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Současný vývoj výrobků o rozměrech mikrometrů a nanometrů je vyvolán ekonomickými 

potřebami a nutností zlepšovat jejich jakost a životnost. Současné etapy technologií 

výroby  představují nové cesty ve výrobních procesech a nutně směřují ke zmenšování 

rozměrů  výrobků a ke zvyšování jejich jakosti.Tyto možnosti jsou výzvou pro 

konstruktéry, technology i provozní inženýry.aby odhalovali všechna tajemství a možnosti 

výroby která jsou zatím ukryta v nepoznaných oblastech. Cesta která vede k odhalení 

těchto „neznámých“ vede přes studium fyzikální podstaty nejmenších částic hmoty a jevů, 

které jejich chování provázejí.  

Různorodost těchto problémů tj. přechod od makro- k  mikro- a nano- výrobním procesům 

vyžaduje připravit odborníky se širokými  znalostmi řady vědních disciplín. 

Je třeba připomenout, že výrobní procesy řezání mají svou dlouholetou historii od   

      průmyslové revoluce až do dnešních dnů. Ekonomický význam  technologie obrábění                         

nesmí být podceňován. V současné době v průmyslově vyspělých zemích představují 

náklady na   obrábění více než 15% ceny výrobku 

Řada součástí vyráběných obráběním sleduje v současné době dvě tendence. Zmenšování 

rozměru výrobků a zvyšování jejich jakosti Během přesné výroby součástí, kdy se 

odebírají malé přídavky materiálu sehrává významnou úlohu poloměr ostří nástroje a to 

jak z hlediska oddělení vrstvy materiálu, tak i z hlediska jakosti dokončeného povrchu. 

Řada součástí vyráběných obráběním sleduje v současné době dvě tendence. Zmenšování 

rozměru výrobků a zvyšování jejich jakosti Během přesné výroby součástí, kdy se 

odebírají malé přídavky materiálu sehrává významnou úlohu poloměr ostří nástroje a to 

jak z hlediska oddělení vrstvy materiálu, tak i z hlediska jakosti dokončeného povrchu. 

Technologie obrábění je vlastně všestrannou metodou využívanou v průmyslové výrobě. I 

polovodičový průmysl závisí na jakosti řezání zpracovávaných materiálů.  
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Část  I. Teoretické a aplikační základy.I 
  

1.1. Historický vývoj  vysoce přesných metod obrábění 

1.2.Charakteristika a definice soudobých technologií podle energetických zdrojů 

1.3. Charakteristika  a podmínky  vysoce přesného obráběn 

1.4. Fyzikální podstata úběru materiálu , tvorba třísky vlastnosti povrchové vrstvy 

1.5.Vlivy materiálových vlastností , integrita povrchu 

1.6. Zatížení nástroje silové, tepelné a zbytková napětí 

1.7. Požadavky na řezné materiály 

1.8. Požadavky na nástroje a upínače při vysoce přesném obrábění 

1.9. Upínání obrobků 

1.10. Příklady v moderní výrobě 

 

1.1. Historický vývoj 

V uplynulých letech bylo dosaženo znatelného pokroku ve vývoji výrobních procesů.V 

současné době je ale nutné zvažovat  budoucí perspektivy  těchto výrobních procesů a to 

z hlediska rozvoje různých technologií.Současné studie ukazují, že dochází k integraci 

technologií a řízení při využívání informačních technologií a to v oblasti technologického 

plánování,simulace,rychlého konstruování výrobních zařazení včetně prací operátorů. 

Důvody, proč je nutné řešit tyto problémy  vycházejí z následujících požadavků: 

- zmenšování rozměrů součástí 

- vysoké požadavky na jakost výrobků 

- zmenšování tolerancí a vyšší výrobní přesnost 

- snižování výrobních nákladů 

- snižování hmotnosti výrobků. 
 

Tyto požadavky mají přímý vliv na proces řezání, především na volbu nástroje, nástrojového 

materiálu,na materiál obrobku a řezné prostředí.Tyto požadavky se promítají i na obráběcí 

stroje, které také zaznamenaly výrazný pokrok v konstrukci a systémech řízení. 

Miniaturizace nabývá stále více na svém významu a její uplatnění vede k požadavkům, které 

musí splňovat současné vedení 

Množství odebíraného materiálu při vysoce přesném obrábění je malé a pohybuje se řádově 

pod mikrometr nebo méně. Norio Tanaguchi (1974) [1] uvedl ve svém příspěvku historický 

přehled obráběcích procesů z hlediska dosažitelné přesnosti a doplnil jej i o přesnosti 

dosažitelné při přesném obrábění. Tyto údaje jsou doplněny i zařízeními  pro kontrolu 

přesnosti opracovaných ploch. 
 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Dosažitelná přesnost při obrábění (podle Tanaguchi, 1983) 

 

 

Křivky uvedené na obr.1 ukazují, že dosažitelná přesnost až 1 nm se dá dosáhnout jak 

řeznými nástroji, tak i metodami abrazivními a procesy, které využívají svazek elektronů, 

laser a rastrovací metody pro hodnocení obrobené plochy. Tanaguchi předpověděl, že v roce 

2000 bude dosažitelná přesnost při běžném obrábění 0,01 m až 0,001 m. V současné době 

se jeho předpovědi naplňují. 

1.2.Charakteristika a definice vysoce přesných metod obrábění nástroji s definovanou 

geometrií nástroje. 

 Nagawa, 1988  [1] provedl klasifikaci procesů oddělování materiálů z hlediska energie 

nutné pro jejich realizaci Při zpracování klasifikace bral v úvahu oddělování materiálu jak 

nástrojem s definovanou geometrií, tak i nástrojem vícebřitým a volným brusivem (obr. 2). 

 Z hlediska obráběného materiálu je hlavním a důležitým požadavkem úběr velmi 

malého množství materiálu (často o rozměrech atomové mřížky), minimalizovat nebo 

vyloučit křehký lom při vysoce přesném dokončování, dále požadavek tvarové přesnosti a 

vysoké požadavky na integritu povrchu. Tyto požadavky na integritu povrchu zahrnují 

minimální nebo žádné změny v povrchu dokončované plochy, nebo těsně pod ní, včetně 

metalurgických změn, zbytkových napětí, defektů, jako jsou vady, mikrotrhliny apod.  

To znamená, že vysoce přesné obrábění je třeba brát jako systém zahrnující všechny uvedené 

aspekty a ne  posuzovat jen jako jednotlivé složky. 
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Obr.2 Klasifikace obráběcích procesů podle energetického zdroje (Nogawa, 1988) 

 

Takový systém potom umožňuje řešit komplexně vysoce přesné obrábění jak z hlediska 

nástroje, stroje, výrobních postupů, ale i funkčních požadavků hotového výrobku. 

 Vysoce přesné integrované systémy vycházejí z  respektování následujících 

předpokladů, nutných pro realizaci : 

a) vysoce přesné, velmi tuhé stroje, bez chvění, 

b) vysoká tuhost mezi nástrojem a obrobkem, 

c) vysoká rozlišitelnost při řízení pracovních pohybů, 

d) tepelná stability, 

e) řízení zpětné vazby, 

f) vysoce čisté pracovní prostředí, 

g) vysoce přesné a výkonné metrologické systémy, 

h) submikronové rozměry zrn brusiva, 

i) orovnávání kotoučů během broušení zaváděním nové techniky (tryskání kotouče, 

kartáčování drátěnými kotouči, chemické leptání, orovnávání laserem). 

