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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku hlubokého vrtání vulkanizační 

formy z různých hliníkových slitin. V práci bude popsána stručná charakteristika 

obráběných materiálů a nástrojů pro hluboké vrtání včetně výroby samotné vulkanizační 

formy. Na základě experimentálního měření bude provedena analýza dat a získaných 

poznatků z hlubokého vrtání hliníkových slitin o různém obsahu křemíku. V závěru budou 

porovnány jednotlivé složky silových zatížení u obou obráběných materiálů. 

Klíčová slova 

Hluboké vrtání, hliník, forma, vrták, řezné síly 

 

ABSTRACT  

This diploma thesis is focused on the issue of deep drilling of vulcanization molds 

from various aluminum alloys. The work will describe a brief description of machined 

materials and tools for deep drilling, including the production of the vulcanization mold 

itself. Based on experimental measurements, the analysis of data and knowledge gained from 

deep drilling of aluminum alloys with different silicon contents will be performed. In the 

end, the individual components of force loads for both machined materials will be compared. 
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Deep drilling, aluminium, mold, drill, cutting force 
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ÚVOD 

Automobilový průmysl je strojírenské odvětví, které ovlivňuje život každého z nás. 

Díky němu lze přepravovat osoby nebo zboží na velké vzdálenosti za relativně krátkou dobu 

a také za značného pohodlí. Do automobilového průmyslu patří hlavně jednotlivé 

automobilky, které jsou však spíše montovnou dodaných dílů. Jejich vlastní tvorba a vývoj 

se zužuje pouze na určité části automobilu, kde si drží svoje know-how. Do této skupiny 

patří například vývoj motorů. Další nezbytnou součástí automobilového průmyslu jsou tedy 

subdodavatelé. Tato skupina společností vyvíjí a vyrábí potřebné díly a součástky, které jsou 

dodávány samotné automobilce, kde se společně smontují s dalšími díly a stávají se tak 

jedním celkem – automobilem.  

Jedním z externě vyráběných dílů je pneumatika. Tato komponenta je vyráběna 

z vulkanizované pryže, která je navlečena na ráfek a zajišťuje tak kontakt automobilu 

s vozovkou. Na kvalitě pneumatiky je závislá celá řada faktorů jako spotřeba automobilu, 

ovladatelnost, hlučnost při jízdě nebo celková ujetá vzdálenost na jedno přezutí. Také působí 

jako primární odpružení. Obecně je snaha najít ideální poměr mezi těmito vlastnostmi. 

V závislosti na požadavcích zákazníka lze směs upravit tak, že některá vlastnost může být 

vylepšena na úkor těch ostatních. 

Výroba samotné pneumatiky je složitý proces, k němuž je zapotřebí vulkanizační 

forma. Výroba této formy začíná vytvořením jejího tvaru pomocí modelářských programů 

na počítači. Fyzická výroba začíná ve slévárně, kde je vyroben odlitek. Ten je dále určen 

řadě obráběcích operací, při kterých získává finální tvar. 

S tím, jak jde vývoj ve všech odvětvích dopředu, tak i tvary desénů pneumatik jsou 

čím dál víc složitější, aby mohly plnit náročnější požadavky řidičů. Materiály používané na 

výrobu formy musí mít dobré licí vlastnosti, aby bylo perfektně docíleno požadovaného 

tvaru odlitku. Vhodným materiálem je tedy slitina hliníku a křemíku, jinak nazývaná 

silumin. Čím vyšší je obsah křemíku v materiálu, tím lépe se docílí požadovaný tvar 

vulkanizační formy. Avšak siluminy vykazují obecně horší obrobitelnost a je tedy nutné 

počítat s vyššími nároky na stroje, nástroje a použité technologie. Tyto zvýšené požadavky 

se pak mohou odrážet ve zvýšené výrobní ceně.  

V tomto případě se spojují dva náročné úkoly. Tím prvním se obrábění hliníkové 

slitiny s vysokým obsahem křemíku a tím druhým je hluboké vrtání. Je pak tedy otázkou, 

jestli toto zlepšení licího procesu na úkor náročnosti obrábění, je natolik velkým přínosem, 

že bude akceptována možná vyšší cenová náročnost výroby.  
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1 CHARAKTERISTIKA HLINÍKU 

Hliník je prvek, který je velmi hojně zastoupen v zemské kůře. Jedná se o třetí 

nejčastější prvek a vůbec nejčastější kov. K průmyslovému využití se začal používat až 

v druhé polovině 19. století. Na počátku své produkce byl hliník velmi drahý, dokonce až 

tak drahý, že se z něj dělaly šperky. Hliník se v přírodě nevyskytuje v čisté formě, nýbrž 

v různých minerálech. Nejčastější minerály viz tab. 1.1. [1][22] 

 
Obr. 1.1 Části automobilu vyrobené z hliníkových slitin [26] 

Tab.  1.1 Nejčastěší minerály s obsahem hliníku [1] 

Minerál Chemický vzorec Hmot. % Al2O3 

Korund Al2O3 100 

Diaspor, boehmit Al2O3.H2O 85 

Gibbsit (hydrargilit) Al2O3.3H2O 65,4 

Spinel Al2O3.MgO 71 

Kyanit, andaluzit, silamanit Al2O3.SiO2 63 

Kaolinit Al2O3.SiO2.2H2O 39,5 

Alunit K2SO4.Al2(SO4)3.4Al(OH)3 37 

Nefelín (Na,K)2O.Al2O3.4SiO2 32,3-35,9 

Leucit K2O.Al2O3.4SiO2 23,5 

Sericit K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O 38,4 

 

Nejvyužívanější minerál pro získávání hliníku je bauxit. Výroba hliníku však není 

zrovna ekologická. Z energetického hlediska je k výrobě 1 kg hliníku zapotřebí asi 20 kWh. 

To je asi 3x více než je třeba k výrobě plastu a asi 25x více než je třeba k výrobě skla. Dále 

je k jeho výrobě potřeba velké množství vody a celý proces produkuje velké množství 

toxického odpadu. Například vznikají emise fluoru, které mohou způsobovat alergie a 

dýchací potíže. Podle podílu hliníku v bauxitu je možné získat jednu tunu hliníku z asi 4 až 

6 tun bauxitu. Většina vyrobeného hliníku má metalurgickou jakost, zbytek je pak použit 

pro speciální účely. [1] 
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Slovní označení bauxit odpovídá hornině, 

která je složená z hydratovaných oxidů hliníku, 

především gibbsitu, bohemiku a diasporu. Dále 

může obsahovat příměsi různých silikátů, jílů, 

usazenin a hydroxidu železa. Jednotlivé vlastnosti 

materiálů, v nichž se hliník nachází jsou vidět v tab. 

1.2. 

 

Tab.  1.2 Fyzikální vlastnosti minerálů s obsahem hliníku [1] 

 Chemické 

složení 

Krystalografický 

systém 

Měrná 

hmotnost 

[g/cm3] 

Obsah 

hliníku 

[%] 

Mohsova 

tvrdost 

Gibbsit Al2O33H2O Monoklinický 2,41 34,6 2,5-5 

Boehmit Al2O3H2O Ortorombický 3,01 45 4-5 

Diaspor Al2O3H2O Ortorombický 3,44 45 6,5-7 

Bayerit Al2O33H2O Monoklinický 2,53 34,6 - 

Nordstrandit Al2O33H2O Triklinický 2,436 34,6 3 

Tohdit 5Al2O3H2O Hexagonální 3,72 10,22 - 

Korund Al2O3 Hexagonální 3,98 53 9 

 

Gibbsit – základní a nejdůležitější materiál bauxitu. Jeho přítomnost nejvíc ovlivňuje 

to, jak dobře se oxid hlinitý získává. 

Boehmit – monohydrát oxidu hlinitého. Jeho tvorba je podmíněna teplotou a vlhkosti 

jednotlivých nalezišť. Předpokládá se, že jde o druhotný minerál vznikající dehydratací 

gibbsitu. 

Diaspor – má stejné chemické složení jako boehmit, ale má těsněji uspořádanou 

krystalovou mřížku, tudíž se hůře rozpouští. Je proto vhodný pro výrobu žáruvzdorných 

materiálů. 

Hliník je velmi lehký kov šedé až stříbrné barvy. Má velmi dobré vodivé vlastnosti, a 

to jak elektrické, tak i tepelné. Jeho slabou stránkou jsou pevnostní vlastnosti, které se však 

dají zlepšit tepelným zpracováním. Naopak jeho nesporně silnou stránkou je jeho odolnost 

proti korozi. Když je vystaven vnějším vlivům, na jeho povrchu se vytvoří malá ochranná 

vrstva z oxidu hlinitého. Jeho antikorozní vlastnosti však nefungují vždy a za každých 

podmínek. Například pokud se dostane do styku s rtutí, tak je ochranná vrstva narušena a 

hliník tak může také korodovat. [1] 

Je mnoho způsobů, jak lze oxid hlinitý vyrobit. V dnešní době se však v průmyslovém 

měřítku používá pouze několik z nich. Je možné ho získávat z rud zásaditými i kyselými 

metodami nebo elektrotermickým způsobem. Z těchto metod se dnes téměř vždy používá 

zásaditá, která působí alkáliemi na rudu bauxitu. [1] 

 

 

Obr. 1.2 Bauxit [27] 
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Celosvětově nejrozšířenější metoda na výrobu hliníku je Bayerova metoda. Jedná se o 

hydrometalurgickou výrobu oxidu hlinitého zásaditým Bayerovým způsobem. Při tomto 

způsobu výroby je nutný kvalitní bauxit, který obsahuje malé množství oxidu křemičitého, 

zhruba 2-5 %. Bayerova metoda je velmi hospodárná a lze jí vyrobit velmi čistý oxid  

hlinitý. [1] 

 

1.1 Vlastnosti  

Hliník je velmi lehký, 

nemagnetický a nepolymorfní kov, 

který má velmi dobré plastické 

vlastnosti, a to jak za studena, tak i za 

tepla. Za to vděčí své kubicky plošně 

centrované mřížce K12. Také disponuje 

relativně velkou tepelnou roztažností. 

Čistý hliník se řadí do kategorie 

neželezných kovů, podobně jako 

mangan či titan. Jednotlivé vlastnosti 

jsou popsány v tab. 1.3. [1] [2][22] 
 

Obr. 1.3 Hliník [25] 

Tab. 1.3 Fyzikální vlastnosti hliníku [1] [2] [4] 

Druh mřížky Kubická plošně centrovaná K12 

Skluzové roviny {111} / <110> 

Hustota 2,6989 g∙cm-3 (při 20 °C) 

Teplota tavení 660,4 °C 

Atomová hmotnost 26,91854 

Teplota varu 2494 °C 

Latentní teplo tavení 397 kJ∙kg-1 

Latentní teplo varu 10,78 MJ∙kg-1 

Smrštění při tuhnutí 7,10 % 

Modul pružnosti E 67 GPa 

Tvrdost 20 - 30 HB 

Pevnost v tahu Rm < 100 MPa 
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Obr. 1.4 Kubicky plošně středěná mřížka [28] 

V posledních letech dochází k výraznému navýšení výroby a spotřeby hliníku, a to 

hlavně kvůli jeho dobrým fyzikálním, chemickým nebo technologickým vlastnostem. 

Nejedná se však jen o čistý hliník, nýbrž o jeho slitiny nebo materiály vyrobené na bázi 

hliníku. Kombinuje totiž vhodné fyzikální vlastnosti jako např. tepelná vodivost, chemické 

vlastnosti jako např. korozní odolnost, mechanické vlastnosti a technologické vlastnosti jako 

např. schopnost tváření za tepla i za studena. Přidáním jednoho nebo více prvků můžeme 

docílit námi požadovaných vlastností.[1] [2][33] 

1.2 Oblasti využití 

Hliník je používán hlavně v odvětvích, kde je požadovaná nízká hmotnost, při 

zachování dobrých mechanických vlastností. Největší zastoupení ve spotřebě hliníku má 

dopravní průmysl. Konkrétně hlavně letecká, osobní a nákladní doprava. Své využití si ale 

najde i ve speciálních odvětvích jako je kosmonautika. Rozdělení spotřeby světové produkce 

hliníku viz tab. 1.4. [1] [3][33] 

Tab.  1.4 Celosvětová spotřeba hliníku a jeho slitin v jednotlivých odvětvích [3] 

Odvětví Spotřeba [%] 

Doprava (letecká, lodní, automobilová, železniční) 59,0-62,0 

Stavebnictví 16,0-18,0 

Strojírenství 9,0-10,5 

Elektrotechnický průmysl 6,0-7,2 

Potravinářský průmysl 4,0-4,5 

Ostatní 0,5-07 
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Hned za dopravním průmyslem figuruje stavebnictví. V poslední době stoupá spotřeba 

hliníku v tomto odvětví hlavně kvůli výrobě průmyslových fasádních prvků, které se 

používají při stavbě kancelářských budov, bank, nádraží a dalších. Tyto různě tvarované 

trubky nebo profily mají pak jednoduchou údržbu a lehce se přizpůsobí celkové koncepci 

budovy. Z hliníku jsou také vyráběny střechy domů. [3] 

 

Obr. 1.5 Podíl hliníkových slitin v automobilech [29] 

Kromě použití jako mechanické části strojů najde své uplatnění i jako vodič. Avšak 

takovéto použití má jistá omezení plynoucí z vlastností hliníku. Hliníkový vodič je křehký a 

může se snadno zlomit, pokud je opakovaně ohýbán. Při průchodu elektrického proudu se 

zahřívá a zvětšuje svůj objem, což je problém, pokud je někde mechanicky připevněn, tak 

roztažení neprobíhá stejně ve všech směrech. Navíc na hliníku se vlivem vystavení vnějšímu 

prostředí vytváří malá vrstva nevodivého oxidu hlinitého. Z těchto důvodů se hliníkové 

vodiče nahrazují měděnými. [3] 

Hliník se ale vyskytuje i v předmětech, které se každodenně používají i 

v domácnostech. Například tenká folie, která má název alobal nebo se z něj dělají i různé 

dekorace nebo mince. Dále to jsou hliníkové profily, které jsou lehké a relativně pevné a 

vyrábí se z nich například okna nebo dveře. [3] 

1.3 Slitiny hliníku 

 Čistý hliník nemá moc dobré mechanické vlastnosti. Je velmi měkký a pevnost v tahu 

dosahuje hodnot zhruba 40-70 MPa. Proto se v praxi objevují spíše slitiny hliníku, které 

obsahují 2 a více prvků. Mezi hlavní přísady se řadí mangan, křemík, hořčík, železo a měď. 

