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Výpočet rozměrových změn pružiny při kalení do oleje s ohledem na polohu dopadu na hladinu
olejové lázně metodou numerické simulace
Soňa Benešová, Ph.D., Ing., Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
Jiří Hájek, Ph.D., Ing., Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
Při řešení technologického problému vysoké zmetkovitosti pružin KEIL, které se používají do sestavy brzdového systému, bylo využito numerické simulace procesu kalení do oleje v programu Deform[1]. Byly modelovány situace, kdy
pružina vstupuje do kalicí olejové lázně v různé poloze: horizontálně, vertikálně - těžší částí napřed, pod úhlem 45°
opět těžší částí napřed a v poloze, kdy osa pružiny je rovnoběžná s horizontálním směrem a zároveň kolmá na vertikální směr, a to různou rychlostí. Po simulaci byly z modelů zjištěny změny vybraných rozměrových parametrů. Bylo
zjištěno, že rychlost prostupu hladinou v rozmezí od 1ms-1 do 4ms-1 neměla na sledované parametry podstatný vliv. Z
poloh byla jako nevhodná vytipována poloha, kdy součást padá těžším koncem napřed pod úhlem 45°. Simulace
ovšem nezahrnula mechanické vlivy při dopadu pružiny na hladinu, které mohou mít význam zejména v poloze horizontální, vliv strukturní nehomogenity a nežádoucí rozměrové změny při ohřevu.
Klíčová slova: tepelné zpracování, numerická simulace, kalení
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The computer simulation of the oil quenching was used for the high reject analysis which is found in the spring production
specified as the Keil. The springs are used in the braking system set-up.They are threated by quenching to the oil after austenitization heating (870° C) in the continuous furnace and then they fall into the oil bath (80° C) in the random location. Accordance with practicians view the shape deformation relates to the position, in which the spring go through the oil bath. This
view it was necessary to verify or falsify, eventually specify, to what measure the passing through the oil level influences the
final spring shape.The situation when the spring is entering into the oil bath in the four various position – vertically, horizontally, sideways and crossways were modeled. Also the velocity through the oil level was varried. After simulation the volume
and format changes bring about the thermal expansivity (volume shrinkage during cooling) and martensite transformation
(volume expansion due to the austenite -martensite transformation) were observed. After the simulation the changes of the
selected size parameters were monitored on the models.They were: the distance change of the flat ends, the lenght variety of
the spring after quenching, the depth variety - the flat ends, the depth variety – the full end of the spring. It was observed
that the change of the oil entering velocity from 1ms-1 to 4ms-1 didn´t affect the selected parameters considerably. From
among the positions the crossways position was evaluated like the unsuitable. Indeed the mechanical reaction in the spring
stroke to the oil level wasn´t computed, what could be relevant in the horizontal position especially. The complex solution of
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the high rejects requires to take into account the probability of the spring deformation before quenching for example due to
improper handling when the material is heated to the austenitization temperature and therefore it is very soft, and structural
nehomogenity influence.
Příspěvek č.: 201115

Paper number: 201115
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Deformations of Special Steels after Vacuum Quenching
Brezničan Martin, MSc., Faculty of Mechanical Engineering, University of Žilina
Fabian Peter, Assoc. Prof., MSc., PhD., Faculty of Mechanical Engineering, University of Žilina
Meško Jozef, Prof., MSc., PhD., Faculty of Mechanical Engineering, University of Žilina
This article contains of the problem solution with volume change of selected materials after vacuum quenching. Stress
and deformations in quenched components are caused by volume changes. The first experimental measurements were
realized to stainless steel X12Cr13 (Wr. Nr. 1.4006, ČSN 41 7021) and to tool steel 90MnCrV8 (Wr. Nr. 1.2842, ČSN
41 9312). We checked the dimensions change, geometry change and full volume change. The quenching was realized in
a bicameral vacuum quenching furnace. The dimensions (before and after the quenching) were measured on the precise 3D measuring device. The results show the influence of chemical composition of martensite on intensity and character of volume change of components.