Blokové schéma takového systému je uvedeno na obr. 3. V tomto schématu jsou 

zvažovány i vlastnosti obrobené součásti, stejně jako hodnocení dosažené přesnosti a 

možnosti uplatnění vysoce přesných metod v určitých výrobních procesech. 

 

1.3. Charakteristiky a definice vysoce přesných metod obrábění nástroji   

s nedefinovanou geometrií 

 
U přesných výrobních zařízení a strojů je mnoho částí, které spolu navzájem zabírají, pohybují se, aby 

bylo dosaženo konečné přesnosti výrobku. Každá součást přispívá ke konečné přesnosti výrobku 

svými úchylkami, které jsou vyvolány kinematickými  a dynamickými účinky. 

Z praktického hlediska sehrává vzájemné působení těchto vlivů rozhodující úlohu.  
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Obr. 3   Blokové schéma vysoce přesného obrábění (Nogawa, 1988) 

 

1.4. Fyzikální podstata úběru materiálu - mechanismus tvorby třísky 

 

 Z hlediska fyzikální podstaty řezání jako procesu plastické deformace, sehrává tato 

významnou úlohu především proto, že ovlivňuje vytváření nového povrchu. 

Důležitým výsledkem všech vysoce přesných metod obrábění je nově vytvořený povrch, který 

tvoří vnější tvar předmětu a je možné jej označit jako jeho „makroskopický vzhled“. Tento 

povrch tvoří současně rozhraní mezi dvěma fázemi. 

Při hodnocení předmětu je významný poměr plochy povrchu A k jeho objemu V. Je-li 

tento poměr A:V malý, jedná se o předmět velké hmotnosti , kde při jeho hodnocení jsou 

významné fyzikální a chemické vlastnosti základního materiálu. Je-li tento poměr A:V velký, 

jedná se o malé předměty, kde při jejich hodnocení jsou jejich vlastnosti ovlivněny povrchem.  

 Obráběcí systémy uplatňované ve vysoce přesné výrobě mohou být posuzovány ze 

dvou hledisek : 

- technického, tj. z hlediska dosažitelné jakosti, 

- ekonomického, tj. z hlediska pracnosti,  ceny a prodejnosti. 

V současné době neexistuje jen jedna cesta pro řešení všech problémů vysoce přesné 

výroby. Je nutné zvažovat následující skutečnosti : 

 

- předpověď mezních podmínek pro stabilní procesy obrábění, 

- předpověď vlivů tvorby třísky na jakost dokončené plochy, 

- zabezpečení minimalizace chyb vzájemných pohybů nástroje a obrobku při dané 

operaci. 

- předpověď mezních podmínek pro stabilní procesy obrábění, 

- předpověď vlivů tvorby třísky na jakost dokončené plochy, 

- zabezpečení minimalizace chyb vzájemných pohybů nástroje a obrobku při dané 

operaci. 
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V praxi existuje řada operací, z nichž každá vyžaduje splnění určitých vlastních 

požadavků, které musí být respektovány, aby bylo dosaženo vysoké jakosti dokončeného 

povrchu. Existují totiž operace, které probíhají plynule ve srovnání s operacemi, které jsou 

přerušované a u kterých se mění např. tloušťka třísky a je u nich obtížné dosáhnout ustáleného 

stavu. 

 Vysoce přesné způsoby obrábění se využívají pro dokončování různých materiálů ze 

skupiny kovů, slitin, keramiky, skla nebo polovodičů. Tyto materiály mají různé chemické 

složení, strukturu, mechanické vlastnosti apod. 

 Z hlediska procesu obrábění je možné porovnávat dvě skupiny materiálů : materiály 

tvárné a materiály křehké. V každé skupině je nutné počítat s určitými zvláštnostmi při jejich 

opracování.  

Z tohoto hlediska je možné procesy odebírání materiálu při obrábění rozdělit do těchto skupin  

[15,16,17] : 
 

- oddělování materiálu křehkým porušením, 

- oddělování materiálu tvárným porušením. 

Kovy mají kovovou vazbu, vysokou symetrii, krystalickou strukturu ( mřížka BCC, 

FCC), mají vysokou tepelnou vodivost, malou hustotu, žádnou porezitu, vysokou čistotu, 

vysokou lomovou houževnatost, vysokou deformaci do porušení a vysokou rázovou energii. 

 

Oproti tomu nekovové materiály jsou charakteristické vazbou kovalentní nebo 

iontovou, dále nízkou symetrií, pro plastickou deformaci nevhodným skluzovým systémem, 

nízkou tepelnou vodivostí, nízkou lomovou houževnatostí a nízkou lomovou energií. 

 Pro naplňování cílů a uplatnění vysoce přesných technologií je třeba navrhnout 

výrobní systém, který by měl zabezpečovat dodržení funkčních požadavků na výrobek, 

současně ale musí zvažovat různá provozní omezení. Takto zpracovaný návrh výrobního 

systému má výrazný vliv na produktivitu, která se vrátí v investicích a v podílu úspěchu na 

trhu. 

Proces řezání je možné jednoduše definovat jako proces vnikání nástroje do materiálu 

a jeho oddělení ve tvaru třísky. Klín nástroje je tvořen dvěma základními plochami tj. čelem a 

hřbetem.Během procesu řezání je vytvořen nový povrch. Přitom vznikají v oblasti  oddělování 

materiálu vysoká napětí, vysoké teploty .Rozhodující je skutečnost, že tento proces probíhá za 

vysokých deformačních rychlostí., vysokých tlaků a vysokých teplot. Všechny průvodní jevy 

působí jak na  nástroj tak i na obrobek (Obr.4) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Schema pravoúhlého řezání 
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Vytvořená tříska  má velmi proměnlivý tvar a rozměr. Tvoření třísky  je výsledkem smykové 

deformace materiálu obrobku v oblasti primární plastické deformace. V této oblasti dochází 

k velké deformaci v poměrně krátkém časovém intervalu, kdy celý proces řezání je zakončen 

lomem tj. oddělením třísky. Proto je možné i nově vzniklou, obrobenou plochu hodnotit jako 

plochu lomovou 

Lomová plocha  se dá hodnotit pomocí těchto kriterií: 

-energetického 

-napěťového  

-morfologického  

Moderní nástroje mají ale velkou paletu svých tvarů. Řada informací o procesu řezání 

vycházelo i z praktických zkušeností a pozorování. Jedná se o následující skutečnosti : 

a) Rozdílné podmínky dané druhem řezaného materiálu. 

b) Různé způsoby tvoření a odcházení třísky z místa řezání, závislé na geometrických 

vlastnostech nástroje. 

c) Uspořádání třísky na její zadní straně svědčí o tom, že řezání představuje smykový 

mechanizmus. 

d) Tvary třísek se mění od třísky plynulé, přes třísku zvlněnou, článkovitou, až 

k třísce segmentované (obr.5). Jiné třísky jsou u materiálů křehkých.  
 

