameno valivého odporu, 

Fn [N] … kolmá tlaková síla mezi tělesy, 

R [m] ... poloměr průřezu tělesa. 

2.2.3 Vláknové tření 

Vláknové tření neboli Eulerovo tření, působí při opásání předmětů kruhovitého průřezu [8]. 

Pro výpočet tření opásáním, je využíván Eulerův vztah [6]: 

𝐹𝑡 =  𝐹0. 𝑒𝜇.𝜃     (3) 

kde: 

Ft [N] … je třecí síla za třecím tělesem, 

F0 [N] … je napínací síla před tělesem, 

μ [-] … je součinitel tření opásáním, 
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θ [rad] … je úhel opásání. 

 

 

Obr. 2 Rozložení sil při vláknovém tření [6]. 
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3 OPOTŘEBENÍ A OTĚRUVZDORNOST 

Opotřebení je degradační proces vedoucí k progresivnímu úbytku materiálu z povrchů, které 

vzájemně interagují. Opotřebení materiálu vzniká v důsledku zatížení a relativního pohybu 

povrchů. Efekt opotřebení je umocněn, pokud mezi dvěma tuhými tělesy existuje 

nedostatečná šířka mazacího filmu nebo nepřítomnost maziva. Charakteristickým rysem 

procesu opotřebení je uvolňování částic z povrchu materiálu interagujícího s materiálem 

nebo druhým tělesem [1, 9]. 

Opotřebení povrchu materiálu je nejčastější příčinou poruchy strojů či funkčních součástí. 

Odolnost materiálu vůči opotřebení ovlivňuje řada faktorů, mezi nejpodstatnější patří 

materiál, konstrukční řešení, podmínky provozu, textura povrchu. Všechny uvedené faktory 

je nutno brát v potaz komplexně a dbát na jejich provázanost. Nejběžnějším typem 

opotřebení je v praxi adhezivní opotřebení [10]. 

K adhezivnímu opotřebení dochází při bezprostředním styku kovu s kovem a je způsobeno 

silnými adhezivními silami, které vznikají v kontaktu materiálu. Vzhledem k tomu, 

že povrchy nejsou dokonale hladké, dochází ke styku zejména výstupku materiálu a dochází 

k elastické a plastické deformaci. V první fázi styku vrcholků povrchu dochází k elastické 

deformaci, pokud napětí v tomto místě dosáhne meze kluzu, poté dochází k deformaci 

plastické. Následuje porušení povrchové vrstvy a v místě dotyku povrchu se začnou vytvářet 

mikrospoje. Při porušení povrchové vrstvy dochází k hromadění tepla a tím dochází 

ke zvýšení difuze a může tak docházet k přenosu materiálu z měkčího povrchu na povrch 

tvrdší. Přenesený materiál postupně vytváří většinou nespojitý tenký povlak zpevněného 

materiálu, na povrchu tvrdšího materiálu. Pro přenos materiálu je nezbytné, aby oxidická 

nebo chemicky vzniklá vrstva na povrchu materiálu byla narušena. Při intenzivním přenosu 

materiálu může docházet k značnému poškození povrchu materiálu [9, 10]. 
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Celkem lze rozlišit pět různých typů porušování podle principu molekulárně-mechanické 

teorie tření a opotřebení, které se liší stupněm deformace v jeho okolí. Prvním typem je 

elastická deformace, která je způsobena vysokocyklovou kontaktní únavou povrchových 

vrstev a následně dochází k pomalému opotřebování. Druhý typ porušení materiálu vzniká 

při plastické deformaci, které je vyvoláno nízkocyklovou únavou exponovaných 

povrchových vrstev. Třetím typem je rýhování, při kterém dochází ke značnému 

poškozování stykových ploch, které je doprovázeno vytrháváním materiálu, což má 

za následek vysokou rychlost opotřebení. Čtvrtým typem je povrchové porušování slabých 

meziatomárních mikrospojů, které vzniká, pokud jejich pevnost je mnohem nižší 

než pevnost základního materiálu. K tomuto typu porušení materiálu, může dojít pouze 

při kladném gradientu mechanických vlastností v povrchových vrstvách obou třecích 

materiálů. Intenzita opotřebení je v tomto případě malá. Posledním a také nejvíce 

destruktivním typem porušení materiálu je hloubkové porušování pevných mikrospojů, které 

je doprovázeno vytrháváním částic z povrchu základního materiálu, což vede ke krátké 

spolehlivosti funkční plochy. Jednotlivé typy porušení materiálu jsou zobrazeny 

na obr. 3 [10]. 

 

Obr. 3 Základní typy porušování dle molekulárně-mechanické teorie tření a opotřebení 

[10]: 1-elastická deformace, 2-plastická deformace, 3-rýhování, 4-porušování 

povrchových vrstev, 5-vytrhávání základního materiálu. 

V praxi za normálních podmínek dosahuje adhezivní opotřebení třech stádií a to: 

▪ záběh, kdy dochází k odstraňování povrchových nerovností na funkčních površích 

a postupně se vytváří jejich optimální mikroreliéf, v průběhu záběhu intenzita opotřebení 

klesá, 

▪ ustálený proces opotřebení povrchů, kdy intenzita opotřebení se v průběhu provozu 

nemění a její hodnota je dána parametry procesu opotřebení, 

▪ progresivní rozvoj procesu opotřebení, kdy růst intenzity opotřebení vede k poruše nebo 

nemožnosti třecího uzlu plnit požadovanou činnost [10]. 

Mezi další typy opotřebení patří: 

▪ únavové opotřebení, 
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▪ abraze, 

▪ tribochemická reakce neboli eroze.  

Únavové opotřebení převažuje u nekonformních povrchů. Projevuje se vydrolováním 

materiálu, jehož vlivem následně vznikají důlky s charakteristickým lasturovým lomem. 

Základním rysem povrchové únavy materiálu je vznik mikrotrhlin, které způsobují praskání 

povrchu. Tento efekt je způsoben cyklickým namáháním povrchu, jelikož největší napětí 

vzniká těsně pod povrchem součásti, kde dochází ke vzniku a následnému vyústění trhlin 

až na povrch, čímž vznikají rozvětvené sítě trhlin a dochází k odlupování materiálu a tvorbě 

důlků [1, 9]. 

Abraze způsobuje vznik mikrooděrů na povrchu materiálu a následné oddělování částic 

materiálu z povrchu tělesa v důsledku působení tvrdšího povrchu jiného tělesa nebo účinkem 

abrazivních částic. Abrazivní opotřebení vzniká v oblasti plastické deformace nerovností 

měkčích povrchů, na které působí tlak nerovnosti tvrdších povrchů nebo tvrdých volných 

částic. V praxi se lze setkat s tímto druhem opotřebení např. u součástek využívaných při 

těžbě zeminy [9]. 

Erozní opotřebení se vyznačuje třením indukovanou chemickou reakcí, která vzniká 

v povrchových a podpovrchových oblastech materiálu v místě styku vlivem meziplošného 

elementu nebo okolní atmosféry. Tato reakce má za následek postupné změny vlastností 

třecích povrchů. Po určitý časový průběh mohou povrchy vykazovat sníženou hodnotu tření 

nebo sníženou rychlost opotřebení, až do okamžiku, než chemická vrstva dosáhne takové 

tloušťky, při které se začne materiál z povrchu křehce odlamovat [1]. 



 

21 

4 MAZÁNÍ A MAZIVA 

Mazání má ve strojírenské technologii nezastupitelnou funkci. Jedná se o proces, který 

významně snižuje tření a opotřebení povrchu materiálu, který je v relativním pohybu. 

Textura povrchu výrobku zásadně ovlivňuje přilnavost a životnost mazacího filmu. 

Při výskytu velkého množství prohlubní v povrchu dochází k lepšímu zadržování mazacího 

filmu, naopak při výskytu velkého množství výstupků dochází k protrhávání mazacího filmu 

[9]. 

I přesto se stále ve světě lze v praxi setkat s problémy při použití maziva, a to zejména 

v ekonomické oblasti. Podcenění správné volby maziva vede často k příliš rychlému 

opotřebení stroje, či dokonce k závažným poruchám, což způsobuje růst nákladů na údržbu 

a opravu stroje [11]. 

Jako mazivo lze použít libovolnou látku v jakémkoliv skupenství (kapalném, plynném, 

pevném), za účelem oddělení a ochraně třecích ploch. Nejznámější zastupitelé kapalných 

maziv jsou ropné oleje, které jsou převážně uhlovodíkové, dále jsou to syntetické oleje, které 

nahrazují ropné oleje v náročnějších okolních podmínkách, jako jsou např. nízké či vysoké 

teploty. 

V neposlední řadě sem patří vodní roztoky a emulze, jejichž využití se uplatňuje především 

pro keramické povrchy. Tuhá maziva jsou členěna do dvou kategorií, a to na maziva s nízkou 

smykovou pevností, např. grafit, nebo na vrstvy sulfidů či oxidu, které jsou chemicky 

nebo elektrochemicky deponované na povrch výrobku. Mezi vedlejší výhody použití maziv 

patří např. odvod tepla a nečistot.  

Mezi jednu z nejdůležitější vlastnosti tekutých maziv patří viskozita, která se vyznačuje 

odporem při pohybu jejich částic. Hodnota viskozity závisí na mnoha okolních faktorech, 

ale tím nejvýznamnějším je teplota. Zejména u minerálních a syntetických olejů s rostoucí 

teplotou, viskozita výrazně klesá. Proto je nezbytné, aby pro každou hodnotu viskozity byla 

uvedena teplota, při které proběhlo měření. Dalším význam faktorem, který ovlivňuje 

viskozitu maziv je tlak. U kapalných a plastických maziv dochází k růstu viskozity s růstem 

tlaku. Velikost této změny závisí na chemickém složení maziva [9]. 

Existuje několik mazacích režimů, které pomáhají v praxi pro správnou volbu maziva. Pokud 

dochází při kontaktu k oddělení třecích povrchů koherentním mazacím filmem, rozlišujeme 

režimy mazání hydrostatické, hydrodynamické, elastohydrodynamické a mazání 

vytlačovaným filmem. Pokud dochází k bezprostřední interakci mezi třecími povrchy, jedná 

se o mazání mezné a mazání tuhými mazivy. Rozdíl mezi jednotlivými režimy je objasněn 

na obr. 4 [9]. 
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Obr. 4 Stribeckova křivka [9]. 

V počátku využívání maziv ve strojním průmyslu bylo chybně uvažováno, že čím větší 

vrstva maziva bude použita, tím bude tření mezi stykovými plochami menší. Následné testy 

na valivých ložiskách a ozubení prokázaly, že životnost třecích povrchů nezávisí pouze 

na použité tloušťce mazacího filmu, ale na jejím poměru k redukované drsnosti třecích 

povrchů. Tuto závislost popisuje parametr mazání Λ. Závislost parametru mazání 

a součinitele tření, je znázorněna na obr. 5 [9]. 

 

 

Obr. 5 Vztah součinitelem tření a parametrem mazání [9]. 
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Mezné mazání je režim mazání, při kterém se stykové plochy nacházejí v bezprostřední 

blízkosti, takže dochází k vzájemné interakci mezi jejich povrchovými nerovnosti. Zatížení 

je přenášeno za pomocí tenkého mezného filmu, který má odlišné vlastnosti a strukturu, než 

samotné mazivo či povrch součásti. Tato tenká vrstva vzniká fyzikální adsorpcí, chemisorpcí 

nebo chemickými reakcemi maziva s třecími plochy. Podstata tohoto filmu tkví ve vytvoření 

ochranného povrchového filmu, který je složen z dlouhých řetězců polárních molekul, ty 

jsou orientovány kolmo k povrchu a jsou k němu připoutány svými polárními konci [9]. 

Elastohydrodynamické mazání často označováno jako EHD nebo EHL, je režim 

kapalinového mazání, při kterém jsou elastické deformace povrchů řádově stejně velké jako 

tloušťka mazacího filmu. Tyto deformace následně ovlivňují chování a vlastnosti mazacího 

filmu. K EHD v praxi dochází mezi povrchy, které jsou nekonformně zakřivené, zatěžované 

a nachází se v relativním pohybu [9]. 

