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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá analýzou dat získaných z povrchu hliníkové slitiny 7475-T7351 po 
čelním frézování s náklonem nástroje o 1°. Úvodní část je teoretického charakteru 
a vysvětluje základní principy měření topografie povrchu a přístrojů, které jsou schopné 
poskytnout relevantní data přímo ze snímané součásti. Dále jsou uvedeny způsoby 
vyhodnocování získaných informací, zejména pomocí různých typů parametrů 
definovaných normami ČSN EN ISO. Praktická část se zabývá pořízenými daty z povrchu 
vzorku pomocí přístroje Alicona IF-G5. Z naměřených parametrů je posuzován charakter 
textury povrchu při náklonu nástroje, rozdílnost profilových a plošných parametrů a 
v neposlední řadě stav povrchu v místě průjezdu nástroje a na spojnici průjezdů. 
V závěrečném ekonomickém zhodnocení je zjištěna souvislost mezi posuvem a cenou 
obrábění. 

Klíčová slova 

náklon nástroje, topografie povrchu, drsnost, posuv na zub, textura povrchu 

 
ABSTRACT  

This paper deals with the analysis of data obtained from the surface of aluminum alloy 
7475-T7351 after face milling with a tool inclination of 1°. The theoretical part explains 
the basic principles of measuring the topography of the surface and instruments that are 
able to provide relevant data directly from the scanned part. The following part contains 
the methods of evaluating the information, especially using various types of parameters 
acquired from ČSN EN ISO standards. The practical part focuses on the data obtained 
from the sample surface using the Alicona IF-G5. This information determines the 
character of the surface texture with the tool inclination and the difference between the 
profile and surface parameters. There is also described surface texture in the tool path and 
on the edge of the tool path. In the final economic evaluation, the connection between the 
feed per tooth and the machining price is found. 

Key words 

tool inclination, surface topography, roughness, feed per tooth, surface texture 
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ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je detailní analýza topografie povrchu strojní součásti 
z pohledu vyhodnocování parametrů definovaných normami. Hodnocení textury materiálu 
se dlouholetým vývojem již dostalo do „nano“ úrovně a ve srovnání s přístupem z počátků 
této vědecké disciplíny, kdy veškerá analýza povrchu zabrala letmý pohled odborníka, 
působí téměř mimozemsky. Tento progres se ovšem nedostavil ze dne na den, ale 
postupnými kroky, kdy každé období za sebou zanechalo pro svoji dobu nedocenitelné 
objevy, z nichž některé jsou dnes stále nepřekonané a hojně využívané. V dnešní době, kdy 
je jen málo prostoru pro chyby, tak právě detaily rozhodují a určují, jak kvalitní práce byla 
vykonána. Je nezbytné začít od těch nejmenších věcí, které mohou mít dalekosáhlý 
význam, a to platí obzvlášť u textury materiálů. 

S nástupem technologického pokroku v posledních letech se objevily nové typy přístrojů 
s inovativními postupy, které jsou schopné pořídit nepřeberné množství informací o 
studovaném povrchu. Po prvotním seznámení se základními principy měření a existujícími 
metodami jsou tyto přístroje podrobně charakterizovány v první kapitole práce. Druhá část 
je zaměřena právě na informace poskytované těmito přístroji a jejich zařazení do systému 
podle aktuální sbírky technických norem zabývajících se tímto oborem. Tyto informace, 
v normách definované jako parametry povrchu, jsou rozděleny do jednotlivých skupin 
podle původu jejich naměření a jednotlivě interpretovány v závislosti na celkové 
důležitosti a míře výskytu v praxi. Následující praktická část se věnuje analýze 
naměřených dat, jejich porovnávání a dedukci předpokládaných dopadů na celkovou 
funkčnost. Získané informace jsou následně shrnuty a stručně uvedeny jako celkový 
výsledek práce v závěrečné části. 
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1 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY MĚŘENÍ TEXTURY POVRCHU 

Textura povrchu má důležitý vliv na vlastnosti a chování materiálů. V očích technologů ale 
nebyla vždy na prvním místě. Teprve až s postupem času získávala více na důležitosti. 
Od počátku se měřila pouze pomocí lidských smyslů. Později, jak se vyvíjely novější 
technologie, bylo zjištěno, že při obrábění materiálu se mění její vlastnosti a stojí tedy za 
hlubší zkoumání. Průmyslové společnosti se tedy začaly věnovat jejímu výzkumu. 
Poslední dobou se už s velmi rychlým vývojem moderních technologií rozjíždějí i závody 
o co nejpřesnější a nejmodernější způsoby měření. Ke klasickým dotykovým způsobům se 
přidalo v mnohých ohledech revolučnější bezdotykové. Světoví výrobci museli pružně 
zareagovat na zvyšující se požadavky na kvalitu povrchů součástí. Do vývoje nahlas 
promlouvá i tlak na co nejlepší poměr kvality a ceny. Výsledkem progresu je samozřejmě 
zlepšování technických parametrů současných měřidel, ale i nárůst nových měřicích 
systémů. Porovnávání kontaktních a nekontaktních metod, jejich výhody, nevýhody 
a přístroje schopné jednoduše určovat požadované parametry budou dále uvedeny 
v následujících kapitolách. Všechny způsoby a postupy jsou pod hlavičkou sbírky norem 
ČSN EN ISO, které určují základní pravidla a jsou tak nezbytné pro všechny druhy měření 
[1]. 

Textura povrchu  

Povrchová textura vyjadřuje skutečný povrch materiálu včetně všech nerovností. Součástí 
jsou náhodné i opakované geometrické úchylky získané během obráběcích procesů. 
Textura povrchu přímo ovlivňuje funkční vlastnosti součástí [2]. Podle norem ČSN EN 
ISO 25178-6 využívají přístroje celkem 3 metody, pomocí nichž jsou schopné měřit 
texturu povrchu [3]. 

 

1.1 Způsoby měření 

Čárová profilovací metoda 

Prvním ze způsobů je čárová profilovací metoda, podle které se vytváří dvourozměrný graf 
nepravidelností povrchu. Data se znázorňují jako výška funkce z(x) a získávají se pomocí 
skenování dotykového hrotu, interferometrem s posunem fáze a optickým diferenciálním 
profilovačem. U některých metod (např. kruhový interferometrický profilovač) se pomocí 
rotačního skenování ve válcovém souřadném systému dají určit i kruhové profily [3].  

 

Metoda plošné topografie 

Druhým způsobem je metoda plošné topografie, díky které se vytváří topografický obraz 
povrchu jako výšková funkce z(x,y) dvou nezávislých proměnných x a y. Pro měření je 
využíváno hned několik přístrojů, např. interferometrický mikroskop s posunem fáze, 
konfokální mikroskop, digitální holografický mikroskop nebo mikroskop atomových sil 
[3]. 

 

Metoda integrování plochy 

Podle této metody se měří reprezentativní plocha povrchu a generují numerické výsledky, 
které závisí na vlastnostech povrchové textury. Metoda integrace plochy se využívá 
ve spojení se srovnávacími vzorky drsnosti pro rozlišení částí vyrobených podobným 
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způsobem nebo pro opakované hodnocení textury povrchu. Mezi techniky používané pro 
zjištění dat se řadí pneumatické měření, kapacitance rovnoběžných desek nebo technika 
úplného integrovaného rozptylu světla [3]. 

 
Přístroje, které měří povrch materiálu, lze rozdělit podle kontaktu se snímanou plochou 
na dotykové (kontaktní) a bezdotykové (bezkontaktní). 

 

1.2 Kontaktní měření 

Klasické kontaktní metody jsou přesně definovány podle standardů ISO, a proto byly 
dlouhou dobu preferovány. Výhodou oproti bezdotykovým metodám může být 
akceptovatelná míra znečištění povrchu nebo nižší pořizovací cena měřicích přístrojů. 
Nicméně u některých povrchů (např. v místech, kde bývají velké rozměrové rozdíly) 
dotykovým způsobem prakticky měřit nelze. Mezi další nevýhodu kontaktní metody patří 
možnost poškození zkoumaného vzorku materiálu [4]. 

 

1.2.1 Profilové měření 

Profilové měření, jak sám název napovídá, získává informace pouze z profilů povrchu. 
Jedná se o velmi starý způsob měření, který už je používán téměř celé století. Snímání 
může být provedeno dvěma způsoby [5]. 
 
Absolutní snímání –  měřicí základnou je přímá nebo tvarová dráha snímače. Tento typ 

snímání je preferován normami [66]. 
 
Relativní snímání –  měřicí základnou je dráha tvořená opěrnou patkou, která klouže 

po povrchu [66]. 
 
Kontaktní přístroj (profilometr) získává informace o povrchu součásti pomocí speciálního 
hrotu, který snímá souřadnice posuzovaného povrchu. Hrot je umístěn na raménku a je 
součástí tzv. indukčního snímače, viz obr. 1.1. Konstantní rychlostí se pohybuje po 
povrchu a snímá nerovnosti. Pohyb hrotu musí být přesně kalibrován, aby byla data co 
nejpřesnější. Vertikální pohyb při přechodu přes členitý povrch je indukčním měřidlem 
konvertován na elektrický signál. Pro podrobnou analýzu se data následně digitalizují 
a posílají na připojený počítač. Celý proces musí probíhat s vysokým důrazem na kvalitu, 
protože generovaný signál je ovlivněn množstvím vedlejších parametrů, které mohou 
výsledné hodnoty ohrozit [5]. 

 

 
Obr. 1.1 Indukční snímač [6]. 
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1 Měřená součást 
2 Indukční snímač 
3 Posuvový mechanismus 
4 Zesilovač 
5 Filtr 
6 Registrační jednotka 
7 Jednotka zpracující signál 
8 Zobrazovací jednotka 

Obr. 1.2 Schéma kontaktního přístroje [7]. 

 
Hrot kontaktního přístroje se obvykle vyrábí z velmi tvrdých materiálů, např. z diamantu. 
Geometrie a normované charakteristiky měření jsou definovány normami a uvedeny na 
obr. 1.3. 
  

 
Obr. 1.3 Jmenovité hodnoty charakteristik profilometru [8]. 

 
U profilového měření záleží na kombinaci velikosti snímacího hrotu a povrchu 
zkoumaného materiálu. Tvar špičky hrotu je zaoblený, což při vysoké míře členitosti 
povrchu (výška, rozteč) má za následek, že hrot není schopen kopírovat veškeré 
nerovnosti. Zaznamenaná křivka tak neodpovídá textuře, je vlnitější, a dochází tak 
k mechanické filtraci. Je proto nutné volit měřený povrch tak, aby byl hrot schopen co 
nejlépe kopírovat reálný povrch [9]. 
 

 
Obr. 1.4 Zaznamenaný profil povrchu [10]. 
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Chybu měření kontaktního systému mohou způsobit úzké a hluboké prohlubně. Zaoblení 
špičky měřicího hrotu se pohybuje mezi 2–10 μm. Nicméně mikroskopické trhliny jsou 
velmi úzké a hrot tak není schopen kopírovat povrch až na úplné dno, což podstatně 
ovlivňuje naměřená data. Tato skutečnost je znázorněna na obr. 1.5 [9]. 
 

 
Obr. 1.5 Vliv zaoblení špičky hrotu na měření povrchu [9]. 

 
Dalším limitem přístrojů na kontaktní měření jsou úhly bočních ploch špičky kužele. Dle 
obr. 1.3 se využívají hroty s vrcholovým úhlem 90° a 60°. To může způsobit problém při 
nevhodně zvoleném povrchu, viz obr. 1.6.  
 

 
Obr. 1.6 Měření povrchu v těžko přístupných místech [9]. 

 

1.2.2 Plošné měření 

Další způsob dotykového měření má základ v profilové metodě. Prakticky se jedná o velký 
počet rovnoběžných profilových měření, kde se hrot po naměření jednoho profilu vždy 
posune v příčném směru o několik mikrometrů. Tímto způsobem se naměří celá plocha 
a pomocí počítačového softwaru se naměřené profily zobrazí ve 3D na jednom snímku [8]. 

Měření plochy tímto způsobem se jeví jako neefektivní z důvodu delšího času nutného 
k postupnému nasnímání celé plochy. Tento způsob je poměrně náchylný na nepřesnosti, 
které mohou vznikat v důsledku posuvu v kolmém směru na měřené profily. Obecně platí, 
že čím větší posunutí, tím větší chyba [8]. 
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Obr. 1.7 Trojrozměrný obraz tvořený z více dvojrozměrných měření [3]. 

 

1.3 Bezkontaktní měření 

Prostorové měření bezkontaktním způsobem umožňuje bližší analýzu vztahů mezi 
geometrií povrchu a jeho funkčními vlastnostmi. Díky rozvoji měřicí techniky 
a přidružených programů jsou dnešní způsoby přesnější a rychlejší. Oproti kontaktnímu 
měření získávají široké spektrum dat, což přináší komplexnější informace o zkoumané 
textuře. Výstupní data mohou být vyhodnocena jak matematicky, tak 3D grafickým 
zobrazením celého povrchu. Dále poskytují hodnocení celé struktury z pohledu funkčních 
charakteristik, jako jsou únavové vlastnosti, stárnutí, koroze, tření atd. Současné 
technologie také umožňují pozorování geometrie v celém životním cyklu produktu a na 
něm závislých funkcí [12, 13]. 

Měřidla s bezkontaktním způsobem využívají k měření snímače. Snímání je zajištěno 
odrazem signálu ze zkoumaného povrchu. Tento (nejčastěji světelný) bod má v průměru 
velikost několika mikrometrů. Nejběžněji se používají laserové snímače a CLA (Chromatic 
Lenght Aberration), jejichž princip je založen na rozkladu bílého světla. Nasnímaná data se 
zpracují a pomocí softwaru se dají zobrazit ve 3D vizualizacích [5].  

Nevýhodou bezkontaktních měřidel může být případná ztráta dat v krajních oblastech 
měřeného povrchu a také v místech náhlé změny struktury, např. hluboké prohlubně. Zde 
se paprsek nemusí odrážet správným způsobem a to způsobí, že hodnota není 
zaznamenána. Některá zařízení mohou mít problém s nedostatečnou nebo také přílišnou 
odrazivostí zkoumaného materiálu. Způsobené chyby vynecháním záznamu jsou 
interpolovány přístrojem, takže systém se sám od sebe snaží ztrátu dat korigovat. Logickou 
nevýhodou moderních bezkontaktních přístrojů je samozřejmě cena, která stoupá 
v závislosti na vyspělosti funkcí konkrétního přístroje [4]. 