Změny vlastností přidáním jednotlivých legujících prvků se dělí do různých skupin.[22] [1] 

[5] 

Fyzikální vlastnosti - přidáním Boru docílíme lepší elektrické vodivosti u 

technicky čistého hliníku 
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 Podíl hliníkových slitin v automobilech 
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Chemické vlastnosti - legováním Ag lze zlepšit korozní odolnost 

Pevnostní vlastnosti - přidáním Cu a Mg vznikají lehké a pevné slitiny nazývané 

duraly 

Technologické 

vlastnosti 
- pro lepší licí vlastnosti se přidává prvek Si, tyto materiály se 

nazývají siluminy. Siluminem lze slitinu nazývat, pokud 

obsahuje aspoň 5 % obsahu křemíku [6] 

K základnímu prvku hliníku jsou dodávány další prvky, které jsou rozděleny do 

jednotlivých kategorií. 

Hlavní přísadové prvky – křemík, měď, hořčík, mangan nebo zinek. Tyto prvky mají 

zásadní vliv na výsledné vlastnosti materiálu. Jejich podíl obsahu je druhý největší hned po 

hliníku. Dle hlavních přísadových prvků se určuje typ slitiny. [20] 

Vedlejší přísadové prvky – podíl obsahu těchto prvků je menší než u hlavních 

přísadových prvků. Jsou to chemické elementy, jimiž se vhodně ovlivňují vlastnosti a 

v materiálu jich může být několik najednou. [20] 

Doprovodné prvky – do materiálu nejsou přidávány záměrně. Většinou jsou spíše 

škodlivé a způsobují zhoršené fyzikální či chemické vlastností materiálu. Mají svůj původ 

většinou ve vsázkových surovinách nebo rozpadem vyzdívky tavícího zařízení. Tyto prvky 

je velmi těžké ze slitiny odstraňovat a je tak určena vždy jejich maximální koncentrace 

v materiálu. [20] 

 

 

Obr. 1.6 Binární eutektický diagram Al-X [1] 
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Jak lze vidět z obr. 1.6, který znázorňuje binární eutektický diagram Al-X, slitiny 

hliníku se rozdělují do dvou kategorií na slitiny určené ke tváření a slitiny určené k odlévání. 

Toto rozdělení se určuje podle množství přísad legujících prvků, které ovlivňují vlastnosti 

výsledného materiálu. Většina binárních diagramů Al-X má eutektický charakter se změnou 

rozpustnosti na straně Al. Díky tomu je možné očekávat precipitaci využitelnou pro 

zpevnění. Další dělení je na vytvrditelné a nevytvrditelné slitiny. U vytvrditelných podléhá 

tuhý roztok změně rozpustnosti a dochází tak k precipitaci. U nevytvrditelných žádná změna 

rozpustnosti tuhého roztoku nenastává. Rozdělení slitin hliníku viz obr 1.7. [22]  

 

 

Obr. 1.7 Rozdělení hliníkových slitin [22] 

 

1.3.1 Slévárenské hliníkové slitiny  

V průmyslu jsou častěji 

používanější slévárenské slitiny hliníku. 

To hlavně proto, že se z nich dají vytvářet 

tenkostěnné odlitky, možnost tlakového 

lití (např. bloky motorů) a vytváření tak 

přesných a složitých tvarů. Díky 

pokročilým technologiím lze vytvářet 

sofistikované odlitky, které mohou mít 

různě složitý tvar. 
 

Obr. 1.8 Odlitek z hliníkové slitiny [15] 
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Nejčastěji se do těchto slitin přidává prvek křemík, který výrazně vylepšuje licí 

vlastnosti. Tyto materiály se nazývají siluminy, podle chemické značky křemíku Si. Další 

vhodné legující prvky jsou měď, mangan a zinek. Čím vyšší podíl eutektika je ve slitině, tím 

lepší je slévatelnost. Nevýhodou těchto slitin je, že křemík zhoršuje obrobitelnost. Dále se 

zde mohou přidávat další prvky jako měď, zinek a další. Pro lepší rozlišitelnost jednotlivých 

slitin bylo zavedeno rozdělení na řady, z nichž každý řada odpovídá určité přísadě. [22][1][3] 

Podle označení: 

• řada 1000 - hliník minimálně 99,00 % a více, 

• řada 2000 - slitina Al-Cu  

 Jeden z nejstarších typů hliníkových slitin. V dnešní době už se moc nepoužívají. 

Mezi jejich nevýhody patří horší slévárenské vlastnosti a špatná korozní odolnost. Mají však 

vyšší pevnostní charakteristiky za zvýšené teploty a dobrou odolnost proti otěru. Obsah mědi 

se pohybuje mezi 4-11 %.  

• řada 3000 - slitina Al-Mn, 

 Jejich přednosti jsou dobrá odolnost proti vibračnímu zatížení a lomová 

houževnatost. Tyto slitiny se nevytvrzují, a to z toho důvodu, že i velké přesycení roztoku 

alfa jen mírně zvýší pevnost. Jejich využití je jako pevnější náhrada čistého hliníku. 

• řada 4000 - slitina Al-Si, 

 Slitiny hliníku s křemíkem jsou velmi vhodné k odlévání, kde se klade vysoký 

požadavek na korozní odolnost a dobré slévárenské vlastnosti. Obsah Si se zhruba pohybuje 

od 5 do 25 % a rozdělují se podle toho na podeutektické (4,5–10 %), eutektické (10–13 %), 

nadeutektické (nad 13 %).[6][22] 

• řada 5000 - slitina Al-Mg, 

 Ze všech slévárenských slitin se vyznačují nejlepší měrnou pevností a rázovou 

houževnatostí. Mají také velmi dobrou odolnost proti korozi i ve slané vodě. Také se dobře 

obrábí a svařují. Jejich nevýhodou jsou špatné slévárenské vlastnosti a možná oxidace 

hořčíku při procesu tavení. 

• řada 6000 - slitina Al-Mg-Si, 

• řada 7000 - slitina Al-Zn, 

• řada 8000 - slitina Al s různými prvky. 

 

Dále se dělí do skupin podle hlavních přísad: 

• siluminy (Al-Si), 

• duralaluminium (Al-Cu), 

• hydronalium (Al-Mg). 

Také se mohou dělit podle možnosti dalšího tepelného zpracování na vytvrditelné a 

nevytvrditelné. 
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Poznávacím znamení slévárenských slitin hliníku je vyšší obsah legujících prvků než 

u slitin pro tváření. Odlívají se do forem z písku nebo kovu a jsou taktéž vhodné k tlakovému 

lití. Nevýhodou oproti slitinám pro tváření je menší pevnost v tahu. Maximální hodnoty 

dosahují zhruba 250 MPa. Hlavní výhody těchto slitin jsou: [22][1] 

• Nízká teplota tavení, 

• dobrá odolnost proti korozi, 

• dobré povrchové vlastnosti odlitku, 

• možnost eliminace vodíku, 

• dobrá odolnost proti tvorbě trhlin, 

• dobrá slévatelnost, 

• malý interval krystalizace, 

• struktura složení slitiny hliníku. 

 

1.3.2 Slitiny hliníku pro tváření 

Rozdílem proti slitinám určeným k odlévání je menší obsah legujících prvků. 

Obyčejně legury nepřesahují koncentraci 10 %. Primárně požadovaná vlastnost je dobrá 

schopnost ke tváření, a to jak za studena, tak za tepla. Z těchto důvodů je vhodné, aby slitina 

obsahovala velký podíl tuhého roztoku α, který je velmi tvárný. Velkou výhodou oproti 

slévárenským slitinám je jejich pevnost. Ta je také závislá na tepelném zpracování, ale může 

dosahovat hodnot až 550 MPa. Podle zpracování je možné tyto slitiny dělit na:[1][22] 

a) Slitiny dobrou odolností proti korozi a nízkou pevností 

• V těchto slitinách se jako legující prvek objevuje měď velmi málo nebo vůbec. 

Díky tomu má materiál výborné korozivzdorné vlastnosti, aniž by bylo 

zapotřebí povrchové úpravy. Další výhody jsou dobrá tvářitelnost, svařitelnost 

a dobrá lomová houževnatost. Tyto slitiny se však nedají tepelně zpracovávat 

a nelze tak u nich zlepšovat mechanické vlastnosti.  

• Zástupcem jsou například slitiny Al-Mn. V této slitině mangan napomáhá 

korozní odolnosti a pomáhá snižovat náchylnost k intermetalické korozi nebo 

korozi pod napětím. Rozpustnost manganu je zhruba 1 %. 

• Slitiny Al-Mg mají sklon ke korozi na hranici zrn. Čím vyšší je koncentrace 

hořčíku, tím je vyšší pevnost. Po deformačním zpevněním může mít tato 

slitina pevnost až 420 MPa. [1]  
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b) Slitiny s nízkou odolností proti korozi s vysokou pevností 

• Tyto slitiny získávají pomocí vytvrzení výborné mechanické vlastnosti a tvoří 

tak nejvýznamnější část tvářených slitin hliníku.  

• Objevuje se zde větší koncentrace mědi, proto mají zhoršenou korozní 

odolnost. Nejrozšířenější slitinou je Al-Cu a Al-Cu-Mg tzv. duraly. Jedná se o 

nejstarší vytvrzované slitiny. Hlavní využití je v leteckém průmyslu díky jejich 

lomové houževnatosti a vysoké pevnosti. Zhoršená korozní odolnost se řeší 

plátováním povrchu čistým hliníkem, popřípadě nanášením korozně odolnou 

slitinou hliníku.  

• Mezi vysokopevnostní patří také slitiny Al-Zn-Mg-Cu a Al-Zn-Mg. Díky 

příměsi mědi mají vysokou pevnost až 600 MPa, ale jsou náchylné na korozi 

pod napětím. Mají však dobrou obrobitelnost, rozměrovou stálost a výbornou 

kvalitu povrchu po dokončovacích operacích. [1] 

 

1.4 Siluminy 

Poprvé byly siluminy objeveny francouzským chemikem Sainte-Clair Devilem před 

víc jak 150 lety. V současné době jsou charakterizovány jako polykomponentní slévárenské 

slitiny s nízkým koeficientem smrštění a vysokou odolností vůči korozi. Tato slitina hliníku 

a křemíku je charakterizována rovnovážným diagramem eutektického typu s neomezenou 

rozpustností v tekutém stavu a omezenou rozpustností hliníku a úplnou nerozpustností 

křemíku v tuhém stavu. Teplota při eutektické přeměně je 577 °C při koncentraci křemíku 

12 %. Slitiny se tedy podle obsahu křemíku dělí na: [1] [6] 

 

Podeutektické • Tuhý roztok alfa + eutektikum 

• Fáze alfa je tuhý substituční roztok křemíku v hliníku, který má 

maximální rozpustnost 1,59 % při eutektické teplotě. S klesající 

teplotou klesá i rozpustnost křemíku. Při 20 °C je rozpustnost 

přibližně 0,05 %.  

Eutektické • Eutektikum, přibližně 12 % Si [1] [22] 

• Eutektická buňka je krystalizační jednotka vznikající při eutektické 

proměně. Tyto buňky jsou vyloučené spojitě. Jejich charakteristikou 

je tedy neviditelnost rozhraní mezi buňkami. 

Nadeutektické • Primární křemík + eutektikum 

• Částice primárního křemíku ve struktuře jsou uložené v matrici.  
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Obr. 1.10 Struktura siluminuů s různým obsahem Si [1] 

Hlavní nečistotou v siluminech bývá železo. Ve většině případů je snaha co nejvíce, 

jak je to jen ekonomicky možné, tuto nečistotu eliminovat, protože má škodlivé účinky na 

tažnost a také snižuje odolnost proti korozi. Pro odlitky z pískových forem se uvádí horní 

limit obsahu železa 0,6-0,7 %.  

Kobalt, mangan, chrom, nikl a molybden se můžou přidávat jako korekční prostředky 

kvůli železu. Tyto prvky taktéž zvyšují teplotní odolnost slitiny. Další přísadou zvyšující 

pevnost a odolnost proti únavě je měď, ale na úkor odolnosti vůči korozi.  