Hydrodynamické mazání nebo také HD, je režim kapalinového mazání, kdy dojde k vzniku 

souvislé vrstvy maziva, mezi stykovými plochy povrchů. Následně tato vrstva zabraňuje 

styku povrchových nerovností a svým tlakem eliminuje účinek kolmého zatížení na povrchy 

těles [9]. 
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5 POVLAKOVÁNÍ POVRCHŮ 

V dnešní době je používání tenkých vrstev povlaků pro střižné, tvářecí, řezné a jiné nástroje 

samozřejmostí. S rostoucími požadavky zákazníků roste i nabídka technologie metod 

nanášení povlaků. Mezi nejvýznamnější metody patří termické stříkání (dále jen TS), 

fyzikální napařování (dále jen PVD) a chemické napařování z plynné fáze (dále jen CVD). 

Tyto zmíněné metody se řadí do tzv. vakuových metod povlakování. Mezi další známé 

a hojně využívané metody patří difuzní sycení povrchu a návarové povlakování [1]. 

Deponované tenké vrstvy je nutno uvažovat jako systém, v tom smyslu, že vrstva pro svoji 

tloušťku dosahuje společně se substrátem specifických vlastností a chování. Samotné vrstvy 

povlaků mají, na rozdíl od objemových materiálů, rozdílné vlastnosti zejména vlivem 

depozičních procesů [2]. 

5.1 Vliv materiálu a tloušťky termicky stříkaných, PVD a 

CVD povlaků. 

Termické stříkání umožňuje aplikaci široké škály různých materiálů. Mezi nejvíce 

využívané patří cermetové, keramické a kovové povlaky. Cermetové povlaky např. WC-Co-

Cr dosahují nejlepších vlastností vůči kontaktní únavě. Tato odolnost je ještě umocněna, 

pokud se povlak nanáší ve vrstvě větší než 200 µm. To je způsobeno oblastí vzniku 

maximálního napětí v povrchu ve vztahu k rozhraní mezi povlakem a povlakovaným tělesem 

[2, 12]. 

Pro fyzikální napařování se nejčastěji využívá nitrid titanu (TiN), nitrid chromu (CrN) 

a další. U těchto povlaků je požadovaná tloušťka podstatně menší než tloušťka u TS povlaků. 

Optimální tloušťka pro TiN se pohybuje v rozmezí 0,5-0,75 µm. Vyšší vrstvy těchto povlaků 

brzy přestávají plnit svou funkci a v testech selhávají. To je způsobeno oslabenou vazbou v 

rozhraní mezi povlakem a povlakovaným povrchem. S rostoucí tloušťkou povlaku dochází 

k prodlužování těchto vazeb. K porušení mikrostruktury dochází nejčastěji v oblasti pod 

povrchem nebo v blízké oblastí povrchu. Povlaky nitridu titanu selhávají adhezivně, zatímco 

povlaky na bázi nitridu chromu kohezivně [12]. 
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Materiály pro nanášení metodou CVD jsou např. nitrid titanu, karbonitrid titanu, karbid 

chromu a karbid titanu, karbid křemíku atd. Často se do materiálů přidává křemík, který 

zlepšuje vlastnosti povlaku, zejména vyšší odolnost proti kontaktní únavě. K selhání povlaků 

dochází při nedodržení optimální tloušťky povrchu a při vysoké tvrdosti. Pro CVD nanášení 

s využitím kovových materiálů je doporučeno použití vrstvy v řádech jednotek mikrometrů, 

při použití karbidu křemíku lze nanést vrstvu o tloušťce až v řádech stovek mikrometrů. 

Obdobně jako u PVD povlaku dochází k sléhávání nanesené vrstvy povlaku vlivem slabých 

vazeb v mikrostruktuře [12]. 

5.2 Životnost povlaků a srovnání procesů povlakování 

(termické stříkání, PVD a CVD) 

Autoři Stewart a Ahmed [12] provedli analýzu podklady zabývající se kontaktní únavou 

povlaků a jejich závěry jsou zobrazeny v tab. 1. 

Tab. 1 Srovnání vlastností povrchů PVD, CVD a termického stříkání [12]. 

 

Vlastnost povrchu 

Proces povlakování 

PVD CVD Termické stříkání 

Tloušťka [µm] 0,25–5 2,5–50 20–450 

Tvrdost 

povlakovaného 

materiálu [HRC] 

60 65 20–60 

Tvrdost povlaku 

[HV] 

810–1 525 2 000–2 500 491–1 300 

Kontaktní tlak 

[GPa] 

0,4–5,5 0,2–7 0,41–5,8 

Drnost povrchu 

[µm]  

0,03–0,1 0,02–0,6 0,02–0,35 

Životnost [𝟏𝟎𝟔 

cyklů] 

100–3001) 0,05–252) 3,3–703) 
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Pozn.  

1)  Maximální životnost při kontaktním tlaku 5,5 GPa, materiálu povlaku TiN a přibližné 

tloušťce 0,5 µm a použití mezipovlaku SiC. 

2)  Maximální životnost při kontaktním tlaku 5,5 GPa, materiálu povlaku SiC-30%TiC 

a přibližné tloušťce 190 µm. 

3)  Maximální životnost při kontaktním tlaku 2,7 GPa, materiálu povlaku WC-30%Co 

a přibližné tloušťce 250 µm. 

 

Je patrné, že CVD povlaky dosahují nižší životnosti než povlaky PVD, pokud jsou 

zatěžovány stejným kontaktním tlakem. Povlaky nanášené termickým stříkáním vykazují 

poměrně vysokou životnost, ale pouze pro nižší hodnoty kontaktního tlaku, maximálně 

do 2,7 GPa. Tvrdost povlaku za použití stejného materiálu pro metodu PVD je vyšší, než 

u metody CVD. Nejvyšší hodnoty životnosti dosahují pro vysoké kontaktní tlaky povlaky 

PVD. V praxi nastává problém, že použití PVD povlaku do hromadné výroby je příliš 

ekonomicky nákladné a technologicky náročné, jelikož je nutno provádět kontrolu povrchu 

o přibližné tloušťce 0,5–0,75 µm a tento povrch bývá zpravidla zakřivený. Další nevýhodou 

je, že je nutno použít mezivrstvu z karbidu křemíku (SiC) pro dosažení lepších vlastností 

povlaku. Proto se lze v praxi setkat s aplikací PVD povlaků pouze ve speciálních případech, 

hlavně u součástí, kde dochází k vysokým kontaktním tlakům [12]. 

CVD povlaky jsou na tom obdobně jako PVD povlaky, ale jejich výhoda spočívá ve vyšší 

flexibilitě při aplikaci na zakřivený povrch, jelikož aplikační vrstva CVD povlaku je výrazně 

vyšší než u PVD povlaků. Proto se v hromadné výrobě nejvíce využívá povlaků, které se 

nanáší termickým stříkáním. Další výhodou TS povlaků je vysoká odolnost proti 

abrazivnímu opotřebení a korozi. Jsou hojně využívaný např. v oblastech chemického 

průmyslu či důlního průmyslu. Jejich optimální tloušťka je podstatně vyšší než tloušťka pro 

CVD a PVD, proto se využívá levnějších a měkčích materiálů [12]. 



 

27 

6 PARAMETRY PROFILU DRSNOSTI 

V technické praxi hraje pojem drsnosti povrchů nezastupitelnou roli. První přístroje pro 

měření topografie povrchu, byly vyvinuty již v 30. letech 20. století. Se vznikem měřicích 

přístrojů vznikaly i nové měřicí metody. Hodnocení 3D povrchu bylo možné již v 60. letech. 

Rozvoj měřicích zařízení a metod měření vedl k vzniku norem, které definují geometrické 

požadavky na výrobky [13]. Mezi tyto normy spadá norma ČSN EN ISO 4287 

[14],,Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - struktura povrchu: Profilová metoda - 

Termíny, definice a parametry struktury povrchu”, která popisuje strukturu povrchu. 

Parametry profilu povrchu zajišťují kvalifikovanou formu popisu vlastností topografie 

povrchu. 

6.1 Profil povrchu 

Veškeré technologické operace, použité k vytvoření povrchu po sobě zanechávají 

nerovnosti, které zásadně ovlivňují funkční vlastnosti těchto ploch. Vytvořené nerovnosti 

představují prostorový útvar, který lze zjednodušit tím, že se provede řez rovinou, která je 

kolmá k povrchu (viz obr. 6) [13]. 

 

Obr. 6 Profil povrchu [1]. 

Základní profil 

Pro hodnocení parametrů základního profilu je základem základní profil [13]. 

Základní povrch 

Jedná se o povrch, ze kterého jsou vyhodnocovány hodnoty drsnosti povrchu. Tento povrch 

má obecně směr geometrického povrchu v prostoru a jeho poloha je dána střední nebo 

obalovou plochou, která je získaná např. metodou nejmenších čtverců [13]. 
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Geometrický povrch 

Geometrický povrch popisuje ideální povrch, jehož teoreticky přesný tvar je dán patřičným 

dokumentem, např. výkresem. Ve starších materiálech se lze setkat s výrazy jmenovitý 

povrch nebo také výkresový tvar [16]. 

Skutečný povrch 

Skutečný povrch ohraničující těleso a oddělující ho od okolního prostředí. Fyzikálně je 

povrch monomolekulární vrstvou, která se stýká s okolním prostředím [16]. 

Profil drsnosti 

Profil drsnosti je odvozen od základního profilu. Je základem pro hodnocení parametrů 

profilu drsnosti a získá se potlačením dlouhovlnných složek pomoci filtru λc. Získaný profil 

je úmyslně pozměněný (viz obr. 7) [13]. 

Profil vlnitosti 

Profil vlnitosti je odvozen postupným použitím filtrů profilu λf a λc na základní profil, čímž 

dojde k potlačení dlouhovlnné složky za pomocí filtru profilu λf a krátkovlnné složky pomocí 

filtru profilu λc [13]. 

Základní délka lr 

Délka ve směru osy X, které se využívá k rozeznání nerovností, charakterizující 

vyhodnocovaný povrch. Hodnota základní délky je číselně rovna hodnotě délky vlnové 

profilového filtru λc (viz obr. 7) [13]. 

Vyhodnocovaná délka ln 

Délka ve směru osy X, která se používá pro posuzování vyhodnocovaného povrchu 

(viz obr. 8) a obsahuje jednu nebo více základních délek [13]. 

 

Obr. 7 Přehled vyhodnocovaných délek [17]. 
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6.2 Filtrování 2D povrchu 

Při měření hodnot profilu povrchu dostaneme i nežádoucí složky, které je nutné odfiltrovat. 

Dle normy ČSN EN ISO 16610-21, ve které jsou definovány tři používané filtry, které od 

sebe oddělí dlouhovlnné a krátkovlnné složky, podle příslušné vlnové délky. Tyto filtry 

vykazují stejné přenosové charakteristiky, ale nabývají rozdílných hodnot vlnových délek 

cut-off [15]. 

Filtr profilu λs je filtr, definující rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln, 

vyskytujících se na povrchu. Filtr profilu λc je filtr definující rozhraní mezi vlnitosti 

a složkami drsnosti. Filtr profilu λf je filtr definující rozhraní mezi vlnitostí a dalšími 

složkami vln přítomných na povrchu [15]. Přenosová charakteristika je znázorněna 

na obr. 8. 

 

Obr. 8 Přenosová charakteristika profilu drsnosti a vlnitosti [13]. 

6.3 Geometrické parametry dle ČSN EN ISO 4287 

Do geometrických parametrů profilu dle normy ČSN EN ISO 4287 spadá P – parametr 

(vypočítaný ze základního profilu po aplikaci filtru λs), R - parametr (odvozen ze základního 

profilu použitím λc filtru) a W - parametr (vypočtený z profilu vlnitosti) [14]. Tyto parametry 

charakterizují texturu povrchu a jsou znázorněny na obr. 9. 
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Obr. 9 Geometrické parametry profilu [17]. 