Výhodou oproti kontaktním měřidlům je bezpochyby absence snímacího hrotu, který 
v některých situacích nebyl schopen věrohodně kopírovat povrch materiálu, případně ho 
mohl poškodit. Bezkontaktní měřidla využívající moderní softwary jsou schopné rychleji 
a komplexněji prozkoumat daný povrch a nabídnou tak uživateli širokou škálu dat, ze 
kterých lze vybírat. V relativně rychlém čase dokážou vymodelovat celý vzorek do 
digitální podoby (samozřejmě ve 3D). 
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1.3.1 Elektronová mikroskopie 

Elektronový mikroskop se od světelného mikroskopu liší nahrazením světelných částic 
fotonů elektrony. Místo skleněných čoček používá elektromagnetické, které dokážou 
generovat magnetické pole. Celý průběh pozorování musí probíhat ve vakuu kvůli možné 
interakci elektronů se vzduchem. Důležitou charakteristikou mikroskopu je mezní 
rozlišovací schopnost, která je dána vztahem (1.1): 

 

�� = �,�� 	
·�
 �     (1.1) 

 

kde:  λ [nm]  - vlnová délka elektronu, 

 n [–]  - index lomu, 

 α [°] - polovina vrcholového úhlu kužele paprsků vstupujících do objektivu. 

 

Rozlišovací schopnost daná tímto vztahem je pouze teoretická. Za reálných podmínek je 
hodnota nižší. Podle výše uvedeného vztahu je rozlišovací schopnost přímo úměrná vlnové 
délce. Hodnotu vlnové délky nejvíce ovlivňuje urychlovací napětí mezi katodou a anodou. 
Vzájemný vztah obou veličin lze získat z kinetické energie urychleného elektronu a vlnové 
délky [15].  

Kinetická energie elektronu: 

�� = �� = �� ���    (1.2) 

Vlnová délka elektronu: 

λ = ���      (1.3) 

Po dosazení rovnic vzniká přímý vztah mezi vlnovou délkou a urychlovacím napětím. 

�� = ��
��	�  ⇒ λ = �√��!"    (1.4) 

 

kde:  λ [nm]  - vlnová délka elektronu, 
h [J·s]  - Planckova konstanta (6,626·10-34 J·s), 
m [kg] - hmotnost elektronu (9,109·10-31 kg), 
U [V]  - urychlovací napětí, 
e [C]  - náboj elektronu (1,602·10-19 C), 
v [m/s] - rychlost elektronu. 
 

Výkonnostní rozdíl oproti optickému mikroskopu spočívá v hodnotě vlnových délek 
fotonů a elektronů. Zatímco světelný mikroskop má rozlišovací mez kolem 200 nm 
a maximální zvětšení je limitováno hranicí 1500x, elektronový mikroskop může díky velmi 
nízké vlnové délce elektronů dosáhnout zvětšení téměř 1 000 000x [16]. 

Elektronové mikroskopy se dělí na skenovací neboli SEM (Scanning Electron Microscope) 
a transmisní TEM (Transmission Electron Microscope). Skenovací mikroskopy se mohou 
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využívat pro výzkum všech druhů povrchů. Velikost je limitována pouze vakuovou 
komorou, která je nezbytná pro funkci. Transmisní mikroskopy se používají při analýze 
vnitřní struktury materiálu včetně atomů a molekul. Pro TEM je nezbytné, aby vzorek 
nebyl moc silný (10–500 nm) kvůli nezbytnému „prosvícení“ elektrony. Hlavní rozdíl mezi 
oběma metodami je ve schopnosti zvětšení [17]. 

K měření je zapotřebí urychlit elektrony, k čemuž se využívá magnetické nebo 
elektrostatické pole elektronových čoček. Zdrojem elektronů je elektronová tryska, kde se 
částice uspořádají do svazku. Tryska je složena z katody, anody a Wehneltova válce, které 
také udávají její optické vlastnosti. Elektrony vycházejí z hrotu nažhavené wolframové 
katody, odkud jsou pomocí urychlovacího napětí vedeny otvorem v anodě. Za pomoci 
kondenzorových čoček se průměr svazku zmenší na minimum a ozáří tak pouze zkoumané 
místo. To slouží k ochraně zbylé části vzorku, který se působením elektronů zahřívá. 
Zvětšený obraz zajišťuje objektiv a projektivy [18]. 

 

 
Obr. 1.8 Typy elektronových mikroskopů [15]. 

 

Obecnou výhodou elektronových mikroskopů je velké zvětšení a vysoká rozlišovací 
schopnost, která se pohybuje v desetinách nanometrů. Pro výzkum topografie povrchu je 
tedy více než dostatečný, dokonce poskytuje i informace ohledně materiálového složení. 
Mezi nevýhody se řadí vysoká pořizovací cena a větší nárok na prostor [16]. 

 

1.3.2 Konfokální mikroskopie 

Konfokální mikroskop disponuje vyšším kontrastem a rozlišením než většina metod 
světelné mikroskopie. Mikroskop se od ostatních liší tím, že obraz netvoří najednou, ale 
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jednotlivě bod po bodu. Tyto dílčí obrazy reprezentují jednotlivé řezy vzorkem 
a dohromady tvoří jeden celkový obraz. Výsledné snímky jsou vždy přesně zaostřené 
a vlivem postupného snímání se za pomoci počítače dají složit do 3D modelu [19].  

Konfokální mikroskop lze rozdělit na dva typy: 

Rastrující konfokální mikroskop 

U rastrovacího neboli řádkovacího mikroskopu je zdrojem světla laserový paprsek. Ten je 
zaostřený skrz konfokální clonku na dichromatické zrcadlo. Odtud je paprsek odražen a 
objektivem zaměřen na pozorovaný bod vzorku. Odražené světlo zpětně prochází 
objektivem, zrcadlem a skrz druhou konfokální clonku až do detektoru (fotonásobiče). 
Druhá konfokální clonka filtruje nezaostřené světlo z tlustších vzorků nebo z částí vzorků 
z míst mimo ohniskovou rovinu. Výsledný obraz z každého bodu je skenován a uložen 
společně s příslušnými souřadnicemi do počítače. Po nasnímání celého vzorku je 
z jednotlivých bodů sestaven výsledný obraz [20]. 

 
Obr. 1.9 Rastrující konfokální mikroskop [21]. 

 

Konfokální mikroskop s rotujícím diskem 

Od rastrujícího konfokálního mikroskopu se tento typ liší v přítomnosti rychle rotujícího 
kotouče (Nipkowovův kotouč). V kotouči se nachází velké množství oddělených clonek, 
přes které světlo proniká na zkoumaný povrch. Výhoda tak spočívá v rychlosti, kdy je 
zobrazováno více bodů najednou a v krátkém čase. Povrch vzorku je také uchráněn 
přílišnému vystavení ostrému záření laseru [20]. 
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Obr. 1.10 Konfokální mikroskop s rotujícím diskem [22]. 

 

Výhodou konfokální mikroskopie je vyšší axiální rozlišovací schopnost než většina metod 
světelné mikroskopie. Mikroskop také dokáže zabránit průchodu rozmazaného světla 
z nezaostřených částí vzorku. Pro analýzu mikroskopických struktur povrchu lze provést 
měření i tlustším materiálem pomocí optických řezů, které se díky zaznamenaným 
souřadnicím dají efektivně poskládat do 3D vizualizace [20].  

 

1.3.3 Mikroskopie skenovací sondou 

Skenování povrchu pomocí sondy funguje na zcela odlišném principu než dosavadní 
bezkontaktní měřicí přístroje. Základem je umístění mechanické sondy do těsné blízkosti 
zkoumaného povrchu. Při pohybu nad vzorkem sonda snímá povrch, vytváří signál a 
pomocí zpětné vazby je vertikálně řízena piezoelektrickou keramikou. Ta také umožňuje 
snímání povrchu po řádcích v rovině xy [24].  

Většina metod je schopná vytvářet trojrozměrný obraz. Rozlišení a rozpoznání různých 
vlastností již závisí na konkrétním typu sondy. Mezi výhody lze zařadit vysoké rozlišení 
výsledných obrazů. Na druhou stranu vyhodnocení je časově náročné a při měření mohou 
vznikat nepřesnosti, způsobené mechanickými vlastnostmi sondy nebo cizími vlivy 
(vibrace, posun vzorku) [25].  

Metod využívajících skenovací sondu je celá řada. Pro účely této práce byly vybrány tři 
základní typy: 

Mikroskopie atomárních sil (AFM) 

AFM je nejpoužívanější metoda z celé skupiny mikroskopie skenovací sondou. Jak již bylo 
zmíněno, hlavní částí, která měří topografii povrchu, je mechanická sonda. Měření může 
probíhat ve třech hlavních režimech: 

Kontaktní režim –  sonda se během měření pohybuje v tak těsné vzdálenosti vzorku, že 
vzniká odpudivá síla elektrostatického původu, která se snaží hrot 
oddálit od povrchu. Výška druhého konce sondy je konstantní 
a raménko se tak pohybuje pouze s využitím pružnosti [24].  

Bezkontaktní režim – hrot sondy se pohybuje nad povrchem, kde na něj působí přitažlivé 
van der Waalsovy síly. Díky nulovému kontaktu s povrchem se dají 
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měřit i elastické materiály. Výsledný signál je díky minimální 
působící síle velmi slabý. V blízkosti povrchu raménko osciluje 
a blíží se své rezonantní frekvenci [24].  

Poklepový režim –  je kombinací obou předchozích typů. Hlavním rozdílem je velká 
míra oscilace raménka. Tímto způsobem dochází ke kontaktu hrotu 
s povrchem. Výsledný obraz je získáván změnou rezonanční 
frekvence [24]. 

 

 
Obr. 1.11 Režimy měření atomovým mikroskopem [26]. a) kontaktní režim, b) bezkontaktní režim, 

c) poklepový režim. 

 

Mikroskop zkoumá přitažlivé a odpudivé síly v těsné blízkosti povrchu. Tyto síly působí 
na raménko s hrotem, což způsobuje jeho ohyb. Další částí mikroskopu je laserová dioda, 
která vysílá úzký svazek světla na špičku raménka. Tím vzniká hlavní informace, kterou 
detekuje laserový paprsek. Odražené světlo ze špičky raménka je snímáno fotodetektorem, 
který zachycuje i minimální změny a díky nim vyhodnocuje topografický obraz povrchu 
[24]. 

 

 
Obr. 1.12 Princip funkce atomového mikroskopu [23]. 

 

Výsledné rozlišení AFM je v porovnání s optickými metodami velmi vysoké a je 
srovnatelné s elektronovou mikroskopií. Výhodou je možné použití v kapalině. Díky této 
vlastnosti se často používá pro výzkum biologických vzorků. AFM nevyžaduje speciální 
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přípravu před použitím a poskytuje výsledný obraz ve 3D. Mezi nevýhody se řadí omezená 
velikost obrazu a malá rychlost měření [28].  

Rastrová tunelová mikroskopie (STM) 

Metoda STM byla známá jako první ze skupiny metod využívající skenovací sondu. 
V tomto případě jsou sonda i samotný povrch elektricky vodivé. Princip této metody 
spočívá v průchodu elektronů energetickou bariérou mezi hrotem a povrchem materiálu. 
Pokud je k oběma částem přivedeno elektrické napětí, bude tudy procházet tzv. tunelový 
proud. Množství protékajícího proudu závisí na vzdálenosti a napětím mezi hrotem 
a povrchem [24].  

Existují dva režimy měření: 

Konstantní výška –  výška ukotvení sondy z0 je konstantní, ale mění se velikost 
tunelového proudu. Výhodou tohoto režimu je rychlé snímání 
obrazu, protože není nutný pohyb vzorku, nicméně na úkor horší 
přesnosti. Při větší výšce se proud výrazně zmenší a je hůře 
měřitelný [24].  

Konstantní proud –  konstantní hodnota tunelového proudu je zajištěna zpětnou vazbou. 
Určující veličinou je napětí na piezoelektrické keramice. Tento režim 
umožňuje měřit větší změny profilu, ale je výrazně pomalejší [24].   

 

 
Obr. 1.13 STM mikroskop [27]. 

 

Mikroskopie magnetických sil (MFM) 

Bezkontaktní metoda MFM pracuje na stejném principu jako mikroskopie atomárních sil. 
Jediný rozdíl je ve využití magnetického hrotu sondy. Vzdálenost sondy od povrchu se 
pohybuje kolem desítek až stovek nanometrů. Pohyb sondy je realizován magnetickou 
interakcí mezi vzorkem a hrotem. Výsledný obraz vzniká skenováním pohybu sondy. 
MFM se využívá mimo jiné pro výzkum supravodivosti pevných látek nebo pro studium 
magnetických nanočástic [29].  
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1.3.4 Interferometrická mikroskopie 

Další skupinou bezkontaktních metod jsou přístroje využívající interferometrii světla. Tato 
oblast zahrnuje množství přístrojů, které se liší v několika aspektech. Interferometrické 
přístroje se rozdělují v první řadě podle využití světelných zdrojů. Prvním zdrojem je bílé 
světlo, na jehož principu funguje koherentní skenovací interferometrie. Druhým zdrojem je 
monochromatické světlo, které využívá metoda interference s fázovým posunem [30]. 

Koherentní skenovací mikroskopie 

Nejznámější metodou využívající koherentní vlastnosti je koherenční skenovací 
interferometrie CSI (Coherence Scanning Interferometry). Jak již bylo uvedeno, CSI pro 
osvětlení využívá bílé světlo, nejčastěji žárovku nebo LED diody. Princip spočívá ve 
vytvoření interferometrických proužků podle síly interference odraženého světla (resp. 
jeho vlnových délek) z povrchu vzorku. Ke každému proužku jsou přiřazeny výškové 
souřadnice. Při snímání se používá CCD kamera a údaje o intenzitě světla se řeší postupně 
pro každý pixel zvlášť [30]. 

 

 
Obr. 1.14 Obrazy interferenčních proužků v závislosti na síle odrazu světla u CSI [30]. 

 

Interferometrie s fázovým posunem 

Další metodou na bázi interferenční analýzy je interferometrie s fázovým posunem PSI 
(Phase Shifting Interferometry). Zde je princip podobný. Hlavní rozdíl oproti CSI je fázový 
posun při skenování v ose Z. Zde je nutné, aby výškový rozdíl dvou bodů byl menší než 
čtvrtina vlnové délky použitého světla [31]. Pro osvětlení je použito monochromatické 
světlo. Princip měření spočívá v rozdělení světla na dva paprsky. První paprsek dopadá na 
povrch měřeného vzorku a druhý na vnitřní referenční zrcadlo. Následně se oba paprsky 
setkávají a výsledné světlo dopadá zpět na detektor, kde se zobrazí výsledný obraz 
s fázovým posunem [32].  
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Obr. 1.15 Interferometr s fázovým posunem [31]. 

 

Koherentní přístroje jsou perspektivním způsobem měření topografie. Provádí přesnou 
charakteristiku povrchu. Měření je plně automatizované. Další výhodou je možná kontrola 
povrchových povlaků, např. měření její tloušťky, rovnoměrného rozložení nebo drsnosti 
povlakovaného povrchu [31]. 

