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ABSTRAKT 
V této diplomové práci byla provedena literární rešerše v oblasti technologie vrtání a 
technologie povlakování se zaměřením na PVD povlaky. Dále je zde uveden přehled 
používaných řezných materiálů. V experimentální části práce je pozornost věnována 
zkouškám šroubovitých vrtáků ze SK a HSS materiálů. U těchto vrtáků byla měřena posuvová 
síla Ff a řezný moment Mc při vrtání do austenitické korozivzdorné oceli. Na závěr práce je 
uvedeno technické a ekonomické vyhodnocení praktické části práce. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
řezivost, vrtání, povlakování, PVD, opotřebení, nástrojové materiály 
 

ABSTRACT 
In this diploma thesis, literary research about drilling and coating technology focused on PVD 
coatings was performed. Furthermore, there is an overview of cutting materials. In the 
experimental part of the work, the attention is dedicated to tests of twist drills from cemented 
carbide and high-speed steel materials. For these drills, the feed force Ff and the cutting 
moment Mc were measured when drilling into austenitic stainless steel. At the end of this 
work, the technical and economic evaluation of the practical part is presented. 
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cutting performance, drilling, coating, PVD, wear, cutting tools 
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ÚVOD 

Oblast strojírenského průmyslu je v současné době jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí 
výrobní sféry na světě. Hnací silou je touha neustálého zlepšování produktů, které zvyšují 
komfort spotřebitelů. Jedním z významných inovátorů jsou společnosti s vysokou sériovostí 
výroby, jelikož u nich i malé zlepšení produktu vede k mnohonásobně větší úspoře nákladů. 

Vrtání je jedna z nejstarších technologií sloužících k obrábění rotačních otvorů. I zde jsou 
zvyšovány nároky, a to především na kvalitu výrobku a snížení nákladů. Náklady jsou obvykle 
spojeny s časovou náročností výroby dílu, a tedy i životností nástroje. Snížení strojních časů se 
dosáhne vhodnou kombinací otáček a posuvů. Se zvýšením otáček však rostou i teploty a síly 
doprovázející obráběcí proces, a ty mají významný vliv na životnost nástroje. 

Jedním z progresivních způsobů, jak zvýšit potřebné vlastnosti nástroje je stále častěji 
používané povlakování. Povlakování vede k zvýšení životnosti nástrojů, vyšší přesnosti a nižší 
drsnosti obráběných ploch. Použití povlaků na nástrojích má stále své opodstatnění i přesto, 
že jsou dostupné materiály s větší tvrdostí a odolností vůči opotřebení. Cena těchto nástrojů 
by však byla mnohonásobně vyšší. V současnosti je výzkum v oblasti povlakování poměrně 
intenzivní, výsledkem čehož jsou neustále nové typy povlaků. Kromě samotné volby 
konkrétního typu povlaku je neméně důležité správné vymezení oblasti jeho použití, jako i 
optimalizace řezných parametrů pro co nejefektivnější využití jeho vlastností. 



 

 
10 

ÚST FSI VUT v Brně  

1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Technologie vrtání 

Vrtání je proces třískového obrábění, při kterém dochází k oddělování materiálu řezným 
točivým pohybem nástroje. Obráběcím procesem vrtání jsou vytvářeny otvory válcovitého 
tvaru. Vrtání je hrubovací operace, která může být následována dokončovacími procesy jako 
jsou vyhrubování nebo vystružování. Nástroj (vrták) je charakterizován svojí geometrií a 
technologickými vlastnostmi, kterými ovlivňuje parametry obrobené plochy. Vrtat lze do 
plného materiálu nebo do děr předvrtaných, předlitých či předkovaných.  

1.1.1 Kinematika vrtání 

Hlavní řezný pohyb je rotační a obvykle je vykonáván nástrojem (vrtačky, vyvrtávačky, frézky) 
nebo obrobkem (vrtání na soustruhu). Vedlejší pohyb je posuvný konaný v ose vrtáku obvykle 
nástrojem. Řezná rychlost při vrtání se podél hlavního ostří směrem k ose nástroje snižuje. 
V ose nástroje je řezná rychlost nulová. Znázornění vektorů řezných pohybů je vidět na Obr. 
1. 

 

Obr. 1 Směry vektorů hlavního a vedlejšího pohybu při vrtání dvoubřitým šroubovitým 

vrtákem [1] 

Řezná rychlost v každém bodě hlavního ostří je závislá na otáčkách nástroje n [min-1] a 
vzdálenosti od osy Di [mm]. Vztah pro výpočet řezné rychlosti je uveden níže. [1; 2] 



 

 
11 

ÚST FSI VUT v Brně  

 
𝑣𝑐𝑖 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑖 ∙ 𝑛

1000
 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] 

(1) 

V praxi se používá pouze obvodová rychlost, tj. řezná rychlost na největším průměru nástroje. 
Dále se užívá posuvové rychlosti, která je závislá na posuvu na otáčku f [mm] a otáčkách 
nástroje n [min-1]. Posuvová rychlost je charakterizována vztahem [1; 2]: 

 
𝑣𝑓 =

𝑓 ∙ 𝑛

1000
 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1]. 

(2) 

U vícebřitých vrtáků bývá definován posuv na zub (břit) vztahem, [3] 

 
𝑓𝑧 =

𝑓

𝑧
 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] 

(3) 

kde z [-] je počet zubů (břitů) nástroje. 

1.1.2 Analýza průřezu třísky a sil 

Průřez třísky pro vrtání do plného materiálu je dán vztahem, [1] 

    𝐴𝐷 = ℎ𝐷 ∙ 𝑏𝐷 =
𝐷∙𝑓

4
 [𝑚𝑚2], (4) 

kde hD [mm] je jmenovitá tloušťka třísky, 

 bD [mm] je jmenovitá šířka třísky. 

Jmenovitá tloušťka třísky je [1]: 

    
ℎ𝐷 =

𝑓

2
 ∙ sin 𝜅𝑟 [𝑚𝑚]. 

(5) 

Jmenovitá šířka třísky je [1]: 
   

    
𝑏𝐷 =

𝐷

2 ∙ sin 𝜅𝑟
 [𝑚𝑚]. 

(6) 

Na Obr. 2 je znázorněn průřez třísky při vrtání dvoubřitým vrtákem i úhel κr použitý ve vztazích 
(5) a (6). 
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Obr. 2 Průřez třísky při vrtání dvoubřitým vrtákem [3] 

Jakost povrchu po vyvrtání díry je různá a je závislá na konkrétních parametrech nástroje a 
řezných podmínkách. Při běžných technologiích se dosahuje drsnosti povrchu od Ra 12,5 µm 
až k Ra 3,2 µm. [4] Spodní hodnota drsnosti však může být i mnohem nižší v závislosti na 
použité technologii, řezných podmínkách i obráběném materiálu. [5; 6] 

Výsledná síla pro nástroje se symetrickými břity vůči ose nástroje je tvořena několika složkami. 
Lze ji rozdělit na řeznou Fc, posuvovou Ff a pasivní Fp. Vektory sil působících při vrtání 
dvoubřitým šroubovitým vrtákem lze vidět na Obr. 3. Jednotlivé složky jsou dány součtem 
nebo rozdílem hodnot složek na obou břitech nástroje [1]: 

   řezná síla 𝐹𝑐 = 𝐹𝑐1 + 𝐹𝑐2 [𝑁], (7) 

   posuvová síla 𝐹𝑓 = 𝐹𝑓1 + 𝐹𝑓2 [𝑁], (8) 

   pasivní síla 𝐹𝑝 = 𝐹𝑝1 − 𝐹𝑝2 [𝑁]. (9) 

Při dokonalém nabroušení vrtáku jsou síly na obou břitech shodné. Vztahy jednotlivých sil jsou 
pak následující [1; 3]: 

    
𝐹𝑐1 = 𝐹𝑐2 =

𝐹𝑐

2
 [𝑁], 

(10) 

    
𝐹𝑓1 = 𝐹𝑓2 =

𝐹𝑓

2
 [𝑁], 

(11) 

    
𝐹𝑝1 = 𝐹𝑝2 =

𝐹𝑝

2
→ 𝐹𝑝 = 0 [𝑁]. 

(12) 
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Obr. 3 Silové působení při vrtání [1] 

Jednotlivé síly podobně jako u soustružení lze stanovit pro celý nástroj pomocí empirických 
vztahů [1; 2]: 

    𝐹𝑓 =  𝐶𝐹𝑓
∙ 𝐷

𝑥𝐹𝑓 ∙ 𝑓
𝑦𝐹𝑓  [𝑁], (13) 

    𝐹𝑐 =  𝐶𝐹𝑐
∙ 𝐷𝑥𝐹𝑐 ∙ 𝑓𝑦𝐹𝑐  [𝑁], (14) 

kde: 𝐶𝐹𝑓
 , 𝐶𝐹𝑐

 [-] jsou konstanty, zahrnující především vliv obráběného materiálu, 

 𝑥𝐹𝑓
 , 𝑥𝐹𝑐

 [-] jsou exponenty vyjadřující vliv průměru vrtáku, 

 𝑦𝐹𝑓
 , 𝑦𝐹𝑐

 [-] jsou exponenty vyjadřující vliv posuvu na otáčku. 

Další způsob, jak určit řeznou sílu, je pomocí měrného řezného odporu obráběného materiálu 
kc [MPa]. Měrný řezný odpor (měrná řezná síla), je definován jako síla ve směru hlavního 
řezného pohybu vztažená na jednotku průřezu třísky. Řezná síla je definována vztahem [1; 2]: 

    𝐹𝑐 = 𝑘𝑐 ∙ 𝐴𝐷 = 𝑘𝑐 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑓 [𝑚𝑚], (15) 

kde:  AD [mm2] je jmenovitý průřez třísky, 

 ap [mm] je šířka záběru ostří, 

 f [mm] je posuv na otáčku.  
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Velikost měrného řezného odporu se obvykle nachází v odborné literatuře nebo v katalozích 
a příručkách od výrobců nástrojů. 

1.1.3 Řezný moment 

Za předpokladu správně vybroušeného vrtáku a znalosti celkové řezné síly Fc lze odvodit vztah 
pro výpočet řezného momentu k ose vrtáku [1]: 

    
𝑀𝑐 = 2 ∙

𝐹𝑐

2
∙ 𝑥𝑀 [𝑁𝑚], 

(16) 

kde:  xM [mm] je vzdálenost působiště síly Fc od osy vrtáku. 

V případě, že se tato vzdálenost rovná polovině poloměru vrtáku, jak je uváděno v literatuře 
[1], lze vztah (16) zjednodušit na:  

    
𝑀𝑐 = 𝐹𝑐 ∙

𝐷

4
 [𝑁𝑚]. 

 (17) 

Po úpravách a zavedení substitucí dle [1] získáme empirický vztah:   

    
𝑀𝑐 = 𝐶𝑀 ∙ 𝐷𝑥𝑀 ∙ 𝑓𝑦𝐹𝑐

𝐷

4
 [𝑁𝑚], 

 (18) 

kde:  CM [-] je konstanta zahrnující vliv obráběného materiálu, 

 xM [-] je exponent vyjadřující vliv průměru vrtáku, 

 𝑦𝐹𝑐
 [-] je exponent vyjadřující vliv posuvu na otáčku. 

1.1.4 Šroubovitý vrták 

Šroubovitý vrták je tvarový nástroj sloužící pro vrtání převážně krátkých, ale i hlubokých děr. 
Obvykle jsou šroubovité vrtáky dvoubřité se dvěma protilehlými šroubovitými drážkami pro 
odvod třísky z místa řezu. Hlavní části a popis geometrie jsou uvedeny na Obr. 30. Šroubovitá 
část vrtáku je tvořena dvěma drážkami, které jsou propojeny jádrem v ose vrtáku. Tloušťka 
jádra se obvykle pohybuje v rozmezí 0,25 až 0,5 ∙ D a ovlivňuje tuhost nástroje. Pro zmenšení 
tření vrtáku v díře jsou vedlejší hřbety vrtáku odlehčeny – jmenovitý průměr vrtáku je pouze 
na úzké hřbetní fazetce a tělo vrtáku se směrem ke stopce mírně kuželovitě zužuje. [3] 

Úhel stoupání šroubovice je volen podle obráběného materiálu. Obecně lze říci, že pro tvrdé 
materiály s drobivou třískou se používají menší úhly než pro materiál houževnatý s dlouhou 
třískou. Přibližný přehled úhlů stoupání šroubovice drážek pro vybrané materiály je uveden 
v tabulce Tab. 1. Úhel špičky u běžného šroubovitého vrtáku pro vrtání nelegovaných ocelí se 
střední pevností a litin se střední tvrdostí dosahuje hodnoty εr = 2κr = 118°. Pro vrtání plastů a 
tvrdých pryží se úhel pohybuje okolo 90° a pro vrtání do těžkoobrobitelných materiálů okolo 
140°. Někdy se špička vrtáku vybrušuje pod dvěma úhly, což snižuje opotřebení nástroje 
v důsledku nižšího tepelného namáhání a dochází k snížení posuvové síly. Ze stejného důvodu 
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se může špička zaoblovat, čímž se dosahuje opět vyšší trvanlivosti. U zaoblené špičky je 
mnohem obtížnější přesné broušení nástroje. [3] 

Tab. 1 Přehled úhlů stoupání šroubovice pro vybrané materiály [7] 

Obráběný materiál Úhel stoupání [°] 

Konstrukční ocel, šedá a temperovaná litina 25 
Bronz hliníkový, niklový, manganový a mosaz 12 
Hliník, měď a slitiny hořčíku 40 
Slitiny hliníku a bronz cínový 25 
Plasty a mramor 12 

Hlavní ostří vrtáku jsou spojena příčným ostřím. V daném místě nástroje je výrazně zvyšován 
řezný moment nástroje a posuvová síla. Z důvodu zmenšení posuvové síly a krouticího 
momentu bývají vrtáky mnohdy podbroušeny pro zkrácení příčného ostří. 

U šroubovitého vrtáku jsou nástrojové úhly čela a hřbetu proměnné podél hlavního ostří. 
Z hlediska procesu řezání je to nevýhodné zejména s přihlédnutím na nulovou řeznou rychlost 
v ose nástroje. Velikost úhlů proto bývá ovlivněna podbroušením hlavních hřbetů. Typy 
podbroušení, které mohou být realizovány podle kuželové, válcové, šroubovité nebo rovinné 
plochy jsou uvedeny na Obr. 4. Rovinné broušení je zpravidla nejjednodušší, avšak nesplňuje 
podmínku zvětšení úhlu hřbetu v blízkosti příčného ostří. Užívá se pro vrtáky do průměru  
10 mm. Válcové ostření se používá pro malé průměry vrtáků a stejně jako ostření rovinné, 
nezajišťuje lepší úhel hřbetu. Nejčastěji používaným způsobem je kuželové ostření. Hřbetní 
plocha je tvořena jako část pláště kužele. Vrchol pomyslného kužele je postaven tak, aby u 
příčného ostří vznikl vlivem menšího poloměru zakřivení větší úhel hřbetu. Šroubovité ostření 
vzniká kombinací axiálního pohybu brousícího kotouče a rotačního pohybu vrtáku. Tím vzniká 
hřbetní plocha ve tvaru šroubovice. Díky zlepšení geometrie vrtáku (hřbetních úhlů u příčného 
ostří) má nástroj lepší středící vlastnosti a klade menší odpor při vnikání do materiálu. [8; 3] 

 

Obr. 4 Způsoby podbroušení hřbetních ploch šroubovitých vrtáků [3] 

Pro zlepšení tvorby třísky v oblasti příčného ostří a snížení sil působících na nástroj v procesu 
řezání dochází k broušení čela vrtáku. V normě DIN 1412 jsou uvedeny různé způsoby broušení 
čela vrtáků. Obr. 5 zobrazuje typy ostření vrtáků dle této normy. 
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Obr. 5 Typy ostření vrtáků (dle DIN 1412) [9] 

Jednotlivá označení ze schématu výše jsou [9]: 

 N  – podbroušená kuželová plocha (nejpoužívanější ostření břitu), 

A  – podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu (zlepšuje 
centrování při vrtání), 

B  – podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu s korekcí úhlu čela 
(zabraňuje držení vrtáku v díře, stabilizuje vrták), 

C  – podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu (pro vrtání 
hlubokých děr), 

D  – podbroušená kuželová plocha, lomený břit (zmenšuje riziko vylamování 
okrajů břitů a zlepšuje odvod tepla), 

 E  – ostření s vrcholovým úhlem 180° a středícím hrotem, 

 M  – mikrovrtáky, 

 S  – speciální ostření. 

