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 Kapitola 1 - Metalografické studium ukončených změn v zóně řezu 

a vyhodnocení kořene třísky  

O
T
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Z
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1. Co jsou nejdůležitější faktory z hlediska řezného procesu? 

2. Jaké jsou průvodní jevy během řezného procesu? 

3. Ve kterých oblastech dochází k plastické deformaci? 

4. V čem spočívá metoda přímého pozorování mikrozměn? 

5. Jak musíme upravit snímací plochu obrobku pro studium mikrozměn? 

6. Jaké jsou dvě základní skupiny přerušovačů řezu? 

7. Co je možné zjistit z metalografických výbrusů kořenů třísek? 

8. Z čeho lze vyvodit rázovou sílu? 

9. Na jakém principu je založená barevná metalografie? 

O 1.1. Chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti, způsob výroby a struktura. 

O 1.2. Zpevnění, fázové a chemické přeměny, abrazivní procesy, difúze apod. 

O 1.3. Oblast primární plastické deformace, v kontaktu čela nástroje a třísky, v kontaktu hřbetové 

plochy nástroje a obrobené plochy. 

O 1.4. Metoda spočívá na rychlostním fotografickém snímání jednotlivých stádií deformace na 

boční ploše obráběných vzorků. 

O 1.5. Vyleštit a naleptat. 

O 1.6. Přerušovače s okamžitým zastavením obrobku a přerušovače s rychlým vyvedením nástroje 

ze záběru. 

O 1.7. Úhel primární plastické deformace υ1. 

O 1.8. Volným pádem závaží z určité výšky, využitým expanzních plynů při explozi prachové 

nálože nebo využitím energie řezného pohybu 

O 1.9. Barevná metalografie je založená na interferenci světla v důsledku rozdělení dopadajícího 

světla na složky odrazené na rozhraní vzduch – vrstva a na rozhraní – vrstva kov. 
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 Kapitola 2 - Koeficient pěchování třísky 
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1. Jakými metodami se může realizovat proces řezání? 

2. V jakém okamžiku dojde k odstřihnutí třísky? 

3.  Z čeho se vychází při stanovování součinitele pěchování třísky? 

4. Jaké metody stanovování součinitele pěchování třísky znáte? 

5. Na čem především závisí tvar vzniklé třísky? 

6. Jaké znáte typy stříhaných třísek? 

7. Kdy dojde k oddělování trhaných třísek? 

8. Kdy dojde k oddělování stříhaných třísek? 

O 2.1 Ortogonální nebo obecné. 

O 2.2 Při překonání meze střihu obráběného materiálu. 

O 2.3 Pro stanovení součinitele pěchování lze vycházet z rovnosti objemů odřezávané vrstvy a 

vzniklé třísky za jednotku času. 

O 2.4 Hmotnostní, délková a poměr tloušťek třísky odvedené a teoretické. 

O 2.5 Vlastnosti obráběného materiálu (obrobitelnosti), geometrie, řezné parametry a materiál 

nástroje. 

O 2.6 Plynulá, stupňovitá, elementová. 

O 2.7 Když tečné napětí τ je nižší než normálové σ. 

O 2.8 Když tečná napětí τ převyšují normálová napětí σ. 
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 Kapitola 3 - Zdroje tepla a tepelná bilance 
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1. Napište rovnici tepelné bilance. 

2. Kde může teplo při obrábění vznikat? 

3. Kam se teplo vzniklé při obrábění odvádí? 

4. Kam se odvádí, pokud možno, největší část tepla? 

5. Jaké přístroje se používají pro stanovení množství tepla při obrábění? 

6. Co vše lze stanovit (jaká tepla) pomocí kalorimetrických metod? 

O 3.1 Qsh + Qtr + Qf = Qo + Qn + Qp + Qt   

O 3.2 Qsh – generované deformací ve střižné rovině v oblasti primární plastické deformace, Qtr – 

generované třením čela nástroje a třísky, Qf – generované třením hřbetu nástroje a 

obrobené. 

