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Přehled použitých zkratek a symbolů 

HSS   Rychlořezná nástrojová ocel 

PM-HSS  Prášková rychlořezná nástrojová ocel 

CNC   Počítačem řízený stroj  

HRC   Hodnota tvrdosti dle Rockwella 

MPa   Jednotka tlaku 

Rp 0,2 %  Smluvní mez kluzu 

WC   Karbid wolframu 

SK   Slinutý karbid 

CBN   Kubický nitrid bóru 

PCD   Polykrystalický diamant 

HV   Hodnota tvrdosti dle Vickerse 

HSC   Vysokorychlostní obrábění 

MQL   Obrábění s minimem procesní kapaliny 

CVD   Chemická metoda nanášení povlaku 

PVD   Fyzikální metoda nanášení povlaku 

PACVD  Plazmou asistované chemické nanášení povlaku 

AlTiN   Nitrid titanu s hliníkem 

3D   Hloubka vrtání trojnásobku průměru 

HB   Hodnota tvrdosti dle Brinella 

TiN   Nitrid Titanu 

TiCN   Karbo-nitrid titanu 

MCV 750 A  Obchodní označení stroje 

TripleCoating  Obchodní název tenké vrstvy 

X, Y, Z   Označení os 

n    Otáčky za minutu 

f   Posuv za minutu 

Vc   Řezná rychlost 

VB   Označení pro opotřebení hřbetu nástroje 

R76, M4, T15  Označení testovaných substrátů 

𝑀𝑍, 𝐹𝑌, 𝐹𝑍  Složky zatížení 
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 1  Úvod 

Konkurenční prostředí na trhu vyvolává aktivitu firem v oblasti snižování nákladů výroby, 

zkvalitňování služeb a výrobků, ale je také jedním z hnacích motorů pro výzkum a vývoj. Zejména 

v posledních letech má výzkum a vývoj obrovský dopad na sílu pozic jednotlivých firem technického 

zaměření na trhu. Nezáleží na tom, jedná-li se o elektroniku, automobilový průmysl nebo výrobce 

řezných nástrojů. 

Konkrétně u řezných nástrojů hovoříme o silné progresi ve vývoji a konečné výsledky experimentů 

ukazují, že výkonnost a trvanlivost nástrojů vzrůstá meziročně o desítky procent. Jedním 

z přetrvávajících problémů řezných nástrojů jsou ovšem jejich špatné výsledky při obrábění 

tzv. superslitin1. Tyto těžkoobrobitelné slitiny mají vysokou tvrdost, odolnost proti korozi a s rostoucí 

teplotou výrazně zvyšují i svou tažnost, což zapříčiňuje ztížené podmínky pro tvorbu třísky a vede 

k nadměrnému zvyšování teplot v místě řezu. Následuje pak vznik „návarů“, rozrušování povrchové 

vrstvy nástroje, a nakonec dochází k úplnému znehodnocení břitu. Niklové slitiny typu Inconel 718 

se navíc při zvýšeném tlaku při obrábění samy zpevňují, proto je důležité vnést do materiálu co 

nejméně přebytečného napětí a při tom docílit efektivního úběru obráběného materiálu.  

Efektivita však v tomto případě není pouze uměle vyvolaný pojem, nýbrž řeší skutečný problém. Při 

celkovém pohledu na strojní třískové obrábění v současné době je patrné, že strojní operace vrtání je 

jedna z nejfrekventovanějších operací vůbec. Odhad podílu vrtacích operací na celkových strojních 

časech je 36 % a u CNC strojů dokonce až 40 %. Oproti tomu operace soustružení a frézování mají 

téměř stejný podíl v rozmezí 25 ÷ 26 %. 

Právě zde je tedy značný prostor pro vývoj a inovace, které dokáží zkrátit celkový čas výroby a tím 

i výrazně zlevnit celý proces. Je evidentní, že problém trvanlivosti není jen na straně nástroje, ale 

závisí také na použitých strategiích a zvolených řezných podmínkách při obrábění. Na výrazném 

zvýšení produktivity nástrojů měl zásluhu také příchod vysokotlakého chlazení a vnitřního chlazení, 

které umožňuje přívod procesní kapaliny přímo do řezu. Tento pokročilý způsob chlazení je při vrtání 

superslitin velice přínosný nejen kvůli intenzivnější redukci teplot na dně vrtaného otvoru, ale také 

kvůli lepšímu odvodu třísek šroubovicí vrtáku směrem vzhůru. [1]  

Podstata práce 

Cílem této práce je experimentální určení vlivu substrátu (materiálu nástroje) na trvanlivost 

šroubovitých vrtáků za účelem jejich vývoje. Testované vrtáky jsou vyrobeny ze tří různých 

práškových nástrojových ocelí a obráběným materiálem je specifická slitina železa a niklu 

s obchodním označením Inconel 718. Úkolem této práce je experimentálně ověřit, či vyvrátit 

odlišnosti nově vyvinutých materiálů v oblasti vrtání malých a středních otvorů a pokusit se určit 

příčiny možných vlivů na celkovou trvanlivost nástrojů. Smyslem práce není sběr velkého množství 

dat pro výstupy detailních testů se zahrnutím statistiky a pravděpodobnosti, nýbrž provedení tzv. 

pilotních testů pro potvrzení či vyvrácení vhodnosti nových materiálů pro vrtání Inconelu 718. 

Vzhledem k obecně nízkému počtu odborných studií na toto téma v českém jazyce je naprostá většina 

zdrojů překládána ze zahraničních publikací.  

 

                                                 
1 Superslitinami jsou myšleny slitiny na bázi Fe a Ni (Co), které jsou schopny pracovat při teplotách vyšších než 

540 °C. 
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 2  Analýza současného stavu 

Část věnovaná teoretickým východiskům práce má za úkol především blíže specifikovat obráběný 

materiál (Inconel 718) a nástrojové materiály běžně používané pro jeho obrábění. Dále jsou zde 

zmíněna obecná doporučení pro obrábění superslitin a konkrétně popsána je zde také problematika 

vrtání. 

 2.1  Niklové superslitiny 

Niklové superslitiny se pro účely obrábění dělí do následujících čtyř základních skupin a dvou 

podskupin. Pro tuto práci je důležitá skupina „D“, do které patří mimo jiné i Inconel 718. 

Skupina A 

Tyto slitiny mají malou mechanickou pevnost a velmi vysokou houževnatost. Obsahují více než 95 % 

niklu a jsou velice elastické v žíhaném stavu. Pro dosažení lepší obrobitelnosti a hladkého povrchu 

se doporučuje tento materiál ve stavu za studena taženém. Do skupiny „A“ patří slitiny: 200, 201, 

205, 212, 222. 

Skupina B 

Jedná se zejména o slitiny niklu a mědi, které mají vyšší pevnost a o něco nižší houževnatost než 

slitiny skupiny „A“. Tažené za studena a tažené za studena se sníženým vnitřním pnutím mají nejlepší 

obrobitelnost a jakost povrchu po obrobení. Do skupiny „B“ patří slitiny: Monel 400, 401, 450, Ferry 

slitina, Invar 36, 48, Kovar a inco slitina MS 250. 

Skupina C 

Zahrnuje zejména slitiny tuhého roztoku nikl-chrom-železo, které jsou podobné austenitickým 

nerezovým ocelím. Opět jsou obráběny nejvíce ve stavu za studena taženém a do této skupiny patří 

slitiny: Nickel 270, Monel K-500 (nestařený), Inconel 600, 601, 690, Nimonic 75, 86, Incoloy 800, 

800HT, 802, 825, DS, Inco 330, 020. 

Skupina D 

Je tvořena primárně stárnutím vytvrditelnými slitinami a má dvě podskupiny. 

- Skupina D-1: Patří sem slitiny ve stavu nestařeném, jako je například Duranickel 301, incoloy 

  925, MA 956 a Ni-span-c 902. 