   
Obr.5 Tvary třísek 

 

Vnější část třísky je obvykle hrubá se stopami zvrásnění.Dokonce u plynulé silné třísky jsou 

často pozorovány  periodické trhliny,na sérii segmentů..Úplný popis tvaru třísky musí být 

komplexní,ale pro analýzu  napětí a deformace  při řezání je nutné řadu detailů opomenout a 

jsou raději uvažovány jednoduché modely. 
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Obr.6. Vnější strana třísky 

 

Důvody, proč je nutné řešit tyto problémy  vycházejí z následujících požadavků: 

- zmenšování rozměrů součástí 

- vysoké požadavky na jakost výrobků 

- zmenšování tolerancí a vyšší výrobní přesnost 

- snižování výrobních nákladů 

- snižování hmotnosti výrobků. 

 Z hlediska procesu obrábění je možné porovnávat dvě skupiny materiálů : materiály 

tvárné a materiály křehké. V každé skupině je nutné počítat s určitými zvláštnostmi při jejich 

opracování. 
¨ 

Kovy mají kovovou vazbu, vysokou symetrii, krystalickou strukturu ( mřížka BCC, 

FCC), mají vysokou tepelnou vodivost, malou hustotu, žádnou porezitu, vysokou čistotu, 

vysokou lomovou houževnatost, vysokou deformaci do porušení a vysokou rázovou energii. 

 

Oproti tomu nekovové materiály jsou charakteristické vazbou kovalentní nebo 

iontovou, dále nízkou symetrií, pro plastickou deformaci nevhodným skluzovým systémem, 

nízkou tepelnou vodivostí, nízkou lomovou houževnatostí a nízkou lomovou energií. 

Kroky při návrhu výrobního systému pro vysoce přesné obrábění je možné formulovat takto : 

a) stanovení nejvyšších funkčních požadavků; 

b) vypracování návrhu parametrů pro zabezpečení funkčních požadavků; 

c) zhodnocení funkčních požadavků z hlediska navrhovaných parametrů, tj. výroby 

při minimální ceně, nebo s ohledem na požadavky zákazníka. 

 

Obráběcí operace mohou být hodnoceny ze dvou hledisek: 

a) technického jako je přesnost rozměru, tvaru, drsnosti a vlastností povrchové vrstvy, 

b) ekonomického jako je znalost výrobních časů, ceny, času na výměnu nástroje a další. 

Problémy, které s těmito dvěma požadavky souvisejí jsou: 

- nedostatek znalostí o interakci materiálu nástroje a obrobku, 

- velká proměnlivost skutečné obráběcí operace. 

 

1.5 Vlivy materiálových vlastností na řezný proces 
 

Rozsah materiálů, které jsou využívány pro vysoce přesné metody dokončování, 

zahrnuje kovy a jejich slitiny, keramiku, skla, polovodiče a další. Všechny tyto materiály 

mohou být dokončeny s požadovanou rozměrovou, tvarovou přesností a integritou povrchu, 

jak to vyžadují funkční vlastnosti obrobené plochy. 
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Mezi nekovovými materiály to budou materiály křehké, především materiály 

keramické, optická skla, polovodičové materiály, které jsou dokončovány převážně 

abrazivními metodami obrábění. Významné místo mezi nekovovými materiály má keramika, 

která se v současné době využívá jako konstrukční materiál v aplikacích mechanických, 

elektromagnetických, optických, tepelných i biochemických.  

 

 

Tab. 1 Porovnání vlastností tvárných kovů a křehkých nekovů 

  

VLASTNOSTI KOVY NEKOVY 

Druh mřížky kovová neusměrněná iontová, kovalentní, usměrněná 

Krystalická struktura vysoká symetrie nízká symetrie 

Tepelná roztažnost vysoká nízká 

Tepelná vodivost vysoká nízká 

Hustota vysoká nízká 

Způsob deformace tvárný křehký 

MIKROSTRUKTURA 

Interkrystalická stuktura relativně jednoduchá komplexní 

Porozita bez pórů porézní 

Čistota vysoká dosažení obtížné 

Tepelná odolnost nízká až mírná mimořádně vysoká 

Chemická odolnost nízká vysoká 

PEVNOSTNÍ PODMÍNKY 

Houževnatost  [ MN/m
2
 ] 210 – ocel 

34 – Al slitiny 

5,3  Si3N4 

Deformace do lomu 5 % 0,2 % 

Mechanizmus lomu plastická deformace křehký lom 

Lomová energie [ J/cm
2
 ] 10 10

-2 

Odolnost proti tepelným šokům vysoká nízká 

 

Oceli jsou nejrozšířenějším materiálem využívaným ve strojírenství. Jejich vlastnosti 

se ale mění se složením a tepelným zpracováním. 

V posledních letech roste průmyslové využívání keramických materiálků jako 

materiálů konstrukčních pro takové součásti, na které jsou kladeny nároční funkční 

požadavky. Jedná se o vlastnosti jako je vysoká pevnost v tlaku, tvrdost, chemická odolnost, 

otěruvzdornost a stálost za vysokých teplot. Proto technická keramika nachází své uplatnění 

ve všech průmyslových odvětvích. 

 

Sklo je anorganický materiál přechlazený z tekutého stavu bez krystalizace. 

Viskozita skla se mění velmi drasticky nad tranzitní teplotou. Při teplotách nad touto teplotou 

se může sklo chovat viskozně plasticky, tzn. napětí je spíše úměrné rychlosti deformace než 

deformaci. Tranzitní teplota skla není vysoká. 
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Tab. 2  Vlastnosti křemičitých a boritých skel  [19] 

KŘEMIČITÁ SKLA 

Druh skla Bod změknutí 

[ C ] 

HV 

[kg/cm
2
] 

Odolnosrt proti 

kyselině 

ztráta váhy [ %] 

Odolnost proti 

vodě 

ztráta váhy [ %] 

SF 6 470 413 1,3 0,03 

KF 2 490 627 0,07 0,07 

FK 1 475 666 1,9 - 

BK 7 616 707 0,08 0,13 

SK 2 700 707 0,70 0,05 

SK 16 680 689 3,3 0,58 

BORITÁ SKLA 

LaK 12 670 743 1,7 0,35 

LaLK 3 650 762 1,9 0,70 

LaLF 2 675 803 1,3 0,25 

LaK 10 670 803 1,2 0,02 

NbF 1 650 824 1,0 0,01 

NbSF 3 650 803 0,76 0,01 

TaF 2 685 847 0,74 0,01 

 

Nejčastěji používané polovodičové materiály jsou křemík (Si) a germanium (Ge). 

Pro elektronické aplikace musí být Si i Ge o vysoké čistotě a musí být taveny v neutrální 

atmosféře, aby se zabránilo oxidaci.  

 

Tab. 4   Vlastnosti Si a Ge 

Vlastnosti Si Ge 

Mřížková struktura kubická kubická 

Druh vazby kovalentní kovalentní 

Mřížková konstanta A
o
 5,4307 5,6569 

Hustota  [ g/cm
3
 ] 2,328 5,3230 

Bod tavení   [ C ] 1410 937,4 

Modul pružnosti  [ N/mm
2
 ] 188,400 155,800 

Poissonova konstanta  0,28 0,278 

Tvrdost HV  [ kg/mm
2
 ] 950 - 

Mohsova tvrdost 6,5 6,3 

Lomová houževnatost  

MPa mm
1/2 

15 - 

Odpor při 300 K,  cm 2,3 . 10
5
 46 

 

 

1.6 Průběh zatížení nástrojů a změny v povrchové vrstvě 

 

Základní problém vysoce přesných metod obrábění je v množství poruch v povrchové 

vrstvě, které se projevují trhlinami. 