O 3.3 Do obrobku – Qo, nástroje – Qn, třísky – Qt, prostředí – Qp, 

O 3.4 Do třísek. 

O 3.5 Kalorimetry. 

O 3.6 Celkové množství tepla vznikajícího při obrábění, množství tepla odcházejícího třískou, 

množství tepla odcházejícího do nástroje a obrobku, střední teplotu třísky, případně 

obrobku či nástroje. 
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 Kapitola 4 - Měření teploty při obrábění 
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1. Vyjmenujte metody měření teploty při obrábění? 

2. Jakého jevu se používá při měření termočlánky? 

3. Jaké termočlánky znáte? 

4. Jaké jsou metody cejchování termočlánků? 

5. Jaké znáte teplotní indikátory? 

6. Jaké znáte typy pyrometrů? 

7. Na jakém principu funguje měřená teplot pomocí termistorů? 

8. Popište princip měření pomocí termodua. 

O 4.1 Pomocí termočlánků, termodua, termistorů, pyrometrů a teplotních indikátorů. 

O 4.2 Při měření termočlánky se využívá tzv. termoelektrického jevu. Tento jev využívá vzniku 

termoelektrického napětí (termoelektromotorické síly), v obvodu tvořeného dvěma 

různými vodiči, jejichž konce jsou vodivě spojeny, jestliže jsou oba spoje udržovány na 

různých teplotách. 

O 4.3 Uměly, poloumělý, přirozený a termodua. 

O 4.4 Cejchování v lázni čistých kovů a slitin, cejchování v elektrických pecích s teplotní 

regulací, cejchování plamenem . 

O 4.5 Teploměrné barvy (thermocolors), teploměrné tužky (thermocrayons), teploměrné křídy 

nebo vosky. 

O 4.6 Úhrnné pyrometry (radiační nebo také širokopásmové) a fotoelektrické pyrometry 

(pásmové nebo také úzkopásmové). 

O 4.7 Měření teploty termistory je založeno na principu využití teplotní závislosti elektrického 

odporu materiálu. U kovů s rostoucí teplotou elektrický odpor roste, naopak u polovodičů 

klesá. 

O 4.8 Princip termodua spočívá v současném záběru dvou nástrojů z různých materiálů, stejné 

geometrie, při stejných řezných parametrech, které spolu tvoří vlastní termočlánek. 
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 Kapitola 5 - Měření opotřebení 
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1. Vyjmenujte alespoň 5 typů opotřebení. 

2. Jak se značí opotřebení na hřbetě? 

3. Jak se značí hloubka žlábku na čele nástroje? 

4. Jak se značí radiální opotřebení? 

5. Jaké opotřebení se značí KB? 

6. Do kolika oblastí se dělí hlavní ostří pro měření opotřebení? 

7. Jaký je typický průběh opotřebení? 

8. Vyjmenujte přímé metody měření opotřebení. 

9. Vyjmenujte alespoň 5 metod nepřímého měření opotřebení. 

10. Co je to mikrometrická metoda? 

O 5.1 Opotřebení hřbetu břitu, opotřebení ve tvaru žlábku na čele, vydrolení ostří, plastická 

deformace břitu, opotřebení ve tvaru vrubu na hřbetě břitu, tvoření nárůstku, vznik 

hřebenových trhlinek, únavový lom a lom břitu nástroje. 

O 5.2 VB 

O 5.3 KT 

O 5.4 VR 

O 5.5 Šířka žlábku. 

O 5.6 Dělí se do 4 oblastí – A, B, C, N 

O 5.7 1 – oblast zrychleného záběhového opotřebení,   

2 – oblast lineárního opotřebení,  

3 – oblast zrychleného nadměrného opotřebení. 