Keywords: stainless steel, tool steel, vacuum quenching, deformations
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Článek:

Deformace speciálních ocelí po vakuovém kalení
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Klíčová slova: antikorozní ocel, nástrojová ocel, vakuové kalení, deformace
Tento článek pojednává o problematice deformací kalených součásti. Na demonstraci rozdílů mezi různými materiály byly
vybrány ty materiály, při kterých je po kalení dosažen úplně rozdílný druh martenzitu, co se týče jeho chemického složení.
V případě antikorozní oceli X12Cr13 se jedná o nízkouhlíkový, vysoce chromový martenzit. V případě oceli 90MnCrV8
naopak o standardní uhlíkový martenzit.
Vakuové kalení umožňuje dosáhnout lesklého a hladkého povrchu součástek a díky tomu je možné součástky měřit a porovnávat před a po kalení s takovou přesností, že lze výsledky reprodukovat reálně na stotiny milimetru.
Výsledky v článku jsou počáteční. V řešení jsou další materiály, přičemž výsledkem prací by mělo být zjištění chování objemu materiálu během kalení z hlediska jeho chemického složení. Výsledky už teď naznačují (podle očekávání) velké rozdíly
mezi uhlíkovým martenzitem a nízkouhlíkovým martenzitem chromovým, manganovým nebo niklovým.
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Materiály byly tepelně zpracovány standardními teplotními režimy. Byly použity konkrétní ochlazovací média pro dané materiály tak, jak je standardně používá dané pracoviště vakuového tepelného zpracování.
Z obrázku 6 je patrné, že standardní stabilní ocel pro nástroje pro práci za studena 90MnCrV8, známá z minulosti také jako
Poldi Stabil, má dvojnásobně větší změnu objemu než nízkouhlíková chromová antikorozní ocel X12Cr13. Tahle změna je
navíc kladná, ačkoli v případě nízkouhlíkového martenzitu je změna naopak záporná. V případě změn kruhovitosti uvedených
na obrázku 7 je podle očekávání stabilnější ocel 90MnCrV8.
Další výzkum by měl přinést porovnání chování příbuzných materiálů a mohl by pomoct lépe předpovídat chování rozměrů a
geometrie po vakuovém kalení a v praxi přinést racionálnější volbu přídavků na tepelné zpracování.
Příspěvek č.: 201116

Paper number: 201116
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Využití programovatelného řídicího systému PLC pro monitorizaci frézování
Frýda Dušan, Bc., katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní, TU v Liberci
Jersák Jan, Doc. Ing. CSc., katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní, TU v Liberci
V příspěvku jsou publikovány výsledky experimentů, které byly provedeny na půdě Fakulty strojní TU v Liberci
s cílem analyzovat závislost mezi velikostí opotřebení na hřbetu řezného nástroje a velikostí řezné síly při čelním frézování. Na základě získaných poznatků byl sestaven program pro monitorizaci procesu, který byl dále implementován
do PLC. Vytvořený systém umožňuje v průběhu procesu frézování nepřetržitě sledovat velikost opotřebení řezného
nástroje a signalizovat základní stavy břitu, které jsou důležité pro řízení obráběcího procesu.
Klíčová slova: frézování, řezná síla, opotřebení, monitorizace, PLC.
Tento článek souvisí s řešením projektu MSM 4674788501, který je podporován MŠMT ČR.
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In this report is presented the concrete solution of monitoring system of the process of tool wear during the face milling. The
main goal was to determine dependencies between the wear size of the cutting insert and the size of cutting force.
Within the framework there were designed the experiments of milling on the machine FNG32. As a cutting tool was selected
milling cutter – with diameter 80 mm and exchangeable cutting tips SPKN 1203 EDSR, S30. These cutting tips were based
on the recommendation of the employee from the company „Pramet Tools“ to ensure to reach the requested criterion of wear
within a short period of time. For the same reason the tool was set with only one exchangeable cutting tip for the experiments.