 

Hlavním důsledkem malého rozměru třísky je to, že normálně tvárný kov při obrábění 

nástrojem s definovanou geometrií se chová trochu jako křehký (jako sklo) v okamžiku, kdy 

deformovaný objem je omezen na malý rozměr [22].  

 



 12 

Dalším důsledkem malého rozměru třísky je to, že proces tvoření třísky je přesunut 

z koncentrovaného smyku do oblasti mikro- vytlačování. Když nedeformovaná tloušťka třísky 

je menší než poloměr ostří na noži nebo brousicím zrnu je skutečný úhel čela velice negativní, 

takže namísto smykové deformace dochází k mikro vytlačování materiálu.  
 

Přitom relativně velký objem materiálu je přiveden do stavu plně plastického, aby při 

relativně malém množství materiálu odešel ve tvaru třísky. To je důvod, proč exponenciálně 

roste měrná energie se zmenšováním tloušťky nedeformované třísky ( obr. 7). 

 

 

 
Obr.7  Model smykové deformace při řezání 
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Část 2.  Teoretické a aplikační základy technologie II 
 

2.1  Definice přesnosti a kvality obrobených ploch kvantifikace rovinných a prostorových   

parametrů. Charakteristika a definice soudobých vysoce přesných metod obrábění podle 

technologií s definovanou geometrií nástroje (konstrukční, technologické a fyzikální). 

2.2  Kontrola jakosti obrobeného povrchu ve výrobním procesu – metody měření přesnosti      

rozměru, tvaru, polohy, drsnosti, vlastností povrchové vrstvy. 

2.3    Statistická interpretace parametrů přesnosti obrobené plochy.  

2.4 Laboratorní požadavky, přístrojové vybavení pro kontrolu jakosti obrobených 

povrchů,metodické postupy velmi přesných měření  

2.5 Dosažitelná přesnost a ekonomická rentabilita vysoce přesných metod obrábění. 

2.6 Vliv řezných podmínek na časovou a cenovou náročnost produkce, normování spotřeby 

práce a výkonů. 

2.7 Požadavky na obráběcí stroje pro vysoce přesné metody obrábění – tuhost (statická a   

dynamická), otáčkové a posuvové rozsahy, výkonové požadavky, stabilita obráběcího 

procesu, adaptivní řízení 

2.8   Optimalizace procesů vysoce přesného obrábění. 

2.9 Statistické hodnocení stability velmi přesných výrobních procesů.  

2.10 Doporučený postup při jejich zavádění a využívání vysoce přesných metod obrábění a 

měření ve výrobě.  

2.1 Definice přesnosti a kvality obrobených ploch kvantifikace rovinných a    

prostorových parametrů. Charakteristika a definice soudobých vysoce přesných 

metod obrábění podle technologií s definovanou geometrií nástroje (konstrukční, 

technologické a fyzikální 

Parametry přesnosti obrobených ploch 

Přesnost rozměrů  
Požadovaná přesnost rozměru posuzované plochy se specifikují v konstrukční dokumentaci  dolní 

úchylkou rozměru uRD a horní úchylkou rozměru uRH. Realizovaná přesnost rozměru se kvantifikuje 

úchylkou rozměru obrobené plochy uR od jeho jmenovité hodnoty Rj, takže  
uR = R – Rj . Pro převzetí dané plochy musí být splněna podmínka uRD ≤ uR ≤ uRH  

Geometrická přesnost.  
Geometrickou přesností se rozumí zejména přesnost tvarů a polohy obrobených ploch. 
Požadovaná geometrická přesnost se v konstrukční dokumentaci specifikuje příslušnými mezními 

úchylkami a to obvykle jednostrannými horními hodnotami, které se uvádí jako geometrické tolerance 

uGT. 

Na obrobené ploše  jsou realizovány geometrické úchylky v hodnotách uG a podmínka pro přijetí 

takové plochy je uG ≤ uGT.        

Geometrické tolerance se konkretizují např. jako   přímost, rovinnost, kruhovitost, válcovitost 

kolmost, rovnoběžnost apod.  

Parametry kvality povrchu obrobených ploch. 
Kvalita povrchu obrobené plochy se kvantifikuje parametry struktury povrchu [ČSN EN ISO 4287], k  

nimž patří především průměrná aritmetická úchylka Ra a největší výška profilu Rz. 
Pro objektivní posouzení kvality povrchu obrobené plochy se v souladu s [ČSN EN ISO 4287] mohou 

specifikovat další parametry jako největší výška výstupku profilu Rp, největší hloubka prohlubní Rv, 

největší výška profilu Ry apod. 
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Kvantifikace rovinných a prostorových parametrů obrobených ploch 
Rovinné a prostorové parametry obrobených ploch (rozměry, úchylky apod.) jsou identifikovány 

v rozměrových systémech -  rozměrový systém konstrukční, technologický a  kontrolní. Konstrukční 

rozměrový systém je aplikován při konstrukci obrobku, vychází prioritně z funkčních požadavků na 

danou plochu a je vztažen ke konstrukčním základnám. 
Technologický rozměrový systém je uplatněn pro řešení použité technologie, vychází 

z technologických možností daného procesu obrábění a je vztažen k technologickým základnám. 

Kontrolní rozměrový systém je aplikován z hlediska kontrolního procesu dané obrobené plochy  a je 

vztažen ke kontrolním základnám. 

Obecně uvedené  systémy nejsou identické a také příslušné parametry nejsou identické a v reálné praxi 

je třeba provádět transformace.  

Soudobé vysoce přesné metody obrábění nástroji s definovanou geometrií břitu,  

Rychlostní obrábění, obrábění tvrdých materiálů, obrábění za sucha. 

Soustružení, frézování, vyvrtávání technologické podmínky, příklady realizace. 

2.2 Kontrola jakosti obrobeného povrchu ve výrobním procesu – metody měření 

přesnosti rozměru, tvaru, polohy, drsnosti, vlastností povrchové vrstvy 

Základní pojmy – přesnost obrobené plochy, kvalita povrchu obrobené plochy, měření,  

měřicí přístroje a měřidla,nejistota měření, chyba měření. 

Kontrola přesnosti rozměrů  
Kontrola přesnosti rozměrů se provádí měřením realizovaných rozměrů na obrobku a následným 

porovnáním s požadovanými parametry specifikovaným v konstrukční dokumentaci. Aplikují se 

zejména absolutní. komparační a toleranční metody.  
Absolutní metody     - zjišťují se rozměry 

Komparační metody – stanovují se hodnoty úchylek rozměrů od jmenovitých hodnot 

Toleranční metody    - kontroluje se, zda nejsou překročeny příslušné mezní hodnoty 

Pro kontrolu přesnosti rozměrů se využívají různé druhy měřicích zařízení, která jsou  vybavována 

rozsáhlým příslušenstvím. V rámci řešené problematiky jsou dále blíže charakterizovány vybrané 

druhy a provedení - koncové měrky, posuvná měřítka, mikrometrická měřidla, měřicí stroje. 

Kontrola geometrické přesnosti  
Geometrická přesnost obrobené plochy se kvantifikuje  příslušnými úchylkami od jmenovité plochy. 

