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- rezanie laserovým lúčom
- rezanie plazmovým lúčom
- rezanie vodným lúčom
- elektroerozívne drôtové rezanie



Akú technológiu (metódu) zvoliť a 
podľa čoho ?

Konvenčná technológia Nekonvenčná technológia

Prečo? Prečo?

Chýbajúca
metodika ! Ktorá?



Znalosti o relevantných faktoroch ovplyvňujúcich integritu 
povrchu materiálov

Voľba vhodnej metodiky merania vybraných veličín súvisí nielen s fyzikálnou
podstatou merania, ale aj so správnym zberom a uchovávaním údajov. Na identifikáciu
integrity povrchu je možné použiť celý rad nedeštruktívnych alebo deštruktívnych
metód, pričom každá má svoje výhody i nevýhody, súvisiace s jej citlivosťou,
presnosťou, časom potrebným na zmeranie veličiny, cenou zariadenia, jeho prevádzkou.

Cieľom tejto časti projektu je poukázať na vplyv rezných podmienok na
integritu povrchu vyjadrenú v:

- zmene štruktúry po rezaní za rôznych podmienok,
- zmene mikrotvrdosti v štruktúrne ovplyvnenej oblasti,
- zmene stavu napätosti,
- poukázať na možnosť nedeštruktívne hodnotiť rôzny stupeň štruktúrneho

pretvorenia prostredníctvom magnetického merania založeného na
Barkhausenovom šume (BN) a to v móde statickom ako aj dynamickom.



Pre potreby vzdelávacieho procesu sa pripravilo celkom 12 vzoriek, ktoré boli
analyzované z hľadiska metalografického, zmien tvrdosti a napätí ako aj
z hľadiska magnetických meraní prostredníctvom BN.

Experiment sa realizoval na oceli 11 373.3 rezanej laserom za podmienok :

stroj: LVD Impuls 6020 (operačný systém GE Fanuc series 160i – LB, softvér: 
CADMAN)
Max. výkon: 6000W
Fokus šošovky 1,5mm
Tlak plynu 0,5 bar
Inlet pressure into the machine  (oxygen 1,5MPa and nitrogen 3,1MPa)
Laser plyn UN 1956 LASER MIX 331, 5% CO2, 3,5% N2, He



Edukačný proces 
je možné počas prednášok vizuálne demonštrovať vplyv termických spôsobov rezania 
ako aj vplyv rezných podmienok na integritu povrchu. 
Okrem toho je možné využiť získané údaje v rámci cvičení.
1.Z hľadiska metalografie – teda zmien štruktúry je možné na cvičeniach pre 
konkrétne podmienky rezania poskytnúť fotografie povrchov v rôznych miestach 
(detaily ako aj makrosnímky), na ktorých môžu poslucháči analyzovať hrúbku 
tepelne ovplyvnenej oblasti (TOO).
2.Z hľadiska mikrotvrdosti je možné k analyzovaným fotografiám TOO poskytnúť 
profily mirotvrdosti, aby poslucháči lepšie chápali súvislosti medzi zmenami 
štruktúry a zmenami mechanických vlastností.
3.Z hľadiska zvyškových napätí boli z meraní vytvorené demonštračné záznamy 
deformácii (z ktorých sa zvyškové napätia počítajú) a na základe týchto záznamov, 
ďalších informácii (ako je hrúbka vzorky, leptaná dĺžka a pod.) a známeho 
matematického aparátu budú poslucháči počítať veľkosť zvyškových napätí 
v jednotlivých vrstvách pod povrchom v závislosti od podmienok rezania laserom. 
4.Prostredníctvom Barkhausenovho šumu  môžu poslucháči na cvičeniach priamo 
merať veľkosť BN, ktorého veľkosť je závislá od štruktúry materiálu ako aj stavu 
napätosti. Toto meranie sa realizuje tak v statickom móde ako aj dynamickom. 



Metalografická analýza povrchov



Tepelné ovplyvnenie prudko rastie s rastúcou vzdialenosťou od vstupu laserového lúča 
do rezaného materiálu. 
Príklad TOO pri niektorých vzorkách:



Analyzovaná pozícia (vstup, stred, výstup) má na hrúbku TOO ako
aj intenzitu fázových premien oveľa výraznejší vplyv ako rezné
podmienky. Toto ukazujú predovšetkým kumulatívne obr. 12, 13 a 14.



Mikroštruktúra

V zásade platí, že poznatky získané z analýzy mikroštruktúry korešpondujú s profilmi 
mikrotvrdosti. Malá hrúbka TOO v oblasti „vstupu“ korešponduje s miernejším nárastom 
tvrdosti. Tak ako postupne hrúbka TOO rastie, tak aj profily mikrotvrdosti vykazujú vyšší nárast 
tvrdosti v povrchovej vrstve ako aj to, že oblasť zvýšenej tvrdosti zasahuje hlbšie pod povrch. 
Nárast tvrdosti pri rezaní laserom je daný rýchlym ohrevom počas účinku vysoko teplotného 
laserového lúča a následných pomerne rýchlym samoochladením (vysokou rýchlosťou 
ochladzovania), kedy teplo z povrchových vrstiev je rýchlo absorbované hlbšími vrstvami pod 
povrchom. 



