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Tento příspěvek se zaměřuje na vysoce efektivní vystružování austenitických ocelí, za 

využití cermetových vystružovacích hlavic MT3 opatřené nanokompozitními povlaky, 

při řezných rychlostech 40 – 100 m/min, posuv na otáčku 0,2 – 0,8 mm/ot a s 

přídavným chlazením. Experiment probíhal na CNC obráběcím centru, kde předchozí 

operace navazovaly ve sledu – předvrtání otvoru vrtákem z RO, hrubování otvoru 

monolitním vrtákem z SK a vyvrtávací tyčí s VBD a následovala měřená dokončovací 

operace vystružování za využití vystružovací hlavice MT3. Pro experimentální měření 

byly využity vzorky vyrobený z materiálu AlSl 316L. Výsledky prokázaly velkou 

efektivitu řezného procesu při dosažení hodnot profilu povrchu Ra menší než 1,0 um a 

to při dosahovaných přesnostech IT5. 
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Cílem této práce je objasnění interakčních mechaismů mezi vrtacím nástrojem a 

materiálem obrobku. Mezi defekty způsobenými vrtání patří především delaminace a 

to jak na vstupu materiálu, tak při jeho výstupu. Tento článek presentuje predikci 

Hocheng-Dharanova modelu tlakové síly při vrtání bez výzkytu delaminace. Byly 

analyzovány různě HSS Šroubovité vrtáky pro vrtání uhlíkatých a epoxiových 

pryskyřic. Experimenty a jejich výsledky prokázaly správnost delaminačního modelu 

a potvdily předchozí experimentální výsledky, při kterých byla tato delaminace 

výrazně ovlivněna řeznými podmínkami.. 
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Analýza vstupních dat za účelem vytvoření podpory AWJ technologie. Zkoumání 

vztahu mechanicko-fyzikálních vlastností obráběného materiálu na výsledný povrch 

vzniklý opracováním AWJ technologií. Vzhledem k faktu, že se na kvalitě výsledného 

povrchu podílí celá řada vstupních faktorů, je vhodné provést rozbor s následnou 

statistickou analýzou. Výsledkem je index obrobitelnosti konkrétního materiálu 

získaný na základě analýzy jeho materiálových charakteristik. Tento index může být 

dále použit ke stanovení sekundárních vstupních parametrů, potřebných pro volbu 

vhodných řezných podmínek a k predikci výsledku opracování tohoto materiálu AWJ 

technologií. 
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V AWJ technologii je velké množství proměnných a parametrů, které mají vliv na 

ýsledek řezného procesu. Proto jsou potřebné zkušenosti získané z praxe a 

experimentů, uložit je v databázi, podrobit zkoumání a vytvořit na jejich základě 

znalostní systém, který by umožňoval podporu procesu volby vhodných řezných 

podmínek. 
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V AWJ technologii je velké množství proměnných a parametrů, které mají vliv na 

ýsledek řezného procesu. Proto jsou potřebné zkušenosti získané z praxe a 

experimentů, uložit je v databázi, podrobit zkoumání a vytvořit na jejich základě 

znalostní systém, který by umožňoval podporu procesu volby vhodných řezných 

podmínek. 

 