- Skupina D-2: Patří sem slitiny ze skupiny „D-1“ ve stavu stařeném a také některé další jako 

  například Inconel 617, 625, 706, 718, X-750, Nimonic 80A, 81, 90, 105, 115, 

  263, 901, PE11, PE16, PK56, Incoloy 903, 907 a další. 

Speciálním případem je slitina Monel R-405, která nespadá do žádné z výše uvedených skupin či 

podskupin. Tato slitina je navržena pro vysokoprodukční výrobu v dlouhotočných automatických 

strojích. Monel R-405 v sobě spojuje tuhost, pevnost a odolnost proti korozi Monelu 400 s vynikající 

obrobitelností. Neposkytuje však tak dobrý povrch po obrobení jako Monel 400. [2] 
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 2.1.1  Inconel 718 

Inconel 718 je obchodní označení pro austenitickou superslitinu železa s niklem a dalšími prvky jako 

je například chrom, niob nebo molybden. Jak bylo zmíněno v kapitole 2.1 spadá do kategorie 

niklových superslitin D-2. Vykazuje excelentní výsledky ve zkouškách tahem a tečení do teplot až 

1300 °F (~ 704,4 °C). Velmi dobře odolává oxidaci a korozi do 1800 °F (~ 982,2 °C).  

Použití 

Inconel je hojně využíván v aplikacích, kde je vyžadována vysoká pevnost při extrémně vysokých či 

naopak nízkých teplotách. Nejvíce je rozšířen v letectví, nukleárním nebo petrochemickém průmyslu. 

Konkrétním využitím jsou pak například části tryskových motorů, nebo velmi namáhané části letadel 

jako je podvozek apod. [3] 

Vysokým teplotám dokáže odolávat díky oxidační vrstvě, která vzniká na jeho povrchu, když je 

zahříván a chrání tak povrch materiálu. Dalším použitím jsou například rotory turbodmychadel, 

těsnění, tlakové nádoby, tepelné výměníky, ale také výfukové systémy závodních speciálů F1 nebo 

NASCAR, kde teploty výfuků přesahují i 1000 °C. [4] 

Chemické složení 

V Tab. 1 jsou uvedeny limitní hodnoty jednotlivých chemických prvků v této slitině. 

 

Prvek Min. [%] Max. [%] 
C -- 0,08 

Mn -- 0,35 
Si -- 0,35 
P -- 0,015 
S -- 0,015 

Ni + Co 50 55 
Cr 17 21 
Co -- 1 
Fe Zbytek 

Al 0,35 0,8 
Mb 2,8 3,3 
Ti 0,65 1,15 
B 0,001 0,006 

Cu -- 0,15 
Cb + Ta 4,75 5,5 

Tab. 1 - Mezní hodnoty obsahu chemických prvků v Inconelu 718. [3] 
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Mechanické a fyzikální vlastnosti Inconelu 718 

V Tab. 2 je uvedena závislost modulu pružnosti v tahu na zvyšující se teplotě. Stejně tak je v tabulce 

vidět změna koeficientu teplotní roztažnosti tohoto materiálu při různých teplotách. V Tab. 3 jsou pak 

vidět konkrétní hodnoty z tahové zkoušky při různých teplotách (zkušební tyč ½“). 

 

Teplota [°C] Modul pružnosti v tahu [𝑴𝑷𝒂 ∙ 𝟏𝟎𝟑] Koeficient teplotní roztažnosti [𝟏𝟎−𝟔 °𝑪⁄ ] 

21 208 - 

93 205 12,8 

204 202 13,5 

316 194 13,9 

427 186 14,2 

538 179 14,4 

649 172 15,1 

760 162 16,0 

871 127 - 

954 78 - 

Tab. 2 - Hodnoty vybraných mechanických a fyzikálních vlastností Inconelu 718. [5] 

 

Teplota [°C] Mez kluzu [MPa] Pevnost v tahu [Mpa] Tažnost [%] 

93 1172 1407 21 

204 1124 1365 20 

316 1096 1344 20 

427 1076 1317 19 

538 1069 1276 18 

649 1027 1158 19 

760 758 758 27 

Tab. 3 - Mechanické vlastnosti Inconelu 718 v tahu. [5] 

 

Hustota – 8220 𝐾𝑔/𝑚3 

Teplota tavení – 1210  1344 °C 

Měrný elektrický odpor – 1210 𝜇Ω/𝑚𝑚  
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Tepelné zpracování 

Niklové slitiny mohou být podrobeny pěti základním typům tepelného zpracování. Jejich volba závisí 

samozřejmě na chemickém složení slitiny, požadovaných výstupních vlastnostech a cílovém použití 

materiálu. Mezi tepelné zpracování niklových slitin patří: žíhání, žíhání pro odstranění vnitřního pnutí, 

rozpouštěcí žíhání, žíhání pro vyrovnání pnutí  a tvrzení stárnutím. [6] 

Na Obr. 1 je T-T-T 2 diagram pro slitinu Inconel 718. Na svislé ose je vynesena teplota ve stupních 

Fahrenheita a na vodorovné ose čas v hodinách. Křivky znázorňují hranice tvorby jednotlivých fází. 

 

 

Obr. 1 - Transformační diagram Inconelu 718. [7] 

 

Nikl nebo niklové slitiny, které byly zpevněny zpracováním za studena jako je například válcování, 

nebo hluboké tažení apod. vyžadují „změkčení“. Tepelné zpracování, které produkuje takto upravený 

materiál se nazývá žíhání nebo měkké žíhání. Princip žíhání niklových slitin je stejný jako u ocelí tzn. 

ohřev na určitou teplotu po určitý čas a poté pomalé ochlazení. Při tomto procesu dochází 

k celkovému měknutí materiálu vlivem rekrystalizace. Odlišnosti v chemickém složení slitin 

vyžadují modifikace žíhacího procesu, stejně tak jako atmosféry pece. Například precipitačně tvrzené 

slitiny musí být prudce ochlazeny, pokud je žádoucí co největší změknutí. Žíhání může být otevřené, 

uzavřené nebo v solné lázni. Tvrzení stárnutím je často používané tepelné zpracování niklových slitin. 

Probíhá v uzavřených boxech uvnitř pece, přičemž by součásti měli být uloženy volně, ale bez 

zbytečného volného prostoru. Elektrická pec je optimální, jelikož dokáže udržet nastavenou teplotu 

±  6 °C a zabraňuje případné kontaminaci. U Inconelu 718 probíhá ideálně ohřevem na 720 °C, 

následuje osmi hodinová výdrž, poté ochlazení pece na 620 °C a další výdrž na této teplotě až do 

dokončení cyklu stárnutí (cca 18 hodin), nakonec se materiál dochlazuje na vzduchu. [6] 

                                                 
2 T-T-T je diagram, ve kterém je znázorněna závislost fázové transformace slitiny na teplotě a čase.  
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Na Obr. 2 je porovnání tahového diagramu žíhaného Inconelu 718 s Inconelem 718 vytvrzeným 

stárnutím. Na vodorovné ose je vynesena deformace v procentech a na svislé ose napětí v MPa. Žíhání 

probíhalo za teploty 960 °C, jedná se tedy o rozpouštěcí žíhání a chladícím prostředím byla voda. 

Tvrzení stárnutím probíhalo tímto způsobem:  

960 °C  voda  720 °C / 8 h  2 h chlazení  620 °C / 8 h  dochlazení na vzduchu. [8] 

 

Obr. 2 - Tahový diagram žíhaného (modrá čára) a tvrzeného (červená čára) Inconelu 718. [8] 

 

Konkrétní mikrostruktura Inconelu 718, který je použit v experimentu této diplomové práce je vidět 

na Obr. 3. Jedná se o reálný snímek výbrusu polotovaru, jehož tepelné zpracování a vlastnosti jsou 

známé. Materiál byl tepelně zpracován následujícím způsobem: 1032 °C  01:08h  vzduch 

a 780 °C  06:08h  vzduch. Výsledná tvrdost po tepelném zpracování je 38 HRC, pevnost v tahu 

1252 Mpa a smluvní mez kluzu (RP 0,2 %) 

948 Mpa. Základ tohoto materiálu tvoří matrice 𝛾 

a nejdůležitější fází pro vytvrzování je fáze 𝛾" . 