6.4 Výškové parametry profilu drsnosti 

Ra [µm] - Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu 

Jedná se o nejpoužívanější a nejznámější parametr pro hodnocení drsnosti, jelikož tuto 

hodnotu lze měřit i na těch nejjednodušších měřicích přístrojích. Hlavní nevýhoda toho 

parametru tkví v tom, že se jedná o průměrnou hodnotu, které citlivě nereaguje na extrémy 

výšky a hloubky profilu.  

Parametr Ra je dle normy definován jako aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic 

Z(x), v daném rozsahu základní délky lr (viz obr. 10) [13]. 

𝑅𝑎 =
1

𝑙𝑟
∫ |𝑍(𝑥)|

𝑙𝑟

0
𝑑𝑥     (4) 

kde:  Z(x) - výška posuzovaného profilu v libovolné poloze x [μm], 

   lr – základní délka profilu [mm]. 
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Obr. 10 Znázornění parametru Ra [18]. 

Rq [µm] - Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu 

Parametr Rq má podobnou vypovídající hodnotu jako parametr Ra s tím rozdílem, že je 

citlivější na výskyt výstupků a prohlubní v povrchu. Rq se častěji používá pro hodnocení 

jemně obrobených povrchů. Porovnání parametrů je vyobrazeno na obr. 11. 

Parametr Rq je dle normy definován jako kvadratický průměr pořadnic Z(x) v rozsahu 

základní délky [14]. 

𝑅𝑞 =  √
1

𝑙
∫ |𝑍2(𝑥)|

𝑙𝑟

0
𝑑𝑥    (5) 

 

Obr. 11 Porovnání Ra a Rq [19]. 

Rt [µm] - Celková výška profilu povrchu 

Parametr Rt je zejména významný u součástí, které jsou vysoce namáhané, jelikož vysoké 

hodnoty Rt znamenají vysoké vzdálenosti mezi výstupky a prohlubněmi, které představují 

oblasti se sklonem k poškození povrchu trhlinami [14]. 

Parametr Rt je dle normy definován jako součet výšky Zp nejvyššího výstupku profilu 

a hloubky Zv nejnižší prohlubně v rozsahu vyhodnocované délky [14]. 

 

Rz [µm] - Největší výška profilu 
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Parametr Rz je podobný jako parametr Rt a je ve strojírenství hojně využívaný. Na rozdíl od 

parametru Rt je parametr Rz vyhodnocovaný na základní délce. Další výhodou tohoto 

parametru oproti Rt je jeho větší stálost, protože není tak citlivý na rušivé vlivy na povrchu 

jako jsou nečistoty, otřepy, rýhy. V praxi se využívá např. pro predikci těsnících vlastností 

[14]. 

Parametr Rz je je dle normy definován jako součet výšky Zp nejvyššího výstupku profilu 

a hloubky Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky (viz obr. 12) [14]. 

 

Obr. 12 Zobrazení parametru Rt, Rz [17]. 

Rp [µm] - Největší výška výstupku profilu 

Parametr Rp je dle normy definován jako výška Zp nejvyššího výstupku profilu v rozsahu 

základní délky [14]. 

Rv [µm] - Největší hloubka prohlubně profilu 

Parametr Rp je dle normy definován jako hloubka Zv nejnižší prohlubně v rozsahu základní 

délky [14]. 

6.5 Délkový parametr povrchu 

Rsm [mm] - Průměrná šířka prvků 

Parametr Rsm je definován dle normy jako aritmetický průměr šířek Xs prvků profilu 

v rozsahu základní délky (viz obr. 13) [14]. 
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Obr. 13 Střední vzdálenost rýh [17]. 

6.6 Plošné parametry povrchu 

Plošné parametry jsou definovány v normě ČSN EN ISO 25178-2. Díky plošným 

parametrům lze kvantitativně hodnotit plochu všemi technickými významnými směry. 

Norma obsahuje celkem sedm výškových parametrů, hodnotících texturu povrchu. Profilové 

hodnocení umožňuje určení množství, rozložení a výšky jednotlivých bodů při styku mezi 

dvěma plochami. Tím pádem je možno lépe predikovat funkční vlastnosti za provozu. Dále 

norma rozlišuje dva druhy parametru, a to parametry pole a parametry prvku. Parametr pole 

je stanovený ze všech bodů v omezené stupnici povrchu. Parametr prvku je stanovený 

z podmnožiny předurčených topografických prvků z omezení stupnice povrchu [21]. 

Definice základních topografických prvků dle normy ČSN EN ISO 25178-2 je uvedena 

v tab. 2. 

Tab. 2 Definice topografických prvků [21]. 

Bodové prvky 

Výstupek nejvyšší bod na povrchu, ze všech sledovaných bodů 

Prohlubeň nejnižší bod na povrchu, ze všech sledovaných bodů 

Bod sedla konkrétní bod příslušného sedla 

Čárové prvky 

Přímka kurzu křivka oddělující přilehlé vrcholy 

Přímka hřebenová křivka oddělující přilehlá údolí  

Plošné prvky 
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Vrch oblast okolo výstupku, kdy směr všech maximálních cest končí 

ve výstupku 

Údolí oblast okolo prohlubně, kdy směr všech maximálních cest končí 

v prohlubni 

Množina bodů 

Sedlo sada bodů na povrchu v místě křížení hřebenové přímky a přímky 

kurzu 

6.7 Filtrování 3D povrchu 

Obrobený povrch si lze představit jako soubor nerovností, které tvoří strukturu. Filtrace 

slouží k oddělení jednotlivých složek struktury povrchu, proto je velmi důležité zvolit při 

hodnocení topografie povrchu správné nastavení filtrů. Postup filtrace je znázorněn 

na obr. 14. 

 

Obr. 14 Filtrování plochy [21]. 

Na vyhodnocovaný povrch je v prvním kroku použit Gaussův filtr, který z povrchu vyřadí 

prvky s velice krátkou prostorovou vlnovou délkou (dále jako S-filtr). Po tomto odfiltrování 

vzniká tzv. primární povrch. Obdobně jako u profilového měření, ani plošné měření nebere 

v potaz prvky jako trhliny, korozní mikrotrhliny, rýhy nebo prvky vzniklé rušivým 

elektrickým signálem. 
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Následně je na primární povrch použita matematická operace, která metodou nejmenších 

čtverců odstraní vliv tvaru z primárního povrchu (dále jako F-operace). Následně vzniká tzv. 

S-F povrch. 

Na S-F povrch se poté aplikuje L-filtr, který z povrchu eliminuje prvky s dlouhou 

prostorovou vlnovou délkou. Následně vznikne S-L povrch [21, 22]. 

S-filtr 

Filtr, jehož účelem je odstranění malé laterální stupnice z povrchu, a tím je umožněno, aby 

vznikl primární povrch [21]. 

L-filtr 

Filtr, jehož účelem je odstranění velké laterální stupnice z primárního nebo S-F povrchu 

[21]. 

F-operace 

Operace, která z primárního povrchu vyloučí vliv tvaru. Některé mají rozdílné akce filtrace, 

za jejichž pomocí lze omezit velké laterální stupnice povrchu. Vysoký počet F-filtrů je 

citlivých na tvar a je zapotřebí nejprve F-operace jako předfiltr před samotným použitím F-

filtrů [21]. 

S-F povrch 

Povrch, který vzniká za pomocí vyloučení vlivu tvaru za pomocí F-operace z primárního 

povrchu [21]. 

S-L povrch 

Povrch, který vzniká za pomocí vyloučení vlivu velké stupnice za pomocí L-filtru [21]. 

Správná volba filtru je klíčová k získání skutečných hodnot plošných parametrů. 

6.8 Vybrané plošné parametry drsnosti povrchu 

Plošné parametry drsnosti povrchu jsou definované v normě ČSN EN ISO 25178-2.  

Sa [µm] - Aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu  

Aritmetický průměr absolutních hodnot koordinace uvnitř předem určené plochy (A) [21]. 

𝑆𝑎 =
1

𝐴
∬ |𝑧(𝑥, 𝑦)|𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐴
    (6) 

Sq [µm] - Základ průměrné výšky čtvercem omezené stupnice povrchu 

Vymezení průměrné hodnoty čtverce hodnot koordinace uvnitř plochy definice (A) [21]. 



 

36 

𝑆𝑞 =  √
1

𝐴
∬ 𝑍2(𝑥, 𝑦)

𝐴
𝑑𝑥𝑑𝑦    (7) 

Sp [µm] - Maximální výška vrcholu omezené stupnice povrchu  

Nejvyšší hodnota výšky vrcholu uvnitř předem určené plochy [21]. 

𝑆𝑝 = max {𝑧𝑝(𝑥, 𝑦)}     (8) 

Sv [µm] - Maximální hloubka prohlubně omezené stupnice povrchu 

Hloubka prohlubně uvnitř předem určené plochy, která je zmenšená o její nejmenší hodnotu 

[21]. 

𝑆𝑣 = max{|𝑧𝑝(𝑥, 𝑦)|}     (9) 

Sz [µm] - Maximální výška omezené stupnice povrchu 

Jedná se o součet maximální hodnoty výšky vrcholu Sp a maximální hodnoty hloubky 

prohlubně uvnitř předem určené ploch Sv [21]. 

 

Obr. 15 Zobrazení výškových parametrů [23]. 

Použití výškových parametrů je obdobné jako použití jejich profilových ekvivalent. Stejně 

jako parametry Ra, Rq tak parametry Sa, Sq nerozlišují vrcholy od prohlubní, ale udávají 

pouze průměrné hodnoty. Přesto je použití výškových parametrů považováno za přesnější. 

Pro obráběné povrchy se v praxi využívá parametr Sa, kdežto pro optické plochy, které 

vyžadují větší přesnost, se doporučuje užití parametru Sq.  

Pro experimentální část byly zvoleny parametry, jejichž přehled je v tab. 3. 

Tab. 3 Přehled vybraných parametrů. 

Parametr Charakteristika 

3D Amplitudové parametry drsnosti 

Sa 
● Změna hodnoty Sa = změna technologie, 



 

37 

● průměruje nerovnosti – stabilní parametr, který není ovlivněn 

jednotlivými vrcholy nebo prohlubněmi, 

● analogie s Ra. 

Sq 
● Větší význam jednotlivých vrcholů a prohlubní, 

● rozlišuje mezi hladkými povrchy s podobným typem povrchu 

s netypickými znaky nebo vadami, 

● používá se k hodnocení kvality těsnění a při hodnocení interakce mezi 

gumovými a kovovými povrchy, 

● analogie s Rq. 

St 
● Identifikuje chyby a nedokonalosti povrchu, ukazuje krajní meze 

plochy, 

● může být nestabilní, 

● hodnocení zatěžovaných povrchů – vysoký vrchol nebo hluboká 

prohlubeň je náchylná k šíření trhlin, 

● vysoké vrcholy mohou narušovat mazací film – vliv na opotřebení. 

Sz 
● Podobné využití jako St, ale je stabilnější, 

● vhodný pro třecí povrchy, 

● predikce těsnících vlastností povrchu. 

Parametr Charakteristika 

2D Amplitudové parametry drsnosti 

Ra 
● Nejužívanější parametr v průmyslu – nejjednodušší a cenově 

nejdostupnější, 

● popisuje změny technologií a jejich podmínek, 

● průměrující charakter = stabilní parametr, 

● pro jemné povrchy není citlivý na náhodné defekty. 

Rq 
● Zvyšuje význam jednotlivých defektů povrchu, 

● parametr schopný rozlišit mezi velmi jemným povrchem a povrchem 

obdobným, ale s netypickými stopami a defekty, 

● pro statistické zpracování je významnější než Ra, 

● ve strojírenství je málo používaný. 

Rt 
● Ukazuje na krajní meze profilu, 

● dosahuje velkých změn – nestabilní. 

● vhodný pro povrchy s vysokým zatížením – vysoký vrchol nebo 

hluboká prohlubeň je náchylná k šíření trhlin, 

● velký počet vysokých vrcholů může narušovat mazací film – zvýšení 

opotřebení, poškození kluzných povrchů. 

Rz 
● Podobné použití jako Rt – stabilnější, 

● vhodný pro třecí povrchy, 

● predikce těsnících vlastností povrchu. 