Geometrická přesnost může ovlivnit konvenčně naměřenou hodnotu rozměru. Geometrické úchylky 

mohou hrát podstatnou funkční roli i když tolerance rozměru je dodržena. Kvantitativně se 

geometrická úchylky vyhodnocuje jako největší vzdálenost bodů dané plochy (profilu) ve směru 

normály, nebo jako součet absolutních hodnot největších vzdáleností bodů dané plochy (profilu) na 

obou stranách středního prvku 
TOM 95

. 
Při kvantifikaci geometrické přesnosti se pracuje s tzv. obalovými prvky – obalové čáry profilu, 

obalové plochy na tělese. 

Geometrická přesnost obrobené plochy je identifikována úchylkami tvaru, směru, polohy a házení. 

Tyto úchylky vesměs nabývají nezáporných hodnot a proto se často označují jako tolerance. 

Geometrické tolerance předepsané v konstrukční dokumentaci se vztahují k jednomu, dvěma i více 

konstrukčním prvkům. 

Kontrola geometrických úchylek obrobené plochy je značně komplikované a vyžaduje dodržení 

příslušných definic měřených úchylek. 

Pro měření a kontrolu geometrických úchylek je možné aplikovat zjednodušené metody měření, měřicí 

stroje nebo různé speciální přístroje. 

Kontrola kvality povrchu 

Specifikace kontrolovaných parametrů – Ra, Rz, Rp, Rv, Ry, Rc … 

Pro kontrolu drsnosti povrchu je k dispozici celá řada přístrojů a zařízení, která umožňují 

nejen vlastní měření, ale také softwarové vyhodnocení a interpretaci daných povrchů.. 
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Specifikace kontrolovaných parametrů, měřicí přístroje, pravidla pro porovnání naměřených 

hodnot s tolerančními mezemi.  

Identifikace vlastností povrchové vrstvy  
Mikrotvrdost, napětí v povrchové vrstvě. 

2.3 Statistická interpretace parametrů přesnosti obrobené plochy  

Přesnost obrobené plochy se v závislosti na technologických aspektech identifikovaného obráběcího 

procesu kvantifikuje na základě obrobení určitého počtu vhodně zvolených zkušebních obrobků.  
Pro zobecnění výsledků prováděné analýzy je důležitá identifikace podmínek, za kterých byly 

parametry přesnosti obrobené plochy vyšetřeny. Z praktického hlediska se identifikuje zejména 

obráběcí metodu, obráběcí stroj, zkušební obrobek, nástroj a řezné podmínky. Pro identifikovaný 

obráběcí proces a pro hodnocené plochy zkušebního obrobku se specifikují parametry přesnosti a 

navrhne se metodický postup jejich měření. Součástí měřících postupů jsou rovněž základní 

charakteristiky použitých měřících přístrojů. 

Úchylky obrobené plochy mají vesměs charakter spojitých náhodných proměnných a při kvantifikaci 

přesnosti obrobené plochy se jejich hodnoty vyšetří na základě obrobení určitého počtu  zkušebních 

obrobků. Počet zkušebních obrobků se obecně označí n a volí se s ohledem na očekávaný průběh a 

trendy posuzované úchylky a charakter obráběcího procesu. Pro ustálené obráběcí procesy, kdy 

technologické vlivy na přesnost jsou převážně  náhodného charakteru je možné doporučit n  5. Pro 

případ, kdy je zřejmý trend změny parametrů přesnosti a kdy převažují systematicky proměnné vlivy 

bude třeba volit větší počet zkušebních obrobků. 

Statistická interpretace parametrů přesnosti dané obrobené plochy se provede na základě  

předpokladu o průběhu a trendech hodnocených veličin. Formulace těchto předpokladů 

případně hypotéz vychází ze znalosti podobných či analogických obráběcích procesů. 

Metodické postupy  a výstupní závěry celé analýzy se použijí v závislosti na vstupních 

předpokladech a hypotézách. Z hlediska řešené problematiky se rozliší obráběcí procesy, 

které korespondují s určitým statistickým rozdělením hodnocených veličin a obráběcí procesy 

u nichž je rozdělení posuzovaných veličin neznámé . Při analýze obráběcích procesů se 

z hlediska parametrů jejich přesnosti často pracuje s normálním rozdělením, přičemž  

hypotéza  normálního rozdělení uvažované náhodné veličiny může být ověřena vhodným 

testem normality.  

Normální rozdělení parametru přesnosti obrobené plochy 

Odhad střední hodnoty, konfidenční interval střední hodnoty a statistický toleranční interval 

parametru přesnosti obrobené plochy.  

Neznámé rozdělení parametru přesnosti obrobené plochy 

Jednostranně a dvoustranně omezené rozptýlení parametru přesnosti obrobené plochy. 

Aplikační příklady 

Statistická interpretace přesnosti soustružené válcové plochy pro normální rozdělení 

hodnocených parametrů.  

Statistická interpretace drsnosti povrchu frézované rovinné plochy pro neznámé rozdělení 

hodnocených parametrů. 

2.4  Laboratorní požadavky, přístrojové vybavení pro kontrolu jakosti obrobených 

povrchů, metodické postupy velmi přesných měření  

Obecné požadavky 

Přístrojové vybavení pro měření a kontrolu vysoce přesných ploch koresponduje s měřenými 

parametry. Zvažuje se především - přesnost měření, chyba měření, nejistota měření, 

systematická chyba měření, náhodná chyba měření. Přístrojové vybavení je obvykle  digitální 

s možností záznamu a dalšího zpracování  zjištěných hodnot atd. 
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Měření a kontrola rozměrů obrobených ploch  
Doporučené vybavení - koncové měrky, délkoměry, mikrometry, mikrometrické odpichy, 

hloubkoměry, souřadnicový měřicí  stroj – např. CNC Souřadnicový měřicí EURO-C 

STRATO 776 – obr. 1.  

 
Obr. 1 CNC Souřadnicový měřicí EURO-C STRATO 

 

   Standardní výbava PC a softwar  MCOSMOS 

   Integrovaná teplotní kompenzace chyb pro stroj a měřenou součást 

   Měřicí rozsah X : Y  :Z 705 : 705 : 605  mm 

   Chyba měření   MPEL = ( 1,2 + 0,3 L/100) µm 

       L – měřená délka v mm 

 
Měření geometrie obrobených ploch  

Doporučené vybavení: kruhoměr–např. „Roundtest RA-1500“ – obr. 2 - pro měření 

válcovitosti,      konturoměr atd.  
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Obr. 2 Kruhoměr „Roundtest RA-1500“ pro měření válcovitosti 

    Středicí rozsah  ±3 mm 

    Nivelační rozsah  ±1º 

    Měřitelný průměr     100  mm  

    Rozsah měření  ± 400 mm 

      Měřitelná výška      150 mm 

                Přesnost otáčení      (0,02  + 6H/10,000) µm 

Měření drsnosti povrchu obrobených ploch  
Doporučené vybavení: přístroje pro měření a analýzu parametrů drsnosti povrchu např. 

„Surftest SV-3000NC“ – obr. 3. 

 
Obr.3 CNC přístroj na měření drsnosti povrchu „Surftest SV-3000NC“ 

        Rozsah posuvu  300 mm 

        Rychlost posuvu  200 mm/s 

        Rozlišení   0,05 μm 

Metodické postupy velmi přesných měření 

Obecné podmínky měření – prostředí, identifikace měřicího zařízení, zpracování výsledků. 