Jedná se o zpevňující fázi 𝑁𝑖3𝑁𝑏. [9] 

Při pohledu na strukturu materiálu jsou jasně 

zřetelné sekundární fáze a velké množství 

dvojčatových pásů typicky vznikajících 

mechanismem plastické deformace při tepelném 

zpracování Inconelu 718. Detailní a ucelené 

informace o všech materiálech použitých při tomto 

experimentu obsahují materiálové listy 

v přílohách č. 4 a č. 5.  

 

 

 

Obr. 3 - Mikrostruktura Inconelu 718 
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 2.2  Řezné materiály 

Vzhledem k tomu, že řezný materiál nástrojů použitých pro experiment je předem definován jako 

rychlořezná nástrojová ocel vyrobená práškovou metalurgií, je tato kapitola zaměřena především na 

materiály HSS3 a PM-HSS4. Pozornost je věnována samozřejmě i hojně využívanému materiálu pro 

vrtání Inconelu 718, kterým je slinutý karbid.  

Slinutý karbid 

Slinutý karbid je nástrojový materiál tvořený tvrdou složkou karbidů (např. WC5) a houževnatým 

pojivem v podobě kobaltu nebo niklu. Je vyráběn práškovou metalurgií a jeho výsledné vlastnosti 

záleží na mnoha různých faktorech (minimální vzdálenost mezi zrny karbidu, jemnost apod.). 

Z hlediska použití řezného nástroje se slinuté karbidy dělí do pěti skupin dle normy ISO. Tyto 

kategorie určují, pro jaký druh materiálu obrobku jsou nástroje z SK vhodné: 

 

– Běžné oceli. 

– Korozivzdorné, žáruvzdorné a žáropevné oceli. 

– Litiny.

– Neželezné kovy.

– Speciální slitiny na bázi Ni, Co, Fe a Ti.

– Zušlechtěné oceli, kalené oceli, tvrzené kokilové litiny.

 

Vrtáky ze slinutého karbidu pro obrábění tvrdých superslitin nabízí všichni velcí výrobci nástrojů, je 

tedy hojně využíván a propagován, ale propagační tlak prodejců nemusí vždy korespondovat 

s objektivní skutečností. Struktura tohoto poměrně tvrdého kompozitního materiálu neumožňuje 

vybroušení ostří tak precizně, jako je tomu u rychlořezných nástrojových ocelí a kvůli jeho omezené 

houževnatosti také nesnáší vysoké kroutící momenty. Nástroje z SK6 je tedy nutné využívat s malými 

úběry a tím pádem vyššími otáčkami. To znamená, že se v oblasti řezu generuje vysoké teplo. Méně 

ostrá geometrie může být příčinou velké míry plastické deformace obráběného materiálu zapříčiňující 

zhoršení obrobitelnosti (v případě niklových slitin). Nejen z tohoto důvodu se používá vnitřních 

chladících systémů, kde kanálky uvnitř nástroje přivádí procesní kapalinu přímo k břitu. Z hlediska 

dlouhodobé trvanlivosti nástrojů je další nevýhodou náchylnost nástrojů z SK na odštípnutí. 

V případě takového poškození břitu dochází velice rychle k celkové devastaci nástroje jako takového. 

I přes vysokou míru zastoupení nástrojů z SK v oblasti vrtání Inconelu 718 je stále dosahováno ne 

příliš velkých trvanlivostí a dle mého názoru je stále nutné hledat lepší a efektivnější řešení například 

využitím materiálů umožňujících odlišné přístupy k vrtání s ohledem na vrtaný materiál. 

 

                                                 
3 HSS je zkratka pro „High Speed Steel“ (rychlořeznou ocel). 
4 PM-HSS je zkratka pro rychlořeznou ocel vyrobenou práškovou metalurgií. (PM = Powder Metallurgy). 
5 WC je zkratka pro karbid wolframu 
6 SK je zkratka pro slinutý karbid. 
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HSS a PM-HSS 

Rychlořezné nástrojové oceli spadají do kategorie vysoce legovaných ocelí navržených pro efektivní 

obrábění jiných materiálů při vysokých řezných rychlostech (v porovnání s uhlíkovými oceli). 

Moderní rychlořezné oceli v kombinaci s pokročilými povlaky dokáží dokonce konkurovat 

i nástrojům se slinutými karbidy, což bylo ještě před několika lety nemyslitelné. [10] 

Výhody rychlořezných nástrojových ocelí jsou následující [10]: 

 

- Výrazně vyšší ohybová pevnost než u ostatních nástrojových materiálu (viz. Obr. 4). To 

přináší vyšší odolnost proti odštipování břitu, možnost použití vyššího posuvu na zub a větší 

hloubky řezu. 

- Oproti ostatním řezným materiálům je možné dosáhnout ostřejšího řezného břitu 

i konvenčním způsobem broušení. Díky tomu je možné dosáhnout lepších pracovních 

vlastností nástroje, které se projevují vyšší kvalitou obrobeného povrchu, přesnějšími rozměry 

součástí, nižšími řeznými silami (výhoda zejména pro obrábění tenkých stěn s nízkou tuhostí) 

nebo nižšími teplotami v místě řezu. Největší výhodou z pohledu obrábění superslitin je 

celkově nižší práce transformovaná do „tvrdnutí“ obráběného materiálu.  

- Větší odolnost vůči méně tuhým soustavám (u starých strojů apod.) 

- Větší odolnost vůči nehomogenitám obráběných materiálů, vměstkům, návarům apod. 

- Větší odolnost vůči teplotním šokům a přizpůsobivost téměř jakýmkoli lubrikantům. 

- Nízká cena (zhruba 350 Kč/kg) 

 

Obr. 4 - Porovnání nástrojových materiálů (tvrdost-ohybová pevnost). [10] 
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Problémem rychlořezných ocelí vyráběných litím, je nerovnoměrná distribuce primárních karbidů 

v celém objemu materiálu a tím způsobená heterogenita mechanických vlastností. Existuje několik 

různých způsobů, jak lze tyto nedostatky odstranit nebo alespoň minimalizovat. Nejefektivnějším, ale 

také nejnákladnějším způsobem je výroba oceli práškovou metalurgií. Výzkum a vývoj výroby HSS 

práškovou metalurgií odstartoval okolo roku 1965 za účelem zvýšení funkčních vlastností, 

výkonnosti v náročných aplikacích a také konkurenceschopnosti rychlořezných nástrojových ocelí 

vůči slinutým karbidům. Výroba práškové oceli je tvořena několika kroky [10]:  

 

 

Obr. 5 - Metody zpracování práškové oceli [10] 

 

Hlavní výhody práškové rychlořezné nástrojové oceli jsou: 

 

- Žádná makrosegregace karbidů. 

- Vyšší pevnost, houževnatost a kujnost při zachované stejné tvrdosti. 

- Izotropní vlastnosti zajišťují menší deformace při kalení nástrojů. 

- Lepší „brusitelnost“ (extrémně důležité pro výrobu nástrojů). 

- Umožňuje výskyt vyššího obsahu karbidů, což znamená vyšší tvrdost a otěruvzdornost. 

- V mnoha případech značný nárůst životnosti nástroje.  

 

Mezi hlavní nevýhody PM-HSS patří: 

 

- Vysoká cena (zhruba dvojnásobná oproti HSS – 800Kč/Kg) 
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Mezi největší výhody výroby prášku „rozstříknutím“ inertním plynem patří perfektní kulový tvar 

kovu, vysoká hustota a zaručená konzistentnost 

a předvídatelnost chování při deformování. 