Délkový parametr drsnosti 

RSm 
Pomůže rozlišit mezi hladkými a drsnými povrchy, 

● často číselně rovný posuvu soustruhu nebo brusky, 
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● lze ho použít ke sledování stavu nože nebo brusného kotouče nebo 

změn struktury materiálu. 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části bylo vyhodnocení textury povrchu funkčních ploch zkušebních 

vzorků, které byly vyrobeny různými technologiemi třískového obrábění (soustružení, 

frézování, broušení). Vzorky byly zhotoveny ze tří druhů materiálu, a to konkrétně z ocelí 

ČSN 41 2050 (C45), ČSN 41 5142 (42CrMo4), ČSN 41 5330 (30CrMoV9). Vyhodnocování 

výsledků měření bylo koncipováno tak, že se pro každý materiál vzájemně mezi sebou 

porovnávaly jednotlivé technologie třískového obrábění. Vzorky byly hodnoceny na základě 

vybraných výškových a plošných parametrů, tvrdosti povrchu a vrypové odolnosti a dle 

průběhu nosných křivek. Data z měření byla hodnocena v souvislosti s přínosem pro praxi.  
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8 POUŽITÉ STROJE 

Příprava vzorků proběhla v dílnách FSI VUT v Brně, pod dozorem způsobilého pracovníka, 

který dohlížel na obsluhu a manipulaci se stroji. 

8.1 CNC soustruh Kovosvit MAS SP 280SY 

Pro soustružení vzorků byl použit CNC soustruh MAS SP 280 SY (viz obr. 16) od firmy 

Kovosvit. Technické parametry stroje jsou uvedeny v tab. 4. 

 

Obr. 16 MAS SP 280SY. 

Tab. 4 Technické parametry stroje MAS SP 280SY [25]. 

Rozměry stroje (d, š, v) 3875 mm x 2122 mm x 

2345 mm 

Hmotnost 7900 kg 

Pojezdy v ose X, Z 241/640 mm 

Pojezdy v ose Y +/-50 mm 

Max. průměr 

soustružení 

280 mm 

Max. otáčky vřetene  5000 1/min 

Rychloposuv v X, Z  30/30 1/min  

Řídící systém  Sinumerik 840D 
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Max. výkon vřetene  33 kW 

8.2 Frézka FV 25 CNC A 

Pro frézování vzorků byla využita frézka FV 25 CNC A od výrobce TOS Olomouc 

(viz obr. 17). Technické parametry stroje jsou uvedeny v tab. 5.  

 

 

Obr. 17 FV 252 CNC A. 

Tab. 5 Technické parametry stroje FV 25 CNC A [26]. 

Rozměry stroje (d, š, v)  2750 mm x 2600 mm x 

2030 mm 

Hmotnost  1700 kg 

Pojezdy v ose X, Y a Z  760/ 355/ 152 mm 

Délka pracovní plochy stolu  1300 mm 

Šířka pracovní plochy stolu  350 mm 

Max. zatížení stolu  200 kg   

Max. otáčky vřetene   6000 ot/min 

Rychloposuv  7000 mm/min  

Řídící systém  Heidenhain  
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8.3 Bruska BPH 320 A 

Pro broušení vzorků byla použita bruska BPH 320 A od výrobce TOS Hostivař (viz obr. 18). 

Technické parametry stroje jsou uvedeny v tab. 6. 

 

Obr. 18 BPH 320 A. 

Tab. 6 Technické parametry stroje BPH 320 A [27]. 

Rozměry stroje (d, š, v) 4100 mm x 1750 mm 

x 2125 mm 

Hmotnost stroje   3200 kg 

Upínací plocha stolu  320 mm x 1000 mm 

Podélný pohyb stolu – osa X 1000 mm 

Příčný pohyb stolu – osa Z 320 mm 

Svislý pohyb stolu – osa Y 350 mm 

Max. otáčky brousícího 

vřetena 

2600 ot/min 

Max. hmotnost obrobku 280 kg 

Celkový příkon stroje   6,2 kW 
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9 POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE 

Veškeré měření bylo prováděno v laboratořích Univerzity obrany v Brně, které patří upřímné 

poděkování, za umožnění přístupu k těmto zařízením, za odborné proškolení obsluhy 

přístrojů a vyhodnocování měření v příslušných softwarových programech a v neposlední 

řadě za aktivní pomoc při obsluze měřicích zařízení a vyhodnocování měření. 

9.1 Q4 Tasman 

Pro měření chemického složení vzorků byl použit přístroj Q4 Tasman (viz obr. 19) od firmy 

Bruker Elemental GmbH. Jedná se o stolní jiskrový optický emisní spektrometr 

s Bit – Stream plazmovým generátorem a dvojitým CCD optickým systémem, který je 

navržen pro měření velkého množství vzorků a také lze přístroj využít pro analýzu prakticky 

všech kovových materiálů. Technické parametry přístroje jsou uvedeny v tab. 7 

 

Obr. 19 Q4 Tasman [28]. 

Tab. 7 Technické parametry Q4 Tasman [28]. 

Rozsah vlnových délek 130–670 nm 

Buzení   Buzení s induktivním zážehem – 

bezúdržbové 

Doba trvání jiskry 10   10 µs až 2 ms 

Proud jiskry   Max. 200 A 

Max. frekvence jiskření  1000 Hz 

Příkon 600 W v průběhu měření 
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Jištění  16 A 

 

9.2 LECO LV 800 AT 

Pro měření tvrdosti zkušebních vzorků byl použitý tvrdoměr LV 800 AT (viz obr. 20) od 

výrobce LECO. Tento přístroj je určen k měření tvrdosti povrchů od HV0,3 do HV30, 

umožňuje automatický přepočet tvrdosti v jednotkách HV, HB i HRC.  

 

 

Obr. 20 LV 800 AT [29]. 

9.3 Talysurf CCI Lite 

Pro vyhodnocení textury povrchu byl použit přístroj Talysurf CCI Lite (viz obr. 21), který 

představuje progresivní typ interferometrického měřidla. Přístroj využívá patentovaný 

korelační algoritmus k vyhledávání koherentních vrcholů a fázové polohy interferenčního 

modelu, vytvořeného přesnou optickou snímací jednotkou. Umožňuje měření mnoho typů 

povrchu, ať už se jedná o povrchy leštěné nebo hrubé, zakřivené či rovné nebo stupňovité. 

K přístroji je taky dodáván software Talymap, který zabezpečuje veškeré řídící, kontrolní, 

vyhodnocovací i informační služby. Jedná se o výkonný program pro analýzu dat, který 

zahrnuje standardní funkce vyhodnocení struktury povrchu 2D a 3D, měření ploch a objemů, 

atd. Technické parametry přístroje jsou uvedeny v tab. 8. 
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Obr. 21 Talysurf CCI Lite [30]. 

Tab. 8 Technické parametry CCI Lite [30]. 

Měřicí technika  Koherentní korelační interferometr – patent Taylor 

Hobson 

Vertikální rozsah  2,2 mm standardně 

Vertikální rozlišení  0,01 nm 

Šum 0,08 nm 

Opakovatelnost RMS povrchu 0,02 nm 

Max. měřená plocha  6,6 mm 

Počet měřených bodů  1024 x 1024 

Optické rozlišení  0,4–0,6 µm 

Odrazivost povrchu  0,3–100 % 

Obvyklá rychlost měření 

  

5–40 sekund 
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9.4 Talysurf CLI 1000 

Pro vyhodnocení scratch testu byl použit přístroj Talysurf CLI 1000 (viz obr. 22) od výrobce 

Taylor Hobson. Jedná se o vysokorychlostní přístroj s velkou přesností měření, který měří 

v režimu 2D i 3D. Umožňuje měření a analýzy povrchu ve třech osách, s využitím dotykové 

nebo bezdotykové měřicí techniky. Technické parametry přístroje jsou uvedeny v tab. 9. 

Tab. 9 Technické parametry CLI 1000 [31]. 

Měřicí prostor  100 mm x 100 mm 

x 100 mm 

Hmotnostní kapacita  20 kg 

Délka posuvu na osách X-

Y-Z 

100 mm 

Osové rozlišení  0,5 µm 

Citlivost přístroje 30 nm 

Rozsah  800 µm 

Pracovní frekvence 200–500 HZ 

Rychlost polohování  max 30 mm/s 

Hmotnost zařízení 105 kg 

 

 

 

Obr. 22 Talysurf CLI 1000 [31]. 
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9.5 Bruker UMT-3 

Pro provedení tribologické zkoušky, konkrétně scratch testu byl využit přístroj Bruker 

UMT-3 (viz obr. 23), který představuje flexibilní modulární systém určený pro všechny 

běžné tribologické testy. Tento přístroj nabízí vyšší rychlosti, více točivého momentu a lepší 

měření síly než jeho konkurenti. Zkoušky lze provádět v generelním rozsahu zatížení 

od mikro až po vysoké zátěže. Testy lze také provádět za kontrolovaných podmínek 

v environmentální komoře. 

 

Obr. 23 Bruker UMT-3 [32]. 

9.6 Olympus DSX 500 

Pro detailní snímky povrchu byl využit invertovaný optodigitální metalografický mikroskop 

Olympus DSX 500 (viz obr. 24), který je určen k pozorování struktur a mikroskopických 

veličin. Mikroskop je vybaven pěti zobrazovacími módy pro efektivní pozorování struktur 

a dosahuje maximálního zvětšení až 12 000x. 

 

Obr. 24 Olympus DSX 500 [33]. 
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10 POPIS VZORKŮ 

Zkušební vzorky byly zhotoveny ze tří přířezů o ø 40 mm ze třech různých ocelí, konkrétně 

oceli ČSN 41 2050 (C45), ČSN 41 5142 (42CrMo4), ČSN 41 5330 (30CrMoV9). 

První ocel byla ČSN 41 2050, jedná se o nelegovanou ušlechtilou ocel, určenou 

k zušlechťování. Nejčastěji se využívá k výrobě hřídelů těžních strojů, turbokompresorů, 

větších ozubených kol, šneků, rotorů, pístů kompresorů, dopravních válečků, lamel spojek 

atd.  

Dále byla zvolena ocel ČSN 41 5142, která je nízkolegovaná ušlechtilá Cr-Mo a je také 

určena k zušlechťování. Proto je vhodná k povrchovému kalení a používá se na velmi 

namáhané strojní součásti a součásti silničních motorových vozidel, kde se požaduje při 

vysoké pevnosti i vyšší houževnatost, zejména hřídele, spojovací součásti a talířová kola.  

Poslední ocel, která byla k výrobě vzorků použita, byla ocel ČSN 41 5330, která je středně 

legovaná ušlechtilá Cr-Mo-V a je vhodná k nitridování. Využívá se především pro výrobu 

součástí, které jsou střídavě namáhány a u nichž se žádá vysoká povrchová tvrdost a pevnost 

v jádře [3]. 

Z každé oceli bylo nařezáno 9 vzorků vysokých 10 mm. Řezání bylo provedeno za pomocí 

metalografické pily LECO Viper – 300M2. Následně byly vzorky každého materiálu 

rozděleny po třech kusech pro jednotlivé obráběcí technologie (soustružení, frézování, 

broušení). Ve výsledku bylo zpracováno 27 vzorků (viz obr. 25). Před samotným obrobením 

vzorků dle zvolené technologie bylo provedeno tepelné zpracování (viz kap. 3.2), za účelem 

získání struktury o předepsaných vlastnostech (pevnost oceli, vyšší mez kluzu, mez 

pružnosti, tažnost, vrubová houževnatost a mez únavy. Poté následovala kontrola 

chemického složení jednotlivých vzorků (viz kap. 3.1). 
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Obr. 25 Rozdělení vzorků. 

10.1 Tepelné zpracování vzorků 

Tepelné zpracování bylo provedeno v komorové kalicí peci LAC PK 35/12 v laboratořích 

Univerzity obrany v Brně. Oceli byly před každým ohřevem opatřeny ochranným nátěrem 

proti oduhličení, a to ponořením do Kalsenu, který se následně nechal po dobu 24 hodin 

zaschnout. Zvolené parametry pro tepelné zpracování jsou uvedeny v tab. 10.  