 

1.3.5 Měření metodou Focus Variation 

Focus Variation je moderní bezkontaktní metoda, kterou používají hlavně přístroje 
společnosti Bruker Alicona. Díky technickým specifikacím je tato technika použitelná pro 
komplexní povrchovou analýzu. Focus Variation využívá kombinaci malé hloubky ostrosti 
optického systému s vertikálním skenováním. Součástí systému je přesná optika, která 
obsahuje různé systémy čoček a umožňuje tak více možností rozlišení. Vedle množství 
topografických informací, přístroj vybavený Focus Variation umí poskytnout také barevné 
3D obrazy vzorku. Mezi další kladné vlastnosti patří odolnost vůči vibracím. Metodu 
Focus Variation popisuje norma ČSN EN ISO 25178-606 [14, 33].  

Princip spočívá v zaostření paprsku bílého světla skrz polopropustné zrcadlo a objektiv na 
vzorek. V závislosti na textuře povrchu se světlo odráží do několika směrů. Paprsky 
odražené zpět na objektiv jsou zaznamenány senzorem v optické části. Vzhledem k malé 
hloubce pole optiky jsou ostře zobrazeny pouze některé části vzorku. K nasnímání celé 
plochy vzorku s plnou hloubkou ostrosti se optika pohybuje svisle podél optické osy. 
Získaná data jsou pomocí softwaru převedena do 3D barevných obrazů s vysokým 
rozlišením [33]. 

Metoda Focus Variation se liší od ostatních způsobů využitím světla. Během měření se 
mění intenzita osvětlení vzorku pomocí generátoru signálu. To neutralizuje odrazové 
vlastnosti zkoumaného materiálu a umožňuje zisk většího množství informací o povrchu. 
Dále přístroj využívá velký rozsah světelného zdroje, což umožňuje měření se sklonem 
více než 87° [33]. 
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Obr. 1.16 Metoda Focus Variation s přístrojem Alicona InfiniteFocus IFM G4e [34]. 
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2 ZPŮSOBY VYHODNOCOVÁNÍ A MĚŘENÉ PARAMETRY 

Se zvětšujícím se zájmem o komplexnější informace ohledně textury povrchu bylo nutné 
nastavit pravidla, kterými se tento obor bude řídit. Proto vznikly ucelené normy, kde byly 
stanoveny parametry ovlivňující vlastnosti povrchu materiálu.  

V dnešní době už nestačí hodnotit kvalitu povrchu pouze pomocí drsnosti. Po každé 
hloubkové i povrchové úpravě materiálu se naruší mikroskopická textura povrchu. Ta 
zásadně ovlivňuje kvalitu a správnou funkci postižené části materiálu. Eventuálně 
způsobené defekty se mohou projevit až po určité době aktivního provozu, a tak značně 
snížit životnost výrobku. V zájmu všech stran je tedy správné popsání textury a tím 
předcházení případných problémů. 

Základem pro bezchybný provoz součásti je určit vhodné vlastnosti pro konkrétní povrch, 
aby byla zajištěna správná funkčnost. Na druhou stranu ne ve všech případech je zapotřebí 
dokonale upraveného povrchu. Také vysoká kvalita může být někdy nežádoucí, a to nejen 
z ekonomického hlediska. Získané parametry tedy udávají komplexní analýzu povrchu 
součásti a pomáhají nacházet optimální řešení v jednotlivých případech. 

Součástí norem je množství parametrů, které popisují dané povrchy. Parametry uvedené 
v této práci budou konkrétně charakterizovány a rozděleny do dvou skupin: profilové 
parametry a plošné parametry. 

 

2.1 Princip vyhodnocování pomocí profilových parametrů 

Parametry povrchu jsou jasně definované zákonitosti. Profilové parametry jsou 
vyhodnocovány profilovou metodou, viz kapitolu 1.1, kde ze získaného profilu a po 
aplikování základních pravidel lze určit celkovou charakteristiku povrchu. Definice 
parametrů jsou uvedeny v normách ČSN EN ISO 4287 a pravidla hodnocení povrchů jsou 
specicfikována v ČSN EN ISO 4288. 

Dle normy ČSN EN ISO 4288 se parametry struktury nedají použít pro popis vad povrchu, 
které na materiálu vznikly např. manipulací nebo skladováním. Typickým příkladem jsou 
rýhy, póry atd. Součástí této normy jsou také pravidla o maximálních hodnotách 
nerovností. Podle pravidla maxima nesmí žádná hodnota parametru na kontrolovaném 
povrchu být větší než maximální hodnota v dokumentaci. Podle pravidla 16 % se za 
vhodný považuje povrch, na kterém nesmí víc než 16 % naměřených hodnot překročit 
specifikovanou horní mez uvedenou v dokumentaci. Totéž analogicky platí pro dolní mez 
parametru [35]. 

Podle normy ČSN EN ISO 4287 je před samotným měřením parametrů důležité definovat 
základní nastavení zkoumané součásti. V první řadě se určí souřadnicový systém (obvykle 
pravotočivý souřadný systém). Osa x je ve směru střední čáry, na ní kolmá osa y se nachází 
také na povrchu tělesa a osa z směřuje do prostoru. Skutečný povrch definuje povrch tělesa 
a odděluje ho od okolního prostředí. Profil povrchu je rovina kolmá k rovině skutečného 
povrchu ve vhodném směru. To znamená, že se měří ve směru, kde jsou očekávány 
největší (kritické) hodnoty [35, 36]. 
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Obr. 2.1 Znázornění skutečného povrchu s profilem povrchu [36]. 

 

Dalšími důležitými termíny při určování parametrů jsou základní a vyhodnocovaná délka. 
Základní délka je délka kontrolovaného povrchu ve směru osy x, na které se vyhodnocují 
profilové parametry. Označuje se lp, lr nebo lw podle odpovídajícího profilu. Součástí 
vyhodnocované délky ln je jedna nebo více základních délek, tzn. že leží ve stejném 
směru. Výsledná hodnota je průměr ze všech základních délek. Pro parametry drsnosti je 
z důvodu nepravidelného rozložení nerovností hodnota vyhodnocované délky 
normalizována ln = 5 lr. Při použití jiného počtu než normalizovaného musí být tento počet 
uveden indexem u značky parametru [35]. Základní délka pro drsnost a vlnitost má stejnou 
hodnotu jako mezní vlnové délky odpovídajících filtrů λc a λf. Základní délka pro základní 
profil je pak stejná jako vyhodnocovaná délka [37]. 

Pojem mezní vlnová délka (cut-off) je podle normy ČSN EN ISO 16610-21 definována 
jako vlnová délka sinusového profilu, kde 50 % amplitudy je přeneseno profilovým filtrem 
[11]. Mezní vlnová délka se může měnit v závislosti na charakteru struktury daného 
povrchu, ale přednostně nabývá hodnoty λc = 0,8 mm. Při použití jiné hodnoty musí být 
tato uvedena ve specifikaci a u výsledku. Cut-off je také funkcí měřicího přístroje, pomocí 
které se profil povrchu v rozmezí základní délky transformuje na elektrický signál [37]. 

Aby bylo možné získat z profilu povrchu parametry, je nutné nejprve provést filtraci. 
Cílem této operace je získat primárně základní profil, z něhož se následně určí profil 
drsnosti a profil vlnitosti. Princip filtrace spočívá v použití třech typů filtrů se stejnými 
přenosovými charakteristikami a s různou hodnotou mezní vlnové délky cut-off. Filtry 
mají za úkol rozdělit profily na dlouhovlnné a krátkovlnné složky. Jako první se použije 
filtr profilu λs, který odfiltruje kratší složky vln, které se nacházejí na povrchu a definuje 
tak základní profil. Na ten se použije filtr λc s vyšší mezní vlnovou délkou, který určí 
hranici mezi složkami drsnosti a vlnitosti. Tímto způsobem vzniká profil drsnosti. 
Použitím posledního filtru λf se naměří rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln. 
Profil vlnitosti vzniká mezi mezními vlnovými délkami λc a λf. Výsledné profily jsou 
zobrazeny na obr. 2.2 [38]. 
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Základním prvkem každého profilu definovaného v normách ČSN EN ISO 4287 je 
prohlubeň (směřující do materiálu) a výstupek (směřující z materiálu). Každý profil 
vzniklý filtrací dále obsahuje tzv. střední čáru, pomocí které se rozděluje na dvě části. Pro 
profil drsnosti je to čára, která odpovídá dlouhovlnné složce potlačené filtrem λc. U profilu 
vlnitosti tato čára odpovídá stejné složce odfiltrované λf a u základního profilu je to čára 
nejmenších čtverců odpovídající jmenovitému tvaru [36].  

 

 
Obr. 2.2 Profily drsnosti a vlnitosti v závislosti na přenosu a na vlnové délce [36]. 

 

2.1.1 Základní parametry 

Výsledkem provedené filtrace jsou profily, ke kterým náleží skupiny geometrických 
parametrů. P parametry se určují ze základního profilu, R parametry jsou získány z profilu 
drsnosti a W parametry se vypočítají z profilu vlnitosti. 

 

 
Obr. 2.3 Znázornění jednotlivých profilů [39]. 

 

Podle normy ČSN EN ISO 4287 je definováno pět skupin parametrů. 
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Výškové parametry (výstupky a prohlubně) 

Tab. 2.1 Největší výška výstupku profilu [36]. 

Největší výška 
výstupku profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Pp Rp Wp 

Výpočet 
  

Definice [36]  Výška Zp nejvyššího výstupku profilu v rozsahu základní délky. 

Znázornění 

  
 
Tab. 2.2 Největší hloubka prohlubně profilu [36]. 

Největší hloubka 
prohlubně profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Pv Rv Wv 

Výpočet 
  

Definice [36] Hloubka Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky. 

Znázornění 

  
 

#$,  �$, %$ = &'( )$ 

#�,  ��, %� = &'( )� 
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Tab. 2.3 Největší výška profilu [36]. 

Největší výška 
profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Pz Rz Wz 

Výpočet 

  

Definice [36] 
Součet výšky Zp nejvyššího výstupku profilu a hloubky Zv nejnižší 

prohlubně profilu v rozsahu základní délky. 

Znázornění 

  
 
Tab. 2.4 Průměrná výška prvků profilu [36].  

Průměrná výška 
prvků profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Pc Rc Wc 

Výpočet 
  

Definice [36]  Průměrná hodnota výšek Zt prvků profilu v rozsahu základní délky. 

Znázornění 

  

#* = #$ + #� 

R* = �$ + ��
W* = %$ + %�

#,,  �,, %, = 1� - ).
�

/�  
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Tab. 2.5 Celková výška profilu [36, 41]. 

Celková výška 
profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Pt Rt Wt 

Výpočet 
  

Definice [36] 
Součet výšky Zp nejvyššího výstupku profilu a hloubky Zv nejnižší 

prohlubně profilu v rozsahu vyhodnocované délky. 

Znázornění 

  

 

Základní výškové parametry jsou poměrně jasně definované. Největší výška výstupku 
profilu Rp a největší hloubka prohlubně profilu Rv označují maximální body odpovídající 
dané části povrchu. Parametr Rp charakterizuje výstupky povrchu a je tak důležitý pro 
míru opotřebování povrchu, např. v důsledku třecích sil. Oproti tomu Rv určuje prohlubně 
povrchu, které jsou důležité pro udržení maziva. Na druhou stranu právě prohlubně jsou 
náchylné na vznik trhlin a ohnisek koroze. Problém může vzniknout u parametru největší 
výška profilu (Rz), který byl ve starším vydání normy definován jako „výška nerovností 
z deseti bodů“. Starší přístroje tedy mohou měřit tento parametr jiným způsobem a z toho 
vyplývají rozdílně naměřené hodnoty. Rz je průměrem naměřených parametrů Rt [36]. 

Kromě celkové výšky profilu Rt jsou všechny ostatní parametry definované na základní 
délce. Tento parametr je důležitý u velmi namáhaných součástí, kde s rostoucí vzdáleností 
výstupku a prohlubně stoupá také riziko vzniku trhlin. Hodnota Rt je nestálá a velmi 
proměnlivá [40].  

 

 

 

 

 

 

 

 

#. ≥ #*;  �. ≥ �*;  %. ≥ %*
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Výškové parametry (průměrné hodnoty pořadnic) 

Tab. 2.6 Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [36, 41]. 

Průměrná 
aritmetická 

úchylka 
posuzovaného 

profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Pa Ra Wa 

Výpočet 
  

Definice [36] 
Aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic Z(x) v rozsahu 

základní délky. 

Znázornění 

  
 
Tab. 2.7 Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu [36, 41]. 

Průměrná 
kvadratická 

úchylka 
posuzovaného 

profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Pq Rq Wq 

Výpočet 

  

Definice [36] Kvadratický průměr pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky. 

Znázornění 

  

#',  �', %' = 12 3 |)(()| 6(7
�  

kde l = lp, lr případně lw 

#8, �8, %8 = 912 3 |)�(()| 6(7
�  

kde l = lp, lr případně lw 
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Tab. 2.8 Šikmost posuzovaného profilu [36, 41]. 

Šikmost 
posuzovaného 

profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Psk Rsk Wsk 

Výpočet   

Definice [36] 
Podíl průměrné hodnoty třetích mocnin pořadnic Z(x) a třetí 
mocniny hodnoty Pq, Rq nebo Wq v rozsahu základní délky. 

Znázornění 

  
 
Tab. 2.9 Špičatost posuzovaného profilu [36, 41]. 

Špičatost 
posuzovaného 

profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Pku Rku Wku 

Výpočet 
  

Definice [36] 
Podíl průměrné hodnoty čtvrtých mocnin pořadnic Z(x) a čtvrté 

mocniny hodnoty Pq, Rq nebo Wq v rozsahu základní délky. 

Znázornění 

  

��: = 1�8; < 12= 3 |);(| 6(7>
�  ? 

Psk a Wsk jsou definovány podobně 

�:@ = 1�8A < 12= 3 |)A(| 6(7>
�  ? 

Pku a Wku jsou definovány podobně 
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Parametr Ra patří k nejznámějším a nejpoužívanějším parametrům vůbec. Svoje místo má 
i ve výkresové dokumentaci, kde předepisuje drsnost pro plochy, které nemají uvedenou 
konkrétní hodnotu. Díky skutečnosti, že se vyskytuje velmi často, je velké množství i méně 
kvalitních přístrojů, které jsou schopné ho změřit. Mezi další výhody lze uvést, že je 
statisticky stabilní a opakovatelný. Podle definice je to parametr průměrový, tím pádem 
nedokáže zaznamenat rozdíl mezi výstupkem a prohlubní. To s sebou nese možný problém 
v náhodné přítomnosti výrazné anomálie ve struktuře [42]. 

 

 

 
Obr. 2.4 Znázornění povrchů se stejnou hodnotou Ra [43]. 