Izostatické lisování za tepla je proces zhušťování 

prášku v peci za vysokého tlaku (100-200 MPa) 

a teplot (od 900 °C do 1250 °C). Tlak plynu působí 

rovnoměrně ve všech směrech pro dodržení 

izostatických vlastností a 100 % zhuštění. Takto 

vyrobená prášková ocel je vysoce kvalitní 

alternativou pro oceli vyrobené konvenčním 

způsobem. Je však nutné si uvědomit, že teplota, při 

které probíhá spékání je nižší než bod tání 

práškového materiálu, jelikož základním principem 

spékání je difuze materiálu v pevném stavu. [10] 

Na Obr. 6 je vidět zřetelný rozdíl mezi rozložením 

primárních karbidů (bílé skvrny) v rychlořezné 

nástrojové oceli vyrobené litím a oceli vyrobené 

technologií PM.  

Velice důležitý z hlediska materiálu je Obr. 7, který 

znázorňuje závislost ohybové pevnosti materiálu na 

velikosti potenciálních iniciátorů lomu v podobě 

defektů materiálu. Lze tak učinit jednoznačný závěr, že prášková metalurgie je pro nástroje vyžadující 

houževnatost při zachované tvrdosti velice přínosná a volba tohoto materiálu pro účel obrábění 

niklových slitin je vzhledem k nárokům kladeným na nástroj opodstatněná. [10]  

 

Obr. 7 - Vliv velikosti závady iniciující trhliny na pevnost v ohybu [10] 

Obr. 6 - mikrostruktura lité HSS (nahoře) 

a práškové HSS (dole) [10] 
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Tenké vrstvy 

Deponování tenkých vrstev na řezné materiály pozitivně ovlivňuje jejich trvanlivost, může rapidně 

zvýšit jejich výkonnost a umožňuje například využití pokročilých moderních technologií jako je HFC, 

HSC nebo MQL. Nástroje s tenkými vrstvami je ovšem nutné vnímat jako citlivý systém, na který 

má vliv mnoho parametrů a komplexní pohled na tuto problematiku je naprosto klíčový. 

Vysoce důležitá je volba vhodné kombinace substrátu7 a nanášené vrstvy, druh tepelného zpracování 

polotovaru nástroje, stav povrchu po broušení, zbytkové napětí v nástroji před depozicí, 

mikrogeometrie, ale také dodržení technologického postupu deponování a mnoho dalších vlivů. Je 

tedy evidentní, že pozitivní vliv tenkých vrstev na nástroj a jeho vlastnosti vyžaduje vysokou 

obezřetnost a široké znalosti nejen z oblasti materiálového inženýrství. Konkrétně u rychlořezných 

ocelí je hlavním omezujícím faktorem náchylnost k popuštění substrátu při vyšších teplotách a možné 

ztrátě jeho mechanických vlastností. Proto je velmi důležitá volba samotné metody nanášení vrstvy. 

Z tohoto důvodu je nevhodné použití CVD8 technologie nanášení vrstev, jelikož se při ní dosahuje 

teploty až 1050 °C. Technologie nanášení, která je používána běžně, je technologie PVD9. Při této 

technologii odpařený kov ulpí na povrchu nástroje (například v podobě nitridů) při zhruba 400-

600 °C. PVD povlaky díky své tvrdosti zvyšují odolnost nástroje proti opotřebení a jejich vnitřní 

tlakové pnutí pozitivně přispívá k vyšší houževnatosti břitu. Vyšší je také odolnost proti vzniku 

hřebenových trhlin při zvýšených teplotách. Pro úplnost je nutné zmínit také vhodnost použití 

pokročilé technologie nanášení tenkých vrstev s asistencí plasmy. Jedná se o chemické nanášení 

vrstvy, ale při nižších teplotách (okolo 500 °C). Tato pokročilá technologie nese označení PACVD10 

a vrstvy nanesené touto metodou se vyznačují velmi nízkým koeficientem tření. 

Nejčastěji využívanou vrstvou pro vrtání niklových slitin je vrstva AlTiN. Její základní parametry jsou 

uvedeny v Tab. 4. [10] 

 

Parametr Hodnota 

Technologie PVD 

Barva Černo-fialová 

Tvrdost HV 4500 

Souč. tření 0,45 

Teplotní stabilita 800÷900 °C 

Tab. 4 - Parametry vrstvy AlTiN. [10] 

 

 

                                                 
7 Substrát je v materiálové terminologii podklad (polotovar) pro depozici tenké vrstvy čili řezný nástroj nebo 

vyměnitelná břitová destička. 
8 CVD je zkratka anglického výrazu Chemical Vapor Deposition - chemické metody nanášení povlaku. 
9 PVD je zkratka anglického výrazu Physical Vapor Deposition - fyzikální metody nanášení povlaku. 
10 PACVD je zkratka anglického výrazu Plasma Assisted CVD - chemické metody nanášení povlaku s asistencí plazmy. 
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 2.3  Vrtání Inconelu 718 

Při použití vrtáků pro výrobu otvorů do Inconelu 718 v leteckém průmyslu, kde je použití tohoto 

materiálu velmi frekventované, se nejčastěji jedná o díry malých průměrů o hloubce maximálně 3D11. 

Tyto informace jsou brány jako základní vstupní data pro další orientaci při řešení problematiky 

geometrie nástroje, odvodu třísek apod. 

Výsledky obdobného experimentu ze zahraniční instituce 

Tématem opotřebení šroubovitých vrtáků při obrábění Inconelu 718 se zabývá Y.C. Chen a Y.S. Liao 

z národní Taiwanské univerzity v odborné publikaci s názvem „Studie mechanismu opotřebení při 

vrtání superslitiny Inconel 718“. Tato studie si klade za úkol zjistit vliv geometrie vrtáků, druhu 

procesní kapaliny a použité tenké vrstvy na celkovou životnost nástrojů. Vzhledem k podobnosti 

parametrů experimentu v této studii s cílem této Diplomové práce je vhodné seznámit se s jejími 

výsledky.  

Při experimentu jsou vrtány 30 mm hluboké díry s výplachem třísky po 5 mm s vrtáky o průměru 

10,5 mm. Jako testovací vrtáky jsou 

zvoleny vrtáky ze slinutého karbidu od 

firmy Guhring, Inc.  Deponované 

nástroje jsou opatřeny tenkou multi-

vrstvou TiAlN nanesenou technologií 

PVD. Řezné podmínky se přirozeně 

odlišují, jelikož experiment pracuje 

s karbidovými vrtáky s optimalizovanou 

geometrií (vyšší je zejména posuv). 

Použitá řezná rychlost je 

13,2 [𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ] , otáčky 400 [𝑜𝑡. 𝑚𝑖𝑛⁄ ] 
a posuv 40 [𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ] . Na Obr. 8, je 

vidět závislost trvanlivosti vrtáku na 

vrcholovém úhlu. Z výsledků na 

obrázku jednoznačně plyne, že pro 

vrtání tvrdých materiálů jsou vhodnější 

vrtáky s větším vrcholovým úhlem 

(130° a více). Na Obr. 9 jsou výsledky 

experimentu v podobě závislosti 

opotřebení hřbetu na počtu vyrobených 

děr. Uvedené výsledky jsou pro 

nástroje opatřené tenkou multi-vrstvou 

TiAlN. Zřetelné je také významné 

zvětšení opotřebení v IV. části, kde dle 

autorů již docházelo k markantnímu 

vylamování břitu. [9] 

 

 

                                                 
11 Zkratkou 3D je zde myšlena hloubka díry, která je rovna trojnásobku průměru vrtaného otvoru. 

Obr. 8 - Závislost trvanlivosti vrtáku na vrchol. úhlu [9] 

Obr. 9 - Opotřebení vrtáků s vrstvou TiAlN [9] 
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Obecná doporučení  

Existují čtyři základní cesty, kterými dosáhnout vyšší produktivity vrtání: 

 

- Snížení axiálních sil a kroutícího momentu optimalizací geometrie. 

- Zvýšení torzní tuhosti vrtáku. 

- Zlepšení „samostředících“ schopností vrtáku. 