Tab. 10 Parametry tepelného zpracování hodnocených ocelí. 

Ocel Kalení Popouštění 

ČSN 41 2050 820 °C / 20 min/ voda 600 °C / 30 min/ voda 

ČSN 41 5142  840 °C / 20 min/ voda 600 °C / 30 min/ voda 

ČSN 41 5330 860 °C / 20 min/ voda 600 °C / 30 min/ voda 
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10.2 Hodnocení chemického složení vzorků 

Analýza chemického složení hodnocených vzorků pro dané oceli byla provedena s využitím 

jiskrového optického emisního spektrometru Q4 Tasman od firmy Bruker (viz kap. 9.1). 

Výsledky chemického složení daných ocelí jsou dokumentovány v tab. 11–13. 

Tab. 11 Chemické složení oceli ČSN 41 2050 (C45) [hm. %]. 

C Mn Si Cr Ni Cu P S 

Standard 

0,42–0,50 0,50–0,80 0,17–0,37 max. 0,25 max. 0,30 max. 0,30 
max. 

0,040 

max. 

0,040 

Q4 Tasman 

0,440 0,692 0,332 0,109 0,072 0,052 0,0005 0,0079 

Tab. 12 Chemické složení oceli ČSN 41 5142 (42CrMo4) [hm. %]. 

C Mn Si Cr Ni Mo P S 

Standard 

0,38–0,45 0,50–0,80 0,17–0,37 0,90–1,20 max. 0,50 0,15–0,30 
max. 

0,035 

max. 

0,035 

Q4 Tasman 

0,393 0,790 0,241 1,122 0,053 0,167 0,007 0,022 

Tab. 13 Chemické složení oceli ČSN 41 5330 (30CrMoV9) [hm. %]. 

C Mn Si Cr Mo V P S 
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Standard 

0,24–0,34 0,40–0,80 0,17–0,37 2,30–2,70 0,20–0,30 0,15–0,30 
max. 

0,035 

max. 

0,035 

Q4 Tasman 

0,274 0,598 0,280 2,346 0,229 0,203 0,017 0,009 

Z naměřených hodnot chemického složení vyplývá, že oceli obsahují takové množství 

koncentrací daných prvků, které odpovídá koncentracím daných v normách a standardech. 

U žádné oceli nedošlo k překročení nebo nedodržení předepsané meze hmotnostního 

zastoupení daného prvku. 

10.3 Obrobení povrchů příslušnou technologií 

Po tepelném zpracování vzorků a kontrole chemického složení materiálu, přišlo na řadu 

samotné obrobení materiálu jednotlivými technologiemi třískového obrábění. Obráběcí 

podmínky byly voleny tak, aby finální drsnosti byly na všech vzorcích podobné. 

Soustružení vzorků proběhlo na CNC soustruhu (viz kap. 8.1). Parametry soustružení jsou 

uvedeny v tab. 14. 

Tab. 14 Parametry soustružení. 

Otáčky Posuv Řezná rychlost Okolní teplota 

min −1 mm m/min °C 

1040 0,1 136 23 

Frézování vzorků proběhlo na stroji FV 252 CNC A (viz kap. 8.2). Parametry frézování jsou 

uvedeny v tab. 15. 
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Tab. 15 Parametry frézování. 

Otáčky  Posuv  Řezná rychlost  Okolní teplota  

min −1 mm/zub m/min °C 

955 0,04 150 21 

Broušení bylo provedeno na stroji BPH 320 A (viz kap. 8.3). Parametry pro broušení jsou 

uvedeny v tab. 16. 

Tab. 16 Parametry broušení. 

Otáčky Přísuv 

Tangenciáln

í rychlost 

posuvu 

Pracovní 

záběr 

Řezná 

rychlost  

Okolní 

teplota 

min −1 mm m/min mm m/s °C 

2280 3,5 16,4 0,015 35 23 

10.4 Měření tvrdosti povrchu 

Tvrdost povrchu byla měřena na tvrdoměru LV 800AT (viz kap. 9.2), pomocí metody dle 

Vickerse se zatížením 10 kg, tedy HV10 (viz kap. 1.4.1). Podmínky a parametry pro zkoušku 

tvrdosti byly pro všechny měřené vzorky jednotné a jsou uvedeny v tab. 17. 

Tab. 17 Parametry pro měření dle Vickerse. 

Ocel Zatížení [N] Doba zkoušky [s] Teplota okolí [°C] 

ČSN 41 2050, ČSN 

41 5142, ČSN 41 

5330 

10 10 22 
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Měření bylo provedeno celkem na devíti vzorcích, z čehož pro každý typ oceli byly zvoleny 

tři vzorky od každé technologie obrábění. Samotné měření probíhalo tak, že se povrch na 

daném vzorku změřil pětkrát, následně se ze souboru hodnot vyřadily extrémy a ze zbylých 

tří hodnot (v tab. 18 myšleno jako a-c) se vypočítala průměrná tvrdost pro daný vzorek. 

Vzorek A reprezentuje ocel ČSN 41 2050, vzorek B ocel ČSN 41 5142 a vzorek C ocel ČSN 

41 5330. Přehled vzorků a hodnot výsledků měření tvrdosti povrchu je uveden v tab. 18, 

grafické zobrazení je zachyceno v grafu 1. 

Tab. 18 Tvrdosti vzorků dle Vickerse. 

Technologie Vzorek HV10a HV10b  HV10c HV10 stř 

soustruženo A1 287,2 295,8 296,2 293,1 

soustruženo B1 372,2 355,2 364,6 368,4 

soustruženo C1 389,9 405,2 398,6 397,9 

frézováno A2 270,0 278,2 271,5 273,2 

frézováno B2 355,6 348,4 362,6 355,5 

frézováno C2 375,4 387,2 374,2 378,9 

broušeno A3 294,0 294,9 284,1 291,0 

broušeno B3 333,8 344,5 333,0 337,1 

broušeno C3 373,9 362,7 361,5 366,0 
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Graf 1. Porovnání tvrdosti povrchu. 

Měření potvrdilo domněnku, že nejmenší tvrdost bude naměřena u oceli ČSN 41 2050 

a největší tvrdostí disponuje ocel ČSN 41 5330. Co se týče jednotlivých technologií 

obrábění, tak lze vidět, že povrch byl jednoznačně nejtvrdší po soustružení. Při frézování 

dosahovaly vzorky cca o 4–6 % nižších hodnot tvrdosti než při soustružení. Nejnižší hodnota 

tvrdosti byla naměřena u technologie broušení, až na vzorek oceli ČSN 41 2050, kde vyšla 

nejnižší hodnota tvrdosti pro technologii frézování, což mohlo být způsobeno vměstkem 

v materiálu v měřeném místě, nebo samotnou chybou měření. Z výsledku měření vyplývá, 

že nejrychleji dojde k opotřebení broušeného materiálu. Co se týče soustruženého 

a frézovaného materiálu, tak je lze považovat za dost podobné. Pokud by byl kladen 

požadavek na dosažení největší odolnosti proti opotřebení, bylo by vhodné volit výrobu 

technologií obrábění. 

 

 

Obr. 26 Měření tvrdosti přístrojem LV 800AT. 
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11 HODNOCENÍ TEXTURY POVRCHU DLE 
VYBRANÝCH PARAMETRŮ 

Textura povrchu byla hodnocena na přístroji Talysurf CCI Lite (viz kap. 9.3) a vyhodnocena 

s využitím software TalyMap Platinum. Parametry měření textury povrchu jsou uvedeny 

v tab. 19. 

Tab. 19 Parametry měření textury povrchu. 

Typ snímače Rozsah Rozlišení Doba měření 

optický 2,2 mm 0,1 nm 5–40 s 

Podmínky měření byly zvoleny v souladu s normou ČSN EN ISO 4288 a jsou uvedeny v 

tab. 20. 

Tab. 20 Podmínky měření textury povrchu. 

Měřená plocha 
Počet měřených 

profilů 
Základní délka Filtrace 

0,8 mm x 0,8 mm 1024 0,8 mm Gauss – 0,25 mm 

Vyhodnocení měření textury povrchu se skládalo z následujících kroků: 

1. Measuring area – získání měřených dat hodnocené plochy. 

2. Levelling – vyrovnání plochy podle zvolené oblasti. 

3. Form removal 1)  – odstranění tvarových úchylek – polynomem 3. řádu. 

4. Thresholding 2) – zahrnutí odpovídajícího spektra dat do analýzy. 

5. 3D visualization – vizualizace 3D povrchu. 

6. Parameter list – zobrazení parametrů, pro 3D povrch. 

7. Extract series of profile – extrahování série 1024 profilů z povrchu drsnosti. 

8. Extract mean profile – extrahování středního profilu ze série profilů. 

9. Roughness and Waviness filtration – filtrace pro získání profilu drsnosti 

a vlnitosti, použit Gaussův filtr, cut-off 0,8 mm. 

10. Parameter list – zobrazení parametrů, pro profil drsnosti. 
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Pozn. 1) Form removal – proces odstranění tvarových úchylek – polynomem 3. řádu – 

hodnocená oblast je rovinnou plochou. 

2) Thresholding – zahrnuje do analýz pouze odpovídající spektrum dat, je tedy 

schopen odstranit z hodnocených dat náhodné a dominantní vrcholy a prohlubně 

a tím zpřesnit naměřené hodnoty parametrů.  

Povolená hodnota omezení dat je ze strany vrcholů i prohlubní do 2 %, pro 

vyhodnocení bylo použito hodnoty 0,5 %, případně 1 %, tzn., že do výpočtu 

parametrů drsnosti povrchu byly zahrnuty hodnoty v rozsahu buď 0,5 % až 99,5 % 

nebo 1 % až 99 % výškového rozsahu. Toto omezení dat sníží hodnoty drsnosti 

povrchu Ra v omezeném rozsahu, ale omezí náhodné nebo ojedinělé nerovnosti 

na povrchu. 

Pro dosažení komplexního pohledu na zkoumaný povrch, byly zvoleny parametry uvedené 

v tab. 21. 

Tab. 21 Přehled vyhodnocovaných parametrů. 

3D Amplitudové parametry 

Sa Průměrná aritmetická úchylka povrchu µm 

Sq Průměrná kvadratická úchylka povrchu µm 

St Celková výška povrchu µm 

Sz Výška z deseti bodů povrchu µm 

2D Amplitudové (výškové) parametry 

Ra Průměrná aritmetická úchylka profilu drsnosti µm 

Rq Průměrná kvadratická úchylka profilu drsnosti µm 

Rz Celková výška profilu drsnosti µm 

Rt Největší výška profilu drsnosti µm 
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Délkový parametr drsnosti 

RSm Průměrná šířka prvků profilu drsnosti mm 

Vyhodnocení výsledků měření je roztříděno do tří kategorií, a to dle typu oceli. Následně 

jsou mezi sebou porovnány jednotlivé technologie třískového obrábění. 

11.1 Vyhodnocení měření pro ocel ČSN 41 2050 

Na obr. 27 lze vidět optické snímky povrchu pořízené na přístroji Olympus DSX 500 (viz 

kap. 9.6). Topografie povrchů je jednoznačně rozdílná, zejména pokud se porovná 

soustružení s broušením, nebo frézování s broušením. Mezi frézováním a soustružením lze 

vidět jisté podobnosti, jelikož se jedná o povrch s periodickým profilem. Dále jsou ze snímku 

zřetelně vidět i stopy po nástroji, charakteristické pro jednotlivé technologie obrábění např. 

na obr. 27 a) lze vidět na některých místech vytržený materiál z povrchu, což mohlo být 

způsobeno např. odtržením nárůstku z nástroje.  

 

a)       b)        c) 

Obr. 27 Snímky povrchu pro jednotlivé technologie; a) soustruženo, b) frézováno, c) 

broušeno. 

Na obr. 28–30 jsou zobrazeny snímky 3D povrchu pro jednotlivé vzorky z dané technologie, 

které dodávají mnohem komplexnější přehled o tom, jak skutečný povrch vypadá. Dále jsou 

doprovázeny vyobrazením profilu drsnosti pro jednotlivé technologie. 
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Obr. 28 3D povrch A8, soustruženo. 