1.2 Řezné materiály 

Oblast řezných materiálů prošla v minulosti mohutným vývojem, jehož výsledkem je dnes 
poměrně široká škála řezných materiálů různých druhů. Samotný vývoj byl založen na 
požadavcích zákazníka. Těmito požadavky jsou zejména různé podmínky obráběcího procesu 
a maximální produktivita práce. 

Rozdílné podmínky realizace obráběcích procesů vyžadují mnoho řezných materiálů s různými 
chemicko-fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi. V současné době je tato 
potřeba pokryta těmito řeznými materiály: 

- rychlořezné oceli (RO), 
- slinuté karbidy (SK), 
- cermety a řezná keramika (RK), 
- supertvrdé řezné materiály: polykrystalický diamant (PD) a kubický nitrid bóru (KNB). 
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Výběr řezného materiálu, který bude použit na danou operaci obrábění, je vždy závislý na 
podmínkách realizace daného procesu i na efektivnosti provedení obráběcí operace. Samotný 
výběr ideálního řezného materiálu není jednoduchou záležitostí. V současnosti existuje 
tzv. soubor řezných materiálů, kde má každý řezný materiál svoji ekonomicky výhodnou oblast 
použití. Tyto oblasti se v určitém rozsahu překrývají, jak lze vidět na Obr. 6. Oblasti jsou ve 
zmíněném souboru řezných materiálů vyjádřené v závislosti na základních řezných 
podmínkách (řezná rychlost – posuvová rychlost), což odpovídá také vztahu mezi základními 
materiálovými vlastnostmi (tvrdost – houževnatost). Na Obr. 7 lze pozorovat konkrétní 
hodnoty vybraných vlastností řezných materiálů (tvrdost, ohybová pevnost, pracovní teplota). 
[2] 

 

Obr. 6 Oblasti použití řezných materiálů [2] 

Ze schématu je patrné, že v této chvíli neexistuje materiál, který by se dal označit jako ideální 
(myšleno jako vhodný pro veškeré typy obráběcích procesů). Supertvrdé materiály (PD – 
polykrystalický diamant a PKNB – polykrystalický nitrid boru) jsou využívány především pro 
obrábění hliníkových slitin o řezné rychlosti až 5000 m/min. Užití polykrystalického diamantu 
je omezeno vysokou afinitou k železu. Z tohoto důvodu se nepoužívá pro obrábění ocelí a litin. 
Na druhé straně schématu stojí rychlořezné oceli, které mají nízkou tvrdost, avšak disponují 
vysokou houževnatostí. Jsou vhodné pro obrábění s tvarově složitějšími nástroji. [3] 
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Obr. 7 Hodnoty vybraných vlastností řezných materiálů [2] 

Cílem dnešní doby je zvyšovat produktivitu práce. Stejně je tomu i v případě obrábění – zvýšit 
produktivitu práce při dodržení tvarových a rozměrových požadavků zákazníka. Zvyšování 
produktivity v případě obrábění lze dosáhnout zvýšením úběru materiálu za jednotku času, 
čehož je možné dosáhnout zvyšováním řezných parametrů (řezné rychlosti, posuvu, hloubky 
řezu). Na Obr. 8 je vidět, jak se zvyšovala řezná rychlost v závislosti na vývoji nových řezných 
materiálů v průběhu 20. století.  

 

Obr. 8 Vývoj řezných rychlostí nových řezných materiálů v průběhu 20. století [10] 

Oblast řezných materiálů je v současnosti poměrně široká. Neočekává se vývoj ve směru 
objevování zcela nových druhů řezných materiálů, ale spíše zlepšování vlastností u existujících 
druhů řezných materiálů. [11; 12] 

Jedním ze způsobů, jak lze efektivně zvýšit potřebné vlastnosti řezných materiálů, je vytvoření 
tenkého povlaku na funkčních plochách řezného nástroje. Tomuto způsobu zlepšování 
vlastností řezného nástroje je věnována kapitola 1.3 Povlakování. 
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Další ze způsobů, jak zlepšit mechanické vlastnosti u slinutých karbidů, cermetů a řezné 
keramiky je zmenšování velikosti zrna tvrdých částic. Materiály s jemnějším zrnem se vyznačují 
vyšší tvrdostí, lomovou houževnatostí a pevností v ohybu, což vede k delší trvanlivosti 
nástroje. Dále se pro zlepšení vlastností řezného nástroje používají tzv. strukturně gradientní 
materiály, a to konkrétně v oblasti slinutých karbidů určených pro povlakování. Lze sem 
zahrnout materiály, jejichž struktura se v objemu výrobku mění podle potřebných konečných 
vlastností nástroje, a také dle dalšího technologického zpracování (povlakování). Změnou 
struktury v objemu výrobku lze dosáhnout zvýšení odolnosti proti opotřebování v oblasti 
hrotu nástroje (zvýšení podílu tvrdých složek), zvýšení adheze a houževnatosti na rozhraní 
substrát – povlak (zvýšení obsahu spojovací fáze např.: kobaltu na povrchu) nebo zvýšení 
odolnosti proti vylamování (zvýšení obsahu spojovací fáze v oblasti řezné hrany nástroje). [10] 
Níže bude uveden stručný přehled vybraných skupin nástrojových materiálů. 

1.2.1 Nástrojové oceli 

Podobně jako na ostatní řezné materiály jsou i na nástrojové oceli kladeny často protichůdné 
požadavky. Někdy se požaduje vysoká tvrdost a pevnost, jindy jsou tyto vlastnosti potlačeny, 
aby byla získána vysoká houževnatost. U nástrojových materiálů pracujících za tepla musí 
mechanické vlastnosti zůstat zachovány i za těchto pracovních teplot. Pro všechny nástroje je 
důležitá vysoká odolnost proti abrazivnímu a adhezivnímu opotřebení. U některých nástrojů 
jsou tyto vlastnosti potřebné i za zvýšených teplot. U nástrojových ocelí je požadována vysoká 
čistota, tj. nízký obsah vměstků, a rovnoměrné rozložení karbidů z důvodu snížení nebezpečí 
praskání nástrojů při dalších technologických úpravách (kalení) a zamezení vylamování břitu 
v průběhu obrábění. U nástrojových ocelí se obvykle rozlišují tři kategorie podle chemického 
složení. [2; 4] Jsou to: 

- nelegované oceli, 
- legované oceli (nízkolegované, střednělegované), 
- vysokolegované oceli. 

Tab. 2 Rozdělení, značení, vlastnosti a užití nástrojových ocelí 

Oceli Nelegované Legované Vysokolegované 

Označení 19 0xx–19 2xx 19 3xx–19 7xx 19 8xx 
Obsah C [%] 0,5–1,5 0,8–1,2 0,7–1,3 
Obsah leg. prvků [%] <1,0 10–15 >30 
Leg. prvky Mn, Si, Cr Cr, W, Mo, V, Mn, Si, Ni W, Mo, Cr, V, Co 
Kal. prostředí voda olej vzduch 
Tvrdost po kalení [HRC] 62–64 66 64–68 

Užití ruční nástroje 
strojní nástroje pro 

nižší hodnoty vc 
strojní nástroje 

1.2.2 Slinuté karbidy 

Počátek slinutých karbidů se váže k zjištění přítomnosti tvrdých karbidických částic (obvykle 
karbid wolframu) v kovové matrici nástrojových ocelí. Na počátku vývoje se vědci snažili 
vyvinout materiál, u kterého by byl podíl těchto tvrdých částic mnohem vyšší (přibližně 30 %). 
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Materiál s vysokým obsahem karbidických částic se podařilo vyrobit až se změnou technologie 
– práškové metalurgie. Tento materiál obsahuje 90 % a více karbidických částic. [2] 

V prvních aplikacích byly destičky ze slinutého karbidu pájeny do ocelových držáků, následně 
se však přešlo k mechanickému upínání. V současnosti je drtivá většina nástrojů s mechanicky 
upínanou vyměnitelnou břitovou destičkou. 

Dle normy ČSN ISO 513 se nepovlakované slinuté karbidy pro řezné aplikace rozdělují dle jejich 
zrnitosti symboly HW a HF. Podle užití se dělí do šesti skupin – P, M, K, N, S, H. Tyto skupiny se 
dělí na podskupiny s dvoumístným číslem (P10, P30, K01 atd.), které vyjadřuje houževnatost 
a odolnost vůči otěru. S rostoucím číslem podskupiny roste obsah pojícího kovu a společně 
s ním i houževnatost a pevnost v ohybu. Tvrdost naopak klesá. Z pohledu řezných podmínek 
roste posuvová rychlost, průřez třísky a klesá řezná rychlost. 

Skupina P  
Tato skupina je značena barvou modrou. Nástroje jsou určeny pro materiály tvořící dlouhou 
třísku jako jsou uhlíková ocel, slitinová ocel a feritické korozivzdorné oceli. Proces obrábění je 
doprovázen velkými řeznými silami a značným opotřebením na čele nástroje. [11] 

Skupina M 
Skupina M má barvu žlutou. Do skupiny M se řadí materiály obsahující velké množství různých 
karbidů. Skupina M je označována jako skupina pro univerzální použití. Je vhodná pro obrábění 
materiálů tvořící dlouhou a střední třísku, jako jsou lité oceli, austenitické korozivzdorné oceli 
a tvárné litiny. SK z této skupiny se vyznačují relativně vysokou houževnatostí, a proto je lze 
použít i pro přerušovaný řez a těžké hrubovací operace. [11] 

Skupina K 
Jedná se o skupinu, která se značí červenou barvou. Skupina K je vhodná k obrábění materiálů 
s krátkou a drobivou třískou (zejména šedé litiny, neželezné slitiny a nekovové materiály). 
Nehodí se pro obrábění materiálů s dlouhou třískou z důvodu vysokého tepelného zatížení 
v oblasti čela nástroje (tvrdost karbidu wolframu, tvořící jedinou strukturní složku této 
skupiny, klesá rychleji s rostoucí teplotou než tvrdost jiných karbidů). [11] 

Skupina N  
Skupina N se zpravidla označuje barvou zelenou. Nástroje se používají pro obrábění 
neželezných slitin na bázi Cu, Al nebo Mg. Dále se užívají k obrábění plastů, dřeva a 
kompozitních materiálů. [13] 

Skupina S 
Skupina S se značí barvou hnědou. Řezné nástroje z této skupiny se užívají pro obrábění 
speciální žárupevné slitiny na bázi Ni, Co, Fe a Ti. [1] 

Skupina H  
Tato skupina je označována barvou šedou. Nástroje se užívají pro obrábění zušlechtěných ocelí 
nad 48 HRC, kalených ocelí a tvrzených litin. [1; 13] 

1.2.3 Řezná keramika 

Řezná keramika je velmi tvrdý materiál, chemicky neaktivní s materiálem obrobku a vysoce 
odolný vůči vysokým teplotám. Vyznačuje se mimořádnou odolností proti otěru při použití 
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vysokých řezných rychlostí. Mezi další výhody lze zařadit dostupnost základních surovin a 
relativně nízkou cenu. Nevýhodou je jeho křehkost. [14] 

Řeznou keramiku lze rozdělit následovně [15; 16; 17; 14]: 

 1. Oxidová keramika 
Základní složkou této keramiky je oxid hlinitý (Al2O3). 

a) Čistá (99,5 %) – užívá se pro dokončovací operace při soustružení šedé litiny, 
uhlíkových a nízkolegovaných ocelí. Barva je bílá nebo šedá. 

b) Polosměsná – kromě oxidu hlinitého se přidává i ZrO2 pro zlepšení řezivosti (zabraňuje 
šíření trhlin v materiálu). VBD (vyměnitelné břitové destičky) jsou černé. 

c) Směsná – obsahuje kromě Al2O3 i další materiály s vyšší tepelnou vodivostí (TiC nebo 
TiN). Tím se dosahuje větší odolnosti vůči teplotnímu šoku. VBD mají černou barvu.  

 2. Nitridová keramika 
Hlavní složkou této řezné keramiky je nitrid křemičitý (Si3N4). Materiál se vyznačuje vyšší 
houževnatostí než výše zmíněná oxidová keramika. Oproti oxidové keramice má nižší 
mechanické a chemické vlastnosti. Při vysokých teplotách má materiál stále vysokou tvrdost 
na rozdíl od SK. Materiál je vhodný k obrábění s přerušovaným řezem a měnící se hloubkou 
řezu. 

 3. Vyztužená keramika 
Vlastnosti keramických materiálů lze zlepšit přidáním tzv. whiskerů, což jsou vlákna karbidu 
křemíku (SiC), do keramické matrice. Zvyšuje se tím houževnatost, odolnost proti teplotním 
šokům, pevnost v tahu a odolnost proti opotřebení. Podíl těchto vláken v materiálu se 
pohybuje okolo 30 %. Nástroje z vyztužené keramiky se používají pro obrábění žáruvzdorných 
slitin, kalené oceli a pro přerušovaný řez.  

1.2.4 Cermety 

Samotný název této skupiny nástrojových materiálů vznikl složením dvou slov a to „CERamics“ 
(keramika) a „METal“ (kov). Jak už název napovídá, cílem bylo dosáhnout takových 
mechanických vlastností, které by se rovnaly tvrdosti keramiky a houževnatosti kovu. [11; 14] 

Cermet je slinutý karbid obsahující místo karbidu wolframu jiné tvrdé částice (zejména TiC a 
TiN). Dalšími stavebními prvky tohoto materiálu jsou částice sekundárních tvrdých fází (Ta, Nb, 
W) a pojivový materiál (Co nebo Ni). [14] 

Mezi přední vlastnosti cermetu se řadí vysoká tvrdost i při vyšších teplotách, vynikající 
odolnost vůči adhezi, vysoká chemická stabilita a odolnost vůči tvorbě nárůstku a oxidaci. 
Používají se pro dokončovací operace za účelem získání vyšší jakosti povrchu. Cermety jsou 
vhodné k obrábění korozivzdorných ocelí. Nelze je však použít pro obrábění žáruvzdorných 
slitin kvůli vysokému obsahu niklu. [1; 11; 14] 

1.2.5 Supertvrdé materiály 

Mezi supertvrdé materiály lze zahrnout dva synteticky vyrobené materiály, a to polykrystalický 
diamant (PD) a kubický nitrid boru (KNB nebo PKNB – polykrystalický). Oba tyto materiály mají 
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velmi dobré mechanické vlastnosti a jsou užívány jako řezné nástroje pro speciální aplikace. 
Mezi základní vlastnosti supertvrdých materiálů se řadí vysoká tvrdost a pevnost, odolnost 
proti abrazivnímu opotřebení, odolnost proti tepelným a rázovým šokům a vysoká pevnost 
v ohybu a tlaku. [2] 

Polykrystalický diamant nemůže být použit pro obrábění materiálů na bázi železa, protože za 
zvýšených teplot se diamant začne měnit na grafit a dochází k difúzi mezi nástrojem a 
obrobkem. Následně dochází k rychlému opotřebení v důsledku probíhajících chemických 
reakcí. Supertvrdé materiály se uplatňují pro obrábění hliníkových slitin, bronzů, mosazi, 
kompozity vyztužené různými druhy vláken, titanu a jeho slitin, keramiky a další. Kvůli vysoké 
ceně těchto materiálů se nevyplatí jejich používání pro měkké materiály z důvodu vyššího 
opotřebení. [2] 

1.3 Povlakování 

Technologie povlakování řezných nástrojů dosahuje v posledním období vysokého tempa 
růstu. První povlaky vznikly na počátku 80. let minulého století.  V současnosti existuje více 
než 70 typů povlaků, přičemž za kritérium rozdílnosti je považováno pouze odlišné chemické 
složení. Nabídka povlaků je však mnohem pestřejší. Komerční firmy nabízejí povlaky lišící se 
zejména ve struktuře. Velikost vrstev je od mikrometrů po nanometry. [18] 

1.3.1 Účel povlakování 

Nyní se drtivá většina výrobců snaží zvýšit produktivitu výroby a minimalizovat náklady. 
Hlavním cílem vývoje řezných nástrojů je vytvoření takové funkční plochy, která i při vysokých 
řezných parametrech odolá nepříznivým degradačním procesům probíhajících v kontaktu 
s obráběným materiálem. Jak již bylo zmíněno, jedním ze způsobů, jak lze zlepšit požadované 
vlastnosti je povlakování. Cílem povlakování je zvýšení produktivity obrábění i zvýšení 
trvanlivosti řezných nástrojů. 