- Změna tvaru vznikajících třísek a vylepšení jejich odvodu z místa řezu. 

 

Při obrábění niklových slitin je důležité zaručit stabilní posuv bez prodlev a zabránit tak zpevnění 

materiálu na dně díry v určité hloubce, které by ztěžovalo následné odřezávání třísky a mohlo 

zapříčinit úplné zlomení vrtáku a obecně by vazba stroje, nástroje a obrobku měla vykazovat co 

nejvyšší tuhost. Standardní vrtáky z rychlořezné oceli (HSS) jsou použitelné pro všeobecné účely 

vrtání slitin skupiny A a B, HSS vrtáky s rozměrnějším středem nástroje jsou pak doporučovány pro 

vrtání slitin skupiny C a D. Kobaltové rychlořezné oceli zajišťují vyšší trvanlivost vrtáků a z hlediska 

geometrie je výhodné zvýšení vrcholového úhlu na 135°. Ukázky možných tvarů vrtáku jsou vidět 

na Obr. 10. Pro vrtání děr s průměrem vyšším než 20 mm je výhodné použití děličů třísek na břitu 

nástroje, které budou tvořit užší třísky a tím sníží tendenci k zanášení šroubovitých drážek vrtáku. 

Obecně lze říci, že pro udržení efektivity a stability řezného procesu je nutné zajistit dostatečné 

chlazení a odvod třísek z místa řezu. Lze také definovat obecné doporučení řezných podmínek pro 

vrtání do Inconelu, které je samozřejmě pouze informativní (viz. Tab. 5.). [1] [10] [11] 

 

 

Obr. 10 - Druhy tvarů geometrií pro aplikaci vrtání superslitin [11] 

 

 𝑽𝑪 dle vrstvy [m/min] posuv dle průměru [mm; mm/ot.] 

Materiál HB HSS TiN TiAlN TiCN ∅9-12 ∅13-17 ∅18-24 ∅25-35 

Inconel 718 221-310 M48 7 10 9 0,10 0,15 0,20 0,25 

Tab. 5 - Obecná doporučení řezných podmínek pro vrtání Inconelu 718 [10] 

 

 

 

 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní  Diplomová práce, akad.rok 2016/17 

Katedra technologie obrábění  Bc. Jiří Šimeček 

23 

 

 3  Návrh a realizace experimentů 

Kapitola si klade za cíl seznámit s principem, cílem a podmínkami experimentu. Zahrnuje také 

obecná východiska experimentu, odůvodnění změn provedených v testech a je v ní také popsána 

samotná realizace. Nechybí samozřejmě ani rozbor výsledků. 

 3.1  Obecná východiska, cíle a podmínky experimentu 

Veškerá východiska pro návrh experimentu vychází ze specifického cíle Diplomové práce a jsou 

zahrnuta do návrhu experimentu: 

 

- Opakovatelnost experimentu. 

- Reprodukovatelnost výsledků. 

- Jednoznačnost. 

- Aplikovatelnost v praxi. 

- Jednoduchost. 

 

Primárně je však žádoucí určit přístup k obrábění Inconelu 718 jako takového. Jak bylo již zmíněno 

v kapitole  2.3 je několik způsobů, jak řešit efektivitu vrtání a tento způsob či kombinace několika 

způsobů udává směr celého výzkumu. V případě tohoto experimentu je to využití torzní tuhosti 

a houževnatosti vrtáků z práškové nástrojové oceli při nízkých otáčkách a vysokém posuvu. Účelem 

tohoto přístupu je redukce teplot vznikajících v oblasti řezu, které zapříčiňují zpevnění doposud 

neobrobené vrstvy materiálu pod vrtákem. Takto zpevněný materiál je pak problematicky obrobitelný 

a požadavky na nástroj jsou mnohonásobně vyšší. PM-HSS oceli jsou pro tuto aplikaci z dosud 

dostupných materiálů jednoznačně nejvhodnější díky svým vlastnostem, jak bylo zmíněno v kapitole  

2.2 . Opakovatelnost experimentu je zaručena záznamem o použitých technických prostředcích, 

řezných podmínkách a způsobu vyhodnocování výsledků. Technické prostředky použité pro 

experiment jsou zmíněny v kapitole  3.2 . Řezné podmínky použité při experimentu můžete vidět 

v tabulce Tab. 6. a způsob vyhodnocování je popsán v kapitole  4 .  

 

VELIČINA HODNOTA JEDNOTKY 

n 320 ot./min 

f 22 mm/min 

𝑉𝐶  10 m/min 

D 10 mm 

L 10 mm 

Chlazení Vnější 7-8%12 

Tab. 6 - Řezné podmínky všech testů 

                                                 
12 Koncentrace oleje ve vodě 
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Reprodukovatelnost výsledků je zaručena standardním způsobem vyhodnocování opotřebení na 

hřbetu (𝑉𝐵𝐵 ) dle mezinárodní normy ISO 3685 (viz. Obr. 11) s definovanou kriteriální hodnotou 

opotřebení a také měřením řezných sil za daných řezných podmínek. Známé je také tepelné 

zpracování a celkový stav obráběného materiálu. K reprodukovatelnosti výsledků také v neposlední 

řadě přispívá identická geometrie všech nástrojů a kontrola vstupních parametrů všech nanesených 

tenkých vrstev. Jen s těmito parametry lze s vysokou mírou jistoty říci, že výsledky jsou validní. 

 

Obr. 11 - Vyhodnocování opotřebení břitu nástroje. [12] 

 

Jednoznačnost je nejpodstatnější část z východisek ve smyslu splnění cíle diplomové práce. Je totiž 

nutné zajistit takové podmínky experimentu, aby výsledky jednoznačně vyjadřovaly vliv pouze 

substrátu nástroje (ideální stav). Zaručení takových podmínek je technicky i finančně velice náročné 

a vyžaduje kontrolu vstupů i výstupů na několika úrovních.  

Aplikovatelnost v praxi a jednoduchost v případě potřeby zaručuje možnost dalších testů nových 

nástrojových materiálů na jiném pracovišti s relativně nízkými náklady a je to jeden z opomíjených 

aspektů, které dokáží ušetřit mnoho prostředků nutných k vynaložení při budoucí výzkumné činnosti. 

Vzhledem k rychle se rozvíjejícímu trhu s materiály je jednoduchost jednoznačnou výhodou a dokáže 

poskytnout rychlé určení vhodnosti konkrétních nástrojových materiálů pro tento účel obrábění. 
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 3.2  Použité technické prostředky 

Kapitola shrnuje všechny technické prostředky použité pro experiment.  

 3.2.1  Stroje 

Strojem použitým pro experiment je CNC frézka MCV 750 A. Jedná se o poměrně starší stroj, který 

má tři programovatelné osy. Je však stále schopen výroby s přesností až na 0,02 mm. V dokumentaci 

ke stroji lze vyčíst následující skutečnosti. „Obráběcí centrum MCV 750 A je určeno pro náročné 

práce v kusové i sériové výrobě. Provádí operace vrtání, vystružování, vyvrtávání, frézování a řezání 

závitů. Je standardně určeno pro obrábění dílců z oceli, barevných kovů a plastů upnutých na 

pracovním stole.“ Všechny tyto vlastnosti odpovídají požadavkům pro daný experiment. 

V tabulce Tab. 7 jsou oficiální parametry stroje MCV 750 A, které prezentuje výrobce.   