 

 

Obr. 29 3D povrch A5, frézováno. 
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Obr. 30 3D povrch A2, broušeno. 

 

 

Obr. 31  Profil drsnosti A8, soustruženo. 

 

Obr. 32 Profil drsnosti A5, frézováno. 
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Obr. 33 Profil drsnosti A2, broušeno. 

Na obr. 29 lze vidět, že v místě měření byl povrch znehodnocen rýhou, která mohla být 

způsobena opotřebeným nástrojem nebo neodbornou manipulací se vzorkem, případně 

i samotným chemickým složením materiálu. Tato rýha se dále projevila i na profilu drsnosti 

(viz obr. 31) velkým propadem, lze tedy předpokládat, že hodnoty měření budou částečně 

zkresleny. 

Nyní budou prezentovány jednotlivé výstupy z měření, které byly provedeny pro každou 

technologii třískového obrábění třikrát. Následně byly výsledky zprůměrovány pro dosažení 

co nejobjektivnějších hodnot. Zprůměrované výsledky měření vzorků oceli ČSN 41 2050 

jsou zaznamenány v tab. 22 a grafu 2. 

Tab. 22 Textura povrchu oceli ČSN 41 2050. 

3D 

Parametry 
Soustruženo  Frézováno  Broušeno  

Sa [µm] 0,28 0,29 0,35 

Sq [µm] 0,33 0,38 0,43 

Sz [µm] 1,73 2,03 2,28 

St [µm] 1,74 2,13 2,29 

2D 

Parametry 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Ra [µm] 0,26 0,017 0,182 0,008 0,29 0,039 

Rq [µm] 0,31 0,020 0,22 0,009 0,37 0,046 
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Rz [µm] 1,3703 0,0723 1,0367 0,0559 1,8790 0,1573 

Rt [µm] 1,5386 0,0997 1,1580 0,0767 2,0747 0,1578 

Délkový 

parametr 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

RSm [mm] 0,032 0,008 0,018 0,003 0,018 0,002 

 

 

Graf 2 Popis textury oceli ČSN 41 2050. 

Jak lze vidět z grafu 2, tak i přes snahu dosažení podobných drsností povrchu, byla 

u technologie broušení změřena vyšší hodnota než u soustružení a frézování, a to přibližně 

o 24 %. Předpoklad pro toto měření byl, že technologie broušení bude dosahovat nejlepší 

drsnosti a také nejnižší hodnoty ostatních parametrů ze všech technologií. Po zpětné analýze 

naměřených hodnot bylo zjištěno, že brusný kotouč na stroji byl velmi opotřebovaný 

a nebyl řádně vycentrovaný, což způsobilo vznik textury povrchu, která neodpovídá 

očekáváním a standardům broušeného povrchu. Vzniklý povrch následně ovlivnil hodnoty 

parametrů Rz a Rt, které dosahují pro broušený povrch největších hodnot. U soustružení 

a frézování bylo dosaženo téměř totožné drsnosti, která se odlišovala pouze o 3 %, proto 

bude porovnání parametru pro tyto technologie mnohem objektivnější. Parametry Rz a Rt 

jsou vyšší pro technologii frézování, z čehož plyne, že se povrch frézovaného vzorku rychleji 

opotřebí, v důsledku větších vzdáleností mezi výstupky a prohlubněmi. Pokud by byl na tyto 

povrchy nanesen mazací film, dojde u frézovaného povrchu k rychlejšímu protržení filmu. 
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U plošných výškových parametrů je využití obdobné, jako u profilových výškových 

parametrů. Výhodou plošné analýzy je, že dokáže změřit nejhlubší dno textury povrchu 

a nejvyšší vrchol. Proto lze předpokládat, že plošné výškové parametry budou dosahovat 

vyšších hodnot než parametry profilové. Hodnoty parametru Ra byly pro technologii 

soustružení a frézování od sebe rozdílné pouze o 3 %, zato u parametru Sa lze vidět už větší 

odlišnosti, a to 0,05 µm, nicméně tento rozdíl je tak malý, že jejich hodnoty se dají považovat 

za stejné, což je dáno tím, že Sa nerozlišuje vrcholy od údolí, ale udává pouze průměrné 

hodnoty. Nicméně nelze považovat tyto parametry za rovnocenné. Použití Sa parametru 

místo Ra, je vhodné zejména pro popis nepravidelných anizotropních povrchů, které lze 

dostat např. po technologii broušení. Měření potvrdilo předpoklad, že parametry St a Sz 

budou dosahovat vyšších hodnot než jejich profilové alternativy Rt a Rz. Hlavním důvodem, 

proč jsou tyto hodnoty vyšší je, že při profilové analýze povrchu není možnost zajistit, aby 

měřená oblast zachytila nejhlubší a nejvyšší body studované topografie povrchu. Z tohoto 

důvodu je zřetelné, že plošné parametry mají daleko větší vypovídací schopnost o funkčních 

vlastnostech zkoumaného povrchu. 

Parametr RSm, je pro technologii frézování a soustružení téměř identický, což se 

předpokládalo, jelikož se jedná o povrch s periodickým profilem. Pro technologii broušení 

je hodnota RSm téměř poloviční, což je způsobeno tím, že se jedná o povrch s neperiodickým 

profilem. V praxi bývá parametr RSm obvykle roven posuvu při obrábění, avšak lze vidět, 

že při tomto experimentu se tyto hodnoty liší od hodnot nastaveného posuvu, což jen 

potvrzuje fakt, že tato spojitost neplatí vždy. 

Dalším výstupem z měření na přístroji Talysurf CCI Lite (viz kap. 9.3) a také posledním 

sledovaným, je nosná křivka povrchu. Níže jsou zobrazeny nosné křivky pro jednotlivé 

technologie obrábění. Křivky mají charakteristický tvar pro příslušné technologie obrábění. 

Na obr. 34 lze vidět téměř dvakrát vyšší hodnotu Rpk než Rvk, což znamená, že na povrchu 

se nachází téměř dvojnásobně velké výstupky vyčnívající z profilu jádra drsnosti (Rk). 

Z praktického hlediska Rpk popisuje oblast profilu povrchu, která se při zatížení rychle 

opotřebovává a je využitelná pro posuzování charakteru i rychlosti např. zabíhání kluzných 

a valivých ložisek. Pro správně funkční povrch je při technologii obrábění nutno dbát na 

dosažení co nejmenší hodnoty Rpk. Velikost parametru Rvk může být významná, např. pro 

mazání kontaktních povrchů, tj. udržení maziva v místě styku povrchů, např. při výrobě 

litinových vložek válců se požaduje povrch s velkými hodnotami Rvk [34]. 
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Samotná výška jádra profilu drsnosti Rk má největší význam pro funkční vlastnosti povrchu. 

Je rozhodující pro zatěžování povrchu. Čím menší bude hloubka jádra, tím rovinnější bude 

charakter povrchu. Jako zatěžovaná styková plocha se pomalu opotřebovává, dochází tak 

k malým změnám měrného tlaku. Čím větší bude hodnota Rk, tím opotřebení stykových 

ploch probíhá rychleji a teprve v dolní části hloubky jádra profilu se dosahuje vyššího 

nosného podílu profilu povrchu. Funkce povrchu je také ovlivněna polohou jádra Rk, která 

je určena materiálovým podílem horní meze Mr1 a dolní meze Mr2 jádra. Čím bude 

za stejných podmínek vzdálenost mezi Mr1 a Mr2 menší, tím menší bude kontaktní 

spolehlivost povrchu při zatížení [34]. 

 

Obr. 34 Nosná křivka profilu soustružený povrch ČSN 41 2050. 

 

Obr. 35 Nosná křivka profilu pro frézovaný povrch ČSN 41 2050. 
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Obr. 36 Nosná křivka profilu pro broušený povrch ČSN 41 2050. 

Tab. 23 Vyhodnocení parametrů nosné křivky oceli ČSN 41 2050. 

Ocel  Rpk Rk Rvk MR1 MR2 

ČSN 41 2050 µm µm µm % % 

Soustružení 0,15 0,17 0,09 11,85 87,35 

Frézování 0,05 0,21 0,12 10,46 83,04 

Broušení 0,09 0,56 0,14 8,95 89,28 
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Nejmenší hodnoty Rpk dosahuje technologie frézování, což pro praxi znamená, že frézovaný 

povrch nebude protrhávat mazací film tolik, co ostatní povrchy, vyrobené jinými 

technologiemi. Největší hodnoty Rvk byly zase naměřeny u povrchu vyrobeného technologií 

broušení, tedy pokud by mělo být na povrchu naneseno nějaké mazivo, tak na broušeném 

povrchu bude držet nejlépe. Samotná šířka jádra Rk má v praxi největší význam pro funkční 

vlastnosti povrchu. Nejmenší hodnoty tohoto parametru byly naměřeny u technologie 

soustružení, tzn. nejpomalejší opotřebování funkční plochy povrchu ze všech sledovaných 

technologií obrábění. Nicméně je opět třeba brát v úvahu špatný brousící kotouč. Obecně se 

předpokládají nejlepší vlastnosti funkční plochy (nejmenší hodnota Rk) pro broušený 

povrch. Tento předpoklad se v tomto experimentu nepotvrdil. Jak lze vidět, každá 

technologie obrábění má něco do sebe a pro různá praktická využití je nutno volit různou 

technologii obrábění, právě dle toho, k jakému účelu bude povrch sloužit. Nelze proto 

jednoznačně určit, která technologie je nejlepší. 

11.2 Vyhodnocení měření pro ocel ČSN 41 5142  

Pro ocel ČSN 41 5142 se při vyhodnocování měření postupovalo obdobně jako u oceli ČSN 

41 2050, proto jsou uvedeny pouze klíčové hodnoty z měření a ostatní doprovodné snímky 

povrchu, profilu drsnosti a vlnitosti jsou uvedeny v přílohách. V tab. 24 a grafu 3 jsou 

zpracovány výsledky měření obdobně jako u oceli ČSN 41 2050. 

Tab. 24. Textura povrchu oceli ČSN 41 5142. 

3D 

Parametry 
Soustruženo  Frézováno  Broušeno  

Sa [µm] 0,28 0,29 0,35 

Sq [µm] 0,34 0,38 0,43 

Sz [µm] 1,73 2,03 2,28 

St [µm] 1,74 2,13 2,29 

2D 

Parametry 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Ra [µm] 0,26 0,017 0,18 0,008 0,29 0,039 
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Rq [µm] 0,31 0,020 0,22 0,009 0,37 0,046 

Rz [µm] 1,37 0,072 1,04 0,056 1,88 0,157 

Rt [µm] 1,54 0,099 1,16 0,077 2,08 0,158 

Délkový 

parametr 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

RSm [mm] 0,032 0,008 0,017 0,003 0,017 0,002 

 

 

Graf 3 Porovnání 2D a 3D parametrů oceli ČSN 41 5142. 



 

67 

Z grafu 3 lze vidět, že i přes snahu dosažení podobných drsností povrchu, byla u technologie 

frézování změřena nižší hodnota drsnosti Ra o 30 % než u technologie soustružení 

a o necelých 40 % než u technologie broušení. I přes nastavení stejných obráběcích 

podmínek ve snaze dosažení podobných hodnot drsností, se v tomto případě technologie 

frézování odchýlila od ostatních technologií. To mohlo být způsobeno např. chemickým 

složením materiálu či stavem použitého nástroje. Předpokládalo se, že technologie broušení 

bude dosahovat nejlepší drsnosti a také nejnižší hodnoty ostatních parametrů ze všech 

technologií. Stav kotouče se opětovně projevil u hodnot sledovaných parametrů, hlavně 

u parametru Rz a Rt, které dosahují pro broušený povrch nejvyšších hodnot. Při tomto 

měření lze zřetelně vidět rozdíl mezi profilovými a výškovými parametry. Přestože všechny 

profilové parametry (Ra, Rq, Rz, Rt) pro technologii frézování nabývaly nejnižších hodnot, 

tak plošné parametry (Sa, Sq, Sz, St) dosahovaly nejmenších hodnot pro technologii 

soustružení. Projevilo se, že při plošné analýze byly zohledněny nejhlubší prohlubně 

a nejvyšší vrcholy. Z nejmenších hodnot parametru St a Sz plyne, že se povrch 

soustruženého vzorku nejpomaleji opotřebí, vzhledem k nejmenším vzdálenostem mezi 

výstupky a prohlubněmi. Dále, pokud by byl na tyto povrchy nanesen mazací film, došlo by 

u soustruženého povrchu k nejpomalejšímu protržení filmu. V praxi je proto nutné hodnotit 

povrch komplexněji a nebrat v úvahu pouze parametr Ra, který je nejběžněji používaný, 

když se hovoří o profilu povrchu. Nejlépe tedy dopadl soustružený povrch, stejně jako 

u oceli ČSN 41 2050.  