 

Nejpoužívanější hodnoty parametru lze najít ve strojírenských tabulkách v závislosti na 
typu obrábění a funkce povrchu. Pro běžné obrábění kovových materiálů se hodnoty Ra 
většinou pohybují mezi 1,6–12,5 μm, pro dokončovací metody od 0,8 μm až po tisíciny 
mikrometrů [44]. 

Parametr Rq je podobný jako Ra, ale reaguje citlivěji na změny, jelikož hodnoty amplitud 
povrchu se umocňují na druhou. Rq tak lépe reflektuje výrazné výstupky a prohlubně. 
Díky této vlastnosti jej lze použít na popis jemnějších povrchů, např. v optickém průmyslu 
[40]. 

Šikmost a špičatost posuzovaného profilu udávají rozložení výstupků a prohlubní. Díky 
šikmosti je možné rozlišit dva různé povrchy se stejnou hodnotou Ra, ale s rozdílným 
tvarem. U hodnoty šikmosti je důležité znaménko. Pokud je Rsk větší než nula, u povrchu 
převládají výstupky, pokud je hodnota záporná, dominují prohlubně. Špičatost udává, jak 
moc jsou výstupky nebo prohlubně koncentrovány na posuzovaném povrchu. Pokud je na 
povrchu velké množství výstupků a prohlubní, Rku dosahuje hodnoty vyšší než tři. 
V opačném případě je hodnota nižší [40]. 
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Délkové parametry 

Tab. 2.10 Průměrná šířka prvků profilu [36, 41]. 

Průměrná šířka 
prvků profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení PSm RSm WSm 

Výpočet   

Definice 
Aritmetický průměr šířek Xs prvků profilu v rozsahu základní 

délky. 

Znázornění 

  

 

Parametr RSm udává průměrnou délku mezi výstupky profilu na střední čáře. Jeho 
vlastnosti lze využít k použití správného filtru. Ačkoli v normách ČSN EN ISO 4287 je 
uveden pouze RSm jako jediný délkový parametr, v praxi se jich objevuje více. Jedním 
z dalších parametrů je RHSC (= počet přesahujících nerovností profilu). Tento parametr 
zahrnuje celkový počet výstupků na vyhodnocované délce, které dosahují vyšších hodnot, 
než předem daná referenční čára nebo rovina řezu. Výstupky totiž hrají významnou roli 
v míře opotřebení zatěžovaného povrchu, např. při tření. RHSC je velmi používaným 
parametrem v automobilovém průmyslu a obecně tam, kde výstupky výrazně ovlivňují 
funkci povrchu [40].  

Dalším parametrem používaným v praxi je RPc. Ve skutečnosti je velmi podobný 
parametru RHSC, ale uvažuje navíc výšku a frekvenci výstupků. RPc udává počet 
výstupků, které se nacházejí ve zvoleném pásmu okolo střední čáry. Výsledkem je počet 
výstupků na centimetr v rozsahu vyhodnocované délky. Uplatnění RPc spočívá 
v hodnocení charakteristik tváření, ohybu a při kontrole povrchu na přilnavost povlaků 
[40]. 

 

 

 

 

 

#B�,  �B�, %B� = 1� - C�
�

/�  
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Tvarové parametry 

Tab. 2.11 Průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu [36, 41]. 

Průměrný 
kvadratický sklon 

posuzovaného 
profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení PΔq RΔq WΔq 

Výpočet 
  

Definice [36] 
Kvadratický průměr sklonů pořadnic dZ/dX v rozsahu základní 

délky. 

Znázornění 

  

 

Tvarové parametry, někdy také nazývané hybridní parametry, charakterizují sklon 
povrchu. Průměrný kvadratický sklon je citlivý na velké lokální sklony povrchu, tím 
pádem je vhodný na velmi jemné povrchy. Používá se tak v oborech, kde jsou i malé 
změny důležité, např. v optice a elektronice.  

Podobně jako u délkových parametrů i zde normy definují pouze jeden parametr. Tím 
druhým je průměrný aritmetický sklon Rda (analogicky Pda a Wda). Oproti Rdq je méně 
citlivý a není tak vhodný na stejně jemné povrchy jako Rda. Využívá se ve všeobecném 
strojírenství a v automobilním průmyslu.  

Oba zmíněné parametry mají velký vliv na smykové vlastnosti a odrazivost povrchu. Čím 
menší sklon, tím lépe se světlo odráží a díky tomu má většinou materiál i subjektivně lepší 
vzhled [40]. 

 

 

 

 

�D8 =  9 12= 3 E6)(()6C F� 6(7>
�  

PΔq a WΔq jsou definovány podobně 
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Křivky a odpovídající parametry 

Tab. 2.12 Materiálový poměr profilu (nosný podíl) [36, 41]. 

Materiálový poměr 
profilu (nosný 

podíl) 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Pmr(c) Rmr(c) Wmr(c) 

Výpočet   

Definice [36] 
Poměr délky materiálu elementů profilu Ml(c) na dané úrovni c 

k vyhodnocované délce. 

Znázornění 

  
 
Tab. 2.13 Rozdíl výšky úseku profilu [36, 41]. 

Rozdíl výšky úseku 
profilu 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Pδc Rδc Wδc 

Výpočet 

  

Definice [36] 
Svislá vzdálenost mezi úrovněmi dvou úseků daného 

materiálového poměru. 

Znázornění 

  

#�=(,), ��=(,),  %�=(,) = &2(,)2G  

�H, = I(��=1) − I(��=2);  (��=1 < ��=2) 
Pδc a Wδc jsou definovány podobně 
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Tab. 2.14 Vzájemný materiálový poměr [36, 41]. 

Vzájemný materiálový 
poměr 

Parametr základního 
profilu 

Parametr profilu 
drsnosti 

Parametr profilu 
vlnitosti 

Značení Pmr Rmr Wmr  

Výpočet   

Definice [36] 
Materiálový poměr určený na úrovni části profilu Rδc, vztažený 

k úrovni C0. 

Znázornění 

  

 

Materiálový poměr profilu je poměr délky profilu ve výšce c k vyhodnocované délce. 
Ml(c) je součet úseků na úrovni parametru c, tedy rovnoběžce s osou x. Nosný podíl je 
většinou vyjadřován v procentech [36]. 

 

2.1.2 Parametry odvozené z křivek materiálu 

Další skupinu parametrů určuje tzv. křivka materiálového poměru profilu (nosná neboli 
Abbott Firestoneova křivka). Tato křivka představuje materiálový poměr profilu 
v závislosti na výšce úrovně. Význam parametrů Rmr(c) a nosné křivky je především 
v oblasti zatěžování funkčních povrchů a v souvislosti s třením, mazáním a celkovým 
opotřebováním.  

Pro výpočet parametrů je nutné křivku proložit náhradní přímkou. Tato přímka se 
vypočítává pro střední oblast křivky materiálového poměru pomocí metody nejmenších 
čtverců. Náhradní přímka je sečnou nosné křivky s délkou 40 % materiálového poměru 
a zároveň se nachází v místě, kde má křivka nejmenší sklon. V místech na okraji grafu, kde 
přímka protíná úsečky Mr = 0 % a Mr = 100 %, vzniknou dva body. Těmito body se 
proloží přímky rovnoběžné s osou x. Výškový rozdíl těchto přímek určuje hloubku jádra 
profilu drsnosti Rk a jejich průsečíky s nosnou křivkou definují materiálové podíly Mr1 
a Mr2. Nad horní hranicí jádra profilu se nachází redukovaná výška výstupků Rpk a pod 
spodní hranicí jádra je část redukovaná výška prohlubní Rvk [46]. 

 

#�=,  ��=, %�= = #�=,  ��=, %�=(I1) 
     I1 = I0 − �H, (G�NO #H, G�NO %H,) I0 = I(#�=0,  ��=0, %�=0) 
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Tab. 2.15 Parametry nosné křivky [46]. 

  Název parametru 

Rk Hloubka jádra drsnosti 
Rpk Redukovaná výška výstupků 

Rvk Redukovaná hloubka výstupků 

Mr1 Materiálový podíl 

Mr2 Materiálový podíl 

 

Výška jádra profilu je nejdůležitější pro zátěžové vlastnosti a celkově pro funkčnost 
povrchu. Čím menší je hodnota Rk (tedy sklon náhradní přímky), tím je povrch plošší. Při 
zvyšující se hloubce jádra probíhá opotřebení plochy rychleji. Parametr Rpk udává výšku 
vrcholů nad jádrem profilu. Tato část se při zatížení opotřebovává nejrychleji. Pro potřeby 
provozu by měla být hodnota Rpk co nejmenší. Redukovaná výška prohlubní zase 
analogicky udává podíl prohlubní pod jádrem profilu. Parametr Rvk plní důležitou úlohu 
při aplikaci maziv u kontaktních povrchů a povlaků. Materiálové poměry Mr1 a Mr2 
ukazují poměr mezi oblastmi výstupků, pruhlubní a jádra. Ovlivňují polohu jádra nosné 
křivky. Se zmenšující se vzdáleností parametrů klesá také kontaktní spolehlivost 
zatíženého povrchu.  [47]. 

 

 
Obr. 2.5 Parametry nosné křivky [12]. 

 

Podle normy ČSN EN ISO 13565-3 se další skupina parametrů určuje z pravděpodobnostní 
křivky materiálu, která je okrajově zmíněna i v ČSN EN ISO 4287. Tato křivka 
reprezentuje materiálový poměr, kde poměr délky profilu je uveden jako Gaussova 
pravděpodobnost. Hodnoty směrodatné odchylky zde jsou vyneseny lineárně na vodorovné 
ose (obr. 2.6). Zjednodušeně se pravděpodobnostní křivka rozdělí na oblast plošinek 
a prohlubní. Parametry se získají pomocí lineární regrese pravděpodobnostní křivky [49]. 
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Tab. 2.16 Parametry pravděpodobnostní křivky materiálu [49]. 

  Název parametru 

Rpq Sklon regresní přímky vedené oblastí plošinek 
Rvq Sklon regresní přímky vedené oblastí prohlubní 

Rmq 
Relativní materiálový poměr v místě průsečíků oblastí plošinek a 

prohlubní 

 

 
 Obr. 2.6 Parametry pravděpodobnostní křivky materiálu [49]. 

 

2.1.3 Parametry motif 

Parametry Motif pochází z prostředí francouzského automobilového průmyslu. Metoda je 
založena na rozdělení nefiltrovaného povrchu na geometrické prvky. Motif je definován 
jako část základního profilu mezi nejvyššími body dvou místních prvků, které nemusí být 
přilehlé. Parametry motif jsou vztaženy na profil drsnosti nebo na profil vlnitosti [50]. 
 
Tab. 2.17 Parametry motif drsnosti [51]. 

  Název parametru 

AR Průměrná rozteč prvků motif drsnosti 

R Průměrná hloubka prvků motif drsnosti 

Rx Největší hloubka profilu nerovnosti 

 

V tab. 2.17 jsou uvedené parametry motif drsnosti. Všechny parametry se vztahují 
k vyhodnocované délce. Hodnota Rx se tedy neurčuje pro jeden motif, ale pro celou 
vyhodnocovanou délku. 
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Obr. 2.7 Parametry motif drsnosti [51]. 

 

Tab. 2.18 Parametry motif vlnitosti [51]. 

  Název parametru 

AW Průměrná rozteč prvků motif vlnitosti 
W Průměrná hloubka prvků motif vlnitosti 

Wx Největší hloubka vlnitosti 

Wte Celková hloubka vlnitosti 

 

Parametry pro motif vlnitosti jsou vyjádřeny analogicky k parametrům pro motif drsnosti. 
Pro motif vlnitosti je nutné navíc definovat horní obálku základního profilu. Podle normy 
ČSN EN ISO 12085 je horní obálka spojnice přímek nejvyšších výstupků základního 
profilu po stanoveném omezení vrcholů. Ve skutečnosti nejsou uvažovány vrcholy, které 
výrazně vyčnívají z profilu [51]. 

 

 
Obr. 2.8 Parametry motif vlnitosti [51]. 
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2.2 Princip vyhodnocování pomocí plošných parametrů 

Historie plošného vyhodnocování sahá do počátku 90. let. V roce 1993 vzniklo prvních 14 
plošných (tzv. Birminghamských) parametrů. Ze začátku plošné parametry pouze 
vycházely z profilových včetně jejich pojmenování. Dnes jsou díky modernizaci měřících 
přístrojů už samozřejmou součástí moderní analýzy povrchů [52]. 

Plošné parametry jsou v mnohých ohledech výrazně inovativnější než klasické profilové. 
Asi nejdůležitější rozdíl spočívá v naměření 3D obrazů, které výrazně lépe popisují 
skutečný povrch a jeho funkční vlastnosti. Parametry jsou získávány z celé plochy. Oproti 
2D snímkům tak mají nespornou výhodu v množství naměřených dat, a tak je zde i menší 
prostor pro případné chyby. Dalším rozdílem od profilových parametrů je skutečnost, že se 
3D parametry nerozlišují podle profilů, na kterých byly naměřeny, ale mají pouze jedno 
značení (Sa, Sq atd.) [50].  

3D parametry jsou definovány na omezeném povrchu, kde jsou odstraněny nežádoucí 
složky vlnové délky. Na vyhodnocovaný povrch se tak jako u profilových parametrů musí 
použít filtrace. V první řadě se na naměřený povrch aplikuje S-filtr. Tím se získá základní 
povrch, kde jsou odfiltrovány nejkratší vlnové délky. Následuje použití F operátoru (filtru), 
který odstraní základní tvar. Vzniklý obraz je označován jako S-F povrch. Dle potřeby se 
na povrch použije L-filtr, který odstraní prvky s větší vlnovou délkou a vytvoří S-L povrch. 
Rozdíl ve vzniklých površích je dán zobrazeným intervalem vlnové délky [9, 53]. 

 

 
Obr. 2.9 Filtrace vlnové délky povrchu [54]. 
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Filtrování povrchu pro získání plošných parametrů je důležitá operace, a tak není divu, že 
existuje více typů. Mezi nejpoužívanější patří bezesporu Gaussovy filtry. Nicméně tyto 
filtry nejsou dokonalé, zejména kolem izolovaných výstupků nemusí být poskytovaná data 
zcela správná. Právě kvůli tomuto problému byly vynalezeny robustní filtry, využívající 
iterační algoritmy. Dalším typem filtru je kubický spline. Jeho výhoda tkví v lepším 
propojení řady bodů křivkou, díky vloženým bodům závislým na konstantě pružnosti. 
Morfologické filtry jsou založeny na principech dilatace a eroze ovlivňujících částice 
povrchu. Wavelets filtry využívají lokalizovanou harmonickou analýzu krátkodobých 
signálů. Texturu povrchu analyzují pomocí rozkladu do odlišných velikostních skupin. 
Mezi další typy filtrace lze uvést i Fourierovu transformaci (FFT) a mnoho dalších, které 
se stále vyvíjejí. Ty nejznámější jsou uvedeny ve skupině norem ČSN EN ISO 16610 [53]. 