Níže je uveden přehled, čeho lze dosáhnout při povlakování [10; 19; 20]:  

- vysoké odolnosti vůči opotřebení otěrem při nízkých i vysokých teplotách řezání 
v důsledku vysoké tvrdosti povlaků, 

- vysoké chemické stálosti, která zabraňuje oxidaci a chemicky-difúzním jevům, 
- ochrany základního řezného materiálu před teplem, které vzniká v průběhu řezného 

procesu (v případě užití povlaku s nízkou tepelnou vodivostí – např.: AlTiN), 
- zachování fyzikálně-mechanických vlastností nástrojového materiálu, 
- snížení třecí síly, 
- zlepšení jakosti obráběného povrchu v důsledku zlepšení utváření a odvodu třísky, 
- snížení teploty při obrábění, 
- zachování rozměrové přesnosti nástrojů, 
- zmenšení časových ztrát na výměnu nástroje v důsledku zvýšení trvanlivosti řezné 

hrany nástroje. 
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1.3.2 Vznik povlakované vrstvy 

Povlak vzniká dopadajícími atomy povlakovaného materiálu na substrát. Atomy na povrchu 
substrátu se zachytí procesy sorpce (fyzikální nebo chemické). Po tomto povrchu se pohybují 
volně a následně jsou zachyceny vazbou nebo uvolněny zpět. Depoziční proces probíhá 
následovně. [21] 

a) Atomy deponovaného materiálu se přesouvají k substrátu, kde probíhají fyzikální 
interakce. Atomy se slabě navážou k povrchu. 

b) Atomy na povrchu difundují. Podle afinity mezi atomy a substrátem se mezi nimi 
vytváří chemické vazby. 

c) Dochází ke shlukování atomů, tzv. nukleaci. 
d) Shluky atomů se zvětšují a povlak začíná srůstat. 
e) Ostrůvky atomů se zvětšují a přijímají nové atomy až do pokrytí celého substrátu. 
f) Nakonec vzniká souvislá vrstva, která zvětšuje svoji tloušťku. 

Celý proces je schematicky popsán níže na Obr. 9. 

 

Obr. 9 Schéma vzniku povlaku [21]: a) posun deponovaných atomů k substrátu, b) vznik 

vazby atomů k povrchu, c) shlukování atomů, d) vznik ostrůvků jader, e) růst ostrůvků díky 

nově příchozím atomům, f) vznik nové vrstvy po celém povrchu substrátu 

Samotný růst vrstvy může probíhat třemi způsoby, jak je znázorněno na Obr. 10. U růstu Frank-
van der Merwe (Obr. 10 a)) jsou atomy velmi slučitelné se substrátem, a proto se připojí spíše 
přímo na něj. Substrát je pokryt hladkým a konformním povlakem. Další ze způsobů růstu 
povlaku je Volmer-Weber znázorněný na Obr. 10 b). Vzájemné působení mezi atomy je silnější 
než mezi atomy a substrátem. Dochází tak ke shluku atomů a tvorbě ostrůvků. Třetí možný 
způsob Stranski-Krastanov je kombinací dvou předchozích. Nejprve dojde k vytvoření 
konformního povlaku a jakmile dosáhne kritické tloušťky, začnou vznikat zmíněné ostrůvky 
atomů. Kombinovaný růst lze vidět na Obr. 10 c). 
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Obr. 10 Modely růstu vrstvy: a) vrstvený růst, b) ostrůvkový růst, c) kombinovaný růst [21] 

1.3.3 Rozdělení povlaků dle vývojových stupňů 

Dle literatury [2; 11] lze uvést rozdělení povlaků podle vývojových stupňů: 

Povlaky 1. generace: do této generace se řadí jednovrstvý povlak (TiC) s tloušťkou přibližně  
7 µm. Vrstva se značí velmi špatnou přilnavostí k základnímu materiálu, což bylo zapříčiněno 
špatnou technologií výroby (mezi podkladem a povlakem vznikal křehký eta-karbid).  

Povlaky 2. generace: jedná se opět o jednovrstvý povlak (TiC, TiCN, TiN) avšak bez křehkého 
eta-karbidu. Vývoj technologie zamezil odlupování vrstvy při chodu nástroje. Došlo ke zvýšení 
tloušťky povlaku až na 13 µm. Samotný povlak lze vidět na Obr. 11. 

Povlaky 3. generace: do tohoto vývojového stupně se řadí vícevrstvý povlak složený ze dvou, 
tří, ale i více vrstev. Vrstvy jsou ostře ohraničeny mezi jednotlivými přechody. Na místa nejblíže 
k podkladu jsou nanášeny vrstvy s lepší přilnavostí, ale nižší odolností proti opotřebení. 
Naposledy jsou nanášeny vrstvy s vysokou tvrdostí a vysokou odolností proti opotřebení a 
oxidaci za vysokých teplot. Jednotlivé vrstvy bývají nejčastěji řazeny v tomto pořadí (od 
podkladu k povrchu): TiC-Al2O3, TiC-TiN, TiC-TiCN-TiN, TiC-Al2O3-TiN, TiCN-Al2O3-TiN, jak lze 
vidět na Obr. 11. 

 

Obr. 11 Typy povlaků [2]: povlak 2. generace (vlevo) a povlak 3. generace (vpravo) 

Povlaky 4. generace: jsou speciální vícevrstvé povlaky (více než 10 vrstev) s méně či více 
výraznými přechody mezi jednotlivými vrstvami, jak lze vidět na Obr. 12. K výrobě jsou použity 
stejné materiály jako u 3. generace povlaků. Výroba je umožněna cíleným řízením atmosféry.  
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Velkou výhodou se může jevit odklánění a zpomalování šíření trhlin od povrchu k substrátu. 
Mezi povlaky 4. generace patří kromě multivrstvého povlaku také gradientní vrstvy, 
nanokompozitní povlaky nebo diamantové povlaky. 

 

Obr. 12 Povlak 4. generace [2] 

1.3.4 Rozdělení povlaků dle výrobní metody 

Další možný způsob rozdělení je podle metody, kterou povlaky vznikají. Mezi základní 
povlakovací metody se řadí chemická depozice (CVD) a fyzikální depozice z plynné fáze (PVD). 

CVD (chemical vapor deposition)  
Povlakování touto metodou se děje za teplot 1000–1200 °C a tlaku 1–100 kPa. Povlaky mají 
tloušťku mezi 5–15 μm. Vazba mezi povlakem a substrátem bývá silnější než u PVD metody, 
což způsobuje větší tvrdost a delší životnost povlaků. [11] Jedná se o chemický proces, který 
je založen na reakci plynných sloučenin v bezprostřední blízkosti substrátů. Výchozí plyny, 
obsahující prchavou sloučeninu, se po přivedení energie (ohřev, plazmový oblouk, laser) 
chemicky rozkládají. Po reakci dochází k uložení produktů na povrch substrátu. V reaktivní 
komoře je poměrně hojně zastoupen nosný plyn (např. Ar), který dopravuje směs plynů 
k povrchu. Nosný plyn také umožňuje řízení celého procesu a ovlivňuje rychlost růstu vrstvy 
povlaku. CVD proces je ekonomicky nejvýhodnější pro tvorbu silných vrstev a také všude, kde 
je nutné povlakovat nepřístupné dutiny a drážky. Nevýhodou se jeví vysoká teplota, která 
znemožňuje deponovat některé typy vrstev (např. TiAlN) a zamezuje povlakování nástrojů 
z rychlořezné oceli. Mohlo by dojít k tepelnému ovlivnění a degradaci základního materiálu. 
Dalším nedostatkem metody je zaoblování hran v důsledku velké tloušťky vrstvy. Za nevýhody 
lze dále považovat ovlivnění podkladového materiálu (snížení ohybové pevnosti) a tahová 
zbytková napětí v povlaku. Výhodou jsou relativně nízké náklady na zařízení a řízení procesu. 
Proto je metoda CVD vhodná pro velkosériovou a hromadnou výrobu. [2] Na Obr. 13 lze vidět 
schematické znázornění povlakovacího zařízení pro metodu CVD. 
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Obr. 13 Schéma povlakovacího zařízení pro metodu CVD [2] 

 

PVD (physical vapour deposition)  
Depozice touto metodou probíhá za nižších teplot (500 °C) než u CVD povlakování. [22] Díky 
tomu nedochází k tepelnému ovlivnění nástroje. Tloušťka povlaku se pohybuje mezi 1–5 μm. 

Povlak bývá nejčastěji vytvářen [11]: 

- napařováním, 
- naprašováním, 
- iontovou implantací. 

Původně byla metoda vyvinuta pro povlakování nástrojů z rychlořezných ocelí (RO). 
V současné době se hojně využívá i u břitových destiček ze slinutého karbidu (SK). Mezi výhody 
deponování metodou PVD se řadí zbytková tlaková napětí v povlaku, možnost povlakování 
ostrých hran a neovlivnění základního materiálu. Na druhou stranu je nutná důkladnější 
příprava podkladu a nutnost pohybu vzorků v průběhu depozice. Metodou není možné 
povlakovat plochy, které jsou odvrácené od místa odpařovaného povlakovaného kovu, tzv. 
stínový efekt. Tato místa by tak zůstala bez povlaku. Ve srovnání s CVD metodou vzniká tenčí 
vrstva a je menší množství výběru typů povlaků. [2] 

Proces napařování probíhá ve středním až vysokém vakuu, tj. při tlaku pod 1 Pa. Při napařování 
je čistý kov (např. Ti) odpařován pomocí el. oblouku, svazkem elektronů nebo odporovým 
ohřevem. Emitované atomy začnou reagovat s atmosférou komory. Atmosféra v komoře je 
tvořena dvěma plyny – inertním a reaktivním (např. Ar a N2). Atomy s tepelnou energií 
dopadají na povrch substrátu, kde se usazují a vytvářejí homogenní vrstvu. [2]  
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Výhody obloukového napařování [11]: 

- lze odpařovat všechny elektricky vodivé materiály, 
- plazmový oblouk efektivně ionizuje odpařovaný materiál i reaktivní plyny, 
- znečištění terče je mnohem menší než u reaktivního naprašování, 
- před depozicí mohou být ionty materiálu povlaku urychlovány na vysokou energii. 

Nevýhody obloukového napařování [11]: 

- lze odpařovat pouze elektricky vodivé materiály, 
- roztavené makročástice (kapénky) vyvržené z katody se mohou dostat až do povlaku a 

vytvořit nežádoucí kuličky na jeho povrchu. Dopadu se lze bránit pomocí 
elektromagnetického filtru, který však snižuje rychlost depozice. 

 

Obr. 14 Schéma napařovacího zařízení [2] 

 

Naprašovací zařízení se skládá z katody (terče) vyrobené z materiálu, který bude nanesen na 
substrát, otočného držáku substrátů, odprašovacího plynu, vakuové komory, čerpacího 
systému (vývěvy) a zdroje energie, jak je vidět na Obr. 15. Na katodu je připojen záporný 
potenciál (-500 až -1000 V). Do komory je vpuštěn inertní plyn (obvykle Ar). Před terčem hoří 
doutnavý výboj vytvořený elektrický polem. Kladné ionty jsou pomocí elektrického pole 
urychleny na záporný terč, zatímco záporné elektrony dopadají na uzemněnou kostru komory. 
Těžké ionty s vysokou kinetickou energií odprašují jednotlivé atomy, a ty se usazují na vnitřních 
površích. Substráty se zpravidla umisťují před terč, a tak rozprášené atomy ulpí na nich. [11] 
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Obr. 15 Schéma naprašovacího zařízení [2] 

Výhody naprašování: 

- lze odprašovat a ukládat prvky, slitiny a chemické sloučeniny, 
- odprašovaný terč má vysokou životnost a je stabilním zdrojem par, 
- terč může mít různé tvary, např. válec nebo prut, 
- depoziční komora může mít i malý objem, 
- substrát a terč mohou ležet blízko sebe, 
- nízké zatížení tepelnou radiací. 

Nevýhody naprašování: 

- intenzita naprašování je ve srovnání s odpařovací metodou nízká, 
- pro zachování rovnoměrné tloušťky povlaku je nutné pohyblivé upevnění substrátu, 
- využití materiálu je špatné a terč drahý, 
- většina energie dopadající na terč se mění v tepelnou energii, která musí být odvedena, 
- u reaktivního naprašování je nutné přesné řízení složené atmosféry, aby nedošlo 

k znečištění terče. 

V Tab. 3 jsou porovnány vybrané charakteristiky PVD metod napařování a naprašování.  
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Tab. 3 Srovnání metod PVD napařování a naprašování [23] 

Charakteristika Napařování Naprašování 

Rychlost povlakování 
tisíce atomových vrstev za 
sekundu (u Al 0,5 μm/min) 

jedna atomová vrstva za 
sekundu 

Volba materiálu terče omezená téměř neomezená 
Čistota povlaku lepší možnost nečistot 

Zahřívání substrátu velmi nízké 
u magnetronového může 

být vysoké 

Poškození povrchu velmi malé 
poškození iontovým 

bombardováním 
Původní čistota není možná snadná 

Kontrola složení slitiny malá kontrola přísná kontrola 
Změna zdrojového materiálu snadné nákladné 

Zahřívání terče velké malé 

Jednotnost obtížná 
snadná na velkých 

plochách 

Cena nízké náklady nákladnější 
Přilnavost často špatná vynikající 

Stínový efekt velký malý 

Kontroly povlaku obtížné 
kontrola ovlivnění tlakem, 

teplotou 

 

Třetí metodou fyzikálního napařování je iontová implantace, která je kombinací dvou 
předchozích metod. Schematické znázornění lze vidět na Obr. 16. Mezi substrátem a terčem 
(zdrojem odpařovaného materiálu) je vytvořeno silné elektrické pole (50–1000 V). Při procesu 
dochází k elektrickému výboji v plynné atmosféře, který ionizuje částice plynu i odpařené 
částice čistého kovu. Reakcí iontů vzniká povlak, který se usazuje na povrchu substrátu. Povrch 
substrátu nebo deponovaný povlak je bombardován svazkem částic s vysokou energií. 
Zdrojem deponování může být odpařování, odprašování, plyny nebo páry. Na povrchu 
substrátu dopadají kromě atomů i kladné ionty z odprášeného terče. Tyto ionty je možné 
urychlit přídavným napětím mezi terčem a substrátem se záporným potenciálem. Urychlené 
ionty bombardují vzniklou vrstvu, částečně ji odprašují, čímž je samotná depozice zpomalena. 
Kvalita povlaku však roste. [11; 24] 

Ionty dopadající na substrát je možné libovolně urychlovat přiloženým napětím. Energie takto 
urychlených iontů se obvykle vyjadřuje v elektronvoltech (kladný ion s jedním odtrženým 
elektronem je urychlen na 1 eV při projití napětí 1 V). Pokud budou ionty urychleny nad  
100 keV, začnou pronikat pod povrch substrátu – označováno jako iontová implantace. [11; 
24] 
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Obr. 16 Iontová implantace [2] 

Výhody iontové implantace [11; 24]: 

- široký rozsah povlakových i podkladových materiálů, 
- rovnoměrný průběh procesu, ideální růst povlakované vrstvy, 
- odstranění kontaminované vrstvy na povrchu substrátu bombardovanými částicemi o 

vysoké energii a přesně definované chemické složení povlaku, 
- vynikající přilnavost povlaku k substrátu, tlakové napětí ve vrstvě a vysoká hustota 

povlaku, 
- lze aplikovat libovolné ionty do libovolné látky. 