Konkretizované příklady postupu měření. 
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2.5 Dosažitelná přesnost a ekonomická rentabilita vysoce přesných metod obrábění 

Technologické vlivy na přesnost obrobených ploch  
Příprava výroby, metoda obrábění, kinematika řezného procesu, obráběcí stroj, polotovar, řezný 

nástroj, upínač, manipulace s obrobkem, provozní prostředí, lidský činitel. 
Přesnost obrábění  =  f (technologické vlivy). 

Působení technologických vlivů na obráběcí proces má za následek vznik dílčích složek parametrů 

přesnosti obrobené plochy. 

Dosažitelná přesnost  
Dosažitelná přesnost se vztahuje k jednotlivým metodám a způsobům obrábění a je 

konkretizovaná střední hodnotou a určitým intervalem. 

Např. pro podmínky jemného soustružení obrobku syntetickým diamantem se dosažitelná 

přesnost rozměrů pohybuje v rozmezí IT5 až IT7 se střední hodnotou IT6 a parametr drsnosti 

povrchu Ra se pohybuje v intervalu Ra = 0,2 μm až Ra = 0,8 μm se střední hodnotou  Ra = 

0,4 μm. Informace o hodnotách dosažitelné přesnosti představují významný podklad pro 

zpracování výrobních postupů. 

Ekonomická rentabilita  
Ekonomická rentabilita dané metody obrábění může být mimo jiné kvantifikována celkovými 

operačními náklady:  

    Nc = Ns + Nv + Nnv    [ Kč ]            

Ns  - náklady na strojní práci      [ Kč ] 

Nv  - náklady na vedlejší práci    [ Kč ] 

Nnv - náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeden kus    [ Kč ] 

Náklady na strojní práci 

    Ns = tAS . Nsm     [ Kč ]     

tAS   - jednotkový strojní čas                     [ min ] 

Nsm - náklady na minutu strojní práce       [ Kč ] 

Náklady na vedlejší práci 

    Nv = tAV . Nvm    [ Kč ] 

 

tAV   - jednotkový vedlejší čas           [ min ] 

Nvm - náklady na minutu vedlejší práce    [ Kč ] 

 

Náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeden kus 

 

    Nnv = NT . zv [ Kč ] 

 

NT - náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jednu trvanlivost   [ Kč ] 

zv  - počet výměn nástroje vztažený na obrobení jednoho kusu [ - ] 

Trvanlivost řezného nástroje se stanoví zpravidla pro podmínku minimálních nákladů na 

nástroj. V praxi se často ekonomická rentabilita daného obráběcího procesu kvantifikuje při 

posuzování dvou a nebo více variant řešení. 

2.6 Vliv řezných podmínek na časovou a cenovou náročnost produkce, normování 

spotřeby práce a výkonů 

Identifikace základních řezných podmínek  
K základním řezným podmínkám pro vysoce přesné obrábění patří zejména řezná rychlost vc, 

posuvová rychlost vf, šířka záběru ostří ap. 

Třídění spotřeby času při analýze výrobního procesu 
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Spotřeba času výrobního procesu souvisí s konkretizací časové a cenové náročnosti výrobního 

procesu. 

Kriteria třídění spotřeby času – pracovník, obráběcí stroj, obrobek  

Obecné třídění spotřeby času – čas nutný (čas práce, čas nutných přestávek), čas ztrátový. 

Třídění spotřeby času ve vztahu k jeho náplni – čas jednotkový, čas dávkový, čas směnový. 

Spotřeba času pracovníka v operaci 

Norma jednotkového času, norma dávkového času, norma směnového času. 

Např. skladba normy jednotkového času tA má tvar 

      tA = tA1 + tA2 + tA3 

 tA1  -  čas jednotkové práce 

tA2  -  čas jednotkových obecně nutných přestávek 

tA3  -  čas jednotkových podmínečně nutných přestávek 

Spotřeba času pracovníka ve směně 

Složky tohoto času korespondují s časy pracovníka v operaci a některými dalšími ztrátami: 

T = TN + TZ = T1 + T2 + T3 + TD + TE + TF 

T  - čas směny 

TN – čas směny normovatelný 

TZ – čas směny ztrátový 

T1  - čas směny normovatelný 

T2  - čas obecně nutných přestávek ve směně 

T3  - čas podmínečně nutných přestávek ve směně 

TD  - osobní ztráty času ve směně  

TE  - technickoorganizační ztráty času ve směně 

TF  - ztráty času ve směně způsobené vyšší mocí 

Uplatnění norem času pracovníka a jejich propojení 

Varianta 1  -  tA … tB … tC 

Varianta 2  -  tAC … tBC  

Varianta 3  -  tABC  

tAC  –  norma jednotkového času s přirážkou času směnového 

tBC   –  norma dávkového času s přirážkou času směnového 

tABC –  norma jednotkového času s přirážkou času dávkového a směnového 

Spotřeba času obráběcího stroje v operaci 

Spotřebu času identifikuje norma jednotkového času obráběcího stroje tmA, norma dávkového 

času obráběcího stroje tmB, norma směnového času obráběcího stroje tmC. 

Např. skladba normy jednotkového času obráběcího stroje tmA má tvar 

tmA  = tmA5 + tmA4 + tmA6 = tmA5 + tmA41 + tmA42 + tmA6 = tmA5 + tmA411 + tmA412  + tmA6 

 

tmA5   – jednotkový čas klidu obráběcího stroje 

tmA4   – jednotkový čas chodu obráběcího stroje 

tmA6   – jednotkový čas interference obráběcího stroje 

tmA41  – jednotkový čas hlavního chodu obráběcího stroje 

tmA42  – jednotkový čas pomocného chodu obráběcího stroje 

tmA411 – jednotkový čas automatického chodu obráběcího stroje 

tmA412 – jednotkový čas řízeného chodu obráběcího stroje 

Čas jednotkový strojní  
Čas jednotkový strojní tAS koresponduje s jednotkovým časem automatického chodu 

obráběcího stroje tmA411. 

 tAS = L/vf   [min] 
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L –  relativní dráha nástroje ve směru posuvové rychlosti [mm] 

Vf – posuvová rychlost  [mm.min
-1

] 

Normování spotřeby práce a výkonů – stanovení norem času 

Rozborové metody – metoda výpočtová (analýza operace, stanovení časů jednotlivých složek 

s využitím normativů, výpočet normy), chronometráží (analýza operace stanovení časů 

jednotlivých složek s využitím snímkování, stanovení normy), porovnávací (využití 

stanovených pro tvarově a technologicky podobné součásti). 

Sumární metody – aplikace sumárních empirických vztahů, metoda sumárně porovnávací, 

metoda statistická, metoda sumárního odhadu, metoda sumárního měření 

2.7 Požadavky na obráběcí stroje pro vysoce přesné metody obrábění – tuhost (statická 

a dynamická), otáčkové a posuvové rozsahy, výkonové požadavky, stabilita 

obráběcího procesu, adaptivní řízení 

Obráběcí stroj představuje základní prvek obráběcího systému. Technologické charakteristiky 

obráběcího stroje významně a často rozhodujícím způsobem ovlivňují výsledný efekt obráběcího 

procesu jak z hlediska jeho hospodárnosti, tak i z hlediska parametrů obrobené plochy. 