O 5.8  metoda váhová (hmotnostní) 

 metoda radioaktivních izotopů (radioizotopová) 

 metoda mikrometrická 

 metoda optická (stínová) 

 metoda nanesené odporové vrstvy 
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 metoda pneumatická 

O 5.9  vznik lesklého proužku na povrchu obrobku 

 vzrůst složek řezné síly 

 zvýšení výkonu řezání 

 zvýšení teploty řezání 

 vznik chvění nebo nežádoucího doprovodného zvuku 

 změna barvy a tvaru třísky 

 změna rozměrů obrobku 

 zhoršení drsnosti povrchu 

 emise signálů v pásmu ultrazvuku (akustická emise) 

O 5.10 Při mikrometrické metodě je velikost opotřebení je určována přímým měřením lineárních 

rozměrů. Zjišťujeme ji nejčastěji dílenskými mikroskopy s křížovým stolem. Hloubku 

žlábku měříme číselníkovými úchylkoměry, komparátory, apod 
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Kapitola 6 – Obrobitelnost materiálů 
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1. Vysvětlete pojem obrobitelnost. 

2. Vyjmenujte nejdůležitější faktory obrobitelnosti. 

3. Jaký je rozdíl mezi absolutní a relativní obrobitelností? 

4. K čemu slouží referenční materiál a který je pro ocele doporučován? 

5. Jaké skupiny materiálů pro možnosti hodnocení obrobitelnosti? Vyjmenujte 

alespoň 5 z nich. 

6. Co je kritériem dlouhodobé zkoušky obrobitelnosti a proč? 

7. Jaký průběh má dlouhodobá zkouška trvanlivosti? 

8. Proč se naměřené hodnoty převádějí do logaritmických souřadnic? 

9. Které řezné parametry jsou při dlouhodobé zkoušce obrobitelnosti 

konstantní? 

10. V jakém typu grafu stanovujeme průběh závislosti trvanlivosti na řezné 

rychlosti? 

O 6.1 Obrobitelnost je souhrnný vliv fyzikálních vlastností a chemického složení kovů na průběh 

a na ekonomické, popř. kvalitativní výsledky procesu řezání. 

O 6.2 Obrobitelnost závisí zejména na: způsobu výroby a tepelném zpracování obráběného 

materiálu, mikrostruktuře obráběného materiálu, chemickém složení obráběného materiálu, 

fyzikálních a na mechanických vlastnostech obráběného materiálu, metodě obrábění, 

pracovním prostředí, geometrii nástroje, druhu a vlastnostech nástrojového materiálu. 

O 6.3 Absolutní obrobitelnost, je spolu související funkční vztah a parametr nebo určitá velikost 

veličiny charakterizující obrobitelnost. 

Relativní obrobitelnost, je bezrozměrné číslo, které udává poměr velikostí určité veličiny 

mezi materiálem obrobku a referenčním materiálem. 

O 6.4 Pro ocele je to podle normy materiál 12 050.1 a ve vztahu k tomuto materiálu je určována 

relativní obrobitelnost. 

O 6.5 a – litiny, b – oceli, c – těžké neželezné kovy (měď a slitiny mědi),  d – lehké neželez. 

kovy (hliník a slitiny hliníku), e – plastické hmoty, f – přírodní nerostné hmoty, g – 

vrstvené hmoty, v – tvrzené litiny pro výrobu válců. 

O 6.6 Kritériem je předem stanovená velikost opotřebení VBB. 

O 6.7 Nejprve se změří se časový průběh opotřebení na hřbetu nástroje VBB pro několik řezných 

rychlostí. Dále se určí kritérium opotřebení VBopt a tím se stanoví pro každou řeznou 
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rychlost odpovídající trvanlivost břitu. Nakonec se sestrojí se závislost Tn = f (vc) 

v logaritmických souřadnicích a pro vybranou trvanlivost je možné stanovit index 

obrobitelnost při srovnání řezní rychlosti zkoumaného materiálu s řeznou rychlostí 

materiálu referenčního. 

O 6.8 Kvůli jednoduššímu odečítání hodnot trvanlivosti, protože zlogaritmováním se křivka 

závislosti stane přímkou. 

O 6.9 Konstantní je průřez třísky, tedy hloubka řezu x posuv. 