Parametr RSm, je pro technologii frézování a broušení téměř identický, což mohlo být 

způsobeno tím, že frézovaný povrch dosahoval téměř poloviční hodnoty drsnosti Ra. 

U soustruženého povrchu byl výsledek parametru RSm největší. V praxi bývá parametr RSm 

obvykle roven posuvu při obrábění, avšak lze vidět, že v tomto případě se tyto hodnoty liší, 

což jen potvrzuje, že tato spojitost ne vždy platí. 

Dalším výstupem z měření na přístroji Talysurf CCI Lite (viz kap. 9.2) a také posledním 

sledovaným, je nosná křivka povrchu. Na obr. 37-39 jsou zobrazeny nosné křivky pro 

jednotlivé technologie obrábění. Křivky mají charakteristický tvar pro příslušné technologie 

obrábění. Hodnoty pro jednotlivé nosné křivky jsou zobrazeny v tab. 25. 
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Obr.37 Nosná křivka soustruženého povrchu ČSN 41 5142. 

 

Obr. 38 Nosná křivka frézovaného povrchu ČSN 41 5142. 
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Obr. 39 Nosná křivka broušeného povrchu ČSN 41 5142. 

Tab. 25 Vyhodnocení parametru nosné křivky oceli ČSN 41 5142. 

Ocel  Rpk Rk Rvk MR1 MR2 

ČSN 41 5142  µm µm µm % % 

Soustružení 0,083 0,294 0,062 15,70 86,13 

Frézování 0,101 0,244 0,085 8,211 85,99 

Broušení 0,149 0,533 0,188 9,91 87,88 
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Nejmenší hodnoty Rpk dosahuje technologie soustružení, což pro praxi může znamenat, že 

soustružený povrch nebude protrhávat mazací film tolik, co ostatní povrchy vyrobené jinými 

technologiemi. Největší hodnoty Rvk byly opět naměřeny u povrchu vyrobeného technologií 

broušení, tzn., pokud by se na vzorky nanášelo nějaké mazivo, tak by na broušeném povrchu 

drželo nejlépe. Samotná šířka jádra Rk, má v praxi největší význam pro funkční vlastnosti 

povrchu. Nejnižší hodnoty tohoto parametru byly naměřeny u technologie frézování, mělo 

by tedy docházet k pomalejšímu opotřebování funkční plochy než u povrchu vytvořeného 

broušením a soustružením. Nicméně je opět potřeba brát v úvahu špatné podmínky při 

broušení povrchu, a to zejména špatně vycentrovaný a opotřebovaný brousící kotouč. 

Obecně se předpokládají nejlepší vlastnosti funkční plochy (nejmenší hodnota Rk) pro 

broušený povrch, čemuž v tomto případě tak nebylo. Z výsledků měření lze vidět, že každá 

technologie obrábění bude mít určité výhody a nevýhody pro různá praktická využití. Proto 

je nutno zvolit technologii obrábění, právě dle toho, k jakému účelu bude povrch sloužit. 

Nelze tak jednoznačně stanovit, která technologie je nejlepší. 

11.3 Vyhodnocení měření pro ocel ČSN 41 5330 

Pro ocel ČSN 41 5330 se při vyhodnocování měření postupovalo obdobně jako u oceli ČSN 

41 2050 a oceli ČSN 41 5142, proto byly zmíněny pouze klíčové hodnoty z měření a ostatní 

doprovodné snímky povrchu, profilu drsnosti a vlnitosti jsou uvedeny v přílohách. V tab. 26 

a grafu 4 jsou zpracovány výsledky měření, obdobně jako u předchozích ocelí. 

Tab. 26. Textura povrchu oceli ČSN 41 5330. 

3D 

Parametry 
Soustruženo  Frézováno  Broušeno  

Sa [µm] 0,26 0,24 0,39 

Sq [µm] 0,32 0,29 0,49 

Sz [µm] 1,57 1,45 2,54 

St [µm] 1,58 1,49 2,55 

2D 

Parametry 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 
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Ra [µm] 0,22 0,026 0,18 0,009 0,33 0,015 

Rq [µm] 0,28 0,033 0,22 0,010 0,42 0,019 

Rz [µm] 1,29 0,135 1,03 0,065 2,09 0,136 

Rt [µm] 1,43 0,133 1,12 0,074 2,33 0,145 

Délkový 

parametr 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

RSm [mm] 0,025 0,005 0,018 0,004 0,017 0,003 

 

 

Graf 4. Porovnání parametru oceli ČSN 41 5330. 
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Z grafu 4 lze vidět, že i přes snahu dosažení podobných drsností povrchu, byla u technologie 

frézování změřena nižší drsnost Ra, než u technologie soustružení a to o 20 %. Pro 

technologii broušení je velikost parametru Ra téměř dvojnásobná v porovnání s technologií 

frézování. I přes nastavení stejných obráběcích podmínek ve snaze dosažení podobných 

hodnot drsnosti, se v tomto případě technologie frézování a broušení odchýlila 

od technologie soustružení. Odchýlení hodnot drsnosti mohlo být způsobeno chemickým 

složením materiálu či stavem použitého nástroje. Očekávalo se, že technologie broušení 

bude dosahovat nejvyšší drsnosti a také nejlepší hodnoty ostatních parametrů. Špatný stav 

brousícího kotouče opět způsobil vznik horší textury povrchu, jako u vzorků ocelí ČSN 41 

2050 a ČSN 41 5142. Takto vzniklý povrch ovlivnil hodnoty sledovaných parametrů, 

zejména 

u parametrů Rz a Rt, které dosahují u broušeného povrchu nejvyšších hodnot. Při tomto 

měření lze opět vidět, že všechny profilové parametry (Ra, Rq, Rz, Rt) jsou nižší, než plošné 

parametry (Sa, Sq, Sz, St). Projevilo se, že při plošné analýze byly zohledněny nejhlubší 

prohlubně a nejvyšší vrcholy. Z nejmenších hodnot parametrů St a Sz plyne, že se povrch 

frézovaného vzorku nejpomaleji opotřebí, vzhledem k nejmenším vzdálenostem mezi 

výstupky a prohlubněmi. Dále pokud by byl na tyto povrchy nanesen mazací film, dojde 

u frézovaného povrchu k nejpomalejšímu protržení filmu.  

Parametr RSm nabývá u technologie broušení nejmenších hodnot, což opět potvrzuje vztah 

mezi periodickým a neperiodickým profilem povrchu. U soustruženého povrchu byla 

hodnota parametru RSm největší. V praxi bývá parametr RSm obvykle roven posuvu při 

obrábění, avšak lze vidět, že v tomto případě se tyto hodnoty liší, což jen potvrzuje, že tato 

spojitost ne vždy platí. 

Dalším výstupem z měření na přístroji Talysurf CCI Lite (viz kap. 9.3) a také posledním 

sledovaným, je nosná křivka povrchu. Na obr. 40–42 jsou zobrazeny nosné křivky pro 

jednotlivé technologie obrábění. Křivky mají charakteristický tvar pro příslušné technologie 

obrábění. V tab. 27 jsou zobrazeny výsledky měření. 
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Obr. 40 Nosná křivka soustruženého povrchu ČSN 41 5330. 

 

Obr. 41 Nosná křivka frézovaného povrchu ČSN 41 5330. 
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Obr. 42 Nosná křivka broušeného povrchu ČSN 41 5330. 

Tab. 27 Vyhodnocení parametru nosné křivky oceli ČSN 41 5330. 

Ocel  Rpk Rk Rvk MR1 MR2 

ČSN 41 5142  µm µm µm % % 

Soustružení 0,463 0,691 0,179 25,02 86,39 

Frézování 0,080 0,427 0,191 10,68 81,31 

Broušení 0,179 0,696 0,530 7,079 91,44 
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Nejmenší hodnoty Rpk dosahuje technologie frézování, což pro může praxi znamenat, že 

frézovaný povrch nebude protrhávat mazací film tolik, co ostatní povrchy, vyrobené jinými 

technologiemi. Nejvyšší Rvk bylo opět naměřeno u povrchu vyrobeného technologií 

broušení, tedy v případě, že by se mělo na vzorek nanášet mazivo, tak na broušeném povrchu 

bude držet nejlépe. Samotná šířka jádra Rk, má v praxi největší význam pro funkční 

vlastnosti povrchu. Nejmenší hodnoty tohoto parametru byly zjištěny u technologie 

frézování, tzn. nejpomalejší opotřebování funkční plochy povrchu ze všech sledovaných 

technologií obrábění. Nicméně je třeba brát v úvahu špatné podmínky při broušení povrchu, 

a to zejména špatně vycentrovaný a hodně opotřebovaný brousící kotouč. Obecně se 

předpokládají nejlepší vlastnosti funkční plochy (nejmenší hodnota Rk) pro broušený 

povrch, čemuž v tomto případě tak nebylo. Z výsledků si lze povšimnout, že každá 

technologie obrábění bude mít určité výhody a nevýhody pro různá praktická využití. Proto 

je nutno zvolit technologii obrábění, právě dle toho, k jakému účelu bude povrch sloužit. 

Nelze tedy jednoznačně stanovit, která technologie je nejlepší. 
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12 PROVEDENÍ SCRATCH TESTU  

K provedení tribologické zkoušky, konkrétně scratch testu, byl použit přístroj Bruker 

UMT-3 (viz kap. 9.5). Princip scratch testu je založen na vytvoření vrypu na zkušebním 

vzorku. Jako indentor byl použit Rockwellův diamantový kužel s vrcholovým úhlem 120°, 

který působil konstantním zatížením silou 50 N. Při provádění zkoušky bylo postupováno 

dle normy ASTM G171 - 03, a to tak, že indentor byl opatrně přiveden do kontaktu se 

vzorkem tak, aby nedošlo k rázu. Bylo aplikováno plné zatížení 50 N a poté byl aktivován 

pojezdový pohon, který vytvořil vryp o požadované délce. Následně byl indentor od vzorku 

oddálen a přemístěn na nové místo, kde byl vytvořen další vryp rovnoběžně s předchozím. 

Norma připouští nejmenší vzdálenost dvou vrypů jako pětinásobek šířky vytvořeného vrypu. 

Tento postup se opakuje nejméně třikrát. 

Parametry měření stop opotřebení jsou uvedeny v tab. 28. 

Tab. 28 Parametry měření stop opotřebení. 

Typ snímače. Rozsah Rozlišení Rychlost snímání 

Indukční, DIA hrot 

R2 µm  
500 µm 

vertikální příčné 

500 µm. s-1 

10 nm 2 µm 

 

Při jednom měření byla stopa analyzována na třech místech, a to 2 mm (1. místo měření) 

od horního okraje stopy, 5 mm (2. místo měření) od horního okraje stopy a 8 mm (3. místo 

měření) od horního okraje stopy (viz obr. 43). Délka stopy je 10 mm. 
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Obr. 43 Vyznačení měření stopy po scratch testu a délky stopy. 

Podmínky měření stop opotřebení jsou uvedeny v tab. 29. 

Tab. 29 Podmínky měření stop opotřebení. 