Nevýhody iontové implantace [11]: 

- hloubka průniku iontů je malá a úměrná jejich energii, 
- průnik svazku do povrchu je bodový, 
- může dojít ke zvýšenému ohřevu substrátu, 
- bombardující plyny mohou být zachyceny v povlaku. 

1.3.5 Současnost PVD povlakování 

V dnešní době je možno PVD povlaky také dělit na jednovrstvé, vícevrstvé, gradientní a 
nanovrstvy. Vícevrstvé povlaky vynikají oproti povlakům jednovrstvým lepší odolností proti 
šíření trhlin a lepší kompenzací zbytkové tahové napjatosti v jednotlivých vrstvách. Nanovrstvé 
povlaky lze dále rozdělit na nanokompozitní, nanometrické, se supermřížkovou strukturou a 
nanogradientní. Povlaky můžeme také dělit podle tvrdosti, a to na tvrdé (nad 20 GPa), velmi 
tvrdé (nad 40 GPa) a ultratvrdé (nad 80GPa). [12] V práci [25] je potvrzeno, že tým profesora 
Vepřeka vytvořil nanopovlak o tvrdosti až 105 GPa, což odpovídá tvrdosti diamantu. 
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Přínos vývoje moderních nanovrstev je významný. Například podle práce [26], kde byly 
testovány nanokompozitní povlaky typu AlTiSiN v procesu vrtání. Prokázalo se přibližně 
poloviční opotřebení řezného nástroje ve srovnání s povlakem AlTiN.  

V práci [27] je zkoumána nanokompozitní multivrstva CrN/BCN. U této vrstvy byla dosažena 
tvrdost 25 GPa, což je vyšší tvrdost než u klasického CrN povlaku. Zvýšení tvrdosti je 
zapříčiněno zmenšením velikosti zrna. 

Přínos PVD povlakování je prokázán i v práci [28]. Zde byly srovnávány HSS nepovlakované 
vrtáky s povlakovanými při vrtání do austenitické korozivzdorné oceli. U vrtáků povlakovaných 
vrstvou TiN/MoN se prokázaly nižší řezné síly o 13 % a nižší teploty o 50 °C ve srovnání s vrtáky 
nepovlakovanými. Počet odvrtaných děr byl až 4,2krát vyšší ve srovnání s nepovlakovanými 
nástroji. V práci [29] jsou testovány povlakované a nepovlakované šroubovité vrtáky 
z rychlořezné oceli. Je zde prokázána vyšší kvalita povrchu obráběného materiálu při vrtání 
povlakovanými nástroji. 

Naopak nevhodnost povlakování se ukázala v práci [30]. Zde byly testovány nepovlakované a 
povlakované (TiAlN/TiN) vrtáky ze SK. U povlakovaných vrtáků byla zjištěna o 20 % nižší 
životnost nástroje ve srovnání v nástroji nepovlakovanými. To je pravděpodobně způsobeno 
menším úhlem na řezné hraně vrtáku (vyšší ostrosti ostří) u nepovlakovaných nástrojů. Na 
druhou stranu byla u povlakovaných nástrojů zjištěna vyšší přesnost obrobených děr a nižší 
řezný moment. 

1.3.6 Předdepoziční procesy 

Nedílnou součástí nanášení tenkých vrstev je příprava základního materiálu před samotnou 
depozicí. U systému tenká vrstva-substrát je vždy požadována dokonalá soudržnost systému. 
Za základní parametr bývá považována dobrá adheze – přilnavost vrstvy k substrátu. Adheze 
je významně ovlivněna nejen samotnými vlastnostmi povlakované vrstvy, ale také přípravou 
substrátu. V případě nedokonale provedené přípravy materiálu může dojít k selhání systému 
a odloupnutí vrstvy. Níže je uveden popis některých předdepozičních procesů. [31] 

Úprava řezných hran: na hranách nástrojů zejména ze slinutého karbidu jsou po broušení 
různé otřepy (defekty). Tyto defekty mohou být koncentrátory napětí a je třeba je odstranit. 
Odstranění probíhá omíláním, kartáčováním, honováním nebo otryskáváním. Samotný proces 
kartáčování lze vidět na Obr. 17. Úpravou řezné hrany může dojít až k 200% zvýšení životnosti 
nástroje. [31] 
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Obr. 17 Úprava řezných hran kartáčováním [32] 

Mechanické čištění nástroje: čištění ploch nástroje se provádí podobně jako úprava řezných 
hran nástroje. Plochy a hrany jsou vystaveny proudu abraziva za účelem odstranění nečistot. 
[32] 

Odmaštění: původně se mastné látky odstraňovaly z povrchu pomocí benzinu a petroleje. 
V současné době jsou tyto neekologické látky nahrazeny průmyslovými odmašťovadly znovu 
na bázi ropných derivátů. Moderní odmašťovadla však odpovídají ekologickým normám. 
Prostředky obsahují dearomatizované uhlovodíky a tenzidy, které brání nadměrnému 
odpařování a zajišťují dobrou smáčivost. Proces se uskutečňuje v běžně dostupných 
odmašťovacích zařízení podle požadovaných potřeb. [33] 

Mokré čištění: jedná se o kombinace metod využívající oplachy, tlakové oplachy, 
elektrochemické metody, ultrazvuk, vakuové sušení, resp. vyhřátí. K čištění jsou využívány 
průmyslové mycí linky s mycími a oplachovými vanami nebo jednovanové systémy 
s automatickou výměnou technologických lázní. Čištění je prováděno v alkalických roztocích 
obsahujících zpravidla KOH či NaOH. Do lázně mohou být přidány nízké přídavky tenzidů pro 
zvýšení odmašťovacího účinku. Veškeré čistící lázně se provádějí s demineralizovanou vodou. 
Po procesu čištění nastává fáze oplachu, která nejen odstraňuje zbytky lázní, ale také 
ochraňuje povrch proti korozi. Pro povlakování se obvykle používají pasivátory s krátkou 
dobou působení do 2 dnů. Oplachové lázně musí obsahovat minimální množství solí a jiných 
látek rozpuštěných ve vodě. V poslední fázi mokrého čištění musí dojít k rychlému osušení 
povrchů. K tomu je využíváno kombinace metod odstranění a odpaření zbytkové kapaliny na 
vzduchu nebo ve vakuu. Tyto metody slouží k zajištění kvalitního povrchu bez zbytkových map. 
[33] 

Pískování: je průmyslová metoda pro sériovou výrobu. Pomocí metody lze odstranit pevně 
ulpívající nečistoty na hladkém povrchu nebo v mírně pórovitém povrchu. Jako abrazivo se 
používá SiC nebo Al2O3. Velikost abrazivních částic se pohybuje mezi 20 až 200 µm. Samotná 
technologie pískování je velmi závislá na konkrétním nástroji, a proto jsou nutné dlouhodobé 
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experimenty, které prokáží pozitivní účinek. K negativním jevům v procesu pískování se řadí 
nevhodné zaoblení hran, odpískování měkčích fází nebo zmatnění zrcadlových upínacích 
ploch. [33] 

Odjehlení: je metoda aplikována především u nástrojů z HSS. Používá se kartáčování nebo 
ruční odjehlení. Omezujícími limity pro tuto metodu jsou např. kartáče s plastovým vlasem, 
případně některé mosazné kartáče. Ruční odjehlení pomocí pilníků nebo tkanin s abrazivy je 
technologie s vysokým kolísáním reprodukovatelnosti. [33] 

Stripping: metoda se zabývá strháváním starých povlaků u přebrušovaných nástrojů. Stripping 
je prováděn jak chemickou, tak i elektrochemickou cestou. Využívá se oxidačních účinků, 
případně účinků elektrického proudu. Jako aktivní látka se používá roztok peroxidu vodíku, 
vody a tetranatriumdifosfátu. Proces probíhá při teplotě okolo 70 °C. Okamžitě po strippingu 
je nutné povrch opláchnout a krátkodobě pasivovat vhodným prostředkem. Nevhodně 
zvolená technologie strippingu může způsobit narušení struktury materiálu, např. vyleptáním 
kobaltu. To bývá problém převážně u nástrojů z HM. [33] 

Omílání v granulátech: jak už název vypovídá dochází k omílání materiálu s abrazivní pastou. 
Jako granulát se používají keramická tělíska, granuláty na bázi oxidů některých kovů nebo 
drcené skořápky ořechů. Při úpravě dojde k zaoblení břitů, čímž se zlepší adheze PVD vrstev 
na břitech nástroje. Na Obr. 18 lze pozorovat hranu břitu před omíláním (vlevo) a zaoblený 
břit po omílání (vpravo). Metodu mikroúpravy břitů můžeme provádět i po nanesení PVD 
vrstvy. [34] 

 

Obr. 18 Hrana nástroje před (vlevo) a po (vpravo) omílání [34] 

Mezi další metody úprav povrchů se řadí žíhání ve vakuu nebo leštění po povlakování. Výčet 
používaných metod nemusí být úplný, jelikož každý výrobce PVD povlaků se snaží uchránit své 
postupy před konkurencí. [33] 

1.3.7 Vybrané typy PVD povlaků 

Povlakované materiály lze rozdělit dle [11] na tvrdé a supertvrdé, kdy mezní hodnota se udává 
40 GPa. Tvrdost však není jediná podstatná vlastnost. Mezi další vlastnosti mající vliv na řezný 
výkon jsou i drsnost povrchu a koeficient tření. Více je tomuto tématu věnováno v kapitole 
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1.3.8 Vlastnosti PVD povlaků. Povlaky mají za úkol ochránit základní materiál před 
mechanickou a chemickou zátěží. Níže jsou uvedeny vybrané PVD povlaky. 

Povlak TiN (nitrid titanu) 
Povlak byl prvně zkoušen na HSS vrtácích kolem roku 1980 a postupně dále vyvíjen. [35] Dnes 
je to nejdéle používaný povlak. Vyznačuje se typickou zlatou barvou. Povlak dosahuje 
mikrotvrdosti mezi 20–25 GPa a má dobrou elasticitu a přilnavost. Z ekonomických důvodů se 
používá právě tento povlak, pokud není zcela jasné, jaký typ povlaku vybrat pro danou aplikaci 
obrábění. [36] Povlak se užívá při nízkých a středních rychlostech pro odvalovací frézy, vrtání 
nebo výrobu závitů. Pro svoji zlatou barvu se užívá také pro dekorativní účely například 
v hodinářství. [37] V práci pana Chatterjee [38] jsou shrnuty aplikace použití povlaku TiN 
v počátcích jeho vývoje. 

Povlak DLC 
Povlak se začal vyvíjet počátkem 90. let 20. století a je vyroben ze syntetického diamantu (DLC 
– diamond like carbon). Vyniká především svojí vysokou tvrdostí (až 60 GPa). Má černou barvu 
a nehodí se na obrábění oceli. Používá se např. v automobilovém průmyslu na povlakování 
dílů (čerpadla, zámky) nebo v medicíně (kloubové protézy). [36; 39] 

Povlak TiCN (titan carbonitrid) 
Tento povlak vykazuje mikrotvrdost mezi 30 a 40 GPa. Má hnědočernou až bronzovou barvu. 
Vrstvy mají nízký koeficient tření. Z důvodu problematického nanášení rovnoměrné vrstvy je 
hojně využíván pro dekorativní účely. [40; 36] 

Povlak CrAlN 
Povlaky se značí vysokou přilnavostí a vysokou chemickou stabilitou za zvýšených teplot. 
Přítomnost vysokého podílu Al ve vrstvě má příznivý vliv na oxidační odolnost vrstev – vytváří 
ochranou vrstvu Al-Cr-O, která brání další difúzi kyslíku do vrstvy. K masivní oxidaci vrstev 
dochází až při teplotách kolem 700 až 800 °C. Díky zmíněné ochranné vrstvě se však pracovní 
teploty mohou pohybovat výše. [40] 

Povlak TiAlN (titan aluminium nitrid) 
Tyto vrstvy dosahují tvrdosti HV až 33 GPa a jejich maximální pracovní teplota je 800 °C. Tím 
splňují podstatné požadavky průmyslových aplikací – vysoká abrazivní odolnost a chemická 
stabilita při vysokých teplotách. Barva povlaku je od růžovofialové až po černošedou. Vytváří 
povrchovou vrstvu Al2O3, která při řezu přispívá ke snížení tření, zvýšení difúzní odolnosti a 
zlepšení řezných vlastností. [40; 36; 41] 

MoS2 (molybden disulfid) 
Používá se jako kluzný povlak – má za úkol snížit koeficient tření. Je měkký a nanáší se tedy 
jako vrchní vrstva na jiný tvrdý otěruvzdorný povlak. [40; 36] 

HEA povlaky 
HEA (high entropy alloys) jsou slitiny složené z pěti a více základních prvků o podobné 
koncentraci. HEA materiály vynikají svojí odolností proti oxidaci za vysokých teplot a dobrou 
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odolností proti opotřebení. Terče z HEA lze použít při magnetronovém naprašování, které 
dokáže vytvořit povlak se stejným složením – zachová poměry jednotlivých prvků. [42; 43; 44] 

1.3.8 Vlastnosti PVD povlaků 

Použití a způsob opotřebení nástroje podstatně ovlivňuje volbu povlaku s ohledem na jeho 
fyzikální a chemické vlastnosti. Následující kapitola se bude věnovat nejdůležitějším fyzikálním 
a chemickým vlastnostem povlaků. S jejich pomocí lze relativně spolehlivě určit optimální 
řezné podmínky, nebo pro danou aplikaci zvolit optimální vlastnosti povlaků. [45]  

Tvrdost 
Tato základní fyzikální vlastnost materiálů je definována jako odolnost proti vnikání cizích 
předmětů do materiálu. Obecně jsou nástroje opotřebovávány abrazivním otěrem, proto je 
vysoká tvrdost základním parametrem otěruvzdorných vrstev. [45] 

Tloušťka PVD vrstev se pohybuje do několika mikrometrů. Při měření tvrdosti je potřeba 
zajistit, aby měřící hrot proniknul maximálně do 1/10 tloušťky vrstvy a naměřený výsledek tak 
nebyl zkreslený vlastnostmi podkladového materiálu. Velikost zátěže se pro měření tvrdosti 
vrstev volí řádově v desítkách mN. Při takovéto zátěži se hloubka vtisku pohybuje do 0,5 µm. 
Stopy vzniklé v povlaku se pomocí mikroskopu vyhodnocují velmi obtížně, a proto se pro 
měření tvrdosti povlaků používá mikrotvrdoměr. Tyto přístroje dokáží souběžně se zvětšující 
zatěžující sílou měřit hloubku pronikání hrotu do vrstvy. Tvrdost se uvádí v GPa (dříve 
v kg/mm2). Mezi nejtvrdší vrstvy řadíme diamantové vrstvy, vrstvy s obsahem bóru nebo 
nanokrystalické nanokompozity. [45; 25] Na Obr. 19 lze vidět otlačení po zkoušce tvrdosti 
s indentorem Rockwell-C. Jsou zde vidět i trhliny, které na povlaku při vtlačení vznikly. 