O 6.10 V grafu v logaritmických souřadnicích. 
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 Kapitola 7 – Krátkodobé zkoušky obrobitelnosti 

O
T

Á
Z

K
Y

 

1. Proč jsou krátkodobé zkoušky méně objektivní. 

2. Porovnejte výhody a nevýhody krátkodobých zkoušek obrobitelnosti. 

3. Jak se dělí krátkodobé zkoušky obrobitelnosti a proč? 

4. Na čem jsou převážně založeny krátkodobé zkoušky obrobitelnosti? 

5. Vyjmenujte přímé metody zjišťování krátkodobé zkoušky obrobitelnosti. 

6. Vyjmenujte nepřímé metody zjišťování krátkodobé zkoušky obrobitelnosti. 

7. Čeho obdobou je metoda zjišťování pomocí Leyensetterovy metody? 

8. Popište stručně metodu hodnocení obrobitelnosti pomocí teploty. 

O 7.1 Protože nepostihují všechny parametry, které vstupují do procesu hodnocení obrobitelnosti, 

ale vždy jen 1 podle kterého je vyhodnocována. 

O 7.2 Výhodou krátkodobých zkoušek je nesrovnatelně kratší doba trvání a nižší spotřeba 

materiálu. Nevýhodou je jejich menší objektivnost. 

O 7.3 Rozdělují se na přímé a nepřímé. Metody přímé jsou založené na zjišťování intenzity 

opotřebení za zostřených či jinak smluvně upravených podmínek. Nepřímé metody 

vycházejí ze známého, resp. předpokládaného vztahu mezi opotřebením břitu a 

charakteristickými parametry řezného procesu. 

O 7.4 Jsou založeny převážně na zjišťování energetických parametrů procesu obrábění jako např.  

měření sil při obrábění, měření tvrdosti obrobku, drsnost povrchu, porovnání tvaru třísky, 

konstantní tlak, teplota řezání, apod. 

O 7.5  čelní krátkodobá zkouška, 

 mikrozkouška trvanlivosti, 

 snížení míry opotřebení, 

 použití nástroje se sníženou řezivostí, 

 zvýšením řezné rychlosti. 

O 7.6  dynamická metoda (měření sil při obrábění), 

 měření tvrdosti obrobku, 

 mikrometrická metoda (při stejné hodnotě drsnosti), 

 porovnání tvaru třísky, 

 Leyensetterova metoda, 
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 vrtání při konstantním tlaku, 

 pomocí teploty řezání, 

 měření hloubky zpevněné vrstvy. 

O 7.7 Charpyho kladivo 

O 7.8 Princip metody pomocí teploty spočívá v měření teploty řezání obrábění (střední teploty 

řezání) etalonového a zkoumaného materiálu při identických pracovních podmínkách. 

Index obrobitelnosti je potom určen poměrem mezi teplotou etalonového ku zkoumanému 

materiálu. 
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 Kapitola 8 – Měření složek síly řezání 
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1. Jaké síly vznikají při obrábění? 

2. Vysvětlete rovnici rovnováhy. 

3. Jaké znáte způsoby nepřímého měření sil? 

4. Popište vznik síly řezání. 

5. Jak je obecně definována síla? 

6. Jaký vliv má geometrie řezného klínu na síly řezání?  

7. Jakým způsobem se cejchuje dynamometr? 

O 8.1 Fc – řezná složka síly obrábění, Ff – posuvová složka síly obrábění, Fp – pasivní složka 

síly obrábění. 

O 8.2 Stav napjatosti způsobuje řezný odpor, který musí síla řezání překonat. Rovnicí rovnováhy 

se rozumí rovnováha mezi řeznou silou a řezným odporem F = -R. 

O 8.3 Tyto metody vycházejí z výkonu elektromotoru a jsou to stanovení tangenciální složky síly 

obrábění z krouticího momentu Mk a stanovení tangenciální (řezné) složky z výkonu 

pomocí wattmetru. 

O 8.4 Síla obrábění (vznikající při řezání) F je výslednicí dvou složek, a to aktivní složky řezání 

F1 a složky pasivní F2. Aktivní složku řezání pak lze dále rozkládat na řeznou složku síly 

obrábění Fc a složku posuvu Ff. Síla řezání (vznikající při obrábění) je jevem dynamickým. 