Měřená délka Krok snímání dat 
Vyhodnocovaná 

délka 
Filtrace 

2 mm 3 µm 300 μm - 

12.1 Postup vyhodnocení stop opotřebení 

Vyhodnocení stop opotřebení se skládalo z následujících kroků: 

1. Profile – zobrazení změřeného profilu délky 2 mm (obr. 44.). 

2. Levelling – vyrovnání profilu podle zvolené oblasti (obr. 45). 

3. Form removal – odstranění tvarových úchylek – polynomem 3. řádu. 

4. Zoom – zvětšení oblastí 1.(obr. 46), 2. a 3. stopy opotřebení. 

5. Depth – měření maximální hloubky 1.(obr. 47), 2. a 3. stopy opotřebení. 

6. Width – měření šířky 1. (obr. 48), 2. a 3. stopy opotřebení. 

7. Area of the hole – měření plochy 1.(obr. 49), 2. a 3. stopy opotřebení. 
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Obr. 44 Profil v délce 2 mm. 

 

Obr. 45 Profil po vyrovnání. 

 

 

Obr. 46 Zoom profilu. 
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Obr. 47 Hloubka stopy. 

 

Obr. 48 Šířka stopy. 

 

Obr. 49 Plocha stopy. 
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12.2 Vyhodnocení vrypové odolnosti 

Odolnost povrchu vzorků proti opotřebení byla hodnocena pomocí vrypové odolnosti HSp, 

výpočet byl proveden podle vztahu: 

𝐻𝑆𝑝 =
𝑘𝑃

𝑤2 [GPa]     (8) 

kde: 

k … geometrická konstanta [-] - pro tento experiment 8 

P … velikost normálové síly [N] - pro tento experiment 50 N 

w … šířka vrypu [mm] 

Vypočtené hodnoty vrypové odolnosti jsou uvedeny v tab. 30 a vyneseny v grafu 5. 

Tab. 30 Hodnoty vrypové odolností. 

Ocel 
Vrypová 

odolnost 
Soustruženo Frézováno Broušeno 

ČSN 41 2050 HSp [GPa]  6,169 6,084 5,924 

ČSN 41 5142  HSp [GPa]  7,344 6,686 6,986 

ČSN 41 5330 HSp [GPa]   7,853 7,651 7,271 
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Graf 5 Porovnání vrypové odolnosti. 

Vypočtené hodnoty vrypové odolnosti potvrzují propojení mezi tvrdostí materiálu, a to 

v tom ohledu, že stejně jako tomu bylo u měření tvrdosti, materiál ČSN 41 2050 má nejmenší 

vrypovou odolnost, poté následuje materiál ČSN 41 5142 a jako nejtvrdší se jeví materiál 

ČSN 41 5330. Při posuzování samotných technologií obrábění je obdobně vidět, že vzorky 

po soustružení mají největší vrypovou odolnost, což pro praxi znamená nejlepší vlastnosti 

proti opotřebení. Frézované vzorky mají hodnoty dost podobné, a proto lze tyto technologie 

s ohledem na funkčnost považovat za rovnocenné. Nejmenší vrypovou odolností disponují 

broušené vzorky, což se předpokládalo a následně potvrdilo. U oceli ČSN 41 5142 má 

nejmenší hodnotu vrypové odolnosti frézovaný vzorek, což bylo nejspíš způsobeno měřením 

v místě vady povrchu, které mohlo být zapříčiněno opotřebeným frézovacím nožem nebo 

chybou obsluhy. Pokud je známo, že se v praxi bude součást značně opotřebovávat, bylo by 

vhodné tuto součást vyrobit za pomocí technologie soustružení či frézování. 

12.3 Vyhodnocení hloubky a plochy stopy 

Mezi další vyhodnocované hodnoty patří hloubka stopy opotřebení a plocha stopy 

opotřebení. Měření proběhlo na třech místech stopy, a to ve vzdálenosti 2 mm, 5 mm 

a 8 mm (viz kap. 12.2). Následně byly hodnoty zprůměrované pro dosažení objektivních 

výsledků. 

Předpokládalo se, že u materiálu s nejvyšší vrypovou odolností bude změřena nejmenší 

hodnota šířky stopy. Z tab. 30 a grafu 6 lze vyčíst, že naměřené hodnoty hloubky stopy 

korespondují s vypočtenými hodnoty vrypové odolnosti. Čím větší hodnoty nabývá vrypová 

odolnost, tím menší je hloubka stopy v materiálu. 

 



 

82 

Tab. 31 Přehled hloubky stop opotřebení. 

Ocel Hloubka stopy Soustruženo Frézováno Broušeno 

ČSN 41 2050 [µm] 6,23 6,13 5,76 

ČSN 41 5142  [µm] 5,17 5,16 4,80 

ČSN 41 5330 [µm] 4,25 4,02 4,63 

 

 

Graf 6 Hloubka stopy. 

V grafu 6 lze vidět trend, který poukazuje na to, že soustružení a frézování mají velmi 

podobnou hloubku stopy. U oceli ČSN 41 2050 a ČSN 41 5142 vykazuje nejmenší hloubku 

stopy broušení, což se předpokládalo vzhledem k principu technologie broušení. U oceli 

ČSN 41 5330 byla zjištěna největší hloubka stopy ze všech porovnávaných technologií. 

Pravděpodobně se v místě měření vyskytla náhodná nedokonalost v povrchu materiálu 

a zkreslila měření.  

V tab. 32 jsou zobrazeny zprůměrované výsledky měření plochy stopy. Opět lze vidět 

tendenci růstu tvrdosti materiálu při klesající ploše stopy. Při vyhodnocování samotných 

technologií obrábění bylo zjištěno, že výsledky jsou si relativně podobné. Z trendu lze 

vyvodit, že nejmenší plochu stopy způsobuje technologie soustružení, což opět potvrzuje 

fakt, že u soustružených vzorků byla zjištěna největší hodnota vrypové odolnosti. 
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Tab. 32 Přehled plochy stop opotřebení. 

Ocel Plocha stopy Soustruženo Frézováno Broušeno 

ČSN 41 2050 [µm²] 1146 1204 1102 

ČSN 41 5142 [µm²] 869 936 934 

ČSN 41 5330 [µm²] 761 744 872 

 

 

Graf 7 Plocha stopy. 
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ZÁVĚR 

V teoretické části práce byl proveden rozbor jevů opotřebení, tření, mazacích vlastnosti 

a povlakování ve vztahu k textuře povrchu. Následně byly představeny a objasněny 

jednotlivé profilové parametry dle normy ČSN EN ISO 4287 a plošné parametry povrchu 

dle normy ČSN EN ISO 25178-2. Trendem dnešní doby je čím dál častější používání 

plošných parametrů k popisu povrchu, na místo profilových parametrů. 

Cílem praktické části práce bylo zhodnocení textury povrchu zkušebních vzorků různých 

ocelí, jejichž funkční plochy byly vytvořeny různými technologiemi třískového obrábění 

(soustružení, frézování, broušení) dle předem stanovených parametrů. Pro měření 

sledovaných parametrů byly použité přístroje Talysurf CCI lite, Talysurf CLI 1000, LEVO 

800 AT, Bruker UMT-3, Q4 Tasman a Olympus DSX 500. Měření probíhalo na Univerzitě 

obrany v Brně pod odborným dohledem způsobilého dozoru. 

V tab. 11–13 jsou zobrazeny naměřené hodnoty chemického složení zkoumaných vzorků, 

které byly následně porovnány s akceptovatelnými hodnotami, dle příslušné normy. Dále 

jsou v tab. 18 zaznamenány hodnoty tvrdosti vzorků, které byly hodnoceny metodou podle 

Vickerse. V tab. 22, 24 a 26 jsou uvedeny naměřené hodnoty profilových, plošných 

a délkových parametrů, příslušných ocelí. Tyto údaje byly vyhodnoceny ve vztahu 

k jednotlivým technologiím třískového obrábění. Dále jsou v tab. 30–32 zobrazeny 

vypočtené a naměřené hodnoty z tribologických zkoušek, konkrétně scratch testu. 

V neposlední řadě jsou v tab. 23,25 a 27 vyhodnoceny parametry nosných křivek profilu 

jednotlivých vzorků.  

Pro objektivní hodnocení textury povrchu je potřeba brát v úvahu více normovaných 

parametrů než jenom nejběžněji používaný parametr Ra. Pokud bude povrch hodnocen na 

základě jednoho parametru, bude dosaženo pouze dílčího pohledu na texturu povrchu, což 

může být značně zavádějící a vést ke špatným závěrům ohledně celkové kvality povrchu. 

Parametry by měly být vždy voleny s ohledem na požadavky provozních aspektů funkční 

plochy povrchu. Experimentem bylo potvrzeno, že hodnoty plošných parametrů dosahují 

pravidelně vyšších hodnot než jejich profilové ekvivalenty. Obzvlášť parametry St, Sz, 

jejichž výsledky byly až dvojnásobné.  

Při vypracovávání scratch testu bylo zjištěno, že zásadní význam na hodnotu vrypové 

odolnosti má tvrdost materiálu. Samotná technologie obrábění neměla až tak zásadní vliv. 

Proto by se měl v praxi v první řadě správně zvolit materiál pro danou součást a poté, až 

technologický postup obrábění.  
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I přes snahu dosažení podobné drsnosti povrchu Ra, došlo při stanovení stejných obráběcích 

podmínek k naměření rozdílných hodnot. Z toho vyplývá, že je nutno přihlížet i na ostatní 

faktory, jako je samotné chemické složení materiálu, které bylo u všech vzorků naměřené 

v mezích hodnot definovaných příslušnou normou, a i přes to se materiál v různých místech 

choval vždy trošku jinak. Dalším rozhodujícím faktorem, který v tomto experimentu sehrál 

zásadní roli, byla příprava stroje a nástroje, jež by měla být provedena před každým 

procesem obrábění. Pro broušení si obsluha stroje nezkontrolovala brousící kotouč, který, 

jak se zpětně ukázalo, nebyl vycentrovaný a byl velmi opotřebený. Proto výsledky měření 

broušených vzorků dosahovaly nejvyšších hodnot sledovaných parametrů a byly 

vyhodnoceny jako vzorky s nevyhovující strukturou povrchu.  

Povrchy soustružených vzorků vyrobených z ocelí ČSN 41 2050 a ČSN 41 5142 nabývaly 

nejnižších hodnot sledovaných parametrů (zejména St a Sz), a proto je takto vzniklý povrch 

nejvíce vyhovující. U oceli ČSN 41 5330 byl na základě nejnižších hodnot sledovaných 

parametrů vyhodnocen jako nejvíce vyhovující povrch ten, který byl vyroben technologii 

frézování. Z experimentu vyplynulo, že zásadní vliv na texturu povrchu má volba materiálu 

a poté až samotná volba technologie třískového obrábění. Soustružený povrch vykazoval ve 

většině testů nejlepší vlastnosti. 
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14 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Značení Význam Jednotky 

Ft Smykové tření N 

Fn Kolmá tlaková síla N 

f Koeficient smykového tření - 

ξ Rameno valivého odporu m 

R Poloměr průřezu tělesa m 

F0 Napínací síla před tělesem N 

μ Součinitel tření opásáním - 

θ Úhel opásání rad 

Ra Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu μm 

Z(x) výška posuzovaného profilu v libovolné poloze x μm 

lr  Základní délka profilu Mm 

Rq Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu μm 

Rt Celková výška profilu povrchu μm 

Rz Největší výška profilu μm 

Rp Největší výška výstupku profilu μm 

Rv Největší hloubka prohlubně profilu μm 

Rsm Průměrná šířka prvků Mm 

Sa Aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu μm 

Sq Základ průměrné výšky čtvercem omezené stupnice povrchu μm 

Sp Maximální výška vrcholu omezené stupnice povrchu μm 
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Sv Maximální hloubka prohlubně omezené stupnice povrchu μm 

Sz Maximální výška omezené stupnice povrchu μm 

Rpk Redukovaná výška vrcholů μm 

Rvk Velikost a četnost prohlubní na povrchu μm 

Rk Výška jádra profilu μm 

MR1 Horní mez jádra % 

MR2 Dolní mez jádra % 

HSp Vrypová odolnost GPa 

k  Geometrická konstanta - 

P Velikost normálové síly N 

w  Šířka vrypu mm 
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