Popisem plošných parametrů se zabývá norma ČSN EN ISO 25178-2 z roku 2012. Ta 
definuje také nové termíny geometrických prvků, které vznikly speciálně s cílem popsat 
3D obrazy. Mezi základní termíny patří pík, což je bod na povrchu, který se nachází výše 
než všechny ostatní v okolí. Naopak prohlubeň je definována jako nejnižší bod v okolí. 
Dalšími prvky jsou vrch a údolí, definovány jako oblast okolo píku, kde směr všech 
maximálních cest končí v píku, respektive oblast okolo prohlubně, kde směr všech 
maximálních cest končí v prohlubni. Přímky kurzu a hřebenové přímky jsou křivky 
oddělující přilehlé vrchy, resp. údolí. Speciálním prvkem je sedlo, které se definuje jako 
sada bodů na omezené stupnici, kde se kříží přímky kurzu a hřebenové přímky [55]. 

Plošné parametry jsou rozděleny na parametry pole, definované ze všech bodů na 
omezeném povrchu a parametry prvku, definované z podmnožiny předdefinovaných 
topologických prvků na omezeném povrchu [50]. 

 

2.2.1 Parametry pole 

Většina parametrů pole vychází z normy ČSN EN ISO 4287 a jsou jen převedeny pro 
potřeby plošné analýzy. Parametry pole se detailně zabývá norma ČSN EN ISO 25178-2 
a z té také bude čerpáno. Podle práce [50] jsou základní typy parametrů pole S parametry, 
které popisují amplitudu a poskytují informace o prostoru. Druhým typem jsou 
V parametry, které vycházejí z křivky materiálového poměru. Uvedené rozdělení podle 
nových norem dnes už neexistuje. V parametry jsou podle normy ČSN EN ISO 25178-2 
součástí skupiny funkčních a souvisejících parametrů. Vzhledem k vysoké členitosti 
normovaného rozdělení bude charakteristika probíhat zmíněným způsobem [55]. 

Mezi S parametry pole se řadí 4 skupiny parametrů – výškové, prostorové, hybridní 
a smíšené [50].  
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Výškové parametry 

 Tab. 2.19 Výškové parametry [55]. 

Výškové parametry Značení Výpočet 

Základ průměrné výšky čtvercem 
omezené stupnice povrchu 

Sq 

 

Šikmost omezené stupnice povrchu Ssk 

 

Špičatost omezené stupnice 
povrchu 

Sku 

 

Maximální výška píku omezené 
stupnice povrchu 

Sp 
 

Maximální hloubka prohlubně 
omezené stupnice povrchu 

Sv 
 

Maximální výška omezené stupnice 
povrchu 

Sz 
 

Aritmetický průměr výšky omezené 
stupnice povrchu 

Sa 

 

 

Výškové typy parametrů úzce souvisí s profilovými a jsou i podobně pojmenovány. Mezi 
nejčastěji používané výškové parametry patří Sa a Sq. Oba parametry jsou průměrové 
a nedokážou tak rozeznat údolí od vrchů. Pro použití parametru Sa se obecně hodí povrchy 
s větší drsností, zatímco Sq charakterizuje spíše jemnější (např. optické). Z uvedených 
vztahů pro plošné a profilové parametry je zjevné, že se liší pouze v převedení z 2D do 3D. 
Tím pádem i jejich vlastnosti si odpovídají. 

Pro podrobnější popis povrchu slouží parametry šikmosti a špičatosti. Parametr Ssk určuje 
symetrii povrchu ke střední rovině. Pokud převládají vrchy, hodnota bude kladná, pokud 
převládají údolí, parametr bude mít záporné znaménko. Parametr špičatosti Sku hodnotí 
množství vrchů a údolí oproti hodnotám v okolí střední roviny. Pokud je plocha více 
výškově členitá, bude hodnota Sku > 3, v opačném případě bude nižší. 

Zbývající výškové parametry charakterizují nejvyšší a nejnižší body povrchu. Jejich 
význam je víceméně doplňkový a uplatňují se převážně u povrchů náročných na přesnost. 
Hloubkové parametry se využívají obecně pro povlakování a mazání, naopak výškové mají 
význam u kontaktních ploch [56].  

 

 

B8 = 91P Q *�((, R) 6( 6RS  

B�: = 1B8; <1P Q *;((, R) 6( 6RS ? 

B:@ = 1B8A <1P Q *A((, R) 6( 6RS ? 

B* = B$ + B�  
B' = 1P Q |*((, R)|6( 6RS  

B$ = max W*X((, R)Y 
B� = max Z|*�((, R)|[ 
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Prostorové parametry 

Tab. 2.20 Prostorové parametry [55]. 

Prostorové parametry Značení Výpočet 

Délka autokorelace Sal 

 

Poměr aspektu textury Str 

 

 

Prostorové parametry hodnotí schopnost izotropie povrchu, tzn. nezávislost vlastností 
povrchu na směru měření. Izotropní vlastnosti také úzce souvisí s tím, zda je povrch 
periodický (stopy obrábění v určitém směru) nebo neperiodický (bez pravidelných stop 
nástroje, např. odlévaný).  

Určení parametrů lze dosáhnout použitím autokorelační funkce na povrch materiálu. Obraz 
autokorelační funkce zobrazuje centrální pík s normalizovanou amplitudou 1. Tvar tohoto 
vrcholu určuje míru izotropie. Parametr Sal udává nejkratší vodorovnou vzdálenost ve 
směru, kde bod funkce nejrychleji poklesne z vrcholu na úroveň 20 % výšky. Parametr Str 
vyjadřuje poměr vzdálenosti, kde funkce poklesne nejrychleji (Sal) a vzdálenosti ve směru, 
kde funkce poklesne nejpomaleji. Hodnota parametru nabývá hodnoty v intervalu 0–1, 
nebo je vyjádřena v procentech [9, 57]. 

 

 
Obr. 2.10 Znázornění autokorelační funkce [55]. a) povrch s aplikovanou autokorelační funkcí, 

b) poloměry centrálního vrcholu. 

 

 

 

B'2 = �\G].�̂ + ._� 

B.= = �\G].�̂ + ._�
�'(].�̂ + ._�
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Hybridní parametry 

Tab. 2.21 Hybridní parametry [55]. 

Hybridní parametry Značení Výpočet 

Základ průměrného čtverce 
gradientu omezené stupnicí povrchu 

Sdq 

 

Poměr rozvinuté mezifázové plochy 
omezené stupnicí povrchu 

Sdr 

 

 

Hybridní parametry využívají prostorové i výškové informace, tím pádem umožňují lépe 
charakterizovat složitost tvaru povrchu. Pomocí parametru Sdq lze vypočítat místní sklon 
každého trojúhelníku povrchové mřížky. Čím je povrch strmější, tím je hodnota parametru 
vyšší. Podle parametru Sdr lze spočítat plochu všech trojúhelníků povrchové mřížky 
a zjistit složitost daného povrchu. Jednotkou parametru jsou procenta a podobně jako 
v předchozím případě hodnota stoupá se složitostí [58]. 

Smíšené parametry 

Tab. 2.22 Smíšené parametry [55]. 

Smíšené parametry Značení Výpočet 

Směr textury omezené stupnice 
povrchu 

Std 
  

 

Parametr Std označuje směrový úhel textury, tak že popisuje orientaci vzniklých drážek na 
povrchu. Znázornění hlavních směrů drážek lze získat pomocí Fourierova spektra 
v polárních souřadnicích [58]. Podle norem ČSN EN ISO 25178-2 je Std definován jako 
úhel, s ohledem na specifikovaný směr θ absolutní minimální hodnoty úhlového spektra. 
Tento parametr je občas uváděn společně s prostorovými parametry. 

 

 

B68 = 91P Q `ab*((, R)b( c� + ab*((, R)bR c�d 6( 6RS  

B6= = 1P eQ f9`1 + ab*((, R)b( c� + ab*((, R)bR c�d − 1g 6( 6RS h 
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Obr. 2.11 Převod orientace textury do polárního systému [59]. 

 

V Parametry se dělí na plošné, neplatného objemu, objemu materiálu a ostatní. Slouží k 
získání vlastností povrchu pomocí analýzy objemu materiálu z křivky nosného podílu. Po 
zadání hodnot materiálových podílů se křivka dělí na části údolí, vrchů a jádra, ze kterých 
se získají samotné parametry [50].  
 
Tab. 2.23 Plošné parametry [55]. 

Plošné parametry Značení 
Výška jádra Sk 

Redukovaná výška píku Spk 
Redukovaná hloubka údolí Svk 

Poměr materiálu Smr1 
Poměr materiálu Smr2  

Základ průměrné úchylky čtverců plošiny Spq  

Základ průměrné úchylky čtverců údolí Svq  

Poměr materiálu Smq  

 

Plošné parametry se liší od profilových prakticky pouze převedením do prostoru. Spk 
udává výšku píku nad horní hranicí jádra. Vyšší hodnota parametru znamená povrch 
složený z převládajících vrchů, což způsobuje větší kontaktní napětí při zatížení. Sk určuje 
drsnost jádra bez oblastí vrcholů a údolí. Svk je měřítkem hloubky údolí pod úrovní jádra 
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a souvisí s retencí maziva a zachycováním drobných částic. Smr1 a Smr2 určují procentní 
zastoupení materiálů spojených s oblastí vrchů, jádra a údolí [60].  

 
Obr. 2.12 Znázornění plošných parametrů [59]. 

 

Tab. 2.24 Parametry neplatného objemu [55]. 

Parametry neplatného objemu Značení 

Neplatný objem údolí omezené stupnice povrchu Vvv 

Neplatný objem jádra omezené stupnice povrchu Vvc  

 

Tab. 2.25 Parametry objemu materiálu [55]. 

Parametry objemu materiálu Značení 

Pík objemu materiálu omezené stupnicí povrchu Vmp 
Jádro objemu materiálu omezené stupnicí 

povrchu 
Vmc 

 

Parametry objemu materiálu a neplatného objemu přímo vycházejí z křivky poměru 
materiálu, jak je uvedeno na obr. 2.13. Pod termínem neplatný objem si lze představit 
prostor, který není součástí materiálu. V praxi má tato hodnota význam pro aplikování 
maziv, povlaků atd. Hodnoty p (10 %) a q (80 %) materiálového podílu se považují za 
hranice mezi jádrem, vrcholy a údolími, ale jejich hodnota se může měnit [59, 61].  

Parametr Vvc udává rozdíl v neplatném objemu mezi poměrem materiálu p a q. Tento 
prostor si lze představit jako objem prostoru nad povrchem materiálu ve výškových 
mezích, ohraničených hodnotami p a q. Vvv udává celkový objem prostoru v údolí a je 
ohraničený výškovou hranicí q. Vmp představuje objem materiálu v poměru materiálu p, 
tzn. že je to objem výstupků se spodním ohraničením hodnotou p. Parametr Vmc poskytuje 
informace o objemu materiálu mezi poměrem p a q. Pro představu znázorňuje objem 
materiálu ve výšce ohraničené poměry materiálů p a q [59, 61]. 
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Obr. 2.13 Znázornění parametrů neplatného objemu a parametrů objemu materiálu [62]. 

 

Tab. 2.26 Ostatní parametry [55]. 

Ostatní parametry Značení 
Extrémní výška píku Sxp 

 

Parametr Sxp představuje rozdíl ve výšce mezi hodnotou poměru materiálu p a q. Výchozí 
hodnoty pro p a q jsou 2,5 %, resp. 50 %. Sxp se mění s opotřebením povrchu a podává tak 
informace o zbývající úrovni materiálu. V případě potřeby se může měnit na celé výšce od 
vrcholu po údolí a určovat potřebné hodnoty [60]. 

 

 
Obr. 2.14 Znázornění parametru Sxp [60]. 

 

2.2.2 Parametry prvku 

Parametry prvku se získávají segmentací, kde je povrch vnímán jako množství různých 
geometrických prvků. Tato metoda založená na Maxwellově rozdělení krajiny do regionů 
spatřila světlo světa před více než sto lety [55]. 

Postup získávání parametrů je realizovaný pomocí charakterizace prvků, která je rozdělena 
na pět kroků. Prvním z nich je výběr typu textury povrchu. Patří sem prvky plochy (vrchy 
a údolí), prvky přímky (přímka kurzu a hřebenová přímka) a prvky bodů (píky, prohlubně 
a body sedla). Pro specifikaci funkce povrchu je třeba vybrat správný typ textury. Dalším 
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krokem je segmentace. Pro určení prvků se využívá segmentace povrchu, kde se všechny 
vrchy a údolí vymezí na výškovou stupnici a následně se omezuje velikost segmentů. 
V části stanovení významných prvků dochází k rozdělení prvků podle jejich funkční 
významnosti. Vlastnosti významných znaků se využívají k další charakteristice. Metody 
stanovení významné vlastnosti se liší v závislosti na třídě prvku a jsou určeny normami. 
Výběr atributů prvku je čtvrtým krokem. Po stanovení významných prvků se určují vhodné 
atributy pro další charakteristiky, jako jsou rozměry plochy nebo objem prvků. Statistická 
kvantifikace atributů prvku je název poslední částí charakterizace, kde dochází k výpočtu 
statistických atributů významných prvků [55]. 

Při velkém množství podobně vysokých píků a podobně hlubokých prohlubní je možné 
špatné určení významných prvků a z toho plynoucí odlišné znázornění reálného povrchu. 
Pro kvalitnější výsledky se provádí tzv. Wolfovo čištění, což je filtrace, která odstraní 
jemnější píky a prohlubně [62]. 

 

 
Obr. 2.15 Znázornění rozdílu naměřeného povrchu a segmentace s Wolfovým pročištěním [62]. 

 

Tab. 2.27 Parametry prvku [55]. 

Parametry prvku Značení 
Hustota píku Spd  

Aritmetický průměr zakřivení píku Spc  
Deset bodů výšky povrchu S10z  

Pět bodů výšky píku S5p  
Pět bodů hloubky prohlubně S5v  

Střední plocha údolí Sda(c)  
Střední plocha vrchu Sha(c)  

Střední objem údolí Sdv(c)  

Střední objem vrchu Shv(c)  

 

Hustota píků Spd udává počet píků na jednotku plochy. Spc reprezentuje aritmetický 
průměr zakřivení píku. Oba parametry mají význam při analýze kontaktních ploch 
s dalšími povrchy. Ostatní parametry jsou průměrné hodnoty získané ze segmentovaného 
povrchu a plní spíše doplňující charakter [55]. 
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3 VLIV NÁKLONU NÁSTROJE NA KVALITU POVRCHU 

Předmětem praktické části je analýza topografických parametrů získaných 
vysokoposuvovým čelním obráběním s nakloněním nástroje o 1° od kolmé polohy. Pro 
potřeby analýzy posloužil vzorek, který byl vyroben z polotovaru ve formě desky 
a válcovaný za studena. Tyto desky byly využity k výstavbě spodních panelů křídel letadla. 
Samotné vzorky (znázornění na obr. 3.1) byly frézovány při řezné rychlosti 
vc = 200 m/min a posuvech na zub fz = 0,05 mm, fz = 0,5 mm a fz = 0,9 mm. Druhá sada 
vzorků byla frézována při řezné rychlosti vc = 90 m/min při posuvech na zub fz = 0,5 mm 
a fz = 0,9 mm. Bohužel kvůli technickým problémům nebylo možné vyrobit vzorek při 
posuvu na zub fz = 0,05 mm.  