Zvyškové napätia
Zvyškové napätia boli merané mechanickou metódou založenou na mechanickom

odleptávaní povrchových vrstiev obsahujúcich napätia pri súčasnom meraní
deformácie, ktoré toto odleptanie spôsobuje (povrchy po rezaní laserom obsahujú
prevažne tlakové napätia).
Po vypočítaní napätí boli z takto získaných záznamov pripravené spätným procesom
záznamy deformácií, ktoré budú poslucháči vyhodnocovať.



Nedeštruktívne hodnotenie prostredníctvom Barkhausenovho šumu
Zo získaných BN signálov boli vyhodnotené 3 parametre:

- rms hodnota signálu (v tejto štúdii uvádzaná aj ako BN hodnota),
- tvar obálky BN,
- a hodnota PP (ide o polohu maxima vrcholu obálky BN).

Statické meranie prostredníctvom BN
BN je citlivý na zmenu stavu napätí ako aj štruktúry, avšak ich vplyv na BN je odlišný. 
V zásade však zmeny stavu napätosti sú sprevádzané aj štruktúrnymi zmenami a oba aspekty 
vo výslednom efekte ovplyvňujú BN súčasne a synergicky.

- Čím je vyšší stupeň pretvorenia povrchu v súvislosti s tepelným zaťažením počas rezania
laserom, tým je hodnota BN nižšia. V podstate platí, že čím je hrúbka TOO väčšia, tým je
BN hodnota nižšia. Preto je možné okrem rozdielu medzi pôvodnou štruktúrou
a štruktúrou v TOO vidieť aj výrazne rozdiely v BN medzi meranými miestami (vstup,
stred, výstup). Hodnota BN teda veľmi dobre korešponduje s mierou tepelného zaťaženia
povrchu a jeho štruktúrnym stavom.



Využitie metódy BN je vhodné pre názornú demonštráciu stupňa tepelného zaťaženia a s tým
súvisiaceho štruktúrneho pretvorenia po rezaní laserom.
Preto je do cvičení integrované meranie prostredníctvom BN, kde poslucháči môžu sami 
analyzovať rezané povrchy a hľadať koreláciu medzi metalografickými pozorovaniami (hrúbkou 
TOO), profilmi mikrotvrdosti, stavom napätí a meranými BN. 
Vzhľadom na to, že ide o veľmi rýchle meranie (niekoľko sekúnd), je možné realizovať ho počas 
samotných cvičení a to jednak ručne (v statickom móde) ako aj prostredníctvom polohovacích 
jednotiek v dynamickom móde pri vzájomnom pohybe senzora a analyzovaného povrchu.



Dynamické meranie súčiastok po laserovom rezaní prostredníctvom BN

- súčiastka, alebo senzor vykonávajú rotačný, alebo priamočiary pohyb a BN je snímaný po 
istý čas s cieľom poskytnúť komplexnejšiu informáciu vzhľadom na rozloženie BN a teda 
integrity povrchu na napr. celej obežnej dráhe, obrobenej ploche a podobne. 

- za týmto účelom bol vytvorený stavebnicový systém.













Špecializované laboratórium pre NMO 

vytvára prostredie pre získavanie cieľovo orientovaných parametrov na integritu povrchu a
rozvoj znalostí študentov z oblasti relevantných faktorov ovplyvňujúcich integritu povrchu
súčiastok pri NMO.

V laboratóriu boli vytvorené špecializované lokálne pracoviská. Tým sú získané poznatky
prenesené do vzdelávacieho programu strojárske technológie.

Vytvorené laboratórium slúži na výučbu predmetov, ako aj pri vypracovávaní záverečných,
diplomových a doktorských prác.



Príklad použitia programu na vyhľadávanie nekonvenčného 

zariadenia z databázy strojov

Na základe nameraných údajov je vytvorená databáza jednotlivých

parametrov pre rezanie širokého spektra skúmaných materiálov

laserovým, plazmovým, vodným lúčom a elektroerozívnym

drôtovým rezaním, ktoré budú využívané pri výučbe v rámci

získavania poznatkov ohľadne spracovávania údajov.



Pomocou tlačidla Hľadaj sa vyhľadávajú v databáze stroje, ktoré
vyhovujú zadaným vstupným technologickým parametrom:



Požadované Parametre na vyhľadávanie sa vyberajú v označenej
časti:



Odstránenie záznamov: Záznamy sa vymazávajú kliknutím vedľa daného 

stroja v zozname a stlačením tlačidla DELETE na klávesnici:



Doplnenie nových strojov: na doplnenie nových strojov je potrebné 

vypísať názov, webovú adresu, vybrať parametre, materiály 

a kliknúť na tlačidlo  Pridaj:
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