Obecné požadavky 
Automatizace obráběcích a obslužných procesů s masivní počítačovou podporou, obrábění materiálů 

s vysokými mechanickými parametry, vysoký výkon obrábění, vysoká pracovní přesnost obrobených 

ploch, vysoká kvalita povrchu obrobených ploch, vysoká spolehlivost obráběcího procesu, nízká 

hlučnost obráběcího procesu, vysoká bezpečnost práce, dobrá ekologie provozu. 

Tuhost konstrukce základních části  

Tuhost funkčního řetězce obráběcího stroje má rozhodující vliv na pružné deformace v oblasti 

interakce nástroje a obrobku. Z hlediska řešené problematiky jsou zvlášť významné deformace ve 

směru kolmém na obrobenou plochu. Uvedené deformace jsou vyvolány působením sil realizovaných 

při obráběcím procesu, k nimž patří řezné síly, upínací síly,odstředivé síly apod. Tyto síly mají vesměs 

proměnlivý charakter a tudíž příslušné deformace mají svou systematickou a náhodnou složku. 

V souvislosti s tím se specifikuje tuhost statická a dynamická. Vysoké hodnoty tuhosti obráběcího 

stroje jsou při realizaci vysoce přesného obrábění jsou nezbytné. 

Otáčkové a posuvové rozsahy  

S ohledem na řezné podmínky používané při vysoce přesných metodách obrábění se vyžadují velké 

rozsahy otáčkových a posuvových stupňů. Dále požadují plynule měnitelné otáčky a posuvy a 

možnost pracovat konstantní řeznou rychlostí, případně konstantní posunovou rychlostí. Uvedené 

požadavky běžně splňují CNC obráběcí stroje, kdy je možno optimalizovat řezné podmínky pro různá 

kriteria. 

Tepelná stabilita funkčních částí  

Během provozu obráběcího stroje dochází k tepelným deformacím jeho konstrukčních celků. 

Tepelné deformace jsou způsobeny změnami teploty okolí, vývinem tepla v agregátech, 

vývinem tepla jako průvodního jevu obráběcího procesu apod. Z hlediska řešené 

problematiky mají největší význam deformace ve směru kolmém na obráběnou plochu. Např. 

u svislé konzolové frézky to budou tepelné deformace mezi vřetenem a upínacím stolem, 

případně mezi vřeteníkem a upínacím stolem. Technologicky vyspělé obráběcí stroje jsou 

často vybaveny chladicími systémy hydraulických náplní, např. brusky. 

Požadavky z uvedeného hlediska se formulují k tepelně ustálenému stavu obráběcího stroje, 

kterého má být dosaženo v relativně krátké době po spuštění. 

Výkon obrábění 
Výkon obrábění se obecně označí Q a může být kvantifikován jako objem odebraného materiálu za 

jednotku času [cm
3
 . min

-1
]. Při aplikaci vysoce přesných metod obrábění je výhodné výkon obrábění 
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kvantifikovat jako obrobenou plochu za jednotku času [cm
2
 . min

-1
]. Takto definovaný výkon obrábění 

se někdy označuje jako výkonnost obrábění.  

Přesnost obráběcího stroje 

Přesnost obráběcího se kvantifikuje parametry vztažené k jeho geometrické přesnosti, 

přesnosti polohování a k pracovní přesnosti. 

Geometrická přesnost obráběcího stroje je charakterizována úchylkami tvaru  a polohy jednotlivých 

funkčních prvků - lože, stojany, stoly, suporty, sáně, pinoly.   
Patří sem úchylky rovnoběžnosti, úchylky kolmosti, úchylky rovinnosti, úchylky přímosti     a úchylky 

kruhovitosti  vodicích, přestavitelných a odměřovacích prvků obráběcích strojů. 

Kvantifikace geometrické přesnosti se provede pro pracovní prostor obráběcího stroje,        s uvážením 

všech lineárních a rotačních, případně jiných pohybů na základě geometrické identifikace funkčních 

částí obráběcího stroje. Geometrická přesnost charakterizuje tedy relaci mezi funkčními plochami 

jednotlivých částí obráběcího stroje. Při realizaci obráběcího procesu v důsledku působení  různých sil 

dochází ke změnám těchto relací. Pro aplikaci vysoce přesného obrábění jsou však tyto změny 

relativně malé. Např. pro hrotovou brusku s pohyblivým stolem je předepsaná mezní úchylka 

obvodového házení osy kuželové dutiny vřetena 0,005mm [ČSN ISO 2433].   

Přesnost polohování se zpravidla vyhodnocuje u CNC obráběcích strojů. Skutečná poloha 

pracovního orgánu CNC obráběcího stroje (suport, konzola, vřeteník) se v důsledku různých 

chyb liší od polohy programované.  Stanovuje se přesnost a opakovatelnost nastavení polohy 

v číslicově řízených osách [ČSN ISO 230-2]. Pro kalibraci odměřovacího systému stroje se 

nejčastěji použije laserový interferometr – obr. 4.  

 

Obr. 4 Kalibrace odměřovacího systému CNC obráběcího stroje – laserinterferometr 

 

Měření úchylky polohy se provádí ve zvolených bodech řízené osy, a to v kladném a 

záporném smyslu pro předpoklad normálního rozdělení. Proces měření a vyhodnocení 

přesnosti polohování je automatizován. Příklad záznamu – obr. 5.  
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Obr. 5 Přesnost oboustranného polohování - příklad 

Parametry pracovní přesnosti obráběcího stroje se kvantifikují na základě přesnosti obrobků, které 

byly na tomto stroji obrobené. Avšak přesnost obrobené plochy na určité součásti obecně závisí na 

systému technologických podmínek, vztažených k obráběcímu stroji, vlastnímu obrobku, nástroji, 

upínači, kvantifikaci obsluhy, pracovním prostředí atd.  

Při kvantifikaci parametrů pracovní přesnosti obráběcího stroje je třeba výrazně omezit vliv těch 

technologických faktorů, které přímo na stroji nezávisí, případně takové faktory normativně vymezit.

 Parametry pracovní přesnosti obráběcího stroje se kvantifikují na základě obrobení vhodných 

zkušebních obrobků. Na obrobených plochách zkušebních obrobků se v závislosti na záměrech 

zkoušky měří a vyhodnocují úchylky rozměrů, úchylky tvarů, úchylky polohy  a drsnost povrchu. 

Uvedené parametry obrobených ploch zkušebního obrobku se vyšetří obvykle na základě obrobení 

jednoho kusu a porovnají se s příslušnými mezními hodnotami stanovenými pro řešený případ 

přejímacími nebo provozními podmínkami.  Zkušební obrobky jsou specifikovány v příslušných 

normách nebo přejímacích podmínkách stroje. Např. dle [ČSN ISO 2433] u hrotové brusky 

s pohyblivým stolem se brousí ocelový válcový zkušební obrobek Φ32x315 mm upnutý mezi hroty 

bez použití opěrek. Mezní úchylka kruhovitosti je určena 0,003mm a stálost průměru 0,005mm. 

Stabilita obráběcího procesu 

Kvantifikace stability obráběcího procesu se vyjádří změnami parametrů přesnosti obrobené 

plochy v závislosti na čase. Posoudí se při obrobení několika kusů zkušebních obrobků nebo 

pro určitý realizovaný obráběcí proces. 