MAS MCV 750A 
Provedení 

ISO HSK 

Stůl 
Upínací plocha stolu 1000x500 [mm] 

Max. zatížení stolu 450 [kg] 

Posuvy 

Dráha pojezdu 

X 750 [mm] 

Y 500 [mm] 

Z 500 [mm] 

Vzdálenost upínací plochy od čela vřetena 
150-650 

[mm] 
200-700 

[mm] 

Rychloposuv 

X 45 [m/min] 

Y 45 [m/min] 

Z 45 [m/min] 

Zrychlení 

X 2.5 [m/s-2] 

Y 2.5 [m/s-2] 

Z 3 [m/s-2] 

Pracovní posuv 1-15000 [mm/min] 

Vřeteno 

Jmenovitý výkon 11,5 [kW] 

Rozsah otáček 20-13000 [1/min] 

Průměr čelních ložisek 70 [mm] 

Zásobník nástrojů 

Počet nástrojů 20 

Max. hmotnost nástroje 6 [kg] 

Čas výměny tříska-tříska sousedního nástroje 5.5 [sec] 

Elektrické připojení 
Celkový jmenovitý příkon stroje 30 [kVA] 

Napětí AC 3x400 [V] 

Hmotnost stroje Stroj s elektroskříní a zásobníkem nástrojů 4900 [Kg] 

Tab. 7 - Charakteristika stroje MCV 750A 
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K samotné stavbě a mechanismům stroje výrobce uvádí následující informace: 

„Základ stroje tvoří lože. Po loži přejíždějí saně (osa Y) po kterých se pohybuje stůl (osa X). Stůl 

slouží k upnutí obráběného dílce. V zadní části lože je plocha pro stojan, po kterém se pohybuje 

vřeteník (osa Z). Pohony posuvů jsou ve všech osách zajištěny digitálními regulačními servopohony13, 

které jsou připojeny spojkami na kuličkové šrouby. Vřeteno je vybaveno středovým upínáním 

nástrojů a alternativně kuželem ISO 40, HSK 63 A. Pohon vřetena je zajištěn regulačním vestavěným 

motorem s vlastním okruhem kapalinového chlazení. Obráběcí centrum má standardně rotační 

zásobník pro 20 nástrojů. Ovládání zásobníku nástrojů, stejně jako uvolňování nástrojů ve vřetenu, je 

pneumatické. Kryty pracovního prostoru se zasouvacími dveřmi zabraňují rozstřiku chladící kapaliny 

od středového či vnějšího chlazení nástrojů. Třísky a chladicí kapalina jsou po skluzech vany 

pracovního prostoru odváděny do dopravníku třísek, nebo vany, které jsou zasunuty do otvoru 

středem lože ve směru pohybu stolu (osa X).“  

 

 

Obr. 12 - Stroj MCV 750-A 

 

 

                                                 
13Termín digitální regulační servopohony je uveden v originální příručce výrobce 
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 3.2.2  Nástroje 

Geometrie vrtáků vychází z obecných doporučení pro vrtáky do tvrdých superslitin. Tato doporučení 

jsou zmíněna v kapitole č. 2.3 a již vybroušený vrták je vidět na Obr. 13. U vrtáku je vybroušen 

vrcholový úhel 130°, stoupání šroubovice má hodnotu 30° a šířka fazety je 0,7 mm. Příčné ostří je 

podbroušeno kvůli minimalizaci negativního efektu plastických deformací v oblasti osy nástroje. 

Každý jednotlivý nástroj byl před experimentem laserem označen unikátním popiskem pro případné 

dohledání a archivaci vzorků (viz. Obr. 14). Popisky také zabezpečují rychlou orientaci 

a nezaměnitelnost vzorků při externě zadávaných analýzách. 

 

 

Obr. 13 - Vybroušený vrták připravený pro experiment 

 

Obr. 14 - Označení nástrojů laserem 

 

Použité nástroje byly vyrobeny ze tří testovaných substrátů (R76, T15 a M4), jejichž detailní 

specifikace je uvedena v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 na konci diplomové práce. Jedná se o substráty 

vyrobené technologií slinování práškové nástrojové oceli a v grafu č. 1 jsou vzájemně porovnány 

jejich charakteristické mechanické a fyzikální vlastnosti. Mechanické vlastnosti se samozřejmě odvíjí 

od druhu a způsobu tepelného zpracování vzorků. Na polovinu nástrojů určených pro experiment byla 

deponována ochranná tenká vrstva běžně používaná pro tento účel aplikace. Povlak je tvořený 

adhezní vrstvou TiN, středovou vrstvou AlTiN a vrchní nanokompozitní vrstvou CrAlSiN. Povlak 

TripleCoating Cr představuje nejmodernější povlak na trhu, který kombinuje vynikající houževnatost 

a tvrdost vrstvy AlTiN a extrémně vysokou tvrdost nanokompozitní vrstvy CrAlSiN [13]. 
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Graf 1 - Charakteristické vlastnosti testovaných substrátů 

 

Všechny nástroje také prošly vstupní kontrolou jakosti povrchu břitu před omíláním, po omílání a pro 

verzi experimentu s nástroji s vrstvou, také po jejich depozici. Bylo tak učiněno z důvodu zajištění 

kvalitních a bezchybných vstupních parametrů experimentu. Ukázka grafického výstupu kontrolních 

analýz je vidět na Obr. 15. Vlevo je 3D model břitu a jeho okolí bezprostředně po broušení, uprostřed 

po omílání a vpravo po omílání a depozici tenké vrstvy. Plocha nad řeznou hranou je plochou hřbetu 

a plocha pod hranou je plocha čela nástroje. Zaoblení řezného břitu po broušení bylo 7 𝜇𝑚, vlečným 

omíláním se upravily řezné nástroje na definované zaoblení břitu 10 𝜇𝑚. Po depozici se zvětšil 

poloměr zaoblení na cca 12 𝜇𝑚. Na břitech po depozici nejsou vidět žádné defekty.  

 

 

 

Obr. 15 - 3D analýza břitu 
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 3.2.3  Ostatní technické prostředky 

Mezi ostatní technické prostředky lze zařadit 

statický čtyřsložkový obrobkový dynamometr 

spolu s univerzálním tříčelisťovým sklíčidlem, 

které je na něj připevněno z důvodu upnutí obrobků 

po celou dobu experimentu (Obr. 16). Konkrétní 

údaje o přesnosti, citlivosti, rozsahu a podmínkách, 

při kterých dynamometr může pracovat, jsou 

uvedeny v Tab. 8. Systematická chyba výsledků 

měření této sestavy byla ověřena při dříve 

uskutečněných testech na tomto pracovišti a je 

prohlášena za dostatečnou. Pro upnutí vrtáků do 

vřetene stroje slouží držák nástrojů HSK 63 A 

v kombinaci s přesným kleštinovým systémem 

upnutí pro válcové nástroje s průměrem 10 mm. 

Tento systém upnutí je schopen zaručit dostatečnou 

tuhost i přesnost upnutí a byl také zvolen s ohledem 

na zkušenosti z dříve uskutečněných experimentů 

na tomto pracovišti. Samozřejmě sem patří 

i vybavení potřebné k digitálnímu záznamu 

řezných sil. Konkrétně se jedná o spojovací 

uhlíkový kabel, tříkanálový zesilovač, řadič, měřící 

kartu pro digitalizaci analogového signálu a počítač 

se softwarem (Obr. 17). Tříkanálový zesilovač je 

možno použít, jelikož ze složek sil v osách X a Y je 

nutné snímat jen jednu. Jedním použitým kanálem jsou zesilovány informace z osy Y, druhým 

kanálem informace z osy Z a třetím kanálem jsou zesilovány informace o kroutícím momentu. 

 

Parametry    

 Složka zatížení  Fx  Fy  Fz  Mz 

 Max. zatížení  5 kN 5 kN  20 kN  200 Nm 

 Citlivost  -7,8 pC/N  -7,8 pC/N  -3,5 pC/N  -160 pC/Nm 

 Max. kombinovaný moment     400 Nm 

Vlastní frekvence 3,1 kHz 6,3 kHz 4,2 kHz 

Použitelné na stroji DMU 65, DMU 40 eVo, MCV 750 A, MASTURN 

Tab. 8 - Parametry použitého dynamometru [14] 

 

 

 

 

 

Obr. 16 - 4-složkový obr. dynamometr Kistler 
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Pro odečítání hodnot lineárního opotřebení hřbetu nástrojů je využit optický mikroskop Multicheck 

500 (Obr. 18). V softwaru pro jeho obsluhu je možnost uložení šablon tvaru nových nástrojů a lze tak 

porovnávat aktuální stav břitu s původním. Software také umožňuje uložení snímků břitů, které jsou 

dále využity pro vizuální kontrolu a vyhodnocení. 