Obr. 1.9 Fázový diagram systému Al-Si [1] 
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Hořčík významně zvyšuje pevnost, avšak snižuje tak tažnost. Tolerovanou nečistotou je 

zinek. Nemá žádný vliv na vlastnosti a obsah může být až do 2 %.  

Siluminy nedisponují dobrou odolností proti creepu. Křemík sice zvyšuje odolnost 

hliníku proti creepu, avšak podstatně méně než jiné legující prvky. Odolnost proti únavě je 

relativně malá, zejména pokud křemík není modifikován.  

Odolnost proti opotřebení je velmi dobrá. To je hlavně díky tvrdým křemíkovým 

částicím. Tyto tvrdé částice v kombinaci s měkkou matricí ale negativně ovlivňují 

obrobitelnost. [1][11] 

 

1.5 Obrobitelnost hliníku a jeho slitin 

Obrobitelnost patří mezi stěžejní vlastnosti každého materiálu, a to zejména u 

třískového obrábění. Je to souhrnný vliv chemického složení a mechanických vlastností 

materiálu a vyjadřuje schopnost daného materiálu být zpracován některou z metod obrábění. 

Slouží hlavně k určení správných řezných podmínek a zajištění tak správné funkce nástroje. 

Je závislá na mnoha faktorech. Ty nejdůležitější jsou: 

a) Mechanické vlastnosti materiálu – pevnost, houževnatost a tvrdost. Obecně platí, 

že čím je materiál pevnější nebo tvrdší, tím hůře je obrobitelný. 

b) Fyzikální vlastnosti – tepelná vodivost. Na tepelné vodivosti je závislá především 

teplota při oddělování materiálu, kterou ovlivňuje to, jak dobře materiál dokáže 

odvádět teplo z místa řezu. 

c) Metoda obrábění. 

d) Geometrie nástroje. 

e) Chemické složení obráběného materiálu – obsah legujících prvků. Tříska je při 

obrábění odváděna po čele nástroje, které tímto může být abrazivně 

opotřebováváno. 

f) Druh a vlastnosti nástrojového materiálu. 

g) Mikrostruktura obráběného materiálu. 

h) Způsob výroby a tepelné zpracování obráběného materiálu. 

Obrobitelnost je hlavně vlastnost obráběného materiálu, ale je velmi důležité ji 

porovnávat v úzké vazbě na řezivost nástroje použitého při zkoušce obrobitelnosti. 

Například nástrojová ocel má mnohem menší řezivost než dnes často používané 

povlakované slinuté karbidy. Proto, při stejných podmínkách, je možné zařadit materiál 

obráběný právě slinutými karbidy do lepší třídy obrobitelnosti z důvodu vyšší možné řezné 

rychlosti. Obrobitelnost rozdělujeme dle charakteristiky na absolutní a relativní.  [7] [8] [9] 

 Absolutní obrobitelnost je charakterizována vztahem, který obsahuje parametry s ní 

související nebo přímo určitou velikostí dané veličiny. 
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Relativní obrobitelnost je pouze bezrozměrné číslo. Udává poměr velikosti určité 

veličiny vztahující se k danému obráběnému materiálu a velikosti dané veličiny odpovídající 

referenčnímu materiálu. Značení jednotlivých tříd obrobitelnosti: 

 

a  - litiny 

b    - oceli 

c   - těžké neželezní kovy (měď a slitiny mědi) 

d   - lehké neželezné kovy (hliník a slitiny hliníku) 

e  - plastické hmoty 

f   - přírodní nerostné hmoty 

g  - vrstvené hmoty 

v   - tvrzené litiny pro výrobu válců 

 

Z každé uvedené skupiny je vždy vybrán jeden materiál, který slouží jako referenční (etalon) 

a podle něj se počítá relativní obrobitelnost ostatních materiálů. Jednotlivé třídy jsou 

označeny číslem před písmenem (např. 15b). Pokud má daný materiál nižší číslo než etalon 

v jeho třídě, má horší obrobitelnost a naopak. [7] [8] [9] 

Hliníkové slitiny se vůči ostatním kovovým materiálům považují za lépe obrobitelné. 

Při obrábění jsou řezné síly daleko menší než například u oceli. Opačný případ je však čistý 

hliník. Ten je velmi dobře tvárný a také při jeho obrábění dochází k adheznímu ulpívání 

třísky na břitu nástroje. Slitiny hliníku mají navíc strukturu ovlivněnou měkkými částicemi, 

precipitáty nebo deformačním zpevněním. Takto ovlivněná struktura má lepší vlastnosti pro 

obrábění. I přes použití vysokých řezných rychlostí zůstávají teploty v místě řezu relativně 

nízké. [1] [10] 

Jako kritérium, podle kterého se dá posoudit obrobitelnost hliníku nebo jeho slitin, 

může být tvar třísky. Toto zhodnocení je vizuální, kdy se jednotlivé tvary rozdělují do 

jednotlivých skupin.[11] 

Jak bylo již řečeno výše, obrábění hliníku nebo jeho slitin je jednodušší než obrábění 

oceli. Z hlediska chemického složení se podle obrobitelnosti rozlišují do několika skupin. 

• Nejlépe obrobitelné – slitiny hliníku obsahující prvky Cu nebo Mg, případně 

jejich kombinaci. Tyto slitiny jsou označováno jako duraly. 

• Obrobitelné – slitiny s obsahem Cu nebo Si (Si<5 %) 

• Těžko obrobitelné – hliníkové slitiny s vysokým obsahem Si a dalšími 

přísadami jako Ni, Fe, Mn, Co, Cu, Mg 

Z pohledu mikrostruktury ke zlepšení obrobitelnosti jsou nejlepší prvky tvořící 

s hliníkem tuhý roztok jen do určitého obsahu a dále pak vytváří měkké sloučeniny. Nejhorší 

vliv na obrobitelnost mají tvrdá eutektika Si a Mn. Pakliže bychom chtěli charakterizovat 

rozdílnost obrobitelností jednotlivých skupin, lze zde použít index poměrné obrobitelnosti. 

První skupina by měla index 1, druhá 0,67 a třetí 0,25. [11] 

Při obrábění je kladen důraz na dosažení co nejlepšího povrchu při dodržení 

předepsaných tolerancí. Hliník má velmi dobrou tažnost, což negativně ovlivňuje celý proces 

odebírání materiálu. Nepříjemnou vlastností je ulpívání materiálu na břitu nástroje. Tento 

jev je problematický zejména u vrtání při použití nástrojů z rychlořezné oceli nebo slinutých 
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karbidů. Tříska, která se postupně nalepuje na vrták způsobuje větší tření mezi materiálem a 

nástroje, tím pádem vzrůstá řezný moment až do doby, kdy může dojít k ukroucení nástroje. 

Proti tomuto jevu se dá bojovat povrchovou úpravou PCD, která na povrch nástroje nanese 

ultra tvrdou vrstvu ze slinutých diamantových částic. PCD neboli polykrystalický diamant 

je také vhodný pro obrábění součástí s vysokým obsahem křemíku 12 % a více. A to 

z důvodu nízké afinity a adheze uhlíku a hliníku a velké otěruvzdornosti diamantu. 

 Zlepšení vrtání lze také zajistit mazáním či správným chlazením. Čím nižší koeficient 

tření bude vrták mít, tím menší je pravděpodobnost ulpívání třísky na břitu. Mechanismus 

opotřebení je převážné adhezní a abrazivní.  Opotřebení na hřbetu je normální, ale může 

docházet i k vytváření malých kráterů či vrubů, které způsobují tvrdé částice. Jakmile dojde 

k velkému opotřebení hřbetu, zhoršuje se také kvalita obráběného povrchu, vzniká větší 

nepřesnost a narůstá koeficient tření. [10] 

 

 
Obr. 1.11 Opotřebení na hřbetu nástroje [21] 

 

 
Obr. 1.12 Vydrolení ostří nástroje [21] 

 

 
Obr. 1.13 Tvorba nárůstku na čele nástroje [21] 

 

 
Obr. 1.14 Opotřebení ve tvaru vrubu [21] 

1.6 Používané materiály pro vulkanizační formy 

Vzhledem k své tvarové složitosti musí být vulkanizační forma pro výrobu pneumatik 

vyrobena z takového materiálu, který má velmi dobré licí vlastnosti. Ovšem po odlití 

následuje celá řada operací obrábění. Tudíž musí disponovat také dobrou obrobitelností. 

Důležité je tedy najít kompromis v chemickém složení tak, aby bylo možné co nejlépe splnit 

tyto požadavky.  
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1.6.1 Peraluman 

Peraluman je hliníková slitina s velmi dobrou tažností, která dokáže odolávat 

nárazovému zatížení. Tato slitina se díky své absolutní odolnosti proti korozi a přidružené 

odolnosti vůči kyselinám a solím používají k výrobě strojů pro výrobu potravin. Jejich 

obzvláště měkký lesk a jejich schopnost eloxovat barvu umožňují jejich použití v oblastech, 

kde se jedná primárně i o vzhled. Metaforou v přírodě byl pro vyvíjení peralumanu měkký 

korál. Ten je půvabně strukturovaný a vypadá tmavě ve vodě. Má také matný lesk, stejně 

jako díly vyrobené z peralumanu.[12]  

Základ této slitiny tvoří vždy hliník a hořčík. Tyto dva prvky doplňují další přísady, 

podle toho, na co je materiál určen a podle požadovaných vlastností.  

Peraluman®-30 

[AlMg3] 

- Vynikající chemická odolnost, zejména vůči slané vodě. Perfektně 

se hodí k dekorativní anodické oxidaci, vynikající lesk po 

mechanickém leštění. Velmi dobré hodnoty tažnosti a 

houževnatosti. Vhodné pro náročné techniky lití. 

- Použití: architektura, stavitelský průmysl, optika, konstrukce 

modelů/forem 

 

Peraluman®-36 

[AlMg3Si] 

- Oproti základnímu peralumanu 30 je zde navíc příměs křemíku, 

která zlepšuje licí vlastnosti dané slitiny 

- Použití: vulkanizační formy, automobilový průmysl 

 

Peraluman®-50 

[AlMg5] 

- Vynikající chemická odolnost, zejména vůči slané vodě. Perfektně 

se hodí k dekorativní anodické oxidaci, vynikající lesk po 

mechanickém leštění. Velmi dobré hodnoty tažnosti a 

houževnatosti. Vhodné pro náročné techniky lití. 

- Použití: klimatizace, chemický průmysl, osvětlování 

 

Peraluman®-56 

[AlMg5Si] 

- Tepelně zpracovatelná slitina s průměrnými mechanickými 

vlastnostmi a vysokou tažností. Vynikající odolnost proti korozi, 

velmi dobrý lesk po mechanickém leštění. Vynikající 

obrobitelnost. Vhodné pro náročné techniky lití. 

- Použití: architektura, kování, optika, chemický průmysl 
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Tab.  1.5 Mechanicé vlastosti materiálu Peraluman [12] 

 Licí metoda Mez kluzu 

Rp0,2 [N/mm2] 

Mez pevnosti 

Rm [N/mm2] 

Tažnost  

A [%] 

Tvrdost 

HBW 

Peraluman®-30 Vysokotlaké 

lití 

140-160 200-280 2-8 70-90 

Peraluman®-36 Písková 

forma 

160-220 220-280 2-8 70-90 

Peraluman®-50 Písková 

forma 

100-120 190-250 10-15 55-70 

Peraluman®-56 Písková 

forma 

110-160 180-220 3-4 60-80 

 

1.6.2 Silafont 

Silafont je hliníková slitina, která disponuje skvělými licími vlastnostmi. Je vhodná 

pro zpracování jakýmkoliv licím způsobem. V případě potřeby může být modifikována 

sodíkem nebo stronciem. Nejvhodnější použití je pro složité a přesné díly, které musí 

splňovat přesně definované požadavky. Při splněných požadavcích pro správné odlévání 

umožňuje velmi dobrou efektivitu práce. Zlepšení již tak dobrých vlastností lze dosáhnout 

následným tepelným zpracováním.  

Při vyvíjení silafontu sloužila jako příklad tekoucí voda. Kapalina, která neustále teče 

směrem k moři, postupuje v jakémkoliv úhlu, omývá se kolem každého kamene a vyplňuje 

každou dutinu. Stejným způsobem se silafont chová při vyplňování každé mezery nebo 

dutiny ve formě. 

Silafontů bylo vytvořeno více druhů. Liší se od sebe různým obsahem nebo poměrem 

příměsí. Pomocí těchto příměsí se pak dosahují požadované vlastnosti pro dané odvětví. Čím 

vyšší je číselné značení, tím více prvků a příměsí obsahuje. [13] 

Silafont®-09  

[AlSi9] 

- Prodyšná slitina vhodná pro vysokotlaké lití. Lze dobře odlévat i 

tlusté stěny. Velmi dobrá odolnost vůči vodě a povětrnostním 

vlivům. 

- Použití: svítidla, domácí spotřebiče, klimatizace, automobilový 

průmysl 
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Silafont®-13  

[AlSi11] 

- Téměř eutektická univerzální slitina Al-Si s průměrnými 

mechanickými vlastnostmi, vysokou tažností a rázovou 

houževnatostí. Vynikající odlitek, velmi dobrá odolnost proti 

korozi, vynikající svařitelnost. Dobrý lesk po mechanickém 

leštění. 