Adaptivní řízení 

Patří k technologicky vyspělým zejména CNC obráběcím strojům, jejichž řídící systém 

upravuje odezvy podle reálných podmínek obrábění.. Zabezpečuje softwarovou změnu 

řezných podmínek a programovanou polohu řezného nástroje k obráběné ploše. 

2.8 Optimalizace procesů vysoce přesného obrábění 

Optimalizace řezných podmínek 

K základním řezným podmínkám pro vysoce přesné obrábění patří řezná rychlost [m.min
-1

], 

posunová rychlost [mm.min
-1

] a šířka záběru ostři ap [mm], případně hloubka odebírané 

vrstvy materiálu obrobku. 

Optimalizace řezné rychlosti se provede pro kriterium minimálních operačních nákladů. 
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Celkové operační výrobní náklady  

    Nc = Ns + Nv + Nnv    [ Kč ]            

Ns  - náklady na strojní práci                     [ Kč ] 

Nv  - náklady na vedlejší práci                   [ Kč ] 

Nnv - náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeden kus      [ Kč ] 

 

Náklady na strojní práci 

    Ns = tAS . Nsm           [ Kč ]     

tAS   - jednotkový strojní čas                       [ min ] 

Nsm - náklady na minutu strojní práce         [ Kč ] 

 

Jednotkový strojní čas 

    tAS = L / vf   [min] 
    

L  - dráha nástroje ve směru posuvu   [ mm ]  

vf -  posuvová rychlost               [ mm.min
-1

 ] 

   

Náklady na vedlejší práci 

    Nv = tAV . Nvm             [ Kč ] 

tAV   - jednotkový vedlejší čas            [ min ] 

Nvm - náklady na minutu vedlejší práce    [ Kč ] 

 

Náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeden kus 

 

    Nnv = NT . zv  [ Kč ] 

NT - náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jednu trvanlivost   [ Kč ] 

zv  - počet výměn nástroje vztažený na obrobení jednoho kusu 
 

Počet výměn nástroje vztažený na obrobení jednoho kusu 

 

    zv = τ
T

tAS    

 = l / L < 1 

 

Celkové operační výrobní náklady vyjádřené jako funkce řezné rychlosti  tAS = f(vc):  

 

       Nc = f(vc) = K1.vc
-1

 + Nv + K2 . vc
m-1

          

   

Konkretizace pro podélné soustružení válcové plochy - D, l, L  - Taylorova závislost – 

 T . vc
m

 = cT   

     

Minimum funkce Nc:  d Nc/ d vc = -K1 . vc
-2

 + (m-1).K2 . vc
m-2

 = 0 

  
1/m

T

smT
Noptc

Nτ..1)(m

.Nc
v 










  [m.min

-1
]       

Grafické znázornění průběhu jednotlivých složek nákladů – obr. 6.  



 24 

 
Obr. 6 Závislost nákladů na řezné rychlosti - příklad 

 

Optimalizace výrobních nákladů na výrobní množství  

Kriteriem optimalizace budou náklady na určité výrobní množství daných obrobků. Pracuje se 

s vybranými nákladovými položkami – přímý materiál, přímé  mzdy výrobních pracovníků, provozní 

režie a náklady na speciální nářadí. Posuzují se varianty možných obráběcích procesů. 

Výrobní náklady na výrobní množství VNQ 

 VNQ = NnQ + ( NzQ + Nndv / dv ) . Q  [Kč]  

NnQ – náklady nezávislé na výrobním množství   

NzQ  - náklady na 1 kus závislé na výrobním množství 
Nndv – náklady na 1kus nezávislé na počtu kusů ve výrobní dávce 
dv    -  výrobní dávka 

Q    -   výrobní množství  

Kritická velikost výrobního množství Qk pro posuzované varianty řešení 1 a 2 se stanoví pro 

podmínky  VNQ1 = VNQ2 . Hodnota Qk se mže vyčíslit pro případ, velikost výrobní dávky je 

stejná pro obě varianty dv1 = dv2 nebo pro  případ různých výrobních dávek  dv1 ≠ dv2. 

Úspora na jeden kus se stanoví dle závislosti  

  Uks = (VNQ1 – VNQ2) / Q 

Řešení se může doplnit grafickými průběhy závislostí – např.VNQ = f(Q),   Ndv = f(dv), Uks = 

f(dv) s vyznačením kritických hodnot. 

2.9 Statistické hodnocení stability velmi přesných výrobních procesů  

Záměrem statistického hodnocení stability obráběcího procesu je posouzení shody daného 

procesu se specifikovanými požadavky na kvalitu obrobené plochy. Jde tedy statistické řízení 

a regulaci obráběcího procesu – metoda SPC (Statistical Process Control). Obráběcí proces a 

jeho výstupy provází určitá variabilita, která souvisí s variabilitou korespondujících vstupů. 

Rozliší se přitom různé typy variability, které jsou vyvolány variabilitou technologických 

vlivů. 

Technologické vlivy systematické – korespondují se systematickými úchylkami prvků 

obráběcího systému (rozměru řezného nástroje, upínače, obráběcího stroje apod. 

Technologické vlivy náhodné – korespondují s náhodným změnami vstupních parametrů 

jednotlivých prvků obráběcího systému (změny obrobitelnosti obrobku, změny teplot, kolísání 

řezných podmínek, vibrace obráběcího systému apod. 

Z hlediska možnosti regulace obráběcího procesu se rozliší typy: 

A – výrobní proces schopný regulace, stabilní 
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B -  výrobní proces schopný regulace, nestabilní 

C - výrobní proces neschopný regulace, nestabilní 

Statistické hodnocení stability a regulace obráběcího procesu typu A 

Proces je identifikovatelný v případech, kdy působí jen náhodné vlivy a výstupní veličina se 

řídí normálním rozdělením s parametry střední hodnota m a rozptyl σ
2
 resp. směrodatná 

odchylka σ. 

Při analýze procesu se vyhodnocují charakteristiky: 

relativní variační rozpětí     fp = (6σ / T) . 100 [%] 

charakteristika přesnosti (schopnosti procesu)  Cp = T / (6σ) 

charakteristika správnosti nastavení    Cpk = [min (TH – xM ; TD – xM)] / 3 s 

TH , TD – horní, dolní toleranční mez 

xM     - odhad střední hodnoty 

s     - odhad směrodatné odchylky 

Příklad grafického znázornění SPS - obr. 7. 

2.10 Doporučený postup při zavádění a využívání vysoce přesných metod obrábění a 

měření ve výrobě  

Při zavádění a následném využívání vysoce přesných metod obrábění je třeba důsledně 

vytvořit řadu technologických, metrologických a organizačních podmínek. 

Analýza a zhodnocení stávající technologie 

Analýza stávající technologie, posouzení vstupů a výstupu současného stavu. Návrhy a 

posouzení úprav v konstrukci, technologii a metrologii. Návrhy v organizaci výrobních 

procesů. 

Specifikace aplikovatelných vysoce přesných metod obrábění 

Výběr součástí vhodných pro aplikaci vysoce přesných metod obrábění. Technologické a 

metrologické zabezpečení – obráběcí stroje, řezné nástroje, prostředí, měřidla a měřicí 

přístroje apod,  

Technologické příprava výroby  

Variantní zpracování, ekonomické zhodnocení a výběr optimálních variant. 
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Obr.7 Grafický záznam SPC metody – příklad. 
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