The machined specimens were made of etalon steel 12 050.1. The following conditions were defined: 750 revolutions per
minute, the cutting speed 188, 5 millimetres per minute, the machine feed in axis "x" 210 millimetres per minute plus cutting
depth 1,5 millimetres. The given cutting conditions were selected to ensure the milling machine power utilisation. The given
cutting conditions were constant during all experiments. The three main quantities were evaluated: cutting force, the edge
wear and surface quality. The cutting force was measured during the process by dynamometer KISTLER. Following the edge
wear was measured by the universal microscope Carl Zeiss - Jena and by the Mitutoyo profile meter the machined surface
quality was measured. All the measured values were used for the determination of limited phases of milling process as: fully
suitable phase, sufficient phase, unsuitable phase. The gained results were used to run the continuous control of the cutter
wear. The gradually increasing wear, eventually the damage of milling – cutter is indirectly during the cutting process evaluated from the characteristics of forces between the tool and machined surface. Data about the size of forces are exported into
the system of control in real – time which works on the base of „ free programmable control system PLC“(Programmable
Logic Controller). This „control“ system was programmed to differentiate three main phases of cutting tool. During the fully
suitable phase, the monitoring arrangement „controller“ will set the green light on, at sufficient phase the orange light sets on
and during the unsuitable phase the red light on signal the meaning that cutting edge wear overruns contracted criterion value
VB = 0,5 millimetre. In case of applying the proposed system on the real CNC machine, where we are focusing on the monitoring the wear of milling cutter the obtained information about specific phase (especially about "unsuitable" phase) will be
transformed into the control system of the machine which then can automatically respond.
The monitoring apparatus was successfully tested in the laboratory of KOM at TU Liberec. The exploitation of measuring
system is expected within the area of design of automated cutting systems.
This article is related with to the project MSM 4674788501 which is supported by MŠMT ČR.
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Účinek procesní kapaliny na proces soustružení a vybrané parametry integrity povrchu
Jersák Jan, doc. Ing. CSc., katedra obrábění a montáže, TU v Liberci
Rejzek Miroslav, Bc., katedra obrábění a montáže, TU v Liberci
Procesní kapalina svým chladicím, mazacím a čisticím účinkem i dalšími vlivy významně ovlivňuje průběh a výsledek
procesu obrábění. Důležitým aspektem použití procesních kapalin jsou však poměrně značné provozní náklady a v
některých případech i nepříznivé enviromentální vlivy. Jedním z aktuálních trendů v technologii obrábění je proto
snižování množství použitých procesních kapalin. Na katedře obrábění a montáže TU v Liberci byly v rámci výzkumného projektu provedeny experimenty soustružení, při nichž byly porovnávány různé metody chlazení, různé druhy
procesních kapalin a různé druhy přívodu procesní kapaliny do oblasti řezání. Posléze byly vyhodnoceny technologické parametry procesu obrábění a vlastnosti obrobených zkušebních vzorků.
Klíčová slova: obrábění kovů, procesní médium, metoda MQL
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This article discusses the influence of process fluids on course of turning and conditions of machined parts. Process fluids
are significantly involved in the machining operations due to their cooling, lubricating and cleaning properties, and they also
affect the parameters of the machined surface. Use of process fluids carries the negative aspects, such as high operating costs
and adverse environmental impact. Possible alternatives to eliminate these negative effects is reducing the amount of applied
liquid or even machining without the use of liquid media. Some experiments were performed at the Department of machining
and assembly, Technical university of Liberec. They were focused on evaluation the influence of process fluids and methods
of their application to machining technology. Particular attention was paid to the method of applying the process fluid in the
minimum quantity, thus the method of supply MQL (Minimum Quantity Lubrication). During the practical process media
testing for turning, the force effects resulting from the cut, were measured. Then the selected parameters of the surface integrity of machined samples were evaluated, namely it was the surface roughness and residual stresses in the surface layer of
the workpiece. Then the effect of process fluids was assessed according to the measured values of these parameters. The
overall evaluation of results confirmed the very distinct influence of liquid media to the turning and also to the quality of
machined parts. During the experiments there was verified that the amount of process fluid applied to the area of cutting can
be minimized by appropriate supply, or it is even possible to turn without any use of liquid media. It can be also achieved
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very good quality of machined surfaces. By this way the costs associated with the use of process fluids can be reduced and
also the impact of the liquid media use to the Environment can be minimized.