- Použití: klimatizace, potravinářský průmysl, domácí spotřebiče 

 

Silafont®-20  

[AlSi11Mg] 

- Téměř eutektická, tepelně zpracovatelná slitina Al-Si s vysokými 

mechanickými vlastnostmi. Vynikající odolnost proti 

povětrnostním vlivům a vodě. Vynikající svařitelnost. Dobrá 

obrobitelnost po stárnutí. Významnou vlastností je velmi dobrá 

tažnost. 

- Použití: automobilový průmysl, strojírenství, těžké lití 

 

Silafont®-30  

[AlSi9Mg] 

- Jedna z nejdůležitějších licích slitin Al-Si, které mohou být 

podrobené umělému stárnutí s velmi dobrými licími vlastnostmi a 

vynikající odolností proti korozi. Vysoké hodnoty pevnosti po 

umělém stárnutí. Vynikající svařitelnost, velmi dobrá 

obrobitelnost. 

- Použití: kování, automobilový průmysl, potravinářský průmysl, 

stavba lodí. Vhodné pro velké a komplikované odlitky 

 

Silafont®-36 

[AlSi10MnMg] 

- Vysokotlaká slitina pro tlakové lití s vynikající slévatelností, 

velmi dobrou tažností ve stavu odlitku, maximálním tažnost je 

možno dosáhnout po tepelném zpracování. Velmi dobrá odolnost 

proti korozi, velmi dobrá obrobitelnost, velmi dobrá svařitelnost.  

- Použití: architektura, stavba lodí, automobilové inženýrství 

 

Silafont®-38 

[AlSi9MnMgZn] 

- Slitina s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi. Velmi dobrá 

mez kluzu v kombinaci s dobrou tažností umožňuje odlitku 

odolávat nárazům bez poškození.  

- Použití: odlehčení částí karoserie automobilů, strojní inženýrství 
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Silafont®-70  

[AlSi12CuNiMg] 

- Slitina s nejlepšími mechanickými vlastnostmi z řady silafontů. 

Vysoká mez pevnosti v tahu. Své mechanické vlastnosti si 

zachovává i při vyšších teplotách. Taktéž dobré hodnoty tvrdosti, 

kterých je dosahováno pomocí umělého stárnutí. Velmi dobrá 

obrobitelnost a také odolnost proti opotřebení. 

- Použití: automobilový průmysl, velmi namáhané součásti za 

vysokých teplot. 

V tabulce 1.6 je zobrazeno porovnání mechanických vlastností jednotlivých druhů 

silafontů. Všechny hodnoty jsou měřeny po odlití, po kterém následuje tepelné zpracování, 

které má označení T6. To sestává z ohřátí materiálu na vysokou teplotu. Následuje rychlé 

ochlazení a posléze se provádí umělé stárnutí zhruba při teplotách zhruba 150–210 °C po 

dobu 2-3 hodin. Tímto procesem jsou posíleny precipitáty v matrici a nastane tak 

precipitační vytvrzení hliníkové slitiny. [23] 

 

Tab.  1.6 Mechanické vlastnosti materiálu Silafont [13] 

 Licí metoda Mez kluzu 

Rp0,2 [N/mm2] 

Mez pevnosti 

Rm [N/mm2] 

Tažnost  

A [%] 

Tvrdost 

HBW 

Silafont®-09 Vysokotlaké lití 120-180 240-280 4-8 55-80 

Silafont®-13 Písková forma 70-120 150-210 9-15 45-60 

Silafont®-20 Písková forma 120-300 200-320 1-3 65-120 

Silafont®-30 Písková forma 200-310 250-330 2-5 80-115 

Silafont®-36 Vysokotlaké lití 210-280 290-340 7-12 90-110 

Silafont®-38 Vysokotlaké lití 230-270 300-345 6-9 - 

Silafont®-70  Písková forma 200-300 220-300 0,3-1,0 80-90 

 

V současném stavu se vulkanizační forma pro pneumatiky vyrábí z materiálu 

Peraluman®-36. Se stále vzrůstající tvarovou složitostí se však hledají nové materiály, které 

disponují lepšími licími vlastnostmi. Jako nová nejvhodnější slitina se jeví Silafont®-36. 

Díky velmi dobrým licím vlastnostem, je schopen Silafont®-36 všude dobře zatéct a 

vytvářet minimum defektů. Vyznačuje se také vynikající odolností proti dynamickému 

namáhání. Porovnání chemického složení jednotlivých slitin viz tabulka 1.7 a tabulka 1.8. 
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Tab.  1.7 Chemické složení Peraluman®-36 [12] 

 

Tab.  1.8 Chemické složení Silafont®-36 [13] 

Slitina se dá taktéž upravit podle potřeby změnou poměru jednotlivých přísad. 

Například úpravou množství hořčíku, které může být v rozmezí od 0,1 % do 0,5 %. Vyšší 

obsah má za následek vysokou pevnost a relativně dobrou tažnost. Nižší množství hořčíku 

se vyznačuje velmi dobrou tažností při určité působící síle. Permanentní úpravou množství 

stroncia se dá taktéž dosáhnout velmi dobré tažnosti bez následného tepelného zpracování. 

[13]  

 

Obr. 1.15 Odlitek ze Silafont®-36 [13] 

 

Obr. 1.16 Odlitek ze Peraluman®-36 [13] 

Další velké plus této slitiny je její dobrá svařitelnost. Díky tomu se součásti, které byly 

špatně obrobeny nebo trpí nějakým defektem, dají lehce navařit a znovu použít. Taktéž 

disponuje skvělou korozní odolností, dokonce často ani není nutné nanášet na povrch nátěry 

či jiné ochranné vrstvy.  

Vlastnosti jako rozsah tuhnutí, celkové smrštění a doba tuhnutí jsou podobné jako u 

slitin AlSi9 nebo AlSi10Mg. Silafont 36 má ale oproti nim lepší schopnost oddělit se od 

formy a neulpívat na ní. Nejlepší je pro použití, kde je tloušťka stěny aspoň 1,5 mm. [13]  

Peraluman®-36 

Prvek Al Si Mn Mg Cu Fe Zn Ti 

Obsah ve slitině 

[%] 

94,41 1,3 0,4 3,5 0,02 0,15 0,07 0,15 

Silafont®-36 

Prvek Al Si Mn Mg Cu Fe Zn Ti 

Obsah ve slitině 

[%] 

86,8-89,5 9,5-11,5 0,5-0,8 0,1-0,5 0,03 0,15 0,07 0,15 
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2 TECHNOLOGIE VRTÁNÍ 

Vrtání je výrobní metoda, pomocí níž se zhotovují průchozí či slepé otvory v plném 

materiálu nebo se zvětšují již díry předchystané (předlité, předvrtané, předlisované nebo 

předkované). Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej nástroj, který se točí kolem své osy. 

Výjimku tvoří vrtání na soustruhu, kde se točí obrobek a nástroj je statický.  Nástroj pro 

vrtání se jmenuje vrták a jeho osa je zpravidla kolmá k vrtanému povrchu. Vedlejší pohyb 

je posuvný a vykonává jej většinou nástroj. [14] 

Vrtání se rozděluje podle konstrukce a geometrie nástroje a technologie a druhu vrtání. 

• Navrtávání – slouží k vytvoření malého slepého otvoru, začátku díry, který 

slouží pro správné vystředění vrtáku, který již bude vrtat požadovaný rozměr. 

• Vrtání krátkých děr – poměr průměru D ku délce díry L je v rozmezí D/L=0,1 

až 0,2. Vrtá se do plného materiálu pomocí šroubových, kopinatých vrtáků 

nebo také pomocí nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami. 

•  Vrtání krátkých děr do předvrtaných otvorů – stejné nástroje jako pro vrtání 

krátkých děr do plného materiály, výjimečně možno použít také hlavňové nebo 

dělové vrtáky.  

• Vrtání hlubokých děr do předchystaného otvoru nebo plného materiálu – 

poměr D/L>10. Používají se vrtáky dělové, hlavňové nebo ejektorové. 

Výjimečně také vrtáky šroubovité. 

• Vrtání děr větších průměrů tzv. na jádro – používá se speciální korunkový 

vrták, který odebírá jen mezikruží v obráběném materiálu. 

• Speciální případy vrtání – např. vrtání do plechu, vrtání odstupňovaných děr 

nebo vrtání se současným vystružováním, závitováním a zahloubením. 

• Vrtání otvorů v těžko obrobitelných materiálech – tyto nástroje mají odlišnou 

geometrii oproti nástrojů používaných pro kovy. Např. vrtání betonu, 

kompozitních materiálů nebo plastické hmoty či pryže. 

 

2.1 Silové zatížení vrtáku 

Při použití symetrického šroubovitého nebo kopinatého vrtáku je materiál oddělován 

2 břity současně. Tyto břity jsou umístěny symetricky naproti sobě. Z toho vyplývá, že 

výsledné síly působící při vrtání jsou buď součtem nebo rozdílem sil na jednotlivých ostřích. 

Aby toto platilo v praxi, je důležité, aby byl vrták správně naostřen a nedocházelo 

k asymetrickému zatížení. Rozložení silového zatížení na břitu vrtáku viz obr 2.1. [14] [11] 
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 𝐹𝑓 = 𝐹𝑓1 + 𝐹𝑓2 

 

(2.1)  

 

 𝐹𝑝 = 𝐹𝑝1 − 𝐹𝑝2 (2.2)  

 

 

 𝐹𝑐 = 𝐹𝑐1 + 𝐹𝑐2 (2.3)  

 

 𝐹𝑓1 = 𝐹𝑓2 = 𝐹𝑓/2 (2.4)  

 

 𝐹𝑝1 = 𝐹𝑝2 = 𝐹𝑝/2 (2.5)  

 

 𝐹𝑝 = 0 (2.6)  

 

 𝐹𝑐1 = 𝐹𝑐2 = 𝐹𝑐/2 (2.7)  

 

 

 𝐹𝑐 = 𝐶𝐹𝑐
∙ 𝐷𝑥𝐹𝑐 ∙ 𝑓𝑦𝐹𝑐  (2.9)  

 

 

 

  

Kde 𝐶𝐹𝑓
, 𝐶𝐹𝑐

 [-] jsou konstanty vyjadřující vliv obráběného materiálu, 

 𝑥𝐹𝑓
, 𝑥𝐹𝑐

 [-] jsou exponenty vyjadřující vliv průměru vrtáku, 

 𝑦𝐹𝑓
, 𝑦𝐹𝑐

[-] jsou exponenty vyjadřující vliv posuvu na otáčku, 

 𝐹𝑓 [N] je posuvová síla, 

 𝐹𝑝 [N] je pasivní síla, 

 𝐹𝑐 [N] je řezná síla, 

 D [mm] je průměr vrtáku, 

 f [mm] je posuv na otáčku. 

 

S využitím těchto vzorů lze empiricky odvodit vztah pro výpočet řezného momentu 𝑀𝑐 

  
 

𝑀𝑐 = 2 ∙  
𝐹𝑐

2
∙  

𝐷

4
=

1

4
∙ 𝐶𝐹𝑐

∙  𝐷𝑥𝐹𝑐 ∙ 𝑓𝑦𝐹𝑐 ∙ 𝐷 =
1

4
∙ 𝐶𝐹𝑐

∙ 𝐷(𝑥𝐹𝑐+1) ∙ 𝑓𝑦𝐹𝑐  
(2.10)  

 

Pro zjednodušení vztahu se použije substituce 
1

4
∙ 𝐶𝐹𝑐

=  𝐶𝑚 ,  𝑥𝐹𝑐
+ 1 =  𝑥𝑀 a 

dostáváme vztah 

 

 𝐹𝑓 = 𝐶𝐹𝑓
∙ 𝐷

𝑥𝐹𝑓 ∙ 𝑓
𝑦𝐹𝑓  (2.8)  

Obr. 2.1 Silové zatížení vrtáku [14][11] 
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 𝑀𝑐 =  𝐶𝑀 ∙  𝐷𝑥𝑀 ∙  𝑓𝑦𝐹𝑐  (2.11)  

 

Řezný výkon se při vrtání určí ze vztahu 

 

 
𝑃𝑐 =  

𝐹𝑐 ∙ 𝑣𝑐

2 ∙ 60 ∙ 103
=

𝐹𝑐 ∙ 𝑣𝑐

1,2 ∙ 105
 

(2.12)  

 

Jednotkový strojní čas 

 

 
𝑡𝐴𝑆 =  

𝐿

𝑣𝑓
=  

𝑙𝑛 + 𝑙 + 𝑙𝑝

𝑛 ∙ 𝑓
 

(2.13)  

 

Délka přeběhu se pro vrtáky se standartním úhlem špičky 118° určí ze vztahu 

 

 

   𝑙𝑝 = 0,5 ∙ 𝐷 ∙ 𝑡𝑔 31 ° + (0,5 ÷ 1,0) ≈ 0,3 ∙ 𝐷 + (0,5 ÷ 1,0) 

 

(2.14)  

Délka náběhu 

 𝑙𝑛 = (0,5 ÷ 1,0) (2.15)  

2.2 Nástroje 

Nástroje pro vrtání se rozdělují podle technologie a druhu vrtání. Tyto atributy 

následně ovlivňují konstrukci a geometrii vrtáku, aby co nejlépe splňoval dané požadavky. 

[14] 

 

2.2.1 Šroubovitý vrták 

Nejčastěji používaný vrták pro krátké díry je šroubovitý vrták. Má válcovitý tvar a 

podél osy na těle má 2 protilehlé drážky ve tvaru šroubovice, které slouží k odvodu třísky. 