 

Obr. 19 Otlačení po zkoušce tvrdosti s indentorem Rockwell-C do povlaku (AlCrNbSiTiV)N 

vytvořeného metodou HIPIMS [46] 

Tloušťka 
Volba tloušťky povlaku může mít zásadní vliv jak na trvanlivost řezného nástroje, tak i na 
velikost řezné síly během obrábění. Tloušťka povlaku je vždy volena v závislosti na konkrétním 
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použití nástroje. Jako příklad se uvádí 1–2 µm vrstva u závitníků, zatímco u odvalovacích fréz 
se optimální tloušťka povlaku pohybuje kolem 8 µm. Tloušťka vrstvy na břitu je odlišná od 
tloušťky vrstvy na rovných nebo válcových plochách nástroje. [45] 

V současnosti neexistuje pro vyhodnocení tloušťky povlakované vrstvy metoda, která by byla 
přesná, jednoduchá a zároveň nedestruktivní. Pro měření vrstvy rovinných částí nástrojů se 
používá tzv. kalotester (Obr. 20). Princip kalotestu je založen na vybrušování kulového důlku 
nejčastěji ocelovou kuličkou potřenou diamantovou pastou. Po vybroušení se proměří 
rozměry důlku. Poněvadž jsou známy rozměry ocelové kuličky a rozměry vybroušeného 
prostoru, lze dopočítat tloušťku pozorované vrstvy. [45] 

 

Obr. 20 Schéma kalotestu [47] 

Drsnost 
U PVD povlaků je výsledná drsnost ovlivněna nejen kvalitou samotného povlaku, ale i 
opracováním nástroje. Při měření drsnosti se neuvažují vady povrchu, tj. ojediněle se 
vyskytující nepravidelné nerovnosti – trhlinky, důlky, rysky apod., které vznikají v důsledku vad 
materiálu. [45] 

Zvýšená drsnost je způsobena vznikem makročástic v povlaku. Vyšší drsnost zvyšuje řezné síly 
v průběhu obrábění a dochází k tepelnému a mechanickému namáhání břitů nástroje. Jev 
může být minimalizován např. dodatečnou úpravou nástroje po povlakování. [45] 

Drsnost se obvykle měří na vyleštěných substrátech s výchozí drsností Ra 0,01–0,02 µm 
běžným dílenským drsnoměrem (tzv. profilometr). [45] Jedná se o kontaktní metodu, kdy 
speciálně upravený hrot snímá souřadnice vyhodnocovaného povrchu. Naměřené souřadnice 
jsou dále zpracovány zabudovaným počítačem. 
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Adheze 
Jedním z nejdůležitějších faktorů zabezpečující potenciál otěruvzdorné vrstvy je perfektní 
adheze k substrátu. [45] Pro dosažení kvalitního povlaku je třeba nástroj důkladně připravit, 
jak je popsáno v kapitole 1.3.6 Předdepoziční procesy. 

Standartní metodou používanou pro vyhodnocování přilnavosti povlaků je tzv. scratch-test. 
Při měření se postupně zvětšuje zatěžující síla působící na diamantový Rockwellův hrot při 
současném posouvání špičky hrotu po zkoumaném povrchu. Zátěžná síla se obvykle pohybuje 
v rozmezí 20–120 N. Dosažením kritické hodnoty zátěžné síly dojde k odtržení vrstvy od 
substrátu. To je doprovázeno skokovým zvýšením hodnoty akustické emise, kterou lze 
detekovat po celou dobu scratch-testu. Na Obr. 21 lze vidět jednotlivé stopy po scratch-
testech různých typů povlaků. [45] 

 

Obr. 21 Ukázka stop po scratch testech různých povlaků [48] 

Další způsob vyhodnocení scratch-testu je pomocí mikroskopu. Na stopě se odečte místo, kde 
došlo k odtržení povlaku a následně při lineární závislosti dráhy na zatěžující síle lze určit 
kritickou hodnotu zátěže. Jako hodnota, která zajistí spolehlivé fungování nástroje při běžných 
aplikací se uvádí 60 N. [45] 

Kluzné vlastnosti 
V průběhu obráběcího procesu dochází se stoupající teplotou k zhoršování fyzikálně 
chemických vlastností. Jedním ze způsobů, jak omezit tepelné zatížení nástroje, je snížení 
frikčních sil v průběhu obrábění. [45] 

Pro měření kluzných vlastností povlaku se používá metoda tzv. pin-on-disk nebo také ball-on-
disk. Zkoušená vrstva je nanesena na vyleštěný testovací vzorek, který je umístěn na otočný 
stolek. Hrot nebo kulička působí definovanou silou na rotující vzorek se zkoušeným povlakem. 
Následně se analyzuje otěr kuličky, frikční koeficient, otěr vrstvy, profil otěru a další. Přítlačná 
síla se pohybuje v řádu jednotek N. Teplota generovaná při běžných řezných podmínkách je o 
několik set stupňů vyšší, a proto je tato metoda považována pouze za laboratorní. Využívá se 
především k porovnávání různých typů povlaků. [45] 

Odolnost vůči oxidaci 
Při oxidačním opotřebení je nutné rozlišovat dva typy – hloubkové a povrchové. Při povrchové 
oxidaci dochází k pasivaci povrchu a dochází k vytvoření bariéry proti další oxidaci. Naopak při 
hloubkové oxidaci dochází k destrukci celé vrstvy. Hloubková oxidace je provázena poklesem 
tvrdosti vrstvy, jelikož dochází k přeuspořádání mřížkových vazeb. Každá PVD vrstva má 
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specifickou mez teploty použití. Tato maximální teplota je určena právě odolností vůči oxidaci. 
Pro měření odolnosti vůči oxidaci se používá gravimetrická metoda, která porovnává změnu 
hmotnosti vrstvy v závislosti na teplotě účinkem vzdušného kyslíku. Omezující podmínkou je 
celoplošné pokrytí zkoumaného vzorku. [45] 

Chemická stabilita 
Chemická stabilita je charakterizována jako odolnost vrstvy vůči chemické reakci s obráběným 
materiálem. Chemická stabilita je závislá na druhu obráběného materiálu a řezných 
podmínkách. Jako příklad je uvedena diamantová vrstva, jejíž chemická stabilita je 
nevyhovující při opracování oceli a vynikající při obrábění neželezných materiálů. [45] 

Tepelná stabilita 
Povlakovaná vrstva se vytváří v průběhu iontového bombardování a je termodynamicky 
nestabilní. Se zvyšující se teplotou v průběhu obrábění může docházet k změně vnitřní 
struktury. Změna se může projevit ve vnitřním napětí nebo v krystalickém uspořádání. 
Navenek je možné pozorovat změnu v mechanických vlastnostech. Dané změny lze 
vyhodnocovat pomocí TEM (transmisní elektronové mikroskopie) nebo XRD (rentgenové 
difrakce). Samotné přístroje pro analýzy jsou velmi drahé, a proto se vyskytují jen na 
specializovaných pracovištích. Jako příklad povlaku s vysokou tepelnou stabilitou se uvádí 
vrstvy na bázi CrAlN a nanokrystalické nanokompozity. [45] 

1.4 Hodnocení řezivosti 

Řezivost nástroje může být charakterizována jako vlastnost nástroje efektivně odebírat 
třísku z obráběného materiálu. Je úzce spjata s jeho opotřebením. [1] 

1.4.1 Opotřebení nástroje 

Opotřebení je důsledkem funkce všech strojních součástí, které jsou ve vzájemném kontaktu 
a relativním pohybu. Stejně je tomu i u procesu obrábění, kde k relativnímu pohybu a kontaktu 
dochází u dvojic nástroj-obrobek a nástroj-tříska. Samotný proces opotřebení je složitý děj 
závislý na mnoha faktorech (fyzikálních a mechanických vlastností nástroje, obrobku, 
geometrii nástroje, pracovních podmínkách atd.) a v jehož průběhu působí mnoho fyzikálně 
chemických jevů. Tyto jevy mají zásadní vliv na výslednou kvalitu funkčních ploch. [1; 49] 

K základním mechanismům opotřebení se řadí [49; 50]: 

- abraze: je brusný otěr vznikající vlivem působení tvrdých mikročástic (z nástroje i 
obrobku) na nástroj. Patří k nejčastějším druhům opotřebení. Na Obr. 22 je vlevo 
schematicky znázorněný pohyb tvrdých částic mezi nástrojem a třískou a následně 
pohyb částic z nástroje. Na stejném obrázku vpravo je vidět příklad abraze pod 
mikroskopem (jedná se o nástroj z řezné keramiky). Abraze bývá mnohdy preferovaný 
způsob opotřebení, jelikož umožňuje předvídat životnost nástroje. 
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Obr. 22 Abraze [2]: Schéma mechanismu abraze (vlevo) a snímek opotřebovaného hřbetu 

nástroje (vpravo) 

- adheze: jedná se o vznik a následné porušení mikrosvarových spojů na nerovnostech 
čela a třísky. Adheze vzniká v důsledku vysokých teplot a tlaků, chemické příbuznosti 
materiálů a kovově čistých styčných povrchů. Po ulomení zmíněných mikrosvarových 
spojů může dojít k poškození původního břitu. Nejčastěji dochází k adhezi při obrábění 
materiálů snadno ulpívajících na břitu – jsou to nízkouhlíkové oceli, korozivzdorné oceli 
nebo hliníkové slitiny. Na Obr. 23 lze pozorovat adhezní opotřebení břitu nástroje. 

 

Obr. 23 Adhezní opotřebení na břitu nástroje [50] 

- difúze: je způsobena migrací atomů z obráběného materiálu do nástroje a tím vznikají 
nežádoucí chemické sloučeniny ve struktuře nástroje. Difúze je závislá na chemických 
vlastnostech řezného materiálu a afinitě vůči obráběnému materiálu.  

- oxidace: znamená vznik chemických sloučenin na povrchu nástroje v důsledku 
kontaktu s kyslíkem v okolní atmosféře. 

- plastická deformace: je důsledkem tepelného a mechanického zatížení nástroje. 
Vysoké řezné rychlosti a posuvy, stejně tak i tvrdé materiály obrobků, vyvolávají vznik 
vysokých teplot a tlaků. Rozhodujícím faktorem u materiálů odolávajících tomuto 
mechanismu opotřebení je tvrdost za tepla. Typickou deformací je vyboulení břitu, 
které ještě více podpoří tento nepříznivý jev.  
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Obr. 24 Tepelně ovlivněná oblast a vznik plastické deformace (vyboulení) na břitu nástroje 

[50] 

- křehký lom: za vznik křehkého lomu je považováno rázovité mechanické zatížení, 
např.: přerušovaný řez nebo nehomogenity a vměstky v obráběném materiálu. 
Nejčastěji se objevuje u nástrojů ze slinutého karbidu nebo řezné keramiky. 

Abraze a adheze jsou také označovány jako fyzikální mechanismy opotřebení, difúze a oxidace 
pak jako mechanismy chemické. Tyto mechanismy působí v průběhu času plynule, ale okamžik 
začátku jejich působení nemusí být shodný. Naopak plastická deformace a křehký lom jsou 
mechanismy působící náhle v daném okamžiku. Obvykle způsobují okamžité ukončení činnosti 
(náhlá změna tvaru nástroje, ulomení špičky). Hřbet nástroje je nejvíce náchylný k abrazi a 
oxidaci, čelo se nejčastěji opotřebovává v důsledku adheze, abraze, difúze a oxidace. Výrazný 
vliv na způsob opotřebovávání má také geometrie nástroje, druh operace (dokončování, 
hrubování) a řezné podmínky. [49] 

1.4.2 Kritéria opotřebení 

V důsledku potřeby měření a následného porovnání opotřebení jsou zaváděny kritéria pomocí 
nichž lze opotřebení kvantifikovat. ČSN ISO 3685 je norma, která blíže specifikuje kritéria 
opotřebení. [49] 

Mezi nejběžnější kritéria opotřebení se řadí [51]: 

- VB – opotřebení na hřbetě 

• VBC – opotřebení v oblasti špičky nástroje 

• VBN – opotřebení ve formě vrubu 

• VBB – opotřebení přímě části ostří 

• VBBmax – opotřebení maximální 
- KT – hloubka žlábku 
- KF – vzdálenost žlábku od čela 
- KM – střední vzdálenost žlábku 
- KB – šířka žlábku 
- VR – radiální opotřebení 
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Výše popsaná kritéria jsou znázorněná na Obr. 25. 

 

Obr. 25 Formy opotřebení dle ISO 3685 [52] 

Pro měření opotřebení nástrojů je hlavní ostří rozděleno na 4 sektory, které jsou vidět na Obr. 
25 vlevo (C, B, A, N). Oblast C je rovna poloměru ostří, sektor B je rovná část mezi oblastmi C 
a A, oblast A se rovná čtvrtině délky opotřebení nejvíce vzdálené od zaoblení nástroje a 
poslední oblast N je mimo kontakt obrobku a nástroje, okolo 1–2 mm za hlavním ostřím 
nástroje. [53]  

Pro stanovení účinků řezných podmínek na trvanlivost břitu řezného nástroje se používají 
křivky opotřebení znázorněné na Obr. 26. Křivky opotřebení hřbetu se dělí na tři pásma. První 
pásmo je označováno jako pásmo záběru, kde dochází k značnému nárůstu opotřebení VBB 
z důvodu velké síly působící na povrch hřbetu. V druhém pásmu, nazvaném pásmo normálního 
opotřebení, lineárně roste opotřebení VBB s rostoucím časem. Lineární růst trvá až do 
okamžiku, kdy vlivem tepelného zatížení dochází k výrazné degradaci materiálu a hodnota 
opotřebení stoupá. Pásmo se nazývá tzv. pásmo zrychleného opotřebení a je ukončeno lomem 
břitu. [51; 1] Tyto průběhy opotřebení se dnes týkají už jen malého počtu druhů nástrojů. 
Především se jedná o ručně broušené, nikoliv sériově vyráběné. První fáze záběhu je zpravidla 
realizována již před povlakováním, aby nedošlo k rychlé změně obráběných rozměrů již na 
počátku obrábění. [54] 
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Obr. 26 Znázornění časové závislosti na opotřebení hřbetu a čela [55] 

Metody pro zjišťování velikosti opotřebení lze rozdělit do dvou skupin – metody přímé a 
nepřímé. Přímé metody je náročné aplikovat v důsledku nedostupnosti opotřebovaných ploch 
pro měřicí přístroje. V případě měření je nutné obrábění přerušit, čímž dojde k ovlivnění 
experimentu. Mezi přímé metody se řadí např.: metoda váhová, stínová nebo mikrometrická. 
Nepřímé metody jsou prováděny přímo při procesu řezání. Většinou se zabývají jevy, které 
proces opotřebovávání doprovází. Výsledky nepřímých metod jsou pouze přibližné. Do 
nepřímých metod řadíme např.: vzrůst složek řezné síly, zvýšení výkonu řezání, zvýšení teploty 
řezání, změnu barvy a tvaru třísky, zhoršení drsnosti povrchu nebo vznik chvění a nežádoucího 
doprovodného zvuku. [51; 53] 

Analýzy měření průběhu opotřebení jsou v dnešní době běžnou záležitostí. Níže jsou zmíněna 
úskalí, která je potřeba brát v úvahu při provádění analýz. Úskalí jsou [56]: 

- u vícebřitých nástrojů nemusí být na všech břitech rovnoměrné opotřebení, 
- měření bývá komplikováno různou intenzitou opotřebení na čelních a hřbetních 

plochách hlavních, vedlejších, resp. příčných ostří, 
- pomocí běžných dílenských mikroskopů lze obtížně odlišit skutečnou míru 

opotřebované plochy od plochy odrážející světlo v důsledku zanesení částicemi 
obráběného materiálu, 

- odstranění nárůstku za účelem změření opotřebení může vést k nechtěné delaminaci 
povlaku, poškození ostří a znehodnocení vzorku, 

- v důsledku měření je potřeba zastavit obráběcí proces, což způsobuje ovlivnění 
experimentu a prodlužuje jeho dobu trvání. 
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Pro klasifikaci typů opotřebení byla vytvořena báze pro posouzení operací obrábění a tím 
možnosti ovlivnění produktivity. Pro volbu správných druhů řezných nástrojových materiálů a 
pro určení odpovídajících parametrů obrábění jsou kromě výše zmíněné báze k dispozici 
kritéria obrábění jako přesnost rozměrů, jakost obrobené plochy nebo kontrolovaný odchod 
třísky. Pohled na břit při zvětšení a posouzení viditelných opotřebení umožňuje kontrolovat 
vhodnost trvanlivosti, její spolehlivost a možnost jejího prodloužení. Pro každý proces existuje 
optimální průběh opotřebení. V tabulce níže jsou uvedeny klasifikace opotřebení dle literatury 
od firmy Sandvik Coromant. [57; 58] Na Obr. 27 se nachází vybrané typy opotřebení 
šroubovitého vrtáku.  