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Proces stárnutí a trvanlivosti garantované výrobcem na hodnocení lepených spojů
Müller Miroslav, doc., Ing., Ph.D., Katedra materiálu a strojírenské technologie, TF, ČZU v Praze
Výrobní proces je v jednotlivých průmyslových odvětvích různorodý. Atributy výrobního a zpracovatelského průmyslu jsou společné, a to dělení a spojování materiálu. Z pohledu podniků je nutno sledovat jednoduchost a efektivnost
výrobního procesu. S výše uvedeným souvisí i neustálé zdokonalování a hledání nových perspektivních technologií,
které výrobní proces usnadní. Tento předpoklad otevírá perspektivy aplikaci technologie lepení. Pochopení a analyzování činitelů ovlivňujících proces technologie lepení je pro technickou praxi nezbytným předpokladem pro dosahování
efektivity a spolehlivosti výrobního procesu. Problematickou oblastí technologie lepení je proces stárnutí a omezená
doba trvanlivosti lepidel garantovaná výrobcem. Po překročení tohoto mezního časového horizontu již nejsou výrobcem lepidel garantovány mechanické vlastnosti deklarované v materiálových listech. Publikované laboratorní experimenty se zabývají změnou chování lepeného spoje působením degradačního prostředí a trvanlivostí garantovanou
výrobcem překročenou o 5 až 9 let.
Klíčová slova: Lepení, mechanické vlastnosti, stárnutí, tekuté kontaminanty, trvanlivost
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A production process is various in single industrial branches. Both the production and a processing industry have common
attributes – the material dividing and connecting. Companies have to follow a simplicity and an efficiency of the production
process. Improving and searching for new prospective technologies which enable the production process is connected with it.
This presumption opens the adhesive bonding application perspectives. Understanding and analyzing agents influencing the
adhesive bonding technology process in the technical practice is an inevitable presumption for reaching the efficiency and the
production process reliability.
The ageing process and the limited durability of adhesives guaranteed by a producer are the main problems. Exceeding this
marginal time interval the producer does not guarantee the mechanical qualities stated in the material cards. Presented laboratory experiments deal with the change of the adhesive bonds behavior concerning the durability guaranteed by the producer
exceeded by 5 and 9 years.
Secondary, the experimental research focused on the influence of degradation processes affecting cyclical the adhesive
bonds which corresponds to the standard CSN EN ISO 9142. The adhesive bonds were exposed to the affecting of the water
bath, the solution of mineral fertilizer cererit and water, the solution of salt and water and the diesel oil when testing the influence of the degradation media and the durability guaranteed by producer. Adhesive bonded and hardened testing specimens were immersed into the solution of given medium which was diluted with the water in a ratio 1 : 3 (approximately 33.3
% solution). The laboratory conditions (laboratory temperature 22 ± 2 °C) were the comparing etalon.
The laboratory experiments results are shown in box graphs – fig. 1 till 5. From the user point of view, the substantial influence of the durability guaranteed by producer is obvious on the base of the laboratory tests. Exceeding this time causes a
noticeable decrease of the adhesive bond strength. The adhesive bond strength degrease is much more considerable when the
adhesive bonds are exposed secondary to the various contaminants ageing processes.
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Vliv množství dislokací na tvářitelnost slitin hliníku
Nová Iva, prof. Ing. CSc., Fakulta strojní, TU v Liberci
Solfronk Pavel, Ing. PhD., Fakulta strojní, TU v Liberci
Nováková Iva, Ing. PhD., Fakulta strojní, TU v Liberci
Příspěvek se zabývá sledováním vlivu struktury výchozího polotovaru charakterizovaného množstvím dislokací na
tvářitelnost slitiny hliníku AlSiMgCuMn. Pro tváření byly použity dva druhy polotovarů, jeden polotovar byl tvářený,
druhý odlévaný. Z těchto polotovarů byly připraveny vzorky Ø20 x 29 mm, které byly pěchovány lisu CBA 300/63 se
speciálním měřícím zařízením. Experimenty byly zaměřeny na sledování změny struktury vlivem tváření. Současně
byla hodnocena hustota dislokací, jak na výchozích polotovarech, tak i po jejich tváření. Dále vliv množství dislokací
byl hodnocen i v souvislosti s vypočítaným přetvárným odporem sledované slitiny.