Úhel stoupání této šroubovice je závislý na druhu obráběného materiálu. K vrtání oceli běžné 

pevnosti se používá úhel cca 27 stupňů. Pro materiály s vysokou houževnatostí, např. měkké 

cementační oceli nebo slitiny hliníku bez Si, se používá úhel stoupání cca 42 stupňů. Malý 

úhel, zhruba 12 stupňů se používá pro vrtání tvrdých materiálů, kde vzniká drobivá tříska, 

jako jsou slitiny hořčíku, skelný laminát, bronz nebo mosaz. [14] 

Tyto šroubovité drážky však ubírají celkovou plochu průřezu vrtáku. Na obvodu 

vrtáku, podél šroubovitých drážek je umístěna fazetka, která má za úkol vrták v díře správně 

vést. Při vrtání hlubšího otvoru by mohlo vznikat velké tření mezi fazetkou a obrobkem, 

proto je jmenovitý rozměr zachován pouze u špičky nástroje a směrem ke stopce se mírně 
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snižuje.  Zbylý střed vrtáku – jádro má průměr zhruba jen 25 až 50 % jmenovitého rozměru 

vrtáku. Velikost jádra přímo ovlivňuje odolnost nástroje proti vzpěru a odolnost proti krutu. 

K získání větší pevnosti se jádro postupně směrem ke stopce rozšiřuje. Pro běžné užití jako 

vrtání nelegovaných ocelí a litin střední tvrdosti se používá vrcholový úhel špičky 118°. Pro 

těžko obrobitelné materiály se používá úhel větší a to 140°. Pro plasty, pryže je vhodnější 

ostrá špička s úhlem 90°. Speciální případ jsou nástroje s dvojitým úhlem, například 90° a 

120°. Používají se pro těžko obrobitelné materiály. Speciální tvar jejich ostří dokáže snížit 

opotřebení nástroje a tím pádem snížit posuvovou sílu a tepelné namáhání. Popis 

jednotlivých částí vrtáku na obr. 2.2. [14] 

Obě ostří nástroje musí být spojeny příčným ostřím. Zde nastává problém, jelikož 

řezná rychlost se směrem k ose vrtáku snižuje a v ose je nulová. To znamená, že ostří 

uprostřed materiál neřeže. To má za následek významné zvýšení řezného momentu a 

posuvovou sílu. Dopad celé této situace je možné zmírnit, a to hned několika způsoby 

broušení ostří viz obr. 2.3.  

Obr. 2.2 Základní parametry šroubovitého vrtáku [14] 
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Obr. 2.3 Způsoby podbroušení hřbetních ploch šroubovitých vrtáků [14] 

Nejčastější materiál pro výrobu šroubovitých vrtáků je rychlořezná ocel. V případě 

vrtání těžkoobrobitelných materiálů se používají vrtáky s pájenými břitovými destičkami ze 

slinutých karbidů nebo vrtáky z monolitních slinutých karbidů buďto bez povlaku, ale častěji 

je na povrchu nanesen otěruvzdorný povlak na bázi TiN. Dělají se také se vnitřním přívodem 

řezné kapaliny pomocí šroubovitých drážek uvnitř (obr. 2.5) nebo i jako vícebřité. [14] 

          

 
Obr. 2.4 Tříbřitý šroubovitý 

vrták [14] 

 

 
Obr. 2.5 Vrták firmy Klenk s centrálním přívodem řezné kapaliny [14] 

 
Obr. 2.6 Monolitní SK vrták firmy Gühring s povlakem TiN [14] 

2.2.2 Kopinaté vrtáky  

Jsou užívány hlavně kvůli své vysoké tuhosti. Díky tomu lze vrtat otvory bez 

předchozího navrtání, a to až do velkých průměrů. Většina kopinatých vrtáků disponuje 

vnitřním přívodem řezné kapaliny. Jejich nevýhodou je však malý poměr délky vrtaného 

otvoru L k jeho průměru D, kde maximální vrtaná hloubka může být trojnásobek průměru 

vrtáku. Další nevýhodou je horší kvalita povrchu než u šroubovitého vrtáku. [14] 
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U vrtáků se také dají použít vyměnitelné břitové destičky, které mají speciální tvar. 

Tyto destičky se dělají z rychlořezných ocelí nebo slinutých karbidů. Úhel špičky nástroje 

má hodnotu 66 stupňů. K lepšímu dělení odebírané třísky jsou na hřbetu vybroušené dělící 

drážky. [14] 

 

 

Obr. 2.7 Kopinatý vrták s vyměnitelnou břitovou destičkou z SK [16] 

 

2.3 Technologie hlubokého vrtání 

Za hluboké vrtání považujeme vrtání otvorů, kde je délka otvoru L aspoň 

desetinásobek vrtaného průměru D. Pro takový otvor již musí být zajištěna adekvátní 

technologie výroby.  Maximální vrtaná hloubka je závislá na druhu materiálu a průměru 

vrtáku. Lze vrtat do hloubky klidně stonásobek průměru D nebo i více.  

Proces vrtání lze dělat několika způsoby. První a nejpoužívanější je ten, kdy obrobek 

koná rotační pohyb a nástroj vykonává posuv. Další jsou pak, kdy rotační pohyb vykonává 

jak obrobek, tak nástroj anebo může být obrobek statický a veškerý pohyb vykonává pouze 

nástroj.  

Co je u hlubokého vrtání zásadní je správný odvod třísek z místa řezu. To musí 

probíhat tak, aby třísky nepoškozovaly ani nástroj, ani již obrobenou plochu. Odvod třísky 

je zde realizován pomocí kapaliny, která je pod tlakem vháněna do místa řezu. Kapalina má 

také za úkol mazání a chlazení. Pro celý proces jsou taktéž, jako u normálního vrtání, důležité 

správně zvolené řezné podmínky. [15] 

Hluboké vrtání se rozděluje podle do jednotlivých základních systémů: 

 

a) STS – single tube systém – systém s jednou trubkou 

b) Ejektorový systém 

c) Systém dělového vrtáku 
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2.3.1 STS systém 

Systém STS využívá vrtací hlavu, která je připevněna na trubku o menším průměru. 

Řezná kapalina je přiváděna prostorem mezi trubkou a již vyvrtanou dírou. Cirkulací 

kapaliny je zajištěný odvod třísek vnitřním prostorem trubice až do kontejneru na třísky.  

K obrobku je přiloženo vodicí pouzdro, ve které se pohybuje vrták. Prostor mezi obrobkem 

a vodicím pouzdrem je následně utěsněn, aby zde neprosakovala řezná kapalina.  

Tento systém je vhodný po použití ve velkosériové výrobě. K jeho provedení je zapotřebí 

speciální stroj. Produktivita tohoto systému může být až šestkrát vyšší než u vrtání pomocí 

dělových vrtáků. Je také vhodný k vrtání těžkoobrobitelných materiálů a materiálů, kde 

tvar třísky není ideální nebo materiály s nehomogenní strukturou u kterých dochází ke 

špatnému dělení třísky. Lze vrtat velmi dlouhé díry s průměrem přesahujícím 200 mm. 

[14] [16] 

 

Obr. 2.8 Princip vrtání pomocí STS systému [16] 

 

2.3.2 Ejektorový systém 

Stejně jako u systému STS je zde použita vrtací hlava připevněna k trubce menšího 

průměru. Navíc je zde vnější trubka, ve které proudí řezná kapalina do místa řezu. Tato 

vnější trubka je přišroubována k vrtací hlavě pomocí plochého závitu. Systém je u obrobku 

upevněn do vodicího pouzdra, které již není potřeba dále těsnit k obrobku. V tomto případě 

lze vodicí pouzdro nahradit předvrtanou dírou. Kapalina odvádí třísku vnitřním prostorem 

menší trubky do kontejneru na třísky. Největší výhodou tohoto systému je možnost 

přizpůsobení pro vrtání na soustruzích, obráběcích centrech či horizontálních 

vyvrtávaček.[16] 

 

Obr. 2.9 Princip ejektorového vrtání [16] 
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Obr. 2.10 Hlavice ejektorových vrtáků [16] 

2.3.3 Systém dělového vrtáku 

Zde se jako nástroj používá dělový vrták, který má odlišnou geometrii od systému 

ejektorového nebo STS. Dělový vrták je speciální jednobřitý nástroj, který má břit vyrobený 

ze slinutých karbidů. Stopka vrtáku je dutá a slouží k přívodu řezné kapaliny do místa řezu. 

Běžně se s ním dají vrtat díry do vzdálenosti 2 metrů. V takové vzdálenosti se dá, za 

předpokladu dodržení vhodných technologických postupů, udržet průměr díry v toleranci 

H8. Osová nepřesnost se dá udržet v desetinách milimetrů. Maximální vrtaná hloubka se 

pohybuje okolo 6 metrů. [15] [16] 

 

 
Obr. 2.11 Geometrie hlavňových vrtáků D = 4 ÷32 mm [15] 
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Obr. 2.12 Schéma dělového vrtáku, 1) Břit nástroje, 2) Tělo nástroje 3) Upínací stopka 

 [15] 

Vrtání dělovým vrtákem má specifický sled operací. Před samotným hlubokým 

vrtáním je nutné nejdřív navrtat pilotní otvor do malé hloubky. K tomu se používá šroubovitý 

vrták. Po této operaci se do upínače vloží dělový vrták, ale neroztáčí se na pracovní otáčky. 

Vrták buďto úplně stojí nebo se točí nízkými otáčkami. To z toho důvodu, že se jedná o 

poměrně dlouhé těleso s malým průměrem, které je vzhledem ke své geometrii dost 

nevyvážené a při roztočení ve volném prostoru by se mohl poškodit. Teprve poté, co je vrták 

zasunut do pilotního otvoru je možné jej roztočit na pracovní otáčky a vrtat otvor. [15] 

Geometrie pilotního otvoru má velký vliv na následné hluboké vrtání. Jeho průměr by 

měl být větší, než je průměr dělového vrtáku. Při použití příliš velkého průměru, je dělový 

vrták při začátku vrtání odtlačován směrem od osy vlivem působení řezných sil a vrtá tak 

otvor, jehož průměr je menší, než je jeho jmenovitý průměr. V okamžiku, kdy je vrták již 

tak hluboko, že do vrtané díry zajíždí i vodicí lišta, je dělový vrták tlačen zpět směrem k ose. 

Vrták tedy vniká do díry, která je menší, než jeho průměr a zvětšení otvoru se děje pomocí 

vedlejšího ostří. To však není určené k odebírání materiálu, ale jen vedení nástroje a dochází 

tak k jeho významnému opotřebení. Hloubka L pilotního otvoru by měla být nejméně 

1,5násobek jeho průměru. [32] 

 
Obr. 2.13 Zavrtávání dělového vrtáku [32] 
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Největší výhodou tohoto systému je jeho naprostá jednoduchost a univerzálnost. Lze 

jej použít jak na konvenčních strojích, tak na CNC obráběcích centrech. Stačí, aby stroj 

splňoval požadavek velikosti strojního posuvu. Otvor je vyroben najednou, bez 

přerušovaného řezu. Díky těmto dvou aspektům se významně šetří strojní čas i obsluha 

oproti vrtání s HSS vrtáky. Časová úspora oproti technologii s prodlouženými HSS vrtáky 

se zde pohybuje až 80-90 %. Další výhodou je i určitá jistota procesu. V průběhu vrtání se 

může stát, že dojde k poškození nástroje a jeho ukroucení. Z 90 % se místem ulomení stane 

v místě připevnění špičky z SK ke stopce nástroje. V takovém případě se zbytek vrtáku 

pouze vysune, ulomený břit vevnitř rozdrtí, vyfouká ven stlačeným vzduchem a může se 

novým vrtákem pokračovat dál. [15] 

Nevýhodou zde může být malá produktivita práce oproti stále se zdokonalujícím 

monolitním SK vrtákům. To ale platí pouze do 20násobku průměru díry.  

Jak již bylo řečeno, nástrojem je speciální jednobřitý vrták se specifickou geometrií. 

V závislosti na tom, jaké materiály se mají vrtat, je možné vrtáky rozdělit do jednotlivých 

skupin. Každá skupina má tvar vrtáku upravena tak, aby bylo dosaženo co nejlepších 

vlastností pro danou oblast použití.  

Skupina Oblast použití Geometrie nástroje 

U-form A Vhodné při nevýhodných 

podmínkách jako jsou 

přerušovaný řez nebo 

nakloněné plochy. 

Hliník, ocel, mosaz 

 

Obr. 2.16 [15] 

 

Obr. 2.14 Ukázka dělového vrtání [15] 

 

Obr. 2.15 Špička dělového vrtáku [15] 
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U-form C Vhodné pro 

těžkoobrobitelné materiály 

 

Obr. 2.17 [15] 

U-form D Vhodné pro šedou litinu a 

měkký hliník 

 

Obr. 2.18 [15] 

U-form G Univerzální geometrie, 

vhodné pro všechny 

materiály. 