Tab. 4 Klasifikace typů opotřebení [57] 
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 Obr. 27 Typy opotřebení vrtáků [59] 
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1.4.3 Trvanlivost nástroje 

Trvanlivostí nástroje je označována doba trvání řezného procesu, která je shodná 
s provozuschopným stavem břitu. Je to tedy doba, po kterou je nástroj schopen plnit 
požadované funkce se stanovenými parametry. Provozuschopný stav začíná začleněním 
nástroje do řezného procesu a končí vznikem poruchy. Vznikem poruchy se rozumí změna 
stanovených parametrů. Za předepsané parametry se považují např.: opotřebení břitu, 
drsnost povrchu obráběné plochy, odchylka rozměru obrobené plochy, velikost řezné síly 
apod. [1; 60] 

Řezný nástroj můžeme rozdělit na neobnovovaný objekt a obnovovaný objekt. Za 
neobnovovaný objekt se považuje například břitová destička, tj. po vzniku poruchy se již 
neobnovuje provozuschopný stav nástroje. Jak již název vypovídá, u obnovovaného objektu 
se po ukončení řezného procesu v důsledku vzniku poruchy obnovuje provozuschopný stav 
objektu, např. šroubovitý vrták, kde dochází k přeostření nástroje. S obnovováním 
provozuschopného stavu se objevuje pojem životnost nástroje. Životnost nástroje je součet 
jednotlivých trvanlivostí nástroje za celou dobu používání. [1] 

Trvanlivost podobně jako opotřebení nástroje závisí zejména na metodě obrábění, 
vlastnostech obráběného a nástrojového materiálu a řezných podmínkách. Trvanlivost 
nástroje se nejčastěji vyjadřuje jako čas trvání řezného procesu [min], dráha řezu [m, km] nebo 
délka obrobené díry [m, km] u vrtání. Závislost trvanlivosti T [min] na řezné rychlosti vc  
[m ∙ min−1], pro jinak stejné řezné podmínky, se popisuje Taylorovým vztahem ve tvaru [60]: 

 𝑇 = 𝑓(𝑣𝑐) = 𝐶𝑇 ∙ 𝑣𝑐
−𝑚 [𝑚𝑖𝑛], (19) 

kde CT je konstanta [-], m je exponent [-] a vc je řezná rychlost [m ∙ min−1]. 

Konstanta CT je závislá především na materiálu obrobku a nástroje. Hodnota se pohybuje 
v rozmezí 108–1012 [60]. Používání takových hodnot se jeví jako nepraktické, a proto se častěji 
setkáváme s rovnicí ve tvaru [49]:   

 
𝑣𝑐 =

𝐶𝑣

𝑇
1

𝑚⁄
 , 

(20) 

kde konstanta Cv je o velikosti řádově 102 až 103. Mezi konstantami Cv a CT platí vztah (21). 

 𝐶𝑣 =  𝐶𝑇

1
𝑚⁄

 (21) 

Exponent m charakterizuje především vlastnosti řezného nástroje. Rozmezí hodnot exponentu 
se liší pro nástrojové oceli (m = 10–8), rychlořezné oceli (m = 8–5), slinuté karbidy (m = 5–2,5) 
a řeznou keramiku (m = 2,5–1,5). [60] 

Postup při stanovení základní T-vc závislosti se řídí podle normy ISO 3685. Závislost trvanlivosti 
na řezné rychlosti se vždy určuje pro konkrétní kombinaci řezného nástroje a obráběného 
materiálu. Za ostatních konstantních řezných podmínek je materiál obráběn minimálně čtyřmi 
různými rychlostmi daným nástrojem. V závislosti na čase se sleduje nárůst opotřebení. 
Výsledné opotřebení je následně zaneseno do grafu, jak lze pozorovat na Obr. 28 a Obr. 26, 
kde je zaneseno opotřebení pouze pro jednu řeznou rychlost. Pro předem stanovenou 
hodnotu vybraného kritéria (např. VB = 0,5 mm) jsou z grafu odečteny hodnoty trvanlivosti  
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T1–T4, které odpovídají zvoleným rychlostem. Tyto hodnoty jsou následně vyneseny do grafu 
s logaritmickými souřadnicemi a vytvoří tak přímku, která odpovídá zvolené hodnotě 
opotřebení (VB = 0,5 mm). [2] 

 

Obr. 28 Časová závislost opotřebení pro různé řezné síly [2] 

 

Obr. 29 T-vc závislost [2] 

Zobrazená závislost je popsaná matematickými vztahy (19) a (20). Hodnotu konstanty CT 
odečítáme na ose T pro řeznou rychlost vc = 1 m/min. Hodnotu konstanty Cv odečteme na ose 
vc pro trvanlivost T = 1 min. Sklon přímky je stanoven exponentem m (m = tg α). Hodnota 
exponentu m udává, jaká je citlivost materiálu nástroje na změnu řezné rychlosti, respektive 
na teplotu řezání. [2; 49] 

Základní vztah může být rozšířen tak, aby bral v úvahu šířku záběru ostří a posuv na otáčku.  
Rozšířený Taylorův vztah může mít následující podobu [2]: 
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𝑣𝑐𝑇 =

𝐶𝑣𝑇

𝑎𝑝
   𝑥𝑣 ∙  𝑓𝑦𝑣

 [
𝑚

𝑚𝑖𝑛
] , 

(22) 

kde vcT [m ∙ min−1] je řezná rychlost při konstantní trvanlivosti T (např. vc10 znamená řeznou 
rychlost při trvanlivosti T = 10 min), CvT [-] je konstanta, xv [-] je exponent vyjadřující vliv 
hloubky řezu a yv [-] je exponent vyjadřující vliv posuvu na otáčku. 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Cíle 

Cílem experimentální části této práce bylo realizovat řezné zkoušky šroubovitých vrtáků a 
jejich následné technologicko-ekonomické vyhodnocení. 

2.2 Popis nástrojů 

Pro navrhovaný experiment bylo vybráno 5 šroubovitých vrtáků o průměru 5 mm. Geometrie 
vrtáků byla změřena a je uvedena v Tab. 5. Pro lepší přehlednost jsou vrtáky označeny písmeny 
A–E. Na Obr. 30 lze vidět geometrii vrtáku popsanou dle normy ČSN 22 1121. V Tab. 5 se 
nachází popis k zmíněnému obrázku i s naměřenými hodnotami.  

 

Obr. 30 Geometrie vrtáku [61] 
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Tab. 5 Popis geometrie vrtáků A–E k Obr. 30 

Pozice Popis Označení vrtáků 

  A B C D E 

1. osa - - - - - 
2. stopka hladká, válcová - - - - - 
3. tělo vrtáku - - - - - 
4. celková délka [mm] 82,26 82,06 60,10 61,70 86,10 
5. délka šroubovice [mm] 45,97 43,41 26,00 26,20 51,30 
6. drážka - - - - - 
7. plocha vedlejšího hřbetu - - - - - 

8. 
šířka plochy vedlejšího hřbetu 

[mm] 3,49 3,16 3,01 1,82 2,25 
9. jádro - - - - - 

10. tloušťka jádra [mm] 1,50 1,21 1,10 1,85 0,91 
11. fazetka - - - - - 
12. šířka fazetky [mm] 0,25 0,18 0,42 0,66 0,66 
13. vedlejší ostří - - - - - 
14. odlehčení - - - - - 
15. hloubka odlehčení [mm] 0,30 0,13 0,06 0,13 0,18 
16. pata - - - - - 
17. hřbet - - - - - 
18. čelo - - - - - 
19. hlavní ostří - - - - - 
20. břit - - - - - 
21. vnější špička - - - - - 
22. příčné ostří - - - - - 
23. délka příčného ostří [mm] 0,17 0,54 0,28 0,23 1,02 
24. délka hlavního ostří [mm] 1,77 2,05 2,12 1,63 2,46 
25. průměr vrtáku [mm] 4,990 4,92 4,99 5,02 5,07 
26. průměr odlehčení [mm] 4,38 4,66 4,88 4,77 4,71 
27. zpětná kuželovitost [mm] -0,07 -0,06 - - - 

28. stoupání šroubovice [mm] 32,54 31,97 24,60 26,20 31,90 
29. úhel šroubovice [°] 24,78 26,73 26,86 33,00 25,20 
30. úhel příčného ostří [°] 119,54 114,84 139,10 101,20 133,74 
31. úhel špičky [°] 142,16 138,54 118,90 135,45 129,00 
32. úhel hřbetu [°] 8,70 13,53 10,21 9,34 9,82 
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Vrták A 
Jedná se o celokarbidový vrták s vnitřním chlazením. Nástroj je povlakovaný povlakem 
„ANTRADUR“. Dle katalogu výrobce, rakouské firmy Maykestag [62], se jedná o vrták s 
„univerzálním“ použitím např. do konstrukční, nástrojové nebo legované oceli. Na Obr. 31 lze 
vidět neopotřebovaný vrták. 

 

Obr. 31 Geometrie vrtáku A 

  



 

 
51 

ÚST FSI VUT v Brně  

Vrták B 
Jedná se o celokarbidový vrták s vnitřním chlazením. Nástroj je povlakovaný povlakem 
„NANODUR“. Dle katalogu výrobce, od rakouské firmy Maykestag [62], se jedná o vrták určený 
pro vrtání do korozivzdorné oceli nebo do speciálních slitin (Příloha A). Na Obr. 32 lze vidět 
geometrie nového vrtáku. Stejně jako u vrtáku A i toto ostří vybroušeno ve tvaru S – speciálně. 

  

Obr. 32 Geometrie vrtáku B 
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Vrták C 
Vrták C je celokarbidový vrták bez vnitřního chlazení s povlakem TiAlN. Na Obr. 33 lze vidět 
základní geometrii vrtáku. 

 

Obr. 33 Geometrie vrtáku C 
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Vrták D 
Tento vrták je vyroben z výkonné rychlořezné oceli s označením dle dodavatele HSSCo. Vrták 
je vybroušen do typu C. Vrták není povlakovaný a je bez vnitřního chlazení. Geometrie vrtáku D 
je vidět na Obr. 34. 

 

Obr. 34 Geometrie vrtáku D 
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Vrták E 
Vrták E je vyroben z rychlořezné oceli německou firmou Guhring. Vrták je bez vnitřního 
chlazení s povlakovanou špičkou. Povlak je TiN. Neopotřebovaný vrták lze vidět na Obr. 35. 

 

Obr. 35 Geometrie vrtáku E 
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2.3 Materiál obrobku 

Jako materiál pro obrábění byla vybrána chrom-niklová austenitická korozivzdorná ocel 
AISI 304. Obrobek byl použit ve formě destiček obdélníkového tvaru o tloušťce přibližně 
11 mm. Chemické složení použité oceli je uvedeno v Tab. 6. 

Tab. 6 Chemické složení oceli obráběného materiálu [63] 

AISI DIN EN 10027-2 C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] 

304 X5CrNi18-10 1.4301 ≤0,07 ≤1,00 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 
        

N [%] Cr [%] Cu [%] Mo [%] Nb [%] Ni [%] Ti [%] ČSN 

≤0,11 17,00–19,50 - - - 8,00–10,00 - 17 241 
 

2.4 Obráběcí stroj 

Z hlediska zabezpečení vysoké stability řezného procesu a možnosti vnitřního chlazení byl 
experiment prováděn na vertikálním obráběcím centru MCV 1210 (Obr. 36) od firmy  
TAJMAC-ZPS, a.s. s řídicím systémem HEINDEHAIN iTNC 530. 

 

Obr. 36 Obráběcí centrum TAJMAC-ZPS MCV 1210 [64] 

2.5 Měřící zařízení 

Pro měření silového zatížení byl použit dynamometr Kistler 9272. Tento přístroj zaznamenával 
kroutící (řezný) moment a posuvovou sílu (sílu v ose nástroje). Dynamometr byl před začátkem 
měření zkalibrován. Výstupem z každého měření bylo 1000 hodnot pro řezný moment a 1000 
hodnot pro posuvovou sílu v textovém souboru. Hodnoty byly následně zpracovány 
v programu Microsoft Office Excel 2019. Z těchto hodnot byly vybrány ty, kdy byl nástroj 
v záběru. Množství hodnot se pak lišilo v závislosti na délce sledovaného období a čase, kdy 
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byl nástroj v záběru. Na Obr. 37 lze vidět výše zmíněnou měřící aparaturu. Na Obr. 38 pak lze 
vidět schematické propojení dynamometru pomocí přepínače a zesilovačů s měřícím 
počítačem. 

 

Obr. 37 Sestava měřící aparatury  

 

Obr. 38 Schéma zapojení měřícího zařízení [65] 

Měření geometrických rozměrů vrtáků probíhalo ve firmě RUKO v Kyjově. Měřilo se na 
mikroskopu ZOLLER pomBasic, který ve zmíněné společnosti slouží k rychlému změření 
základní geometrie. Geometrie nástroje je v požadovaném zvětšení převáděna pomocí 
kamery na monitor v rozlišení 1280x1024 pixelů, ze kterého se odečítají příslušné hodnoty. 

Snímky vrtáků a měření opotřebení probíhalo na stereomikroskopu Stemi 2000-C s kamerou 
Axiocam 150 color a přídavným zdrojem osvětlení ZEISS KL 1500 LCD. 

2.6 Podmínky experimentu 

Při provádění experimentu byla použita procesní kapalina CIMSTAR 597 od firmy CIMCOOL. 
Jedná se o koncentrát řezné kapaliny, který se následně ředí vodou. Použitý roztok obsahoval 
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7 % tohoto koncentrátu. Procentuální množství koncentrátu v kapalině bylo v průběhu 
experimentu měřeno 2krát a shodovalo se. [66] 

Řezné podmínky pro proces vrtání byly navrženy dle doporučení výrobce a teoretických 
znalostí. Dále byly zkonzultovány s technickým pracovníkem v oboru. Zvolené řezné podmínky 
jsou uvedeny v Tab. 7. 

Tab. 7 Specifikace vrtáků s řeznými podmínkami 

Označení 
vrtáku 

Materiál Povlak Chlazení 
Řezná rychlost 

[m/min] 
Posuvová 

rychlost [mm/ot] 

A SK Antradur Vnitřní 85 0,1 
B SK Nanodur Vnitřní 85 0,1 
C SK TiAlN Vnější 40 0,09 
D HSSCo bez povlaku Vnější 11 0,05 
E HSS TiN Vnější 11 0,05 

2.7 Realizace experimentu 

V rámci experimentu bylo celkově testováno 5 vrtáků. První díra každého vrtáku byla vždy 
měřena pomocí dynamometru. Z důvodu úspory času se na dynamometru dále měřila každá 
30. vyvrtaná díra u vrtáků A a B, u vrtáků D a E se měřila každá 10. díra. Velikost opotřebení 
byla zkoumána vždy po 1. odvrtané díře a následně nepravidelně dle uvážení z důvodu úspory 
času. Řezné zkoušky u každého vrtáku byly ukončeny dle uvážení pracovníka. Zkoušky byly 
ukončeny z důvodu nevhodného zvýšení velikostí posuvových sil, nevhodného zvýšení 
velikosti řezných momentů, vzniku nevhodného akustického signálu v průběhu obrábění nebo 
vzniku nevhodného opotřebení, které by mohlo vést k úplné destrukci vrtáku. 