Klíčová slova: slitina hliníku, dislokace, tváření, struktura, přetvárný odpor.
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The paper deals with the monitoring structure changes of aluminium alloy AlSi1MgCuMn after plastic deformation. In
Tab.1 is chemical composition of aluminium alloy. Evaluation of forming influence on structure before and after forming was
done by means of upsetting sample with simple shape (20x29 mm) under cold forming. For this purpose was already chosen
alloys AlSi1MgCuMn in the formed tubes form Ø 50 x 500 mm. Samples for experiments were divided into two groups. In
the first case was this tube melted and subsequently continuously casted into mould and thus was make several semi-products
for one group of testing samples. In the second case were testing samples for static tensile test machined right from material
semi-product aluminium alloys. Measured average values of basic material characteristics for both cases are given in Tab. 2.
Upsetting tests for both groups of samples were carried out on hydraulic forming press CBA 300/63. Force during forming
was measured by means of measuring device which is based on strain-gauge sensor and output of force with respect to movement of deformed sample is recorded by PC. This course represented initial data for calculation other values. Were make
scratch patterns for groups of samples divided according Tab. 3. Based on measured course of forming forces and with the
help of equations (1) and (2) were calculated values of strain and formresistance. From these quantities were make graphs
where formresistance is depending on logarithmic deformation under certain temperature–speed forming conditions. Values
of constants from approximation for individual types of semi-products and subsequent forming conditions are shown by means of graphs in Fig. 9.
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Structure of aluminium alloy was monitored before the upsetting test and after forming. Metallographic structure evaluation from aluminium alloy was carried out by means of electron microscope. Results from metallographic observation are
shown in Fig. 3 up to 5. Characteristics of dislocations taken by mean of transmission electronic microscope (TEM). Results
from TEM are shown in Fig. 6 up to 8.
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Optimalizace řezných podmínek při výrobě hydraulických válců
Růžička Luděk, Ing., Mádl Jan, Prof. Ing. CSc.,
Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
V současné době je mezi firmami boj o každého zákazníka, a ten představuje nejdůležitější zdroj financí, ať se jedná o
konečného kupujícího či o dalšího zpracovatele. Proto si všechny firmy snaží konkurovat hlavně cenou výrobku. Pokud ale cena výrobku klesá a my se nezabýváme výrobními náklady našeho produktu, můžeme obratem skončit se
záporným ziskem. Právě hledáním rezerv ve výrobě k dosažení minimálních výrobních nákladů je tedy velice důležitou součástí každého výrobního procesu. Je známo, že optimalizace pracovních podmínek, zejména řezných, je dnes
jedním z nejslabších článků technologické přípravy výroby mnoha firem. Hlavním důvodem je neznalost problematiky, zejména vzájemného vztahu ekonomiky a pracovních podmínek obráběcího procesu. Článek je zaměřen na stanovení optimálních řezných podmínek, konkrétně při uplatnění výpočtu ve výrobě hydraulických válců, s porovnáním
aplikace vypočtených parametrů na konvenčním a CNC soustruhu z hlediska nákladové náročnosti na obrábění.
Klíčová slova: výrobní náklady, optimalizace, obráběcí proces
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Currently, the companies fight for every customer, and this is the most important source of finance. Therefore, all companies are trying to compete for price of the product. But if the product price decreases and production costs of
the product are not checked up, the company immediately ends up with negative profit. Just search for reserves in producti-
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on to achieve the minimum cost of production is therefore a very important part of the manufacturing process. It is
known that the optimisation of working conditions, especially cutting ones, is now one of the weakest components
of production preparation in many companies.