 

 
Obr. 3.1 Vzorek použitý k měření. 

 

Použitým materiálem byla legovaná hliníková slitina 7475-T7351 od společnosti Alcoa. 
Chemické složení materiálu je uvedeno v tab. 3.1 a mechanické vlastnosti slitiny v tab. 3.2. 
Hlavní legující prvek je zinek a ve větší míře je zde zastoupena i měď. Slitina byla tepelně 
zpracována rozpouštěcím žíháním a následným umělým stárnutím [48]. 

Použitá hliníková slitina patří do skupiny tzv. duralů, které mají široké využití. Jejich 
výhodou oproti ostatním materiálům je dobrá kombinace vysoké pevnosti, nízké hustoty 
a celkové odolnosti. Konkrétně slitina 7475 má vysokou lomovou houževnatost, velmi 
vysokou pevnost, odolnost proti korozi a odolnost proti šíření únavových trhlin. Tyto 
slitiny se využívají při konstrukci letadel a obecně v místech, kde jakékoliv poškození má 
přímý dopad na bezpečnost [63].  

 

Tab. 3.1 Chemické složení hliníkové slitiny 7475-T7351 [63]. 

Chemické 
složení 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Ostatní Al 

Zastoupení 
prvků [%] 

max 
0,1 

max 
0,12 

1,2–
1,9 

max 
0,06 

1,9–
2,6 

0,18–
0,25 

5,2–
6,2 

max 
0,06 

max 
0,15 

zbytek 

 

Tab. 3.2 Mechanické vlastnosti hliníkové slitiny 7475-T7153 [63]. 

Mechanické vlastnosti 
v závislosti na tloušťce [mm] 

25–38 51–64  76–89  

Pevnost v tahu [MPa] 490 476 448 

Mez kluzu [MPa] 414 393 365 

Tažnost [%] 9 8 8 
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Pro čelní frézování byl použit speciální celokarbidový nástroj Ø16x55x115 JHF 980 
Special s TiAlN (titan aluminium nitrid) povlakem od společnosti SECO Tools. Materiál 
nástroje je tvořen vrstvou jemnozrnného karbidu s vysokou tvrdostí. Použitý jednovrstvý 
povlak pomáhá ke zvýšení výkonu při vysokoposuvovém obrábění. Při vysokých teplotách 
je materiál frézy lépe chráněn a umožňuje obrábět i bez potřeby chlazení [64]. Pro 
obrábění byl využito pětiosé vertikální obráběcí centrum MCV 1210 od společnosti 
TAJMAC – ZPS, a.s. 

 

 
Obr. 3.2 Nástroj SECO Ø16x55x115 JHF 980 Special. 

 

Měření topografie povrchu bylo provedeno na přístroji Alicona IF-G5 od společnosti 
Bruker Alicona. Přístroj využívá bezkontaktní metodu snímaní povrchu Focus Variation. 
Princip měření využívající tuto metodu je vysvětlen v kapitole 1.3.5. 

 

 
Obr. 3.3 Alicona IF-G5 [65]. 

 



 
 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 50 

3.1 Vliv 1° náklonu nástroje na parametry  

Náklon nástroje 1° byl aplikován při vysokoposuvovém čelním obrábění ve směru proti 
posuvu nástroje. Cílem bylo zjistit, jak tento sklon ovlivňuje topografii povrchu. Sklon 
nástroje o 1° je lidským okem téměř nepostřehnutelný, avšak na topografii obráběného 
materiálu má nepochybně vliv. Předpokladem pro takto vychýlené frézování jsou jisté 
topografické odlišnosti. Na obr. 3.4 jsou pro porovnání zobrazeny obrobené povrchy 
vzorku bez náklonu a s náklonem. Z obrázku je patrné, že povrch s náklonem nástroje nese 
jednotvárné stopy, zatímco u povrchu obrobeným bez náklonu se tyto stopy překrývají. 
Získané parametry ovlivňující tvar povrchu, funkci povrchu a jejich vlastnosti budou 
charakterizovány v následujících podkapitolách. 

 

  
Obr. 3.4 Topografie vzorku. a) bez sklonu nástroje, b) se sklonem nástroje 1°. 

 

Kvůli omezenému množství měření nejsou hodnoty parametrů získaných z frézování 
s náklonem srovnávány s parametry z frézování bez náklonu. Vlastnosti parametrů jsou 
charakterizovány v závislosti na přítomných řezných podmínkách a dále porovnávány.  

 

3.2 Vliv posuvu na profilové parametry drsnosti  

Výškové parametry 

Popis naměřených hodnot parametrů probíhal v závislosti na posuvu na zub fz. Parametry 
byly naměřeny při fz = 0,05 m, fz = 0,5 mm a fz = 0,9 mm. Hlavní řeznou rychlostí, při 
které byly parametry vyhodnocovány je vc = 200 m/min. Část parametrů byla naměřena při 
řezné rychlosti vc = 90 m/min. 
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Obr 3.5 Hodnoty parametrů Ra a Rq v závislosti na posuvu na zub při řezné rychlosti 

vc = 200 m/min. 
 

Prvním posuzovaným parametrem je Ra. Z obr. 3.5 vyplývá, že jeho hodnota se zvyšuje 
v závislosti na fz. V případě nižších posuvů na zub (dále jen jako „posuv“) se tento trend 
neprojevuje tak zásadně, ale nárůst při fz = 0,9 mm již je značný. Zatímco první nárůst byl 
vyšší pouze o 10 %, u druhé změny byl pozorován vyšší už o 90 %. Z toho vyplývá, že při 
zvyšujícím se posuvu se zhoršuje kvalita povrchu. Pro dosažení kvalitnějšího povrchu je 
tedy při stávajících podmínkách vhodné neposouvat hodnotu posuvu na zub příliš vysoko. 
Parametr Rq dosahuje identického trendu. Vzhledem k podobnosti obou parametrů lze 
určit jejich vzájemný poměr. Z dosažených výsledků byl stanoven poměr mezi parametry 
Rq = 1,25 · Ra.  

 

 
Obr. 3.6 Parametr Ra v závislosti na posuvu na zub. 

 

Poměrně zajímavé porovnání je vidět na obr. 3.6, kde v závislosti na posuvu jsou uvedeny 
hodnoty parametrů pro různé řezné rychlosti. Zatímco při posuvu fz = 0,5 mm je parametr 
Ra vyšší při nižší řezné rychlosti, při vyšším posuvu je tomu přesně naopak. Parametr Rq 
se při stejných řezných podmínkách chová podobně. Z toho vyplývá, že řezná rychlost 
vc = 200 m/min má lepší výsledky při nižších posuvech. Při přechodu na vyšší posuv se 
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kvalita povrchu rychle snižuje, zatímco při nižší řezné rychlosti je viditelné pomalejší 
zhoršování. Standardní odchylka u těchto parametrů se pohybuje v setinách mikrometrů. 

  

 
Obr. 3.7 Výškové parametry v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

Další výškové parametry jsou shrnuty na obr. 3.7. Stejně jako Ra a Rq i parametry 
charakterizující nejvyšší výstupky a nejnižší prohlubně se zvyšují s narůstajícím posuvem. 
Z naměřených hodnot lze konstatovat, že nejvyšší výstupky mají větší výšku než nejnižší 
prohlubně, i když se neliší nijak zásadně. Parametr Rt je součet hodnot Rp a Rv. Pro tyto 
parametry platí stejná skutečnost jako pro Ra a Rq z obr. 3.6. Hodnoty naměřené při vyšší 
řezné rychlosti jsou kvalitnější při nižších posuvech a hodnoty z nižší řezné rychlosti mají 
lepší výsledky při vyšších posuvech.  

Z uvedených grafů výškových parametrů, které přímo ovlivňují kvalitu povrchu, je vidět, 
že se zvyšujícím se posuvem se kvalita povrchu zhoršuje. Při hodnotách posuvu do cca 
fz = 0,5 mm se hodnoty nezvyšují příliš zřetelně, při dalším zvyšování je již tato skutečnost 
patrná. 

 

 
Obr. 3.8 Hodnoty parametru šikmost (Rsk). 
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Obr. 3.9 Hodnoty parametru špičatost (Rku). 

 

Šikmost (Rsk) a špičatost (Rku) profilu rozlišují povrchy s podobnou hodnotou Ra. 
Šikmost je dána kladnou nebo zápornou hodnotou. Vzhledem k tomu, že při všech 
analyzovaných typech řezných podmínek jsou hodnoty kladné, lze říct, že na obrobeném 
povrchu převažují výstupky. U špičatosti je důležitá hodnota Rku = 3. Pokud je hodnota 
vyšší, profil obsahuje velké množství výstupků a prohlubní. V posuzovaných případech se 
hodnota Rku při nižším posuvu držela nad touto hranicí, tedy povrch byl výškově velmi 
členitý. Při nejvyšším posuvu se již propadla pod hranici, což značí plošší povrch.  

Parametry nosné křivky 

 

 
Obr. 3.10 Parametry nosné křivky v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

Parametry získané z křivky nosného podílu mají velmi podobné hodnoty při nižších 
posuvech. Parametr Rpk se s prvotním navýšením posuvu dokonce lehce snížil. Při 
nejvyšším posuvu je však patrné zvýšení, stejně jako u ostatních parametrů. Hloubka jádra 
profilu drsnosti Rk se dokonce zvýšila téměř o 100 %. Redukovaná výška výstupků je ve 
všech případech vyšší než Rvk. U nejvyššího posuvu už je Rpk větší o více než 60 %. 
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Uvedené parametry mají převážně rostoucí tendenci i při nižší řezné rychlosti. Parametr 
Rvk se však takto výraznému trendu vymyká a změna v závislosti na posuvu není tak 
patrná. Při vc = 90 m/min a přechodu na nejvyšší posuv se jeho hodnota dokonce snižuje. 

 

 
Obr. 3.11 Parametry materiálového podílu v závislosti na posuvu při vc = 200 m/min. 

 

Z údajů o materiálovém podílu lze zjistit část povrchu, který zabírají výstupky a prohlubně. 
Ve všech měřených případech byly tyto hodnoty podobné. Poměr výstupků i prohlubní se 
pohyboval kolem 10 % bez nalezení žádného významného trendu. Z toho vyplývá, že 
parametry Rmr v tomto případě nejsou závislé na posuvu ani na řezné rychlosti. Při 
nejvyšším posuvu se množství prohlubní dokonce rapidně snížilo až pod 7 %, což je 
vzhledem ostatním hodnotám velmi nízko a rozdíl oproti části výstupků činí téměř 5 %. 
V tomto případě má povrch také nejvyšší hodnotu jádra, což značí menší opotřebení 
a dobré nosné vlastnosti, na druhou stranu takto obrobený povrch má nižší schopnost 
pojmout případnou vrstvu povlaku. Při nižší řezné rychlosti a fz = 0,5 mm se hodnoty 
prakticky nezmění, nicméně při nejvyšším posuvu je poměr jádra dokonce vyšší než 95 % 
a rozdíl mezi částí prohlubní a výstupků nabývá až 8 %. Popsané vlastnosti jsou v tomto 
případě tak ještě výraznější.   

 

3.3 Vliv posuvu na plošné parametry drsnosti  

S parametry 

Na rozdíl od vyhodnocení profilových parametrů, zde byly analyzovány kromě výškových 
také prostorové parametry a krátce byl zmíněn i smíšený parametr Std. Porovnání rozdílů 
profilových a příslušných plošných parametrů je uvedeno v další podkapitole. 
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Obr. 3.12 Parametry Sa a Sq v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

Průběh plošných výškových parametrů Sa a Sq potvrzuje vzrůstající trend příslušných 
profilových parametrů. Nárůst hodnot není tak značný, ale v tomto případě je větší rozdíl 
pozorovatelný již po prvním zvýšení posuvu. Hodnota Sa se zvýší s první změnou o 33 %, 
zatímco při druhém zvýšení pouze o méně než 10 %. Z grafu je patrné, že mezi hodnotami 
Sa a Sq je ve všech měřeních velmi podobný rozdíl. Vzájemný poměr parametrů nabývá 
hodnoty Sq = 1,23 · Sa.  

 

 
Obr. 3.13 Výškové S parametry v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

Stejně jako profilové parametry posuzované na základní délce, tak i plošné parametry jsou 
hodnoceny z omezené stupnice povrchu. To může vést k rozdílným hodnotám i trendům 
oproti profilovým parametrům. Naměřené hodnoty Sv jsou nezávisle na posuvu velmi 
podobné s lehkým sestupným trendem. U parametru Sp je na první pohled vidět, že při 
nejnižším posuvu je naměřená hodnota téměř dvojnásobná oproti hodnotě při posuvu 
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fz = 0,5 mm. Tuto skutečnost reflektuje také parametr Sz. Naopak parametr Sv se drží po 
celém průběhu na velmi podobných hodnotách. 

 

 
Obr. 3.14 Hodnoty parametru Ssk. 

 

 
Obr. 3.15 Hodnoty parametru Sku 

 

Jak již bylo zmíněno u profilových parametrů, pomocí šikmosti a špičatosti lze dále 
rozdělovat povrchy s podobnými Ra, resp. Sa. Při nižších posuvech se parametr Ssk drží 
bezpečně nad nulou, a tedy povrchu dominují vrchy. U posuvu fz = 0,9 mm a vyšší řezné 
rychlosti se hodnota dostala do záporu, a tak zde převažují údolí, nicméně hodnota je velmi 
blízko nuly. Špičatost omezené stupnice povrchu se dostala pod nulu ve všech měřených 
případech. To obecně vypovídá o plošším povrchu bez velké koncentrace píků a prohlubní.  
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Obr. 3.16 Autokorelační funkce při posuvu fz = 0,5 mm a řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

U posuzovaného vzorku jsou zřetelné pravidelné stopy po nástroji (viz obr. 3.4), povrch 
tak má periodický průběh. Z autokorelační funkce aplikované na povrch a vyplývajících 
hodnot lze konstatovat, že povrch má anizotropní vlastnosti. Délka autokorelace Sal při 
vyšší řezné rychlosti nezávisle na posuvech je téměř konstantní na hodnotě 1 mm. 
Parametr Str nabývá při všech typech řezných podmínek hodnoty okolo 20 %. Jeho 
vlastnosti jsou tak směrově závislé. Směr textury povrchu nebyl nijak natočený v žádném 
typu měření, hodnota parametru Std tedy zůstala nulová. 