 

 

Obr. 17 - Zaznamenávací zařízení pro měření silového zatížení 

 

 

Obr. 18 – Optický mikroskop Multicheck 500 pro vyhodnocování opotřebení s příslušenstvým 
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 3.3  Návrh prvního experimentu  

První test je navržen jako test trvanlivosti šroubovitého vrtáku při vrtání děr do plna o průměru 10 mm 

a hloubce taktéž 10 mm. Tyto základní parametry jsou zvoleny na základě dostupných informací 

o četnosti vyráběných děr v leteckém průmyslu, kde jsou nejčastěji používány díry právě s těmito 

rozměry (1 až 2D). Test je proveden s vrtáky vyrobenými z již zmíněných tří substrátů: R76, M4 

a T15. První část experimentu je prováděna s nástroji bez tenké vrstvy, druhá část pak s nástroji 

opatřenými tenkou vrstvou viz. kapitola  3.2.2 . 

Základem testu je tedy běžná výroba děr se specifickými řeznými podmínkami na konvenční tří-osé 

frézce MCV 750 A. Při výrobě každé jednotlivé díry je zaznamenáván průběh kroutícího momentu 

𝑀𝑍 a sil v osách Z a Y (orientace os odpovídá orientaci dle pravidla pravé ruky). Po každé vyrobené 

díře je vrták podroben kontrole na optickém mikroskopu, kde je změřena a zaznamenána hodnota 

opotřebení hřbetu na pravém břitu14. Takto probíhá test až do překročení kriteriálního opotřebení 

hřbetu (𝑉𝐵𝑘𝑟𝑖𝑡. ), který je stanoven na 0,150 mm. V případě, že je geometrie zásadně poškozena 

například vyštípnutím, je testovaný vrták prohlášen za vrták, který překročil mezní hodnotu 

opotřebení. Na Obr. 19 je základní schéma prvního testu. 

 

 

Obr. 19 - Schéma prvního experimentu 

                                                 
14 Břit, který byl prohlášen za pravý (u všech testovacích vrtáků břit na straně, kde je označení laserem) 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní  Diplomová práce, akad.rok 2016/17 

Katedra technologie obrábění  Bc. Jiří Šimeček 

32 

 

 3.4  Návrh druhého experimentu 

Druhý test je navržen jako test trvanlivosti šroubovitého vrtáku při vrtání děr o průměru 10 mm 

a hloubce taktéž 10 mm, ovšem s předvrtáním. Předvrtány jsou díry o průměru 3,2 mm. Test je 

proveden s vrtáky vyrobenými ze tří substrátů: R76, M4 a T15. První část experimentu je prováděna 

s nástroji bez tenké vrstvy, druhá část pak s nástroji opatřenými tenkou vrstvou viz. kapitola  3.2.2 . 

Základem testu je tedy opět výroba 

děr se specifickými řeznými 

podmínkami na konvenční tří-osé 

frézce MCV 750 A. Jedinou změnou 

oproti předchozímu testu jsou 

předvrtané díry o průměru 3,2 mm. 

Při výrobě každé jednotlivé díry je 

zaznamenáván průběh kroutícího 

momentu 𝑀𝑍  a sil v osách Z a Y 

(orientace os odpovídá orientaci dle 

pravidla pravé ruky). Po každé 

vyrobené díře je vrták podroben 

kontrole na optickém mikroskopu, 

kde je změřena a zaznamenána 

hodnota opotřebení na pravém 

břitu 15 . Takto probíhá test až do 

překročení kriteriálního opotřebení 

hřbetu břitu VB, který je stanoven 

na 0,150 mm. V případě, že je 

geometrie zásadně poškozena 

například vyštípnutím, je testovaný 

vrták prohlášen za vrták, který překročil mezní hodnotu opotřebení. S poškozením břitu v místě 

styku přechodové oblasti mezi plným materiálem a předvrtanou dírou je počítáno a poškození v této 

oblasti není důvodem pro ukončení testu. Na Obr. 20 je základní schéma druhého testu. 

 3.5  Přehled prováděných experimentů 

Pro přehlednost jsou jednotlivé podmínky experimentů uvedeny v Tab. 9. 

 

POŘADÍ EXPERIMENTU VERZE EXPERIMENTU 
ŘEZNÉ 

PODMÍNKY 
GEOMETRIE 
NÁSTROJE 

EXPERIMENT I. (Do plna) 
BEZ VRSTVY (1-A) 

KONSTANTNÍ KONSTANTNÍ 
S VRSTVOU (1-B) 

EXPERIMENT II. (S předvrtáním) 
BEZ VRSTVY (2-A) 

S VRSTVOU (2-B) 

Tab. 9 - Přehled navržených testů 

                                                 
15 Břit, který byl prohlášen za pravý (u všech testovacích vrtáků břit na straně, kde je označení laserem) 

Obr. 20 - Schéma druhého experimentu 
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 4  Vyhodnocení výsledků 

Tato kapitola je nejobsáhlejší částí práce a obsahuje všechny dílčí i celkové výsledky experimentů. 

Je zde zmíněn také důvod nutnosti návrhu druhého experimentu a vysvětlení jednotlivých souvislostí 

mezi výsledky. 

 4.1   Experiment (1-A) 

Jedná se o první experiment (verze A), tedy vrtání do plna (nástroje bez ochranné tenké vrstvy). Na 

grafu č. 2 jsou vidět hodnoty opotřebení hřbetu po vyvrtání první díry, kde lze vidět rozdíly mezi 

substráty v řádech desítek procent. 

Nejlépe se s podmínkami vyrovnal 

substrát R76, druhým nejméně 

opotřebeným nástrojem byl nástroj ze 

substrátu T15 a nejhůře tyto podmínky 

zvládl materiál s označením M4. Při 

pohledu na graf č. 3 už výsledky tak 

jednoznačné nejsou. Nejvyšší celkovou 

trvanlivost měl zhruba o 30 % materiál 

T15, ačkoli po první díře měl druhou 

nejvyšší hodnotu opotřebení. Oproti tomu 

materiál R76 vydržel v řezu kratší dobu 

(ale s výrazně nižší hodnotou opotřebení). 

Nejkratší dobu pak vydržel v řezu substrát 

M4. Který vykazoval výrazně horší 

výsledky v obou případech. 

 

Graf 3 - Celková trvanlivost nástrojů (experiment 1-A) 
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Graf 2 - Opotřebení hřbetu po 1. díře (experiment 1-A) 
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Graf č. 3 také ukazuje, že ani jeden vrták nepřekročil kriteriální hodnotu opotřebení hřbetu, avšak 

trvanlivosti všech nástrojů byly ukončeny. Snímek břitů nástrojů ze substrátu R76 a T15 (viz. Obr. 21) 

ukazuje, že při experimentu docházelo 

k výraznému porušování geometrie v oblasti 

příčného ostří, a v takových případech musely být 

nástroje prohlášeny za nevyhovující. Je při tom 

evidentní, že materiál R76 má podstatně lineárnější 

opotřebení na břitu než materiál T15. Toto je velmi 

důležitý poznatek, jelikož skutečnou hodnotu 

odolnosti substrátů vůči lineárnímu opotřebení 

zkresluje ovlivňující činitel v podobě 

„odštipování“ příčného ostří. To v případě vrtání 

velmi tvrdých superslitin může být problém 

především velice důležité a problematické 

geometrie příčného ostří, kterou je nutno 

optimalizovat a nikoli substrátu jako takového. 

Tomuto faktu bude věnována pozornost 

v podkapitole „Shrnutí prvního experimentu“. 