Při obrábění v závislosti na čase její okamžitá velikost Fok kolísá  až o ±20 %). 

O 8.5 Definice síly je postavena na pohybové rovnici posuvného pohybu F = m.a. Obecná 

definice síly je tedy „Působení okolních těles na těleso sledované“.  

O 8.6 Na jednotlivé složky síly soustružení má marginální vliv zejména úhel čela. Se snižujícím 

se úhlem čela se posuvová složka síly soustružení a složka pasivní budou zvětšovat. 

Značný vliv na rozložení síly soustružení má také úhel nastavení. Platí to rovněž o 

poloměru zaoblení ostří a podobně. Úhel sklonu ostří λs působí na směr odcházející třísky, 

čímž také ovlivňuje velikost deformační práce i práci vzniklou třením. Úhel nastavení 

hlavního ostří κr má vliv na směr vektoru síly soustružení F. Úhel hřbetu taktéž ovlivňuje 

velikost řezné složky síly soustružení. Poloměr špičky břitu εr řezného nástroje má na 

velikost síly obrábění a její složky vliv, který je zpravidla protichůdný vlivu κr. 

O 8.7 Dynamometr se postupně zatěžuje měnící se silou předem známé velikosti a na měřidle 

(číselníkovém úchylkoměru) se odečítá odpovídající výchylka. Výsledky se zaznamenávají 

tak, že se přímo vyjadřuje vztah mezi skutečným zatížením dynamometru v místě působení 

složky síly řezání a údajem na měřicím zařízeni. Výsledkem cejchování je sestrojení 

cejchovní křivky, která je grafickým vyjádřením závislosti mezi danou složkou síly řezání 

a odpovídající veličinou, nejlépe v celém rozsahu měření. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohybov%C3%A1_rovnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Posuvn%C3%BD_pohyb
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 Kapitola 9 – Přímé měření sil a momentů 
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1. Co jsou dynamometry a k čemu se používají? 

2. Vyjmenujte základní požadavky kladené na dynamometry. 

3. Z jakých subjektů se skládá aparatura na měření složek řezné síly? 

4. Jaké je základní rozdělení dynamometrů? 

5. Jak se dále dělí dynamometry podle počtu měřených složek? 

6. Jak se dále dělí dynamometry podle aplikované měřicí metody? 

7. Jak se dále dělí dynamometry podle metody měření? 

8. Jaké dynamometry se používají pro cejchování jiných druhů dynamometrů? 

9. Jakými metodami lze stanovit velikost změny odporu? 

O 9.1 Dynamometry nám slouží k přímému měření složek síly řezání a jejich točivých momentů 

Jejich princip se zakládá na měření deformací v soustavě stroj – nástroj – obrobek během 

obrábění. Dynamometr jakožto měřicí přístroj musí zaručit nezávislost měřicí veličiny na 

provozních vlastnostech přístroje. 

O 9.2  Tuhost dynamometrů. 

 Citlivost dynamometrů. 

 Stálost údajů dynamometrů. 

 Setrvačnost dynamometrů. 

 Reprodukovatelnost údajů.  

 Konstrukce dynamometrů. 

O 9.3  Pružný člen. 

 Snímač. 

 Přijímač. 

O 9.4  Podle počtu měřených složek síly. 

 Podle aplikované měřicí metody, respektive dle způsobu přenosu působení síly 

z deformačního členu na indikační.  

 Podle metody obrábění. 

O 9.5  Jednosložkové. 

 Dvousložkové. 

 Třísložkové. 
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 Pro měření točivých (krouticích) momentů. 

O 9.6  Mechanické. 

 Hydraulické.  

 Pneumatické. 

 Elektrické. 

 Optické. 

O 9.7  Pro soustružení. 

 Pro frézování. 

 Pro vrtání. 

 Pro broušení.  

 Univerzální. 

O 9.8 Mechanické dynamometry. 

O 9.9 Velikost změny odporu lze stanovit metodou nulováním nebo metodou výchylkovou. 
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 Kapitola 10 – Kmitání při obrábění 
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1. Co jsou to kmity? 