V parametry  

 

 
Obr. 3.17 V Parametry nosné křivky v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

Plošné V parametry Spk a Svk se v průběhu změn posuvů drží stále na podobné hodnotě, 
což znamená, že se na povrchu výrazně nemění výška píků ani hloubka prohlubní. 
Parametr Sk je lineárně rostoucí v závislosti na zvyšování posuvu. Důsledkem je 
vzrůstající rychlost opotřebení povrchu, to znamená mírně zhoršující se vlastnosti. 
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Obr. 3.18 Parametry plošného materiálového podílu v závislosti na posuvu při řezné rychlosti 

vc = 200 m/min.  

 

Z obr. 3.18 lze vyčíst, že takto obrobený povrch má jen velmi malý poměr části prohlubní. 
Tento poměr, který určuje parametr Smr2, se pohybuje pouze mezi 6–8 %. U nižší řezné 
rychlosti je tento trend totožný. To může mít negativní vliv na případné povlakování. 
Poměr části vrchů má relativně rozdílné hodnoty a v závislosti na posuvu se pohybuje mezi 
8–14 %. Rozdíly mezi materiálovým poměrem vrchů a údolí jsou velmi značné. Zatímco u 
nejnižšího posuvu je změna pouze přes 3 %, tak u posuvu fz = 0,5 mm dosahuje tento 
rozdíl až 7,5 %.  

  

 
Obr. 3.19 Parametry objemu materiálu a neplatného objemu v závislosti na posuvu při řezné 

rychlosti vc = 200 m/min. 

 

Parametry neplatného objemu a parametry objemu jsou znázorněny na obr. 3.19. Na první 
pohled jsou zde patrné rozdíly mezi hodnotami parametrů souvisejících s jádrem (Vmc, 
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Vvc) a hodnotami souvisejících s vrchy a údolími. Vmp a Vvv nabývají podobných hodnot 
pro všechny měřené posuvy. Jejich rozdíly v závislosti na posuvu se pohybují v řádech 
desetin. Vzhledem k tomu, že jádro tvoří většinu povrchu, tak parametry související 
s jádrem dosahují zcela logicky mnohem vyšších hodnot. Odlišnost parametrů Vmc a Vvc, 
souvisí s tvarem nosné křivky a určuje poměr prostoru nad oblastí jádra a údolí oproti 
objemu zaplněného materiálem. V tomto případě nevyplněný prostor převyšuje množství 
materiálu.  

 

3.4 Porovnání profilových a plošných parametrů 

 

 
Obr. 3.20 Parametry Ra, Sa, Rq a Sq v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

Porovnáním souvisejících dvojic Ra, Sa a Rq, Sq bylo zjištěno, že hodnoty plošných 
parametrů jsou ve všech případech vyšší. S narůstajícím posuvem se chovají velmi 
podobně a kvalita povrchu tak postupně klesá. Ze sklonu proložených přímek lze usoudit, 
že v závislosti na posuvu se rozdíl obou variant v průměru nebude závratně měnit. 
Průměrný poměr parametrů Sa a Ra se při řezné rychlosti vc = 200 m/min rovná 1,67 a při 
nižší řezné rychlosti dokonce 1,18. Poměr parametrů Sq a Rq je velmi podobný při obou 
řezných rychlostech 1,61, resp. 1,17. Největší nárůst parametrů v obou případech byl 
zaznamenán při řezných podmínkách vc = 200 m/min a fz = 0,5 mm, a to o více než 100 %. 
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Obr. 3.21 Parametry Rp, Sp, Rv a Sv v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

 

Obr. 3.22 Parametry Rz a Sz v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

U parametrů nejvyšších výšek a hloubek již byly pozorovány odlišné trendy. Parametr Sp 
se při nejnižším posuvu rovná téměř pětinásobku příslušného profilového parametru. Při 
zvýšení posuvu na fz = 0,5 mm se jeho hodnota značně propadne, ale při dalším zvýšení je 
zde již patrný nárůst obou typů parametrů. Podobně i u dvojice hloubkových parametrů je 
vidět vzrůstající tendence až u vyšších posuvů. Vzhledem k tomu, že Rz, Sz jsou ovlivněny 
právě těmito parametry, jejich hodnoty budou vykazovat obdobné chování. Rozdíl 
profilových a plošných výškových parametrů je znatelný na všech grafech. Při nižších 
posuvech jsou plošné parametry násobně vyšší, ale se zvyšováním hodnoty posuvu se 
jejich rozdíly snižují. 
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Obr. 3.23 Profilové a plošné parametry nosné křivky v závislosti na posuvu při řezné 

rychlosti vc = 200 m/min. 

 

Parametry nosné křivky definující oblasti jádra, vrchů (výstupků) a údolí (prohlubní) se při 
změně z profilových na plošné v zásadě jenom zvýší. Nicméně rozdíl hodnot u parametrů 
charakterizující jádra je markantní. U obou nižších posuvů se tato hodnota blíží 
dvojnásobku, až s nejvyšším posuvem se rozdíl sníží na cca 25 %. Pouze hodnota 
parametru Spk se při nejvyšším posuvu propadne lehce pod Rpk. Rozdíl parametrů Rvk 
a Svk se s nabývajícím posuvem zvyšuje, avšak ne nijak zásadně. Trend obou parametrů se 
průběžně zvyšuje. 
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Obr. 3.24 Materiálové podíly v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

a) profilových parametrů, b) plošných parametrů. 
 

Profilové a plošné materiálové poměry se chovají velmi rozdílně. Se zvyšováním posuvu 
se střídavě mění. Pokud profilový parametr Rmr1 ukazuje hodnoty vyšší než 10 %, plošný 
parametr paradoxně ukazuje hodnoty nižší. Při zvýšení posuvu si role prohodí. 
Procentuální rozdíl při stejných řezných podmínkách je u Rmr1 a Smr1 mezi 2–4 %. 
U parametrů Rmr2 a Smr2 se rozdíl pohybuje na podobné úrovni 1–4 % v závislosti na 
posuvu. Zajímavý rozdíl lze pozorovat u nižších posuvů, kde část prohlubní u profilových 
parametrů dosahuje hodnoty kolem 10 %, ale část údolí u plošných parametrů sotva 
přesáhne 6 %.  

 

3.5 Porovnání parametrů na čele průjezdu nástroje a na spojnici průjezdů 

Součástí výzkumu kromě měření topografie na čele průjezdu nástroje bylo také měření 
parametrů na spojnici průjezdů. Spojnicí průjezdů je myšlena úzká plocha, která je 
obráběna okrajem frézy. Po dalším navazujícím průjezdu frézy může mít tato část povrchu 
odlišné hodnoty. V následující kapitole je zkoumáno, jak moc se liší topografie na těchto 
dvou místech obrobeného povrchu. Hodnoty parametrů na spojnici průjezdů jsou ve všech 
následujících grafech označeny číslem 2. Na spojnici průjezdů probíhalo měření pouze 
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profilových parametrů. V závislosti na výsledcích následujících porovnání by mělo být 
možné posoudit, jestli se povrch na spojnici průjezdů zásadně nezhoršuje. Výsledek 
analýzy může pomoci při využívání překrytí při jednotlivých průjezdech frézy po obrobku.  

Výškové parametry 

 

 
Obr. 3.25 Parametry Ra, Ra2, Rq a Rq2 v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

U výškových parametrů měřených na spojnici průjezdů jsou ve většině případů vidět lehce 
nižší hodnoty oproti čelu průjezdu, což má za následek mírné zvýšení kvality povrchu. 
U parametrů Ra a Rq není tento rozdíl moc zřetelný, nicméně díky nízké odchylce 
měřicího zařízení (v řádech tisícin μm), lze výsledky plnohodnotně uznat. Rozdíl v 
jednotlivých bodech grafu se v průměru pohybuje u Ra v rozmezí 0,1–0,2 μm a u Rq 
průměrně 0,2–0,3 μm nezávisle na řezné rychlosti. Pokud by se srovnávaly hodnoty napříč 
řeznými rychlostmi, lze konstatovat, že při nižší řezné rychlosti se rozdíl mezi parametry 
na spojnici a na čele projevuje razantněji než u vyšší vc.  
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Obr. 3.26 Parametry Rp, Rp2, Rv a Rv2 v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

Parametr charakterizující výstupky Rp je při nižším posuvu kvalitnější na čele průjezdu, 
nicméně při obou vyšších posuvech už nabývá nižší hodnoty na spojnici průjezdů. 
Parametry největší hloubky prohlubně profilu Rv a Rv2 se při nízkém posuvu téměř 
rovnají. Při fz = 0,9 mm jsou hodnoty stále velmi podobné, ale Rv je nepatrně nižší. 
Nicméně výsledky speciálně u prohlubní mohou být zatíženy chybou měření, z důvodu 
špatné měřitelnosti úzkých trhlin v povrchu. V tomto případě tak není možné predikovat 
přesnější důsledky. 

 

 
Obr. 3.27 Parametry Rt, Rt2, Rz a Rz2 v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

 

Hodnoty Rz a Rz2 jsou při posuvu fz = 0,05 mm téměř totožné. Při zvyšujícím se posuvu je 
zřetelné snižování hodnot na spojnici průjezdů a s tím spojené srovnávání povrchu. Rt2 

0

5

10

15

20

25

30

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

R
p

, 
R

p
2

,R
v

, 
R

v
2

 [
μ

m
]

fz [mm] Rp (μm) Rv (μm)

Rp2 (μm) Rv2 (μm)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

R
t,

 R
t2

, 
R

z,
 R

z2
 [

μ
m

]

fz [mm]
Rt (μm) Rz (μm)

Rt2 (μm) Rz2 (μm)



 
 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 65 

nabývá při nižším posuvu vyšších hodnot než Rt, ale stejně jako tomu bylo u parametru 
největší výšky profilu Rz2, se při zvyšujícím se posuvu snižuje, a to i pod úroveň hodnot 
z čela průjezdu. 

U výškových parametrů, které nejsou průměrové a charakterizují výšku profilů lze 
pozorovat, že při nízkém posuvu jsou kvalitnější hodnoty z čela průjezdu. Zatímco se 
zvyšujícím se posuvem se hodnoty ze spojnice průjezdů stávají kvalitnějšími. To platí i pro 
průměrové parametry jako jsou Ra a Rq. Obecně ze zmíněných případů lze konstatovat, že 
při zvýšení posuvu se zvyšuje i drsnost povrchu.  

Parametry nosné křivky 

 

 
Obr. 3.28 Parametry nosné křivky na čele průjezdu a na spojnici v závislosti na posuvu při řezné 

rychlosti vc = 200 m/min. 

 

Parametry nosné křivky z čela průjezdu i ze spojnice se při změně posuvu příliš 
nerozcházejí a drží se podobně rostoucího trendu. Na většině hodnot je znát, že parametry 
přímky na spojnici jsou nepatrně níže než přímky parametrů na čele průjezdu. Tento rozdíl 
je však zanedbatelný. Z obr. 3.28 vyplývá, že se hodnota Rpk na spojnici při vyšším 
posuvu znatelně snížila, nicméně parametry při řezné rychlosti vc = 90 m/min tomu 
neodpovídají a tento trend vyvrací. Z naměřených hodnot nevyplývají žádné zásadní 
rozdíly v textuře obou povrchů. 
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Obr. 3.29 Materiálové podíly v závislosti na posuvu při řezné rychlosti vc = 200 m/min. a) na čele 

průjezdu, b) na spojnici průjezdů. 

 

Z grafů materiálového poměru lze zjistit, že na spojnici průjezdů je hodnota Rmr2 vyšší ve 
všech případech nezávisle na posuvu. Tato skutečnost značí, že na spojnici je oblast 
prohlubní nižší než na čele průjezdu. Důsledkem menšího poměru oblasti prohlubní je 
nižší schopnost povrchu pojmout maziva nebo povlakovou vrstvu. Ve všech případech 
posuvů je na spojnici také vyšší hloubka jádra. To znamená, že stykové plochy povrchu se 
budou opotřebovávat rychleji. Nicméně hodnoty na obou typech povrchu jsou velmi 
podobné a potvrzují trend předchozích parametrů. V konečném důsledku není mezi 
povrchy na čele průjezdu a na spojnici průjezdu významný rozdíl. 

  

3.6 Ekonomické zhodnocení 

V části hodnocení z pohledu ekonomiky byly propočítány celkové náklady na obrobení 
hliníkového materiálu 7475-T7351. V úvahu byla brána součást o rozměrech 
200x70x30 mm. Pro potřeby hodnocení byly vypočítány náklady na strojní práci, náklady 
na nástroj a náklady na vedlejší práci v závislosti na posuvu a řezné rychlosti. Primárně jde 
tedy pouze o propočet nákladů na obrábění bez uvažování ceny materiálu. Hodinové sazby 
na strojní i vedlejší práce byly odhadnuty na základě empirických znalostí. Získané 
hodnoty jsou samozřejmě orientační, jelikož do výpočtů zasahují další vlivy, které není 
možné přesně určit. Celkový výpočet byl stanoven podle uvedeného vztahu 3.1 [45]:  
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 ij = ik + il + im      (3.1) 

 

kde: ij [Kč]  - celkové náklady na jeden kus, 

 ik [Kč] - náklady na strojní práci, 

 il [Kč]  - náklady na nástroj, 

 im [Kč] - náklady na vedlejší práci. 

 

V první části probíhal názorný výpočet nákladů na strojní práci podle souvisejících vztahů 
3.2, 3.3 a 3.4 při řezných podmínkách vc = 200 m/min a fz = 0,05 mm. Hodnota hodinové 
sazby na strojní práci NSn byla odhadnuta na cenu 2100 Kč. Vztah 3.3 pouze převádí 
hodnotu v hodinách na minuty. Výpočet jednotkového strojního času tAS bere v úvahu 
délku obráběné plochy s přesahy, vynásobenou počtem přejetí nástroje po obrobku. 
Ve jmenovateli je uvedena posuvová rychlost vf, která závisí na posuvu, otáčkách a počtu 
zubů nástroje. 

 ik = .Sk · ik�     (3.2) 

       

ik� = lno��       (3.3) 

 

ik� = 210060 = 35 rč 

 

.Sk = t·mu = (7ov7v7wvx)·yz·o·z     (3.4) 

 

.Sk = (3 + 200 + 3 + 16) · 50,5 · 3980 · 5 = 5 · 2229950 = 0,112 �\G 

 ik = 0,112 · 35 = 3,92 rč 

 

kde:  .Sk [min] - jednotkový strojní čas, 

 ik� [Kč] - minutová sazba stroje, 

 ik
 [Kč] - hodinová sazba stroje, 

 } [mm] - celková délka posuvu stroje, 

 \ [–]  - počet průjezdů, 
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 ~y [mm/min] - posuvová rychlost, 

 2
 [mm] - délka náběhu, 

 2 [mm]  - délka obráběné plochy, 

 2X [mm] - délka přeběhu, 

 � [mm] - průměr nástroje, 

 G [1/min] - otáčky, 

 * [–]  - počet zubů frézy. 