2.8 Technicko-ekonomické vyhodnocení 

V této kapitole je uvedeno technické a ekonomické vyhodnocení dat získaných z řezných 
zkoušek s využitím teoretických poznatků. 

2.8.1 Technické zhodnocení 

Pro zjištění velikostí posuvových sil a řezných momentů bylo třeba získaná data dále zpracovat. 
Z původních dat byly separovány hodnoty, kdy byl vrták v plném záběru. Průběhy posuvových 
sil a řezných momentů jednotlivých vrtáků jsou uvedeny v příloze B. Z odseparovaných hodnot 
byl zjištěn aritmetický průměr a směrodatná odchylka pro konkrétní měření. Směrodatná 
odchylka v tomto případě určuje i stabilitu obráběcího procesu. Čím je její hodnota menší 
(menší rozptyl hodnot), tím je obráběcí proces stabilnější. Stabilita vrtání je ovlivněna 
například rychlostí odvodu třísky z místa řezu, což je závislé na přívodu řezné kapaliny k místu 
řezu. Výsledné grafy jsou viděny na Obr. 39 a Obr. 40. Pro správné vrtání je třeba dosáhnout 
nízkých posuvových sil, nízkých řezných momentů a vysoké stability řezného procesu. Tyto 
charakteristiky jsou velmi ovlivněny zvolenými řeznými podmínkami. 
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Na Obr. 39 je vidět závislost posuvové síly na počtu odvratných děr do obrobku. U vrtáků A, B 
a D je vidět mírný nárůst síly s počtem obrobených kusů. Nejnižší posuvové síly dosahuje vrták 
D. 

Z Obr. 39 a Obr. 40 je vidět, že vrtáky A a B jsou lepší, co se týče stability obrábění. Vysoké 
výkyvy hodnot mohou být způsobeny kromě zmíněného odvodu třísky také špatně 
vybroušeným ostřím nástroje. Průměrné hodnoty řezného momentu jsou pak nejnižší u 
vrtáku E (Obr. 40).  

 

Obr. 39 Závislost posuvové síly na počtu odvrtaných děr 
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Obr. 40 Závislost řezného momentu na počtu odvrtaných děr 

Na Obr. 39 a Obr. 40 je vidět že posuvová síla i řezný moment vzrostly u vrtáků A i B. Tento 
růst však není zvlášť velký, s ohledem na vysoký počet obrobených děr. Akustický signál 
doprovázející obráběcí proces se výrazně nezměnil v průběhu vrtání. Řezné zkoušky u těchto 
vrtáků nebyly přerušeny kvůli možné destrukci vrtáku. Počet odvrtaných děr by tedy mohl být 
mnohem vyšší. 

Za nevýhody použitých vrtáků ze SK může být považována nutnost vysoké tuhosti použitého 
obráběcího centra nebo také nutnost přívodu procesní kapaliny skrze vřeteno (vnitřní 
chlazení) pro úplné využití potenciálu vrtáků. 

Na Obr. 41 jsou snímky vrtáku A po odvrtání 1241 děr. V horní části snímku lze pozorovat 
mírné tepelné opotřebení řezné části. Na spodní části snímku je vidět opotřebovaný povlak. 
Blízko vnějšímu obvodu vrtáku je vidět malé vylomení části vrtáku.  Opotřebení bude nejspíše 
adhezivního typu, které je typické pro obrábění korozivzdorných ocelí. Na průběhu posuvové 
síly a momentu se toto vylomení výrazně neprojevilo. 
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Obr. 41 Opotřebení vrtáku A po 1241 odvrtaných děr 

Snímky vrtáku B po odvrtání 1241 děr jsou vidět na Obr. 42. V horní části obrázku je vidět 
tepelně ovlivněnou oblast na hlavním ostří nástroje, což může mít za následek vznik 
mechanického opotřebení. Ve srovnání s vrtákem A je toto opotřebení nižší. Ve spodní části 
fotografie je vidět mírně opotřebený povlak. 
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Obr. 42 Opotřebení vrtáku B po 1241 odvrtaných děr 

U vrtáku C bylo dosaženo vysokých hodnot posuvové síly i řezného momentu (Obr. 54 a Obr. 
55) při vrtání první díry. Je vidět, že oproti ostatním vrtákům je dosahováno daleko vyšších 
hodnot. Posuvová síla překračuje dvojnásobnou hodnotu vrtáku A i B. Kvůli vysoké posuvové 
síle a řeznému momentu bylo vrtání s tímto vrtákem zastaveno a vrták byl zkoumán pod 
mikroskopem již po 1. díře. Fotografie z měření jsou vidět na Obr. 43. V horní části obrázku je 
vidět vylomení na hlavním ostří, především v oblasti příčného ostří. Poškození vrtáku může být 
způsobeno nevhodně zvoleným obráběným materiálem nebo špatně zvolenými řeznými 
podmínkami. Vylomení části ostří nástroje vedlo k ukončení zkoušek tohoto nástroje. 
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Obr. 43 Opotřebení vrtáku C po 1. díře 

Opotřebení hlavního ostří vrtáku D po odvrtání 82 děr je vidět na Obr. 44. Na hlavním ostří 
nástroje lze pozorovat především tepelně ovlivněnou oblast. Řezivostní zkoušky tohoto vrtáku 
byly ukončeny z důvodu zvýšení akustického projevu vrtáku nad přijatelnou mez a zvýšení 
velikosti posuvové síly. Tímto vrtákem bylo celkově odvrtáno 82 děr. 
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Obr. 44 Opotřebení vrtáku D po 82. díře 

Na Obr. 45 je vidět opotřebení vrtáku E po odvrtání 130. díry. Došlo především k strhnutí 
povlaku vlivem abrazivního otěru na příčném i hlavním ostří nástroje. Dále je možné pozorovat 
tepelně ovlivněnou oblast vlivem působení vysokých teplot v průběhu procesu obrábění a 
nedostatečného chlazení v místě kontaktu nástroje s obrobkem. I u tohoto vrtáku byly řezné 
zkoušky ukončeny z důvodu nárůstu akustického signálu nad únosnou hranici. 
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Obr. 45 Opotřebení vrtáku E po odvrtání 130. díry 

Na Obr. 46 a Obr. 47 jsou vidět třísky, které byly odebrány během experimentu. Třísky vrtáku 
B byly velmi podobné jako u vrtáku A. U vrtáku A je vidět, že se tříska po odvrtání více jak 1000 
děr příliš nezměnila. Třísky vrtáků D a E jsou v porovnání s vrtáky A, B a C delší. Dlouhé třísky 
jsou nevhodné, jelikož špatně odvádí teplo a zamotávají se do vřetena. Zamotání kolem 
nástroje může vést i k zamezení přístupu procesní kapaliny do správného místa a zvýšení 
teplot během obrábění. Z poměrně dlouhých třísek u vrtáků D a E lze usuzovat, že byly 
nevhodně zvoleny řezné podmínky nebo obráběný materiál. 
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Obr. 46 Tříska vrtáku A po odvrtání 100 děr (vlevo) a 1200 děr (vpravo) 

 

Obr. 47 Tříska vrtáků po odvrtání 50 děr C (vlevo), D (uprostřed) a E (vpravo) 

2.8.2 Ekonomické zhodnocení 

V této části práce budou zhodnoceny ekonomické aspekty vrtáků. Toto zhodnocení by mohlo 
sloužit k orientační kalkulaci nákladů a správné volbě při výběru nástroje v závislosti na počtu 
obrobených děr. Níže jsou uvedeny pomocné výpočty vedoucí ke kalkulaci nákladů. Celkové 
náklady a podstatné výsledky mezivýpočtů jsou uvedeny v Tab. 9. 

V Tab. 8 se nachází informace o vrtácích potřebné k ekonomickému vyhodnocení použitých 
nástrojů. 
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Tab. 8 Souhrnná specifikace vrtáků k ekonomickému vyhodnocení 

Označení 
vrtáku 

Řezná 
rychlost 
[m/min] 

Posuvová 
rychlost 
[mm/ot] 

Počet 
otáček 
[min-1] 

Cena [Kč]1 
Počet 

odvrtaných děr 

Čas řezu 
1 díry 

[s] 

A 85 0,1 5411 1967 1241 1,26 
B 85 0,1 5411 2067 1241 1,26 
D 11 0,05 700 63 82 19,81 
E 11 0,05 700 95 130 19,81 

 
Náklady na strojní práci 
Výpočet byl proveden pro použité řezné podmínky. Řezné parametry vrtáků by se mohly 
v případě nasazení do výroby optimalizovat, čímž by došlo ke změně celkových nákladů. 
Parametr hodinová sazba stroje byl zvolen dle odhadu. 

Hodinová sazba stroje: Nsn = 1300 Kč 

Délka nájezdu: ln = 0,5 mm 
Délka vrtání: l = 11 mm 
Délka přejezdu: lp = 1 mm 

 

Jednotkový strojní čas: 

    𝑡𝐴𝑆𝐴
=

𝑙𝑛 + 𝑙 + 𝑙𝑝

𝑛 ∙ 𝑓
=

0,5 + 11 + 1

5411 ∙ 0,1
= 0,0231 𝑚𝑖𝑛 (23) 

    𝑡𝐴𝑆𝐵
=

𝑙𝑛 + 𝑙 + 𝑙𝑝

𝑛 ∙ 𝑓
=

0,5 + 11 + 1

5411 ∙ 0,1
= 0,0231 𝑚𝑖𝑛 (24) 

    𝑡𝐴𝑆𝐷
=

𝑙𝑛 + 𝑙 + 𝑙𝑝

𝑛 ∙ 𝑓
=

0,5 + 11 + 1

700 ∙ 0,05
= 0,3571 𝑚𝑖𝑛 (25) 

    𝑡𝐴𝑆𝐸
=

𝑙𝑛 + 𝑙 + 𝑙𝑝

𝑛 ∙ 𝑓
=

0,5 + 11 + 1

700 ∙ 0,05
= 0,3571 𝑚𝑖𝑛 (26) 

Náklady na strojní práci:  

    
𝑁𝑆𝐴

= 𝑡𝐴𝑆𝐴
∙

𝑁𝑠𝑛

60
= 0,0231 ∙

1300

60
= 0,5005 𝐾č (27) 

    
𝑁𝑆𝐵

= 𝑡𝐴𝑆𝐵
∙

𝑁𝑠𝑛

60
= 0,0231 ∙

1300

60
= 0,5005 𝐾č (28) 

    
𝑁𝑆𝐷

= 𝑡𝐴𝑆𝐷
∙

𝑁𝑠𝑛

60
= 0,3571 ∙

1300

60
= 7,7372 𝐾č (29) 

 
1 Cena jednotlivých vrtáků byla zjišťována dle katalogů dodavatelů. Cena je včetně DPH. [67] 
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𝑁𝑆𝐸

= 𝑡𝐴𝑆𝐸
∙

𝑁𝑠𝑛

60
= 0,3571 ∙

1300

60
= 7,7372 𝐾č (30) 

Náklady na vedlejší práci 
Náklady na vedlejší práci představují náklady na výměnu obrobku. Tyto náklady jsou u všech 
vrtáků stejné. Jednotkový vedlejší čas, tj. čas na výměnu obrobku, je závislý na typu obrobku. 
Pro tento výpočet byl jednotkový vedlejší čas zvolen. 

Jednotkový vedlejší čas: 

 
𝑡𝐴𝑉 = 60 𝑠 = 1 𝑚𝑖𝑛 

(31) 

Hodinová sazba na vedlejší práce:  

 
𝐷𝑉 = 1300 𝐾č 

(32) 

Náklady na vedlejší práci: 

    𝑁𝑉 = 𝑡𝐴𝑉 ∙
𝐷𝑣

60
= 1 ∙

1300

60
= 21,66 𝐾č (33) 

Jelikož jsou náklady na výměnu obrobku u všech vrtáků stejné, nebyly započítány do celkové 
kalkulace nákladů. 

Náklady na nástroj a jeho výměnu 
Výměna nástroje (tj. vyjmutí nástroje ze sklíčidla, upnutí nového nástroje a zapsání délkové 
korekce do systému) trvá odhadem 45 s. 

Trvanlivost nástrojů byla zvolena dle počtu odvrtaných děr do ukončení zkoušek. Jelikož 
zkoušky nebyly ukončeny z důvodu skončení životnosti nástroje, trvanlivost nástrojů A a B by 
byla pravděpodobně větší.  U vrtáku B lze očekávat nejvyšší trvanlivost, jelikož má speciálně 
vybroušené ostří vhodné do korozivzdorné oceli. 

Cena nástroje:  

 
𝐶𝑛𝐴

= 1967 𝐾č 
(34) 

 
𝐶𝑛𝐵

= 2067 𝐾č 
(35) 

 
𝐶𝑛𝐷

= 63 𝐾č 
(36) 

 
𝐶𝑛𝐸

= 95 𝐾č 
(37) 

Doba výměny nástroje:  

 
𝑡𝐴𝑥 = 45 𝑠 = 0,75 𝑚𝑖𝑛 

(38) 

Počet odvrtaných děr v kusech: 

 𝑇𝐴(𝑘𝑠) = 1241 𝐾𝑠 (39) 
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 𝑇𝐵(𝑘𝑠) = 1241 𝐾𝑠 (40) 

 𝑇𝐷(𝑘𝑠) = 82 𝐾𝑠 (41) 

 𝑇𝐸(𝑘𝑠) = 130 𝐾𝑠 (42) 

 Náklady na výměnu nástroje vztažené na jednu díru: 

    𝑁𝑇𝑣𝐴
= 𝑡𝐴𝑥 ∙

𝐷𝑣

60
∙

1

𝑇𝐴(𝑘𝑠)
= 0,75 ∙

1300

60
∙

1

1241
= 0,01309 𝐾č (43) 

    𝑁𝑇𝑣𝐵
= 𝑡𝐴𝑥 ∙

𝐷𝑣

60
∙

1

𝑇𝐵(𝑘𝑠)
= 0,75 ∙

1300

60
∙

1

1241
= 0,01309 𝐾č (44) 

    𝑁𝑇𝑣𝐷
= 𝑡𝐴𝑥 ∙

𝐷𝑣

60
∙

1

𝑇𝐷(𝑘𝑠)
= 0,75 ∙

1300

60
∙

1

82
= 0,1982 𝐾č (45) 

    𝑁𝑇𝑣𝐸
= 𝑡𝐴𝑥 ∙

𝐷𝑣

60
∙

1

𝑇𝐸(𝑘𝑠)
= 0,75 ∙

1300

60
∙

1

130
= 0,125 𝐾č (46) 

Náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jednu díru: 

    𝑁𝑇𝐴
=

𝐶𝑛𝐴

𝑇𝐴(𝑘𝑠)
+ 𝑁𝑇𝑣𝐴

=
1967

1241
+ 0,01309 = 1,5981 𝐾č (47) 

    𝑁𝑇𝐵
=

𝐶𝑛𝐵

𝑇𝐵(𝑘𝑠)
+ 𝑁𝑇𝑣𝐵

=
2067

1241
+ 0,01309 = 1,6787 𝐾č (48) 

    𝑁𝑇𝐷
=

𝐶𝑛𝐷

𝑇𝐷(𝑘𝑠)
+ 𝑁𝑇𝑣𝐷

=
63

82
+ 0,1982 = 0,9665 𝐾č (49) 

    𝑁𝑇𝐸
=

𝐶𝑛𝐸

𝑇𝐸(𝑘𝑠)
+ 𝑁𝑇𝑣𝐸

=
95

130
+ 0,125 = 0,8558 𝐾č (50) 

Trvanlivost v minutách: 

    𝑇𝐴 (min) = 𝑇𝐴(𝑘𝑠) ∙ 𝑡𝐴𝑆𝐴
= 1241 ∙ 0,0231 = 28,6671 𝑚𝑖𝑛 (51) 

    𝑇𝐵 (min) = 𝑇𝐵(𝑘𝑠) ∙ 𝑡𝐴𝑆𝐵
= 1241 ∙ 0,0231 = 28,6671 𝑚𝑖𝑛 (52) 

    𝑇𝐷 (min) = 𝑇𝐷(𝑘𝑠) ∙ 𝑡𝐴𝑆𝐷
= 82 ∙ 0,3571 = 29,2822 𝑚𝑖𝑛 (53) 

    𝑇𝐸  (min) = 𝑇𝐸(𝑘𝑠) ∙ 𝑡𝐴𝑆𝐸
= 130 ∙ 0,3571 = 46,423 𝑚𝑖𝑛 (54) 

Celkové náklady 

Celkové operační náklady na jednu obrobenou díru jsou stanoveny následovně: 
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    𝑁𝐶𝐴
= 𝑁𝑆𝐴

+ 𝑁𝑇𝐴
= 0,5005 + 1,5981 = 2,0986 𝐾č (55) 

    𝑁𝐶𝐵
= 𝑁𝑆𝐵

+ 𝑁𝑇𝐵
= 0,5005 + 1,6787 = 2,1792 𝐾č (56) 

    𝑁𝐶𝐷
= 𝑁𝑆𝐷

+ 𝑁𝑇𝐷
= 7,7372 + 0,9665 = 8,7037 𝐾č (57) 

    𝑁𝐶𝐸
= 𝑁𝑆𝐸

+ 𝑁𝑇𝐸
= 7,7372 + 0,8558 = 8,593 𝐾č (58) 

Operační jednotkový čas 

Celkový čas operace daný součtem strojního času a času na výměnu nástroje. 