2. Co je příčinou vzniku vynucených kmitů? 

3. Jaké je základní rozdělení vynuceného kmitání? 

4. Co je zdrojem parametrických kmitů?  

5. Z jakého důvodu vznikají vynucené kmity při soustružení? 

6. Co znamená frekvenční analýza? 

7. Z čeho se skládá piezoelektrický akcelerometr? 

8. Co ovlivňuje přesnost měření a výběr akcelerometru? 

9. K čemu slouží tzv. dynamické stolečky? 

O 10.1 O kmitání, kmitech, oscilací nebo o vlnění hovoříme tehdy, když nějaká fyzikální veličina 

nabývá v čase opakování střídavé hodnoty okolo svojí rovnovážné hodnoty, přičemž její 

hodnota nepřekročila hranice jistého intervalu hodnot.  

O 10.2 Příčinou vzniku vynucených kmitů jsou sily periodicky měnící se s časem, které působí na 

kmitající systém stroj-nástroj-obrobek. Vynucené kmitání se objevuje na stroji, i když běží 

naprázdno a neobrábí. 

O 10.3  kmitání, když budící sila nesouvisí s procesem řezání, 

 kmitání, když budící síla souvisí s procesem řezání. 

O 10.4 Parametrické kmity vyvolává periodická změna určitého fyzikálního parametru. Tímto 

parametrem, který se mění, je při řezání proměnlivá tuhost jednotlivých součástek 

obráběcího stroje. Zdrojem parametrických kmitů můžou být například hřídele namáhané 

ohybem a zeslabené drážkami.  

O 10.5 Vynucené kmity při soustružení vznikají v důsledku házení obrobku a jejich frekvence se 

rovná počtu otáček obrobku. 

O 10.6 Frekvenční analýza je, když se signál skládá z více frekvencí a tyto signály rozkládáme na 

jednotlivé frekvence a jim příslušné amplitudy. Obvykle je obtížné určit na základě 

takovýchto signálů jejich zdroje. 

O 10.7 Hlavní částí je piezoelektrická destička, na povrchu které se vytváří napětí vlivem 

zatěžování. Mají široký frekvenční a dynamický rozsah a vykazují linearitu v celém 

měřícím rozsahu i během dlouhodobé činnosti. Jejich velkou výhodou je, že nepotřebují 

napájení. 

O 10.8 Přesnost měření akcelerometry ovlivňuje celá řada parametrů. Patří mezi ně citlivost, 

hmotnost, dynamický rozsah, frekvenční ohraničení. 
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O 10.9 Dynamické stolečky se používají na kalibraci akceleračních snímačů. Jejich součástí je 

kmitající člen, který kmitá známou frekvencí a známou amplitudou. Případně je známa 

RMS hodnota harmonického kmitavého pohybu - obvykle 10 m.s
-2

. 
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 Kapitola 11 – Tuhost technologické soustavy a přesnost a kvalita 

obrobeného povrchu 
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1. Jaké jsou příčiny vzniku odchylek při obrábění? 

2. Co způsobují odchylky zapříčiněné rozměrovým opotřebením nástroje při 

soustružení vnitřního a vnějšího průměru? 

3. U jakých součástí se projevují odchylky, které způsobují upínací síly?  

4. Co je příčinou vzniku odchylky způsobené změnami teploty? 

5. Proč a jak vznikají odchylky zapříčiněné zatížením stroje? 

6. Od čeho závisí odchylky zapříčiněné nepřesností výrobního stroje? 

7. Co jsou to teoretické odchylky? 

O 11.1  Teoretické odchylky  

 Odchylky zapříčiněné nepřesností výrobního stroje  

 Odchylky zapříčiněné zatížením stroje  

 Odchylky způsobené změnami teploty.  

 Odchylky, které způsobují upínací síly 

 Odchylky zapříčiněné rozměrovým opotřebením nástroje.  

O 11.2 Úbytkem hrotu nástroje vlivem rozměrového opotřebení se při soustružení vnější válcové 

plochy průměr obrobku zvětšuje a vnitřní zmenšuje. 