This paper is focused on the determination of optimum cutting conditions, namely on the applying the optimalisation calculation in manufacturing of hydraulic cylinders, and also on comparing the application of the calculated parameters on
conventional and CNC lathes.
The result of the optimalisation of cutting conditions are as follows: Time saving for total manufacturing batch of 40 cylinders is for conventional lathe 58 hours (Fig. 1, Tab. II), the total production cost saving represents CZK 31000 (Fig. 2). If
the company chooses CNC production of the solved hydraulic cylinder the costs will increase by 73 % but the overall machining time will decrease by 56 % in comparison with the current production. Thus the company saves up to 6320 minutes, i. e.
105 hours.
The goal of this paper was to point out the necessity to deal with the optimisation of cutting conditions in production. Many companies are looking over this fact, while there is considerable amount of hidden reserves.
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Vliv procesního média na vlastnosti čelně frézovaných strojních součástí
Stryal Jaroslav, Bc., katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní, TU v Liberci
Jersák Jan, doc. Ing. CSc., katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní, TU v Liberci
Procesní médium podstatně ovlivňuje proces obrábění. Vliv má na teplotu v místě řezání, na řezné síly a tudíž i na
spotřebu energie, následně ovlivňuje trvanlivost břitu nástrojů a drsnost povrchu obrobené plochy i hodnotu zbytkového napětí v povrchové vrstvě součásti. Na katedře obrábění a montáže TUL v Liberci byl v rámci výzkumného projektu již dříve hodnocen vliv procesního média na technologii soustružení a broušení. Tento příspěvek shrnuje výsledky, které byly zjištěny při posuzování vlivu procesního média na technologii čelního frézování a vlastnosti obrobených
součástí.
Klíčová slova: obrábění, frézování, procesní kapalina, metoda MQL
Tento článek souvisí s řešením projektu MSM 4674788501, který je podporován MŠMT ČR.
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This article presents some experiments, whose object was to compare an effect of selected process fluids on technology of
the face milling and also compares characteristics of cutting components. To this purpose, five different process fluids were
chosen. Four of them were liquid state (Microcool 387+, Paramo SK 300, Accu-Lube LB 2000, Solgreen 540) and one of
them was gaseous state (subcooled air in temperature 4 °C). The milling with using the process fluids was compared with
cutting without any process liquids.
An effect of process fluids was evaluated with aspect to activity on technology of cutting itself and also aspect to parameters of cutting components. Parameters of surface roughness (Ra, Rz, Rt) and bearing share profile workpiece (ctp50) were
measured by using a laboratory equipment Mitutoyo Surftest SV- 2000 N2. Forces Fc, Ff and Fp were measured on dynamometer KISTLER. X-ray diffractometer X'Pert PRO MPD was used to measure size of residual stress (σL - residual stress assessed in direction of feed workpiece; σT - residual stress in vertical direction to direction of feed).
From the measured values it is possible to say that the best results with aspect to the magnitude of cutting forces Fc, Ff and
Fp were achieved in application of process liquids in fog state (Accu Lube LB 2000; method MQL). The lowest parameter Ra
and also parameter ctp50 were measured in samples milled with using the process liquid Paramo SK 300. The lowest tensile
residual stresses were found out in samples milled without any process liquid (in light of σT), eventually with the process
liquid Solgreen (in light of σT).
An impact of the method MQL in technology of the face milling was distinct, which is showed by decreasing of the cutting forces and also by the good surface quality. This kind of process fluid supply also had a negative impact on the size of
residual stresses, which were dangerously too high and they even got near ultimate tensile strength.
The results of the experiments confirmed that the process fluids have a significant impact on the technology of milling
and also on the technological properties of workpieces. It can be said that process fluids used in face milling affect positively
the magnitude of cutting forces, surface roughness, the size of parameter ctp50. It can be also said that process fluids affect
negatively the size of residual stresses.