  

Náklady na nástroj Nn se určily podle vztahů 3.5 a 3.6. Obrobené množství QT bylo 
vypočítáno dle času záběru nástroje a jeho trvanlivosti. Po dosazení nákladů nástroje, jehož 
cena byla určena dle konzultace s vedoucím práce, vznikla konečná cena. 

 

il = l���      (3.5) 

  

�� = ���n·� = ���n·��     (3.6) 

 

�� = ��·���,���·������ = 11892,857      

 

il = 200011892,857 = 0,17 rč 

 

kde: i� [Kč] - náklady nástroje, 

 �� [–]  - počet obrobených kusů při dané trvanlivosti, 

 � [min] - trvanlivost nástroje, 

 � [–]  - poměr obráběné délky a celkového posuvu. 

 

Přibližná cena vedlejší práce byla určena z jednotkového času vedlejší práce a z hodinové 
sazby vedlejší práce. Obě hodnoty v této části byly odhadnuty. 

 im = .Sm · im�     (3.7) 

 

im� = x���      (3.8) 
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im� = ;���� = 5 rč  

 im = 1 · 5 = 5 rč  

 

kde: .Sm [min] - jednotkový vedlejší čas, 

 im� [Kč] - minutová sazba vedlejší práce, �m [Kč] - hodinová sazba vedlejší práce. 

 

Celková hodnota byla dána součtem všech uvažovaných nákladů podle vztahu 3.1. 
Totožný výpočet proběhl i pro ostatní řezné podmínky. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny 
v tab. 3.3 a tab. 3.4. 

 ij = 3,92 + 0,17 + 5 = 9,09 rč 

 

Tab. 3.3 Celkové náklady při řezné rychlosti vc = 200 m/min. 

vc = 200 m/min fz = 0,05 mm fz = 0,5 mm fz = 0,9 mm 

Ns [Kč] 39,06 3,92 2,17 

Nn [Kč] 1,68 0,17 0,09 

Nv [Kč] 5 5 5 

Nc [Kč] 45,74 9,09 7,26 

 

Tab. 3.4 Celkové náklady při řezné rychlosti vc = 90 m/min. 

vc = 90 m/min fz = 0,05 mm fz = 0,5 mm fz = 0,9 mm 

Ns [Kč] 86,80 8,68 4,83 

Nn [Kč] 3,72 0,37 0,21 

Nv [Kč] 5 5 5 

Nc [Kč] 95,52 14,05 10,04 

 

Podle vypočítaných výsledků je zřejmé, že výrazně lepší ceny bylo dosaženo při řezné 
rychlosti vc = 200 m/min. Z hlediska posuvů vyšly nejlépe ceny pro fz = 0,9 mm. Pro 
určení trendu u posuvu na zub lze konstatovat, že ceny celkových nákladů klesají se 
zvyšujícím se fz. U řezných rychlostí se jeví jako pravděpodobné, že při zvyšující se vc se 
cena bude snižovat, nicméně dvě hodnoty jsou velmi málo pro posouzení dalšího chování. 
Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou obrábění je velmi velký, lze tedy tvrdit, že při 
vhodných řezných podmínkách lze ušetřit výrazné množství finančních prostředků.  
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ZÁVĚR 

Tato práce poskytuje shrnutí soudobých způsobů měření kvality povrchu a souvisejících 
přístrojů schopných tato data získat. Věnuje se také třídění a popisu parametrů, podle 
kterých je možné danou problematiku charakterizovat. 

V praktické části byla analyzována data pořízená technologií čelního obrábění s náklonem 
nástroje o 1° z hliníkové slitiny 7475-T7351. Parametry byly získány pomocí přístroje 
Alicona IF-G5 ze vzorků frézovaných při různých řezných rychlostech a posuvech. Takto 
naměřené hodnoty parametrů byly popsány a následně porovnány. 

Z pozorování profilových parametrů vyplývá, že hodnoty se zvyšují s narůstajícím 
posuvem, tzn. že kvalita povrchu se zhoršuje. Podle rozmezí hodnot parametrů Rsk 
(0,071–0,336 μm) na povrchu převládají výstupky nezávisle na řezných podmínkách. 
U parametrů nosné křivky byl pozorován značný nárůst hodnoty, např. u parametru 
hloubky jádra Rk (7,891–17,978 μm), což znamená výškově členitější povrch a rychlejší 
průběžné opotřebení při zatížení. 

U plošných parametrů je znát narůstající hodnota parametrů Sa a Sq, takže se potvrzuje 
trend profilových parametrů ohledně zhoršující se kvality povrchu s narůstajícím posuvem. 
Podle parametru Sku (2,538–2,925 μm) lze tvrdit, že na povrchu není zastoupené velké 
množství píků a prohlubní, ale převažuje plošší povrch. Z porovnání poměru vrchů a údolí 
Ssk vyplývá, že ve většině případů povrchu dominují vrchy. Podle autokorelační funkce 
a s ní spojených parametrů (Str = 0,136–0,242 μm) je zřejmé, že povrch je anizotropní 
a má směrově závislé vlastnosti. 

Z celkového porovnání plošných a profilových parametrů vyplývá, že hodnoty plošných 
jsou v drtivé většině případů vyšší. Např. hodnota parametru Sa je při řezné rychlosti 
vc = 200 m/min vyšší o 67 % než parametr Ra. Nicméně až na ojedinělé hodnoty zde 
zásadní změny chování parametrů nejsou zřetelné. 

Při porovnávání parametrů získaných na čele průjezdu nástroje a na spojnici průjezdů, bylo 
zjištěno, že parametry jsou velmi podobné a jejich rozdíl je zanedbatelný. V několika 
případech byl dokonce zjištěn lehce kvalitnější povrch na spojnici průjezdů. U této skupiny 
byla naměřena data pouze prostřednictvím profilových parametrů.  

V ekonomickém porovnání byla zjišťována celková cena nákladů na obrábění posuzované 
součásti v závislosti na řezných rychlostech a posuvech na zub. Ze získaných výsledků lze 
tvrdit, že jednotlivé ceny se snižovaly se zvyšujícím se posuvem na zub. Z porovnání 
tab. 3.3 a tab. 3.4 se zdá, že cena klesá také se zvyšující se řeznou rychlostí. Nicméně ze 
dvou hodnot nelze určit přesný trend, a tak se doporučuje další výzkum, který by toto 
tvrzení potvrdil nebo vyvrátil. Dále byl pozorován velký rozdíl v ceně v závislosti na 
řezných podmínkách, kdy nejnižší cena obrábění vyšla na 7,26 Kč/ks a největší na 
95,52 Kč/ks. Správným zvolením řezných rychlostí a posuvů lze tedy ušetřit 
nezanedbatelné množství finančních prostředků.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Symbol Jednotka Popis 
AR [μm] průměrná rozteč prvků motif drsnosti 
AW [μm] průměrná rozteč prvků motif vlnitosti 
Dv [Kč] hodinová sazba na vedlejší práce 
Ek [J] kinetická energie 
Mr1,2 [%] materiálový podíl 
Nc [Kč] celkové náklady na jeden kus 
NN [Kč] náklady na nástroj vztažené na jeden kus 
Ns [Kč] náklady na strojní práci 
Nsm [min] minutová sazba stroje 
Nsn [hod] hodinová sazba stroje 
Nt [Kč] náklady na nástroj 
NV [Kč] náklady na vedlejší práci 
NVm [min] minutová sazba na vedlejší práce 
PΔq [-] průměrný kvadratický sklon základního profilu 
Pa [μm] průměrná aritmetická úchylka základního profilu 
Pc [μm] průměrná výška prvků základního profilu 
Pku [-] špičatost základního profilu 
Pmr [-] materiálový poměr základního profilu 
Pp [μm] největší výška výstupku základního profilu 
Pq [μm] průměrná kvadratická úchylka základního profilu 
Psk [-] šikmost základního profilu 
PSm [μm] průměrná šířka prvků základního profilu 
Pt [μm] celková výška základního profilu 
Pv [μm] největší hloubka prohlubně základního profilu 
Pz [μm] největší výška základního profilu 
R [μm] průměrná hloubka prvků motif drsnosti 
RΔq [-] průměrný kvadratický sklon profilu drsnosti 
Ra [μm] průměrná aritmetická úchylka profilu drsnosti 
Rc [μm] průměrná výška prvků profilu drsnosti 
Rk [μm] jádro profilu drsnosti 
Rku [-] špičatost profilu drsnosti 
Rmax [μm] vzdálenost od středu autokorelačního vrcholu k hranici řezu 
Rmin [μm] vzdálenost od středu autokorelačního vrcholu k hranici řezu 
Rmr [-] materiálový poměr profilu drsnosti 
Rp [μm] největší výška výstupku profilu drsnosti 
Rpk [μm] redukovaná výška výstupků 
Rq [μm] průměrná kvadratická úchylka profilu drsnosti 
RS [-] rozlišovací schopnost 
Rsk [-] šikmost profilu drsnosti 
RSm [μm] průměrná šířka prvků profilu drsnosti 
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Rt [μm] celková výška profilu drsnosti 
Rv [μm] největší hloubka prohlubně profilu drsnosti 
Rvk [μm] redukovaná hloubka prohlubní 
Rx [μm] největší hloubka profilu nerovnosti 
Rz [μm] největší výška profilu drsnosti 
S10z [μm] deset bodů výšky povrchu 
Sa [μm] aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu 
Sal [-] délka autokorelace 
Sda(c) [μm2] střední plocha údolí 

Sdq [-] 
základ průměrného čtverce gradientu omezené stupnice 
povrchu 

Sdr [%] 
poměr rozvinuté mezifázové plochy omezené stupnice 
povrchu 

Sdv(c) [μm2] střední objem údolí 
Sha(c) [μm2] střední plocha vrchu 
Shv(c) [μm2] střední objem vrchu 
Sk [μm] výška jádra 
Sku [-] špičatost omezené stupnice povrchu 
Smq [-] poměr materiálu 
Smr1,2 [-] poměr materiálu 
Sp [μm] maximální výška píku omezené stupnice povrchu 
Spc [-] aritmetický průměr zakřivení píku 
Spd [μm] hustota píku 
Spk [μm] redukovaná výška píku 
Spq [μm] základ průměrné úchylky čtverců plošiny 
Sq [μm] základ průměrné výšky čtvercem omezené stupnice povrchu 
Ssk [-] šikmost omezené stupnice povrchu 
Std [-] směr textury omezené stupnice povrchu 
Str [-] poměr aspektu textury 
Sv [μm] maximální hloubka prohlubně omezené stupnice povrchu 
Svk [μm] redukovaná hloubka údolí 
Svq [μm] základ průměrné úchylky čtverců údolí 
Sxp [μm] extrémní výška píku 
Sz [μm] maximální výška omezené stupnice povrchu 
T [min] trvanlivost nástroje 
tAS [min] strojní čas 
tAV [min] čas potřebný k provedení vedlejších prací 
U [V] napětí 
Vmc [ml/m2] jádro objemu materiálu omezené stupnicí povrchu 
Vmp [ml/m2] pík objemu materiálu omezené stupnice povrchu 
Vvc [ml/m2] neplatný objem jádra omezené stupnice povrchu 
Vvv [ml/m2] neplatný objem údolí omezené stupnice povrchu 
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W [μm] průměrná hloubka prvků motif vlnitosti 
WΔq [-] průměrný kvadratický sklon profilu vlnitosti 
Wa [μm] průměrná aritmetická úchylka profilu vlnitosti 
Wc [μm] průměrná výška prvků profilu vlnitosti 
Wku [-] špičatost profilu vlnitosti 
Wmr [%] materiálový poměr profilu vlnitosti 
Wp [μm] největší výška výstupku profilu vlnitosti 
Wq [μm] průměrná kvadratická úchylka profilu vlnitosti 
Wsk [-] šikmost profilu vlnitosti 
WSm [μm] průměrná šířka prvků profilu vlnitosti 
Wt [μm] celková výška profilu vlnitosti 
Wte [μm] celková hloubka vlnitosti 
Wv [μm] největší hloubka prohlubně profilu vlnitosti 
Wx [μm] největší hloubka nerovnosti 
Wz [μm] největší výška profilu vlnitosti 
X [-] označení osy 
Y [-] označení osy 
Z [-] označení osy 
Zp [μm] nejvyšší výstupek profilu 
Zt [μm] průměrná hodnota výšek prvků profilu 
Zv [μm] hloubka nejnižší prohlubně profilu 
fz [mm] posuv na zub 
h [J·s] Planckova konstanta 
ln [mm] vyhodnocovaná délka 
lp [mm] základní délka pro primární profil 
lr [mm] základní délka pro profil drsnosti 
lw [mm] základní délka pro profil vlnitosti 
m [kg] hmotnost 
n [-] index lomu 
v [m·min-1] rychlost 
vc [m·min-1] řezná rychlost 
vf [m·min-1] posuvová rychlost 
z [-] počet zubů 
α [°] polovina otvorného úhlu kužele paprsků 
λc [nm] mezní vlnová délka 
λf [nm] vlnová délka dlouhovlnného filtru 
λs [nm] vlnová délka krátkovlnného filtru 
θ [°] úhel Fourierova polárního spektra 
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Zkratka Popis 

2D dvourozměrné 
3D trojrozměrné 

AFM Atomic Force Microscopy 
Al hliník 

CCD druh snímače 
CLA Chromatic Lenght Aberration 

Cr chrom 
CSI Coherence Scanning Interferometry 

Cu měď 
F operátor operátor eliminace vlivu tvaru 

Fe železo 
FFT Fourierova transformace 

ISO mezinárodní organizace pro normalizaci 
L filtr plošný dlouhovlnný filtr 

MFM Mikroskopie magnetických sil 
Mg hořčík 

Mn mangan 
P parametr parametr základního profilu 

PSI Phase Shifting Interferometry 
R parametr parametr profilu drsnosti 

SEM řádkovací elektronový mikroskop 
SF povrch povrch po aplikaci F operátoru a S filtru 

Si křemík 
S filtr plošný krátkovlnný filtr 

SL povrch SF povrch po aplikaci L filtru 
S parametry plošné parametry 

STM řádkovací tunelový mikroskop 
TEM transmisní elektronový mikroskop 

Ti titan 
V parametry objemové parametry 

W parametr parametr profilu vlnitosti 
Zn zinek 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 
Modelový příklad výsledků měření při uvedených řezných podmínkách 
(fz = 0,5 mm, vc = 200 m/min) 

  