O 11.3 Tyto odchylky se výrazně projevují např. při upínání tenkostěnných pouzder, skříní, trubek 

apod. 

O 11.4 Jejich příčinou jsou meteorologické podmínky (teplota vzduchu v provozu) a ohřev 

obrobku teplem, které vzniká při obrábění. 

O 11.5 Vznikají proto, že technologická soustava se působením řezných sil, upínacích sil a dalších 

faktorů pružně deformuje. Tyto deformace vznikají vlivem vůli ve stykových spojeních 

stroje pružnou deformací jeho částí, přípravků, nástrojů a součástek. 

O 11.6 Závisí od přesnosti práce obráběcího stroje. Možno je sledovat bez zatížení a při zatížení 

řeznou silou. Nepřesnosti, které má stroj bez zatížení, vyplývají ze součtu nepřesností jeho 

součástek a je možné je změřit. 

O 11.7 Jsou odchylky geometrického tvaru součástek od teoretického tvaru. 
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 Kapitola 12 – Zbytková napětí po obrábění 
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1. Jaké jsou metody měření povrchových napětí? 

2. Popište, jak lze definovat metody spadající mezi destruktivní zkoušky. 

3. Popište, jak lze definovat metody spadající mezi polodestruktivní zkoušky. 

4. Popište, jak lze definovat metody spadající mezi nedestruktivní zkoušky. 

5. Kam lze zařadit metodu Barkhausenova šumu? 

6. Mezi které metody lze zařadit vyvrtávací metodu? 

7. Vyjmenujete alespoň 4 druhy měření spadající mezi mechanické metody? 

8. Kde se měří povrchová napětí? 

O 12.1 Metody měření povrchových napětí se dají rozdělit na destruktivní, polodestruktivní a 

nedestruktivní. 

O 12.2 Metody kdy dochází ke zničení součásti. Tato skupina zahrnuje většinu metod 

mechanických, založených na měření deformaci při odstraňováni vrstev materiálu. 

O 12.3 Metody kdy je možné provést měření na záměrně přidané části povrchu, která se po měření 

odstraní. Sem patří například metoda otvoru. 

O12.4 Metody, při kterých nedochází ani ke zničení součásti, ani k případné úpravě součásti pro 

měření. Do této skupiny patří většina metod fyzikálních 

O 12.5 Nedestruktivní. 

O 12.6 Destruktivní. 

O 12.7 Patří sem: vrtání děr, změna rozměru válce, trubka, kroužek, deformace pásků, metoda sítí, 

křehké laky, křehké modely. 

O 12.8 Zjišťování zbytkových napětí se provádí, buď v těsné blízkosti povrchu, nebo v celém 

průřezu součásti. 
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 Kapitola 13 – Vliv parametrů na teoretickou a skutečnou drsnost 
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1. Co znamená Ra, Rq a Rz? 

2. Jak se vypočítá střední aritmetická odchylka profilu? 

3. Jak se vypočítá střední kvadratická odchylka profilu? 

4. Jak se vypočítá teoretická drsnost Rz? 

5. Jaké případy mohou nastat při výpočtu teoretické drsnosti? 

6. Kterému typu obrábění odpovídá, když hrot není zaoblený? 

7. Kterému typu obrábění odpovídá, když hrot nože je zaoblený a poloměr hrotu je 

menší jako posuv: rε ≤ f? 

8. Kterému typu obrábění odpovídá, když hrot nože je zaoblený, přičemž poloměr rε 

≥ f? 

O 13.1 Ra – střední aritmetická odchylka profilu, Rq – střední kvadratická odchylka profilu,  

Rz – maximální výška nerovností. 

O 13.2 
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O 13.4 
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O 13.5  Hrot nástroje není zaoblený, tedy rε = 0 

 Hrot nože je zaoblený a poloměr hrotu je menší jako posuv: rε ≤ f  

 Hrot nože je zaoblený, přičemž poloměr rε ≥ f 

O 13.6 Hrubování. 

O 13.7 Polohrubování. 

O 13.8 Dokončování. 

 