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Fuzzy klasifikátor optimalizace drsnosti povrchu při CNC soustružení
Jaromír Štůsek, Doc. Ing. CSc, Katedra řízení PEF ČZU v Praze
Tomáš Macák, Ing. Ph.D., Katedra řízení PEF ČZU v Praze
Lucie Vokáčová, Ing., Katedra řízení PEF ČZU v Praze
Při určování řezných podmínek je nutno respektovat hledisko požadované přesnosti přiblížení se k podmínkám optimálním pro dosažení jakostního obrobku a hledisko nákladů vynaložených na tuto činnost. Je zřejmé, že uvedená
hlediska působí proti sobě: větší rozměrová přesnost obrobku vyplývající ze stanovení optimálních řezných podmínek
znamená vyšší náklady a naopak. Pokud se zamyslíme nad platností ekonomické / nákladové optimalizace obráběcího
procesu v kontextu mikroekonomické teorie, může být volba nákladového kritéria neúčelná za jistých předpokladů
realizace podnikatelské strategie. Typickou vlastností strojírenství je jeho přesnost, s kterou jsou opakovaně dosahovány jmenovité rozměry IT, které jsou ovlivněny způsobem obrábění a drsností povrchu Ra. Cílem článku bylo prokázat, že fuzzy metodika může být vhodným nástrojem pro vícekriteriální optimalizaci řezných podmínek. Příspěvek
vznikl v rámci řešení projektů MSM 6046070904 a GAČR 11140/1411/114105.
Klíčová slova: Normativ, řezné podmínky, fuzzy logic, drsnost povrchu obrobku.
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The process of determining the cutting conditions must be respected aspect of approaching the accuracy required for the optimal conditions for achieving the workpiece quality as well as cost which is spent on this production. It is obvious that these
aspects work against each other: the better dimensional accuracy of the workpiece resulting from the determination of optimal
cutting conditions means higher costs and vice versa. When we contemplate the effect of economic / cost optimization of
machining processes in the context of microeconomic theory, the cost may be an option in certain criteria ineffective implementation of business strategy assumptions. A typical feature is its mechanical precision with which they are repeatedly achieved nominal IT size that are affected by processing and surface roughness Ra. The main purpose of the paper is to demonstrate that fuzzy-logic method can be a useful tool for multicriteria optimization of cutting conditions, especially when we use
the ACO optimization of adaptive systems. It is appropriate to apply this methodology during further development of CNC
machine tools, in order to improve the accuracy of the workpiece, surface quality and production performance. The current
trend of shortening the life of engineering products inevitably leads to the increase in small-scale production and thus limit
the advantages of scale. Therefore, it is possible (under certain conditions), to focus on quality aspects of the workpiece,
which may represent a specific purpose (criterial) function of the cutting process. In this case, the defuzzification can be used
to determine the final surface roughness. On the base of the defuzzification we can predict the final roughness of the workpiece in comparison with the normative of a set of cutting conditions.
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Návrh digitálního měřidla pro přenos šířky kotoučů na obruče složených železničních kol
Tichá Šárka, Ing. Ph.D., Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava
Zeleňák Michal, Ing., Institut fyziky, Fakulta hornicko-geologická VŠB-TU Ostrava
Vavřina Jan, Ing., UNIMETRA, spol. s r.o., Těšínská 773/396, Ostrava-Radvanice
Tento příspěvek se zabývá návrhem nového konstrukčního řešení digitálního měřidla pro přenos šířky kotoučů na
obruče složených železničních kol. Na základě definice zadání byly řešeny varianty konstrukčního řešení, zlepšení
měřicí techniky s eliminací chyb měření, kalibrace, kalibrační postupy spojené s návazností měřidel pro zaručení
požadované přesnosti a technologické postupy spojené se zavedením nového výrobku do výroby. V závěru řešení,
které bylo výrazně poznamenáno ekonomickou recesí, byla nutně upřednostněna varianta kusové produkce měřidla.
Výrobcem a výhradním dodavatelem tohoto měřidla je firma UNIMETRA, spol. s r.o., Ostrava Radvanice.