    
𝑡𝐴𝐴

=
𝑡𝐴𝑥

𝑇𝐴(𝑘𝑠)
+ 𝑇𝐴𝑆𝐴

=
0,75

1241
+ 0,0231 = 0,0237 min = 1,4223 𝑠 

(59) 

   
𝑡𝐴𝐵

=
𝑡𝐴𝑥

𝑇𝐵(𝑘𝑠)
+ 𝑇𝐴𝑆𝐵

=
0,75

1241
+ 0,0231 = 0,0237 min = 1,4223 𝑠 

(60) 

    
𝑡𝐴𝐷

=
𝑡𝐴𝑥

𝑇𝐷(𝑘𝑠)
+ 𝑇𝐴𝑆𝐷

=
0,75

82
+ 0,3571 = 0,3663 min = 21,9781 𝑠 

(61) 

    
𝑡𝐴𝐸

=
𝑡𝐴𝑥

𝑇𝐸(𝑘𝑠)
+ 𝑇𝐴𝑆𝐸

=
0,75

130
+ 0,3571 = 0,3629 min = 21,7722 𝑠 

(62) 

Výše jsou uvedeny náklady operace vrtání zvolenými nástroji. Tyto náklady jsou závislé na 
zvolené hodinové sazbě stroje a práci na stroji. Je vidět, že i přes vysoké pořizovací náklady se 
vyplatí pořídit dražší nástroje, které zvládnou obrobit vyšší počet děr.  Z Obr. 48 lze vyčíst, že 
pořízení vrtáku A se vyplatí z hlediska nákladů v případě vrtání více jak 243 děr. Náklady vrtáku 
B se liší od nákladů vrtáku A pouze ve vyšší pořizovací ceně. Z Tab. 9 je vidět, že největší podíl 
na celkových nákladech u HSS vrtáků mají náklady strojní. Vysoká cena jedné díry se odvíjí od 
dlouhé doby vrtání HSS vrtáků. V případě vrtáků ze SK jsou celkové náklady na obrobení 1 díry 
dány především vyšší pořizovací cenou. 

Ve výpočtu trvanlivost je vidět, jak dlouho byl celkově vrták v záběru. Lze konstatovat, že 
vrtáky D a E byly v řezu delší dobu než vrtáky A a B. I přes to však vrtáky D a E vyvrtaly menší 
počet děr, jsou tedy považovány za nehospodárné z hlediska produktivity. 

Tab. 9 Náklady na obrábění 

Označení 

vrtáku 

Cena 

vrtáku 

[Kč] 

Trvanlivost 

nástroje [ks] 

Náklady na 

strojní práci 

[Kč] 

Náklady na 

nástroj a jeho 

výměnu [Kč] 

Celkové náklady 

na obrobení 1 

díry [Kč] 

A 1967 1241 0,5 1,6 2,1 

B 2067 1241 0,5 1,7 2,2 

D 63 82 7,7 1 8,7 

E 95 130 7,7 0,9 8,6 
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Obr. 48 Závislost nákladů na počtu obrobených děr 
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3 DISKUZE 

V experimentální části práce bylo testováno 5 vrtáků. Vrták C byl při experimentu zničen po 
odvrtání první díry a nebyl tedy následně vyhodnocován. Dva vrtáky byly vyrobeny ze SK a 
zbylé dva z rychlořezné oceli. U povlakovaných vrtáků ze slinutého karbidu se ukázala 
mnohonásobně vyšší životnost nástroje než u vrtáků z rychlořezné oceli. 

3.1 Průběh sil a momentů 

Z hlediska velikosti posuvových sil a řezných momentů vykázal nižší hodnoty vrták B ve 
srovnání s vrtákem A. To může být způsobeno vybroušením ostří nástroje. Při vrtání do 
korozivzdorné oceli vznikají vysoké teploty a tento vrták je schopen lépe odvádět teplo. U 
vrtáků D a E byly nastaveny od počátku nižší řezné parametry, a proto bylo dosaženo nižších 
posuvových sil a řezných momentů než u vrtáků ze SK. Tyto vrtáky také vykazovaly mnohem 
vyšší rozptyl hodnot v průběhu měření. To může být způsobeno špatně vybroušeným ostřím, 
nerovnoměrnou strukturou nástroje nebo špatným odvodem třísky z místa řezu.  

3.2 Ekonomické hledisko 

Na základě naměřených hodnot a hodnot zadaných pro aplikovatelnost výsledků v reálném 
prostředí byly nástroje posuzovány z hlediska vynaložených nákladů na pořízení a provoz. Byly 
zohledněny náklady na strojní práci, náklady na vedlejší práci, náklady na nástroj a jeho 
výměnu. Z grafického řešení nákladů vyplynulo, že pokud bude třeba vrtat více jak 243 děr, je 
pro tuto operaci vhodnější zvolit vrták A. Jeho pořizovací náklady jsou vyšší, ale při přepočítání 
na počet odvrtaných děr se celkové náklady sníží. V případě nižšího počtu děr se vyplatí 
provést operaci s vrtákem D nebo E v závislosti na počtu odvrtaných děr. Řezné podmínky by 
mohly být dále optimalizovány a celkové náklady by se tak změnily. Vysoké náklady na strojní 
práci u vrtáků D a E jsou dány především dlouhým strojním časem ve srovnání s vrtáky A a B. 
Počet odvrtaných děr u vrtáků A a B by však mohl být daleko vyšší, jelikož nebyla zaznamenána 
jejich životnost (zkoušky byly ukončeny předčasně). 
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ZÁVĚR 

Cílem této závěrečné práce bylo navrhnout, realizovat a vyhodnotit řezné zkoušky 
šroubovitých vrtáků. V práci byly realizovány krátkodobé zkoušky čtyř šroubovitých vrtáků. 

V práci byly srovnávány vysoce výkonné povlakované šroubovité vrtáky ze slinutého karbidu 
s vrtáky z rychlořezné oceli. Na základě měření byla u vrtáků ze SK pozorována vyšší životnost 
nástrojů, i přes naměřené vyšší posuvové síly a řezné momenty. U vrtáků ze SK byl také 
pozorován nižší rozptyl naměřených hodnot. To ukazuje na vyšší stabilitu těchto vrtáků 
v průběhu procesu vrtání. 

Při výběru vrtáku je třeba posoudit i ekonomické hledisko. V práci byly spočítány celkové 
náklady pro každý vrták. Z grafického řešení problému vyplynulo použití vrtáku A v případě 
potřeby vrtání více jak 243 děr. Pokud je potřeba vyvrtat nižší počet děr, parametry je nutné 
dosadit do příslušných nákladových rovnic a rozhodnout se na jejich základě. S ohledem na 
zvyšující se nároky na kvalitu, a především na vysokou produktivitu práce je doporučeno pro 
vrtání použít vrtáky ze SK. Strojní čas byl u vrtáků z HSS přibližně 15krát delší než u vrtáků 
ze SK. 

V práci bylo prokázáno, že v případě sériové výroby, kdy je potřeba odvrtat vysoký počet děr, 
se z ekonomického hlediska vyplatí pořídit kvalitnější nástroje, a to i přes jejich vyšší pořizovací 
cenu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka Popis 

AISI American Iron and Steel Institute (Americký úřad pro železo a ocel) 

ČSN československá státní norma 

CVD chemical vapor deposition (chemická depozice) 

DIN Deutsches Institut für Normung (Německý ústav pro průmyslovou 
normalizaci) 

DLC diamond like carbon (povlak ze syntetického diamantu) 

HEA high entropy alloys 

HM hard metal (tvrdokov) 

HSS high speed steel (rychlořezná ocel) 

HV tvrdost dle Vickerse 

ISO International Organization for Standardization (mezinárodní organizace pro 
standartizaci) 

PVD physical vapour deposition (fyzikální napařování vrstev) 

RO rychlořezná ocel 

SK slinutý karbid 

TEM transmisní elektronový mikroskop 

XRD rentgenová difrakce 

 
Symbol Jednotka Popis 

AD [mm2] průřez třísky 

ap [mm] šířka záběru ostří 

bD [mm] jmenovitá šířka třísky 

CFc [-] konstanta, zahrnující především vliv obráběného materiálu 

CFf [-] konstanta, zahrnující především vliv obráběného materiálu 

CM [-] konstanta zahrnující vliv obráběného materiálu 

Cn [Kč] cena nástroje 

CT [-] konstanta 

Cv [-] konstanta 

CvT [-] konstanta 

D [mm] průměr nástroje 

Di [mm] vzdálenost od osy nástroje 

DV [Kč] hodinová sazba stroje na vedlejší práce 

f [mm] posuv na otáčku 

Fc [N] řezná síla 

Fc1 [N] složka řezné síly 

Fc2 [N] složka řezné síly 
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Ff [N] posuvová síla 

Ff1 [N] složka posuvové síly 

Ff2 [N] složka posuvové síly 

Fp [N] pasivní síla 

Fp1 [N] složka pasivní síly 

Fp2 [N] složka pasivní síly 

fz [m · min−1] posuv na zub 

hD [mm] jmenovitá tloušťka třísky 

KB [mm] šířka žlábku 

kc [MPa] měrný řezný odpor obráběného materiálu 

KF [mm] vzdálenost žlábku od čela 

KM [mm] střední vzdálenost žlábku 

KT [mm] hloubka žlábku 

l [mm] délka vrtání 

ln [mm] délka nájezdu do obrobku 

lp [mm] délka přejezdu 

m [-] exponent 

Mc [Nm] řezný moment 

n [min-1] otáčky nástroje 

NC [Kč] celkové náklady 

NS [Kč] náklady na strojní práci 

Nsn [Kč] hodinová sazba stroje 

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

NTV [Kč] náklady na výměnu nástroje vztažené na jednu díru 

NV [Kč] náklady na vedlejší práci 

Ra [μm] střední aritmetická hodnota drsnosti 

T [min] trvanlivost 

tA [min] operační jednotkový čas 

tA (ks) [ks] trvanlivost nástroje A v ks 

tA (min) [min] trvanlivost nástroje A v min 

tAS [min] jednotkový strojní čas 

tAV [min] jednotkový vedlejší čas 

tAx [min] doba výměny nástroje 

va [m · min−1] složka řezné rychlosti 

vb [m · min−1] složka řezné rychlosti 

VB [mm] opotřebení na hřbetě 

VBB [mm] opotřebení přímě části ostří 

VBBmax [mm] opotřebení maximální 

VBC [mm] opotřebení v oblasti špičky nástroje 

VBN [mm] opotřebení ve formě vrubu 

vc  [m · min−1] řezná rychlost 
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vci [m · min−1] obvodová rychlost nástroje 

vcT  [m · min−1] řezná rychlost při konstantní trvanlivosti T 

ve [m · min−1] výslednice vektorů řezné rychlosti 

vf [m · min−1] posuvová rychlost 

VR [mm] radiální opotřebení 

xFc [-]  exponent vyjadřující vliv průměru vrtáku 

xFf [-]  exponent vyjadřující vliv průměru vrtáku 

xM [mm] vzdálenost působiště síly od osy nástroje 

xv  [-] exponent vyjadřující vliv hloubky řezu 

yFc [-]  exponent vyjadřující vliv posuvu na otáčku 

yFf [-]  exponent vyjadřující vliv posuvu na otáčku 

yv  [-] exponent vyjadřující vliv posuvu na otáčku 

εr [°] úhel špičky vrtáku 

κr [°] polovina úhlu špičky vrtáku 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A Přehled materiálů vhodných k obrábění z katalogu výrobce vrtáků firmy 

Maykestag 

Příloha B Grafy posuvových sil a řezných momentů 
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PŘÍLOHY 

Příloha A: Přehled materiálu vhodných k obrábění z katalogu 
výrobce vrtáků firmy Maykestag 

Zelenou barvou jsou označeny materiály vhodné pro obrábění vrtákem A a modrou barvou 
jsou označeny materiály vhodné pro obrábění vrtákem B. 

 

Obr. 49 Přehled materiálů vhodných k obrábění vrtáky A a B z katalogu firmy Maykestag [62]  
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Příloha B: Grafy posuvových sil a řezných momentů 

 

 Obr. 50 Velikost posuvové síly Ff [N] vrtáku A 

 

 

 Obr. 51 Velikost řezného momentu Mc [Nm] vrtáku A 
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 Obr. 52 Velikost posuvové síly Ff [N] vrtáku B 

 

  

Obr. 53 Velikost řezného momentu Mc [Nm] vrtáku B 
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Obr. 54 Velikost posuvové síly vrtáku C 

 

 

 Obr. 55 Velikost řezného momentu vrtáku C 
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Obr. 56 Velikost posuvové síly Ff [N] vrtáku D 

 

  

Obr. 57 Velikost řezného momentu Mc [Nm] vrtáku D 
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Obr. 58 Velikost posuvové síly Ff [N] vrtáku E 

 

 

Obr. 59 Velikost řezného momentu Mc [Nm] vrtáku E 
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Obr. 60 Porovnání velikostí posuvových sil při vrtání 1. díry 

 

 

Obr. 61 Porovnání velikostí řezných momentů při vrtání 1. díry 

 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sí
la

 v
 o

se
 Z

 F
f
[N

]

Čas t [s]

Porovnání velikostí posuvových sil

Vrták A Vrták B Vrták D Vrták E

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ř
ez

n
ý 

m
o

m
en

t 
M

c
[N

m
]

Čas t [s]

Porovnání velikosti řezných momentů

Vrták A Vrták B Vrták D Vrták E



 

 
90 

ÚST FSI VUT v Brně  

  

Obr. 62 Srovnání posuvových sil vrtáků při vrtání 62. díry 

 

  

Obr. 63 Srovnání velikostí řezných momentů při vrtání 62. díry 
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