 

Obr. 2.19 [15] 

  

 

 

2.4 CNC obráběcí centrum 

Pojem CNC je zkratka z anglického označení Computer Numerical Control. To 

v překladu znamená, že stroj je ovládán pomocí číslicového počítače, který řídí pohyb 

nástroje a obrobku definovanou rychlostí po dané trajektorii v rovině nebo prostoru. Veškeré 

informace, které jsou potřebné pro obrobení součásti, se zaznamenávají ve formě řady 

numerických znaků. Tento kód musí obsahovat informace o rozměrech obrobku a informace 

o různých funkcích jako jsou rychlosti posuvu nebo otáček. Dále se pak uvádí ještě pomocné 

informace například zapnutí či vypnutí řezné kapaliny. Označení CNC tedy znamená, že 

stroj je schopen pracovat v automatických cyklech s automatickou výměnou nástrojů nebo i 

obrobků. [17] 
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CNC stroj se skládá ze 4 hlavních částí. První část je mechanická. Díky ní je možné 

realizovat pohyb nástroje vůči obrobku a díky tomu dochází k odebírání třísky. Druhou je 

elektrická část, tj. řídící systém s elektroskříní. Ta, na základě instrukcí, ovládá mechanickou 

část, která se pohybuje v definovaných trajektoriích. Taktéž zajišťuje funkce jako výměna 

nástrojů nebo ovládání přívodu řezné kapaliny. Třetí část se nazývá PLC. Tato část je 

mezičlánkem mezi mechanickou částí a CNC řízením. Tyto dvě části vidí operátor na panelu 

obsluhy. Čtvrtou částí jsou různé periferie okolo stroje, která spravují všechna média. To 

znamená ovládání vzduchu, hydrauliky, chlazení, mazání nebo odvod třísek. [17] 

CNC stroje se podle [17] dají dělit do různých kategorií dle: 

a) Uspořádání 

kinematického řetězce 

- Sériové 

- Paralelní 

- Smíšené 

b) Polohy os vřetena - Svislé 

- Vodorovné 

- Univerzální 

c) Počtu řízených os - Tříosé 

- Víceosé (4,5) 

d) Počtu vřeten - Jednovřetenové 

- Vícevřetenové 

e) Tvaru obráběného 

výrobku 

- Rotační obrobky 

- Nerotační obrobky 

- Multifunkční 

f) Možnost provést více 

druhů technologických 

operací 

- Obráběcí centra 

- Semimultifunkční obráběcí centra 

- Multifunkční obráběcí centra 

g) Aplikace - Speciální použití (mikroobrábění) 

- Nízkonákladové provedení 

- Kusová, malosériová, velkosériová výroba 

- Různé druhy průmyslu (energetický, letecký, 

dopravní)  
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K tomu, aby se dal takto složitý a přesný odlitek, jako je vulkanizační forma, obrábět, 

je zapotřebí adekvátní stroj, který splňuje požadavky na přesnost, rychlost a spolehlivost. 

Konkrétně pro operaci hlubokého vrtání se používá stroj od firmy DMG MORI, který nese 

označení DMC 60 H linear. Technické parametry stroje jsou [18]:  

 
Obr. 2.20 CNC obráběcí centrum DMG MORI DMC 60 H linear [18] 

Max pojezd v ose X 630 mm 

Max pojezd v ose Y 800 mm 

Max pojezd v ose Z 850 mm 

Max. zatížitelnost stolu 600 kg 

Délka stolu 500 mm 

Šířka stolu 500 mm 

Max. výška obrobku 1030 mm 

Standardní otáčky 15 000 ot/min 

Max. otáčky (volitelně) 15 000 ot/min 

Výkon pohonu (100 % DC) 35 kW (AC) 

Točivý moment (100 % DC) 130 Nm 

Kapacita zásobníku na nástroje 40 ks 

Max. velikost rychloposuvu v osách x, y, z 100 m/min 
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3 POPIS VÝROBY SEGMENTU VULKANIZAČNÍ FORMY  

Vulkanizační forma, pomocí které se vyrábí pneumatika, je rozdělena do jednotlivých 

segmentů. Rozdělení je zde proto, aby se dal vyrobit vnitřní tvar formy, tj. negativ desénu 

pneumatiky a také proto, aby se do formy dal umístit polotovar pro výrobu pneumatiky a 

následně také vyjmout hotový výrobek. Výsledný tvar je vytvořen jako odlitek, který se 

následně obrábí. 

Výroba formy začíná konstrukčním návrhem tvaru desénu. Desén pneumatiky je 

složen z jednotlivých tvarových vložek, které jdou různě za sebou. Dále je určen požadovaný 

rozměr pneumatiky, například 185/65 R 14 85 T. 

Kde 185 – šířka nové pneumatiky v milimetrech, 

 65 – procentuální vyjádření výšky pneumatiky vzhledem k šířce, 

 R – označení radiální konstrukce pláště, 

 14 – jmenovitý průměr ráfku v palcích, 

 85 – index nosnosti, 

 T – kategorie rychlosti. [19] 

Na tento rozměr se poté desén musí uzpůsobit svojí velikostí, pořadím a počtem 

jednotlivých vložek atd. Negativ desénu, tedy tvar formy, nelze jednoduše vyrobit pouze 

odléváním, jelikož se zde nacházejí velmi tenké a relativně vysoké profily. Těmto částem se 

říká lamely.  

Lamely jsou vyráběné samostatně a do formy se pouze vkládají a nechávají se zalít 

roztavenou hliníkovou slitinou. Vyrábí se buď pomocí konvenčních metod nebo pomocí 

rapid prototyping. 

 

Obr. 3.1 Lamely v desénu pneumatiky 

Uvnitř závodu se vygenerují potřebná data, jako jsou modely součástí, která dále slouží 

jako podklad pro programátory, technology a další oddělení starající se o výrobu. Jakmile 
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jsou k dispozici veškerá elektronická data, následuje výrobní část. Prvním krokem je výroba 

modelu desénu pneumatiky z umělého modelářského dřeva. Ten se vyrábí pomocí přesného 

obrábění na 5osých obráběcích centrech. Při této operaci obrábění je kladen velmi velký 

důraz na tuhost celé soustavy, vysokou rozměrovou přesnost a jakost povrchu obrobku. 

Pomocí frézování se vyrábí drážky o hloubce několika milimetrů a šířce jen několik desetin 

milimetrů.  Takhle se vyrobí model pro každý ze segmentů formy. Celý model je rozměrově 

zvětšen kvůli smrštění hliníkové slitiny po odlití. Velikost smrštění se pohybuje v řádu 

jednotek procent. 

 

 
Obr. 3.2 Dřevěný model 

  
Obr. 3.3 Dřevěný model osazený lamelami 

Po rozměrové kontrole míří model na ruční dílnu. Zde jsou do modelu osazeny lamely. 

Každá z lamel má specifický tvar a přesně určené místo. Lamely určené pro model jsou 

taktéž zvětšeny o smrštění hliníkové slitiny. Jelikož by se tato operace dala velmi těžce nějak 

automatizovat, všechna práce je vykonávána ručně.  

Po osazení všech segmentů lamelami následuje operace, díky které vznikne negativ 

tvaru modelu, tedy tvar, jaký bude mít výsledná forma. Nad každým ze segmentů se vystaví 

bednění, do kterého se vylije látka, které se říká flexibel. Tato látka má v kapalném 

skupenství výbornou schopnost zatéct i do nejmenších záhybů a vytvořit tak dokonalý 

negativ modelu. Po zatuhnutí je tato látka velmi pružná, avšak při dobrém zafixování tvaru 

také velmi přesná. Je odstraněno bednění a z flexibelu je vytažen model i s lamelami.  
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Obr. 3.4 Desén z flexibelu 

 
 Obr. 3.5 Desén z flexibelu osazen lamelami 

Tento tvárný odlitek poslouží pro další fázi výroby. Jelikož se bude chystat již finální 

forma pro lití hliníkové slitiny, je nutno použít lamely s jinými rozměry. Konkrétně 

s rozměry, které budou vytvářet požadovaný tvar ve vzorku pneumatiky. Podobně jako do 

dřevěného modelu i tady následuje operace vkládání lamel do vytvořených tvarových 

otvorů. Tato operace se taktéž dělá ručně. 

 

Jakmile jsou lamely na místě, tak je postup obdobný tomu, když se odléval flexibel. 

Vytvoří se bednění, do kterého se tentokrát leje materiál podobný sádře. Po zatuhnutí se 

bednění rozebere a oddělí se od sebe části flexibelu a sádry. Jelikož lamely byly ve flexibelu 

pouze nasunuty, tak po zatuhnutí zůstaly pevně zafixovány uvnitř sádry.  

Nakonec je tedy po sledu několik operací konečně hotová finální forma, do které se již 

bude odlívat hliníková slitina. Vnější tvar je tvořen druhou částí formy a nemá přesně daný 

rozměr. Vnější rozměr se totiž bude dále obrábět.  

 

 

Obr. 3.6 Sádrová forma Obr. 3.7 Kompletní sádrová forma 
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Kvůli tomu, že teplota roztaveného hliníku se pohybuje okolo 700 °C je nutné formu 

předehřát v peci, aby zde nedocházelo k velkému pnutí z důvodu prudké změny teploty. Po 

předehřátí dochází k odlévání hliníkové slitiny. Výsledný odlitek na obr. 3.8. 

 

 

Obr. 3.8 Odlitek vulkanizační formy 

Hotový odlitek je odvezen na obráběcí dílnu, kde je rozřezán na segmenty a jsou také 

odstraněny veškeré přetoky. Obrábí se takový vnější tvar. 

Jedna z finálních úprav zahrnuje vrtání odvzdušňovacích otvorů. V principu, 

polotovar pneumatiky se vloží do formy. Uvnitř formy je gumová membrána, která se 

podobně jako duše v cyklistickém kole nafukuje a tlačí polotovar do formy. V prostoru mezi 

polotovarem a formou je však vzduch, který při přibližování polotovaru k formě musí někam 

unikat. K tomu slouží velký počet malých otvorů po celém obvodu. Tyto otvory mají průměr 

jen několik milimetrů. Délka otvorů je závislá na tloušťce formy a pohybuje se zhruba mezi 

40–100 mm. Tudíž jsou tyto otvory vyráběné metodou hlubokého vrtání, které je realizováno 

pomoc dělového vrtáku. Počet otvorů je závislý na rozměru formy, ale pohybuje se v řádů 

tisíců. 
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Obr. 3.9 Vyvrtané odvzdušňovací otvory 

Při obrábění se inovace v podobě nového materiálu s vyšším obsahem křemíku může 

jevit jako problematická. Přestože se zlepšily licí vlastnosti, při obrábění jsou kladeny vyšší 

nároky na stroje, nástroje a použité technologie. Tato situace se týká hlavně hlubokého 

vrtání, které je již samo o sobě náročnou operací. U nově použité hliníkové slitiny   

Silafont®-36 se předpokládá, že nastane větší silové zatížení při odřezávání třísky než u 

původní slitiny Peraluman®-36. S tím jde ruku v ruce větší opotřebení nástroje, a tudíž vyšší 

ekonomická náročnost celého procesu.    
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální je zaměřena na problematiku hlubokého vrtání otvorů do hliníkových 

slitin s různým obsahem křemíku.    

4.1 Řezná kapalina 

Prostředí, ve kterém dochází k oddělování třísky základního materiálu, má významný 

vliv na jeho kvalitativní, kvantitativní a ekonomické parametry. Každá řezná kapalina by 

měla být vyrobena a používána tak, aby splnila své chladicí, mazací a čisticí účinky. Kromě 

těchto tří klíčových vlastností je také důležité, aby u ní byly dodrženy další dílčí vlastnosti 

jako zdravotní nezávadnost, provozní stálost a ochranný účinek. [9][11] 

a) Chladicí účinek – tato vlastnosti charakterizuje schopnost dané kapaliny odvádět 

teplo z místa řezu. Při nižší teplotě dochází k menšímu opotřebení nástroje a tím 

pádem se zvyšuje jeho trvanlivost a taktéž jsou poté v materiálu nižší hodnoty 

zbytkového napětí, což má pozitivní vliv na jakost povrchu. Odvod tepla je 

možný díky tomu, že řezná kapalina obklopuje nástroj a přejímá tak teplo při 

odřezávání třísky. Účinnost chladicího efektu je závislá na vlastnostech řezné 

kapaliny jako výparné teplo, tepelná vodivost, smáčecí schopnosti a také 

celkovému průtočnému množství.  

b) Mazací účinek – schopnost řezné kapaliny snížit řezné síly, zmenšit spotřebu 

energie a zlepšit kvalitu povrchu. Řezná kapalina vytvoří mezi nástrojem a 

odebíraným materiálem malou vrstvu, která brání jejich vzájemnému styku a 

díky tomu snižuje tření. Mazací schopnosti jsou závislé na pevnosti vytvořené 

mezní vrstvy a viskozitě. Je důležité zvolit správnou viskozitu, aby nedocházelo 

k negativním jevům jako ulpíváním řezné kapaliny na třísce nebo nedostatečného 

proudění a tím pádem špatný odvod tepla. 

c) Čisticí účinek – důležitý k odvádění oddělené třísky z místa řezu. Důležité při 

dokončovacích operacích jako je broušení, kdy řezná kapalina vyplachuje 

zanesené póry kotouče a zlepšuje tak jeho řezivost. Čisticí účinek je velmi 

důležitý také při hlubokém vrtání. Vzhledem k proporcím vrtaných otvorů je zde 

malý prostor pro odvádění třísky. Špatně odváděná tříska v tomto případě zvyšuje 

koeficient tření a snižuje jakost povrchu vrtané díry. V krajním případu zde může 

vzniknout takové tření, že dojde ke ulomení vrtáku vlivem vysokého řezného 

momentu. 

d) Zdravotní nezávadnost – tato vlastnost je důležité vzhledem k obsluze, která se 

s řeznou kapalinou dostává do styku. Je důležité, aby kapalina nedráždila sliznice 

a pokožku, nezapáchalo nebo nebylo jedovaté. 

e) Ochranný účinek – vlastnost, která je směřována na ochranu obráběného 

materiálu a stroje. Je to tedy požadavek, aby řezná kapalina nenapadalo kovy a 

nezpůsobovalo korozi nebo nerozpouštělo nátěry a gumové těsnění. [9][11] 
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Významný faktor ovlivňující zejména trvanlivost nástroje je způsob přívodu řezné 

kapaliny do místa řezu. Ty jsou rozlišovány na: 

• Standardní chlazení – způsob přívod kapaliny, jež nepotřebuje žádnou 

speciální úpravu zařízení dodávaného výrobcem stroje. Systém chlazení 

obsahuje nádrž, ze které se přes potrubí pomocí čerpadla dodává kapalina do 

místa řezu.  