Klíčová slova: analogové měřidlo, digitální měřidlo, šířka kotoučů, šířka obruče, železniční kolo
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Development of current measurement technologies is directly influenced by requirements of customers. Customers usually require a fast and accurate measurement process with possibilities for evaluation of collected data. From this point of view
the development of measurement technology has been constantly improved. This trend can be observed in metrology both for
certified and uncertified measuring instruments. A significant share in this fact has a development of digitalization and modern measuring techniques. In co-operation with the Department of Machining and Assembly, at the Faculty of Mechanical
Engineering, VŠB – TU Ostrava and the UNIMETRA Company Ltd. has been solved a design project of a new digital in-
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strument. The new design of instrument should replace previous version of measurement instrument whose production has
been officially closed. A principal purpose of the designed measuring instrument is to ensure a width dimension of disc and
transfer it to a railway hoop wheel. On the basis of the problem definition (design, measuring technique improvement, calibration process and acceptability into the production process) there were made two designs for single and series productions.
During the economic recession period in the year 2009, the variant for a single production process was carried out. This variant is based on the principle of modification digital calliper instrument of type 110 – 15DHK. For ensure of the calibration
basic length of designed instrument is carried out by the check gauge, that is the special part of accessories measurement
instrument. Currently, this measurement instrument is only one of its kinds being available at the Czech and Slovak markets
in a category for maintenance of the rail wheel production. The exclusive manufacturer and distributor of this measurement
instrument is UNIMETRA Company Ltd. located in Ostrava - Radvanice.
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Monitoring of tool wear through acoustic emission
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This paper deals with an application of acoustic emission for monitoring of tool wear during hard turning. The results
illustrate that the signals of acoustic emission and some derived parameters can be applied to monitoring of deformation processes in the cutting zone and process of tool wear. The acoustic emission system is capable to detect the
specific character of chip formation during hard turning and therefore can be adapted for specific tasks associated
with this cutting operation.
Keywords: acoustic emission, hard turning, wear
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Článek se zabývá analýzou opotřebení nástroje v řezném procese prostřednictvím akustické emise při tvrdém soustružení
ložiskové ocele 100Cr6 (62HRC). V článku jsou uvedeny některé aspekty souvisíce s korelací mezi opotřebením řezného
nástroje (obr. 5) a některýma parametry signálů akustické emise z nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního snímače. Výsledky experimentů ukazují, že v souvislosti se změnami tvaru a geometrie řezné hrany (obr. 6) se výrazně mění nejen charakter deformačních procesů a tvar třísky (obr. 9, 11), ale také charakter signálů akustické emise. Při vyšších hodnotách řezných rychlostí a posuvů je možné realizovat monitorizaci řezného procesu také prostřednictvím některých parametrů, především při aplikaci nízkofrekvenčního senzoru (obr. 10). Na druhé straně je identifikace změn řezného procesu při menších
posuvech a hloubkách řezu problematická, protože souvisící změna hodnot vybraných veličin akustické emise kolísá ve velkém rozsahu hodnot, nebo se nemění i napříč výraznými změnami deformačních procesů (obr. 13a, 14a, 15a). V souvislosti
s tím byl využit postup, kdy se analyzuje poměr signálů z obou senzorů (obr. 13b, 14b, 15b). Nízkofrekvenční senzor poskytuje informace především o křehkém porušení materiálu a šíření trhlin. Na druhé straně vysokofrekvenční senzor indikuje
deformační procesy v skluzové rovině jako aj třecí procesy v kontaktě čela nástroje a třísky jako aj chrbtové plochy nástroje a
obrobku (obr. 8). V souvislosti s opotřebením nástroje dochází k potlačení procesů souvisících s křehkým porušením
v skluzové rovině na úkor deformačních procesů. Poměr parametrů z obou senzorů tedy vyjadřuje tyto transformační procesy.
Výsledky ukazují, že prostřednictvím poměrů v různých frekvenčních pásmach je možný proces tvrdého soustružení monitorovat také při nízkých posuvech a hloubkách řezu.
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