• Tlakové chlazení – kapalina je do místa řezu přiváděna pod velkým tlakem. 

Výstupní průměr trysky má rozměry 0,3–1 mm a průtok se pohybuje v rozmezí 

0,5–2 litrů za minutu. Toto řešení se používá v případech, kde má vzniklé teplo 

při obrábění prokazatelně negativní vliv na trvanlivost nástroje. Nevýhodou 

tohoto způsobu je, že při dopadu proudu kapaliny vzniká mlha a je tedy nutné 

mít uzavřený pracovní prostor stroje. 

• Vnitřní chlazení – v tomto případě se řezná kapalina přivádí do místa řezu 

otvory v nástroji. Díky tomu je možné dosáhnout vyššího výkonu řezání a 

zvýšení řezné rychlosti až od 25 %. [11] 

4.2 Měření hodnot silového zatížení 

Měření složek sil řezání a příslušných točivých momentů probíhá na základě měření 

deformací soustavy stroj-nástroj-obrobek. Přístroj k tomuto určený se nazývá dynamometr. 

Ten má za úkol změřit silové zatížení při procesu obrábění nezávisle na provozních 

vlastnostech stroje. Tyto hodnoty musí být naměřeny s maximální přesností a se zaručenou 

stálostí naměřených hodnot v čase. Z těchto charakteristik je tedy nutné, aby dynamometry 

splnily následující požadavky: [30] [31] 

• Tuhost – dána velikostí zatěžující síly. Zásadní vlastnost závislá na tvaru nebo 

provedení deformačního členu 

• Citlivost – nejmenší odečítaná jednotka musí odpovídat celkové hodnotě měřené 

veličiny 

• Stálost údajů – závislá na tuhosti, citlivosti a přesnosti. 

• Reprodukovatelnost  

• Setrvačnost – úměrně závislá na hmotnosti soustavy. Zejména u dynamického 

měření platí čím menší setrvačnost, tím lépe. 

• Konstrukce – při návrhu dynamometru musí být zajištěno, aby se složky měřených 

sil vzájemně neovlivňovaly. 

Dynamometr se skládá ze tří částí. První je pružný člen, který se deformuje na základě 

vnějšího zatížení. Druhý je snímač, který deformaci pružného členu mění na hodnotu 

analogického parametru. Třetí část je přijímač, který zesiluje a zpracovává tento signál. 

Dynamometry je možné dělit do skupin podle jejich vlastností nebo druhu použití na: 

• Podle počtu měřených složek – jednosložkové, dvousložkové, třísložkové a pro 

měření krouticích momentů. 

• Podle aplikované měřící metody – mechanické, hydraulické, elektrické, 

pneumatické. 
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• Podle metody obrábění – soustružení, frézování, vrtání, broušení. 

 

Pro snímání silového zatížení při hlubokém vrtání hliníkových slitin byl použitý 

piezoelektrický čtyřkomponentní dynamometr KISTLER typ 9272. V něm je deformace 

snímána pomocí piezoelektrického jevu. Při mechanickém zatížení vzniká elektrická náboj 

na povrchu některých krystalů například křemene nebo materiálu na bázi titaničitanu 

barnatého. Základ přístroje tvoří měřící destička, která je vyříznutá z daného krystalu. 

Úměrně zatížení se mění elektrický náboj. Bez vnějšího zatížení není generován žádný 

elektrický náboj.[31] 

 

 

Obr. 4.1 Dynamometr KISTLER 9272 [31] 

 
 

Obr. 4.2 Schéma dynamometru [31] 
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4.3 Nástroj 

Pro hluboké vrtání na vulkanizačních formách z hliníkových slitin se používají vrtáky 

GÜHRING typu EB100. Jedná se o dělový vrták, který je vyroben ze slinutých karbidů bez 

povlakování. Jelikož vrtaná hloubka je závislá od typu formy a může dosahovat až 100 mm, 

používá se extra dlouhé provedení. Nástroj je jednostranně řezný a má standartní podbrus 

s obvodovým tvarem typu G. Uvnitř má drážku pro přívod řezné kapaliny do místa řezu. Dle 

výrobce je vhodný k použití zejména u hliníkových, titanových nebo neželezných slitin. 

Technické parametry viz tab. 4.1. [24] 

 

Obr. 4.3 Schéma dělové vrtáku GÜHRING [24] 

 

Tab.  4.1 Technické parametry vrtáku GÜHRING [24] 

Materiál SK 

Ø d1 3,2 mm 

Délka drážky na odvod třísek l2 120 mm 

Celková délka l1 165 mm 

Délka stopky l3 40 mm 

Ø stopky d2 10 mm 
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4.4 Návrh experimentálního měření 

K měření silového zatížení u hlubokého 

vrtání byly vybrány 4 vrtáky. Jeden vrták byl 

nový a další tři byly v různém stádiu 

opotřebení. Každým vrtákem bylo vyvrtáno 5 

otvorů do obou materiálů do hloubky 

19násobku průměru vrtáku což odpovídalo 

hloubce vrtání L=60,8 mm. Silové zatížení 

zaznamenával dynamometr KISTLER 9972. 

Následně byla zaznamenaná data v počítači 

ořezána pouze na časový úsek vrtání. Z pěti 

vyvrtaných děr byla vždy vypočtena hodnota 

mediánu, která byla následně vykreslena do 

grafu závislosti silového zatížení a řezného 

momentu na vrtané hloubce. 

 

 

 

 

Průběh celého procesu vrtání byl obdobný tomu, jak již bylo nastíněno v přechozích 

kapitolách o hlubokém vrtání. Před samotným vrtáním dělovým vrtákem bylo nejdřív nutné 

vyvrtat pilotní otvor. K tomu posloužil šroubový vrták. Následně byl do stroje vložen dělový 

vrták, který byl rozpohybován na startovací otáčky a rychlost posuvu. Poté, co jím bylo 

zajeto do pilotního otvoru, byl roztočen na pracovní otáčky a pracovní posuv a bylo zahájeno 

vrtání. Řezné podmínky viz tab. 4.2. Pro potřeby chlazení, mazání a odvod třísek bylo 

zvoleno řezná kapalina CIMSTAR 597 (CIMCOOL), jejíž koncentrace byla 6 – 6,5 %. 

 

Tab.  4.2 Řezné podmínky použité při experimentu 

 Rychlost posuvu fot [mm/ot] Řezná rychlost vc 

[m/min] 

Šroubový vrták 0,17 170 

Dělový vrták startovací hodnoty 1,875 2 

Dělový vrták pracovní hodnoty 0,11 150 

 

 

 

Obr. 4.4 Vnitřní prostor CNC stroje 
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4.4.1 Měření č. 1 

Měření č. 1 proběhlo s novým neopotřebeným vrtákem. To lze ověřit na obr. 4.4 a obr 

4.5, kde je vrták zobrazen. 

 

Obr. 4.5 Vrták č. 1  

 

Obr. 4.6 Vrták č. 1 

Při porovnání naměřeného průběhu na obr. 4.7 je vidět, že při použití nového nástroje 

zde není příliš velký rozdíl mezi jednotlivými materiály. Malý pík velikosti posuvové síly je 

vidět u materiálu Silafont®-36, který nastává při zahájení vrtání. S přibývající hloubkou má 

mírně klesající tendenci a od hloubky zhruba 30 mm se pohybuje na hodnotě 60±2 N.  

Peraluman®-36 má celý průběh síly víceméně konstantní s hodnotou 62±2 N. Pro názornost 

byl graf rozřezán do tří oblastí. Oblast I vyznačuje zavrtávání nástroje a jeho přechod 

z pilotního otvoru do otvoru, který již sám řeže. Oblast II představuje samotné vrtání plné 

hloubky díry. V oblasti III je vrtání již dokončeno a je zahájen zpětný posuv nástroje. 

 
Obr. 4.7 Průběh síly Ff pro vrták č. 1 
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Průběh řezného momentu má podobný charakter jako posuvová síla Ff. I zde je vidět 

pík nárůstu řezného momentu při zahájení vrtání u Silafont®-36. V dalším průběhu jsou pak 

řezné momenty u vrtání obou materiálů podobné s relativně konstantním průběhem a 

pohybují se v hodnotách 0,21±0,03 Nm. 

 

 
Obr. 4.8 Průběh řezného momentu Mc pro vrták č. 1 

Na obrázcích 4.9 a 4.10 jsou fotky břitu nástroje po vyvrtání 10 otvorů. Lze na nich 

pozorovat, že nedošlo ke skoro žádnému opotřebení. Nicméně je zde vidět tvorba malého 

nárůstku, který ulpívá na čele břitu. 

 

Obr. 4.9 Vrták č. 1 po měření 

 

Obr. 4.10 Vrták č. 1 po měření 
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4.4.2 Měření č. 2 

Měření č. 2 již proběhlo s opotřebovaným nástrojem, který má za sebou 250 minut 

obrábění. Poškození je minimální a nachází se spíše jen na vnějším ostří viz obr. 4.11 a 4.12. 

Na obr. 4.13 je oproti měření č. 1 je vidět odlišný průběh silového zatížení, především 

pak při zavrtávání u materiálu Peraluman®-36, kde pík hodnoty dosahuje až na 75 N. To je 

o 15 % více než u prvního měření. Naopak u Silafont®-36 se pík zatížení při začátku záběru 

nástroje neobjevuje a v celém průběhu je velikost Ff na hodnotě 64,5±3 N.  

 
Obr. 4.13 Průběh síly Ff pro vrták č. 2 
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Obr. 4.11 Vrták č. 2   

 

Obr. 4.12 Vrták č. 2  
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Z průběhu řezného momentu je vidět u materiálu Silafont®-36 pozvolný nárůst při 

začátku záběru. Jeho průběh je ale velmi nerovnoměrný. Během vrtání obou materiálů bylo 

dosaženo podobné hodnoty velikosti řezného momentu. Ten je 0,24±0,03 Nm, což je téměř 

20% nárůst oproti měření č. 1. 

 
Obr. 4.14 Průběh řezného momentu Mc pro vrták č. 2 

Po měření se stejně jako v prvním případě vyskytuje nárůstek na čele nástroje, který 

může mít negativní dopad na jakost povrchu otvoru. 

 

Obr. 4.15  Vrták č. 2 po měření 

 

Obr. 4.16 Vrták č. 2 po měření 
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4.4.3 Měření č. 3 

Třetí měření bylo provedeno s více opotřebeným nástrojem než u měření č. 2, 

konkrétně má vrták za sebou 500 minut obrábění. Lze tedy předpokládat že bude změřeno 

vyšší silové namáhání celé soustavy stroje, nástroje i obrobku. Z obrázků 4.17 a 4.18 lze 

vidět jasné opotřebení na hřbetu i čele nástroje. Tyto malé krátery způsobují tvrdé částice 

v obráběném materiálu. Poškození je však pouze na vnějším ostří. 

Nejvyšší hodnota posuvové síly je zde u materiálu Peraluman®-36 při zavrtávání 

stejně jako v předešlých měřeních. Maximální hodnota atakuje hranici 80 N, ale poté klesá 

a drží se až do konce vrtání na hodnotě 62,5±2 N. Prvotní zatížení při vrtání Silafont®-36 se 

lehce přehoupne přes 70 N a poté klesne na podobné hodnoty jako Peraluman®-36, ale od 

hloubky zhruba 25 mm se síla mírně zvýší na hodnotu 66±5 N. 

 

 
Obr. 4.19 Průběh síly Ff pro vrták č. 3 
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Obr. 4.17 Vrták č. 3 

 

Obr. 4.18  Vrták č. 3 
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Zatížení řezným momentem vykazuje nízké hodnoty u materiálu Silafont®-36. To je 

podobné jako u měření č. 1, kde však byl použitý nový vrták. Dle fotek jednotlivých nástrojů 

lze usoudit, že to může být způsobeno typem, a hlavně velikostí opotřebení nástroje. Vrták 

č. 3 je poškozen pouze na vnějším ostří. Vnitřní ostří je v lepším stavu než například u vrtáku 

č. 2 a díky tomu je tedy řezný moment nižší.  

 
Obr. 4.20 Průběh řezného momentu Mc pro vrták č. 3 

Na obrázcích 4.21 a 4.22 lze vidět, že dochází k velkému ulpívání odebraného 

materiálu na čele vrtáku a tvoří se tak nárůstek. Ten má negativní vliv na proces vrtání a 

zapříčiňuje zvyšování řezného momentu u vrtání.  

 

Obr. 4.21 Vrták č. 3 po měření 

 

Obr. 4.22 Vrták č. 3 po měření 
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4.4.4 Měření č. 4 

Na poslední měření byl vybrán vrták, který má za sebou nejdelší čas obrábění, přesněji 

750 minut. Na obrázcích 4.23 a 4.24 je vidět rovnoměrné opotřebení hřbetu i čela nástroje 

po celé jeho délce. Při vizuálním porovnání vrtáku č. 3 a vrtáku č. 4 se může zdát, že vrták 

č. 3 je více otupen a poškozen a tím pádem by měl vykazovat vyšší měřené hodnoty zatížení. 

Vrták č. 3 je však poškozen spíše jen na vnějším ostří. Oproti tomu vrták č. 4 je rovnoměrně 

poškozen podél celé délky břitu.  

 

Při pohledu na graf zatížení posuvové síly je možné si všimnout jasného trendu, co se 

týče vrtání mat. Silafont®-36 oproti Peraluman®-36. Zatímco Peraluman®-36 se 

s rostoucím opotřebením nástroje zvyšuje spíš jen síla při počátku záběru a pak se vrací 

zhruba na hodnotu 64±4 N, tak u Silafont®-36 dochází k významnému zvýšení posuvové 

síly po celou dobu vrtání. Proč tomu tak je, může vysvětlovat chemické složení.        

Silafont®-36 obsahuje 10 % Si, který nepříznivě ovlivňuje obrobitelnost. Pokud je nástroj 

otupený, hůře proniká do materiálu a je tedy potřeba větší silové působení. 

 

 
Obr. 4.25 Průběh síly Ff pro vrták č. 4 
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Obr. 4.23 Vrták č. 4 

 

Obr. 4.24 Vrták č. 4 
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Velké opotřebení hřbetu linoucí se po celé délce ostří mělo také za příčinu zvýšení 

řezného momentu. Silafont®-36 zde dosahuje téměř stejné hodnoty jako Peraluman®-36. 

Co se týče Peraluman®-36 tak to vypadá, že s výjimkou nového vrtáku, nemá velikost 

opotřebení nástroje zas až tak velký vliv na změnu velikosti řezného momentu. Ten se již od 

měření č. 2, s výjimkou počáteční špičky výkonu, drží zhruba na hodnotě 0,24±0,03 Nm.  

 
Obr. 4.26 Průběh řezného momentu Mc pro vrták č. 4 

Po skončení měření bylo možné na vrtáku č. 4 pozorovat nárůstek na čele nástroje, 

který zabíral zhruba   75 % délky břitu.  

 

Obr. 4.27 Vrták č. 4 po měření 

 

Obr. 4.28 Vrták č. 4 po měření po měření 
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4.5 Zhodnocení výsledků 

Po dokončení všech měření přišla na řadu analýza dat, a hlavně porovnání 

vypočtených a naměřených hodnot. Byly vytvořeny krabicové grafy, ve kterých je znázorněn 

medián a rozptyl hodnot každého z měření. 

Na obrázku 4.29 jsou vykresleny krabicové grafy posuvové síly při vrtání materiálu 

Peraluman®-36. Hodnota mediánu u nového vrtáku má velikost 62 N. I přesto, že další 

vrtáky byly již opotřebené, jejich hodnoty mediánů se příliš neliší a nárůst je pouze okolo    

3 %. I rozptyl hodnot je v prvních 3 měřeních relativně malý. Až u měření č. 4 je větší 

rozptyl, což značí určitou nerovnoměrnost při vrtání. Z toho lze tedy vyvozovat, že při vrtání 

měkčího z obou materiálů je velikost posuvové síly velmi málo závislá na opotřebení břitu 

nástroje. 

 

 

Obr. 4.29 Krabicové grafy axiálního zatížení nástroje u mat. Peraluman®-36 

 

Tab. 4.3 Vypočtené hodnoty pro vrtání mat. Peraluman®-36 

Peraluman®-36 

Vrták č.  1 2 3 4 

Medián [N] 62,01 63,48 62,50 63,96 

25 % - 75 % [N] 60,06–62,99 60,55–66,41 61,52–65,43 62,5–65,92 
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Na dalším obrázku 4.30 jsou zachyceny naměřené hodnoty pro vrtání materiálu      

Silafont®-36. Při použití nového vrtáku je hodnota mediánu dokonce nižší než u 

Peraluman®-36, navzdory tomu, že se jedná o tvrdší a pevnější materiál. Podobně jsou na 

tom měření č. 2 a 3, které už však svým mediánem přeskočí výsledky Peralumanu. Jasný 

trend narůstající posuvové síly potvrdilo měření č. 4. Oproti Peralumanu je zde více jak 16% 

nárůst a je jasné, že při vrtání Silafontu bude docházet k většímu silovému zatížení, které 

dále povede k většímu opotřebení a nutnosti dříve měnit nástroj. 

 

 

 

Obr. 4.30 Krabicové grafy axiálního zatížení nástroje u mat. Silafont®-36 

 

Tab.  4.4 Vypočtené hodnoty pro vrtání mat. Silafont®-36 

Silafont®-36 

Vrták č.  1 2 3 4 

Medián [N] 60,55 64,45 66,41 72,27 

25 % - 75 % [N] 59,57–62,5 63,48–65,-92 61,04–72,27 71,78–73,73 
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Porovnání velikostí řezných momentů Mc jednotlivých měření lze vidět na obrázku 

4.31. Je zjevné, že nejnižších hodnot se v obou případech dosahovalo u nového vrtáku. U 

materiálu Peraluman®-36 má řezný moment Mc podobnou charakteristiku jako síla Ff. Po 

zaběhnutí nástroje se řezný moment nijak dramaticky nemění v závislosti na opotřebení 

vrtáku. Jeho hodna se pohybuje na 0,24±0,02 Nm.  

 

 

 

Obr. 4.31 Krabicové grafy řezného nástroje u mat. Peraluman®-36 

 

Tab.  4.5 Vypočtené hodnoty pro vrtání mat. Peraluman®-36 

Peraluman®-36 

Vrták č.  1 2 3 4 

Medián [N] 0,20 0,24 0,24 0,24 

25 % - 75 % [N] 0,19–0,22 0,24–0,25 0,23–0,24 0,23–0,25 
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V případě Silafont®-36 jsou hodnoty řezného momentu Mc podobné nebo nižší než u 

Peraluman®-36. Liší se hlavně v měření č. 3, ve kterém vykazuje Silafont®-36 o 20 % nižší 

hodnotu, která je prakticky na úrovni nového vrtáku. 

 

 
 

Obr. 4.32 Krabicové grafy řezného momentu nástroje u mat. Silafont®-36 

 

Tab.  4.6 Vypočtené hodnoty pro vrtání mat. Silafont®-36 

Silafont®-36 

Vrták č.  1 2 3 4 

Medián [N] 0,20 0,24 0,20 0,23 

25 % - 75 % [N] 0,18–0,21 0,21–0,25 0,18–0,22 0,22–0,24 
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Dle výsledků experimentálních měření lze tedy usoudit, že obrábění materiálu 

s vysokým obsahem křemíku bude mít dopad v podobě zvýšení posuvové síly Ff, kterou je 

nástroj vtlačován do materiálu. Vrták bude tedy více namáhán na vzpěr a taktéž se bude 

rychleji opotřebovávat.  

Na obrázku 4.33 je zobrazen přehled nákladů na opravu slévárenských vad při výrobě 

vulkanizačních forem za uplynulý rok 2019. Největší podíl zde má chybějící nebo 

přebývající materiál u lamel, který správně nedotekl na své místo určení, respektive zatuhl 

tam, kde neměl. Druhou nejvíce zastoupenou vadou je nezaběhnutí žebra nebo rysky. 

V podstatě se jedná o velmi podobnou vadu jako v prvním případě, akorát se objevuje na 

jiném místě na formě. K omezení těchto vad by bylo vhodné použít materiál s lepšími licími 

vlastnostmi. Jakékoliv jejich snížení výskytu přinese značnou finanční úsporu, jelikož 

náklady na opravu se pohybují v řádech milionů korun ročně. Přesné hodnoty finanční 

náročnosti jednotlivých oprav nejsou uvedeny, protože by to nabourávalo zájmy firmy. 

 
 

Obr. 4.33 Porovnání jednotlivých nákladů na opravu forem 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce sestává ze čtyř částí. V teoretické části byla v první kapitole popsána 

charakteristika hliníku a jeho slitin. Především jsou přiblíženy jejich rozdělení a využití 

v praxi na základě jejich vlastností. Další kapitola se věnovala technologii vrtání, která byla 

zaměřena především na hluboké vrtání a vrtání hliníkových slitin. Na závěr teoretické části 

byl popsán materiál, ze kterého se momentálně vyrábí vulkanizační formy pro pneumatiky 

a jeho nový nástupce, který se vyznačuje lepšími licími vlastnostmi. 

Cílem experimentální části bylo porovnání náročnosti procesu hlubokého vrtání 

vulkanizačních forem z rozdílných hliníkových slitin. Celkem se jednalo o dva různé 

materiály. Důležitým faktorem zde bylo procentuální zastoupení prvku Si ve slitině.               

Ve stávající technologii se používá materiál Peraluman®-36 obsahující 1,3 % prvku Si. 

Novým řešením pro odlitky vulkanizačních forem je však materiál Silafont®-36, který 

obsahuje 10 % Si.  

Bylo navrženo a zrealizováno experimentální měření. K tomu byly použity 4 vrtáky, z 

nichž jeden byl nový a další tři měly různé stádium opotřebení. Každým vrtákem bylo 

vytvořeno 5 otvorů do obou materiálů. Během vrtání bylo měřeno a následně vyhodnoceno 

silové zatížení nástroje. Zaznamenávání sil proběhlo pomocí dynamometru KISTLER typu 

9272. Porovnáním naměřených hodnot a průběhu silového zatížení v závislosti na vrtané 

hloubce L a opotřebení nástroje, bylo dosaženo poznatků: 

• Při použití nového vrtáku byla síla Ff nižší o 2,5 % u materiálu s vyšším obsahem 

křemíku, její hodnota byla 60,5±6 N, 

• po zaběhnutí nástroje se síla Ff u materiálu Peraluman®-36 se stoupajícím 

opotřebením vrtáku nijak zásadně neměnila, v měřeních č. 2, 3, 4 se pohybovala 

v hodnotách 63±6 N, 

• při vrtání materiálu Silafont®-36 bylo zřejmé, že stádium opotřebení vrtáku mělo 

velký vliv na posuvovou sílu Ff, její hodnota u posledního měření č. 4 byla      

72±4 N, což byl 20% nárůst oproti novému vrtáku a v porovnání s vrtáním 

materiálu Peraluman®-36 v měření č. 4 byla tato hodnota vyšší o 15 %, 

• nejkritičtějším momentem bylo zavrtávání dělového vrtáku do obrobku, síla Ff 

zde v případě mat. Peraluman®-36 přesáhla hodnotu 80 N a řezný moment 

dosáhl nejvyšší hodnoty 0,275 Nm, v tomto místě bylo nejpravděpodobnější 

poškození nebo úplné ulomení vrtáku vlivem působení řezného momentu, 

• vrtání tvrdšího a pevnějšího mat. Silafont®-36 vykazovalo podobně velké 

hodnoty řezného momentu Mc jako u Peraluman®-36, mediány jednotlivých 

měření se pohybovaly v rozmezí 0,19–0,24 Nm, 
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Hluboké vrtání materiálu Silafont®-36 bylo náročnější především kvůli vyššímu 

zatížení nástroje, který se vzrůstajícím opotřebením hůře pronikal do materiálu. Z tohoto 

důvodu jsou kladeny větší nároky na obsluhu stroje, která by měla zajistit častější kontrolu 

stavu ostří nástroje a případně nechat vrták nabrousit nebo vyměnit za nový. To zvyšuje 

celkovou finanční náročnost celého procesu. Nicméně nárůst síly Ff i řezného momentu Mc 

při zavrtávání do materiálu nevykazoval takový pík, jak tomu bylo u Peraluman®-36. Díky 

tomu je nižší pravděpodobnost ukroucení vrtáku při jeho zavrtávání do materiálu.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Popis 

PCD polykrystalický diamant 

STS single tube system 

HSS rychlořezná ocel 

CNC computer numerical control 

TiN nitrid titanu 

DC stejnosměrný proud 

AC střídavý proud 

SK slinuté karbidy 

 

Symbol Jednotka Popis 

𝑪𝑭𝒇
 [N] konstanta vyjadřující vliv obráběného materiálu 

𝑪𝑭𝒄
 [N] konstanta vyjadřující vliv obráběného materiálu 

D [mm] průměr vrtáku 

fot [mm] posuv na otáčku 

𝑭𝒇 [N] posuvová síla 

𝑭𝒑 [N] pasivní síla 

𝑭𝒄 [N] řezná síla 

ln [mm] délka náběhu 

lp [mm] délka přeběhu 

Mc [Nm] řezný moment 

Pc [W] řezný výkon 

tas [min] strojní čas 

𝒙𝑭𝒄
 [-] exponent vyjadřující vliv průměru vrtáku 

𝒙𝑭𝒇
 [-] exponent vyjadřující vliv průměru vrtáku 

𝒚𝑭𝒄
 [-] exponent vyjadřující vliv posuvu na otáčku 

𝒚𝑭𝒇
 [-] exponent vyjadřující vliv posuvu na otáčku 