Zvýšenou pozornost si zaslouží i chování vrtáku z materiálu M4, kdy při vrtání nedochází 

k optimálnímu lámání třísky, ba je dokonce nalepována na břit v dlouhém vinutém tvaru. Dalším 

faktorem hodnocení je silové zatížení nástrojů při první a poslední vyvrtané díře. Hodnoty dosažené 

při prvním testu jsou k vidění v grafu č. 4 a v grafu č. 5. Hodnoty zatížení 𝑀𝑍, 𝐹𝑌 i 𝐹𝑍 měl výrazně 

nejnižší materiál s označením R76. Porovnáním hodnot zatížení při vrtání první díry s hodnotami 

zatížení při vrtání poslední díry, kdy mohou být ovšem výsledky zčásti zkresleny právě změnou 

geometrie lze říci, že tento materiál vykazoval nejnižší hodnoty zatížení i v tomto případě (viz. graf 

č. 5). 

 

 

Graf 4 - Zatížení při vrtání první díry (experiment 1-A) 
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Obr. 21 - Destruovaná geometrie nástrojů 
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Pouze u složky 𝐹𝑌 měl nejnižší hodnoty substrát M4.  

 

Graf 5 - Zatížení při vrtání poslední díry (experiment 1-A)  

 

 4.2  Experiment (1-B) 

Jedná se o první experiment (verze B), 

tedy vrtání do plna (nástroje opatřené 

tenkou vrstvou). Vzhledem k použití 

tenké vrstvy je předpoklad prodloužení 

celkové trvanlivosti nástrojů a zároveň 

snížení řezných sil, jelikož vrstva zlepšuje 

kluzné vlastnosti nástroje a měla by 

ochránit geometrii břitu před destrukcí. 

Graf č. 6 ukazuje, že substrát R76 má opět 

nejnižší hodnotu opotřebení po vyvrtání 

první díry a rozdíly mezi všemi třemi 

nástroji se snížily. Největší opotřebení 

tentokrát vykazoval nástroj z materiálu 

T15. Absolutní hodnoty opotřebení jsou 

však srovnatelné, nebo dokonce vyšší než 

u nástrojů bez tenké vrstvy a nepotvrdil se 

tak předpoklad snížení opotřebení. V tuto 

chvíli je dobré si uvědomit, že pro 

správný výklad výsledků experimentu je nutné nahlížet na výsledné hodnoty v širších souvislostech. 

Jednotlivé výsledky vytržené z kontextu mohou být totiž zavádějící. 
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Graf 6 - Opotřebení hřbetu po první díře (experiment 1-B) 
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Širší souvislosti poskytne graf č. 7, na kterém je vidět, že přes poměrně vysoké opotřebení po první 

díře je celková trvanlivost skutečně několikanásobně větší. Vysokou počáteční míru opotřebení lze 

tedy přikládat jevu známému jako „zaříznutí nástroje“, kdy v řezném procesu dochází k prvotnímu 

přetvoření mikro-geometrie nástroje a poté se systém opotřebení opět stabilizuje. Na první pohled je 

zřejmé, že u všech nástrojů je dosaženo kriteriální hodnoty lineárního opotřebení, a tak lze říci, že 

díky aplikaci tenké vrstvy došlo ke zpevnění a stabilizaci geometrie nástroje, jelikož není žádný 

z testovaných nástrojů prohlášen za nevyhovující předčasně.  

Překvapivá je celková trvanlivost, ale i průběh opotřebení nástroje z T15. Oproti výsledkům v první 

verzi experimentu, kde byl tento substrát jednoznačně nejlepší s celkovou trvanlivostí 2,73 min je 

v tomto testu naopak jasně nejhorší s dosažením meze trvanlivosti již po 2,25 min (méně než 

u nástroje bez tenké vrstvy). Výrazně lépe na tom je substrát M4 s trvanlivostí 5,85 min a svými 

výsledky dominuje opět nástroj vyrobený z práškové rychlořezné oceli R76, který dosáhl kriteriální 

hodnoty opotřebení po více než devíti minutách v řezu. 

 

 

Graf 7 - Celkové opotřebení hřbetu (experiment 1-B) 

 

Výsledky z grafu č. 7 je také možné interpretovat jako výsledky ovlivněné dalším faktorem, který má 

důležitý význam pro aplikaci materiálů v praxi a tím je interakce substrátu s vrstvou. U substrátů M4 

a R76 je vidět jednoznačný přínos v podobě několikanásobného navýšení trvanlivosti, přičemž 

u substrátu T15 tomu tak rozhodně není. Explicitní vliv tenké vrstvy na výsledky celkové trvanlivosti 

vrtáků je vyjádřen v tabulce Tab. 10. Je tedy zřejmé, že největší přínos vrstvy zaznamenal substrát 

M4, který měl v předchozím testu obecně nejhorší výsledky. 
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Substrát Trvanlivost bez vrstvy [min] Trvanlivost s vrstvou [min] Rozdíl [%] 

T15 2,73 2,25 -17,58 

M4 0,91 5,85 +642,86 

R76 1,82 9,45 +519,23 

Tab. 10 - Vliv tenké vrstvy na výsledky trvanlivosti (1-A; 1-B) 

Podívejme se nyní na porovnání stavu břitů po 

dosažení mezního opotřebení (viz. Obr. 22). 

Vizuálně nejhůře vypadá prostřední vzorek, který 

má viditelně největší úbytek materiálu z břitu 

i příčného ostří, a navíc vydržel v řezném procesu 

nejkratší dobu. První vzorek má vizuálně nejlepší 

výsledky, a navíc vydržel v řezu podstatně déle než 

oba zbylé vzorky. Opět se proto substrát R76 jeví 

jako nejvhodnější materiál pro vrtání Inconelu 718. 

Spodní vzorek má viditelně poškozenou oblast 

příčného ostří a v průběhu testu se na břit tohoto 

materiálu opět nalepovala tříska, jak lze vidět na 

dalším obrázku (Obr. 23). Vzhledem k tomu, že se 

jedná o opakovaný jev u stejného substrátu, je zde 

opodstatněný důvod k hlubšímu zamyšlení se nad 

touto problematikou. Zachování této vlastnosti i při 

obrábění nástrojem s tenkou vrstvou totiž 

poukazuje na potenciálně velmi důležitou 

informaci o přenosu klíčových vlastností substrátu 

na celý proces vrtání. To by znamenalo, že vliv 

substrátu na proces vrtání Inconelu 718 je značný 

a aplikace tenké vrstvy nedokáže přenosu těchto 

vlastností efektivně zabránit. Detailněji bude tato 

hypotéza rozebrána v kapitole  4.5 . 

Nyní zpět k vyhodnocení experimentu 1-B, 

konkrétně pak k vyhodnocení zatěžujících řezných 

sil. Zásadní změna oproti předchozímu 

experimentu je výrazné zvýšení sil v ose vrtáku 

(𝐹𝑍) a zároveň snížení sil kolmých na osu (𝐹𝑌). To 

může být zapříčiněno mnoha různými faktory a tato 

skutečnost přímo odporuje všem predikcím 

vycházejících z předpokládaného pozitivního 

přínosu tenké vrstvy. Jako jednou z variant, která 

mohla zapříčinit takto markantní rozdíl v silovém 

zatížení lze považovat nevhodnou geometrii 

příčného ostří, která není optimalizována 

a při obrábění vrtákem bez depozice ovšem dokáže 

přetransformovat svůj tvar na silově výhodnější. 

Obr. 22 - Stav břitů při dosažení mezního 

opotřebení (1-B) 

Obr. 23 - Nalepení třísky na nástroj z M4 (1-B) 
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U vrtáků s depozicí je transformaci tvaru ostří zabráněno právě vlivem pevné tenké vrstvy, která 

dokáže geometrii zachovat. Dokáže ji zachovat i za přítomnosti vyšších řezných sil zatěžujících 

nástroj tak, jak byla vybroušena, a to je dle mého názoru důvodem diskontinuity výsledků měření 

řezných sil vůči výsledkům první verze experimentu.  

 

Graf 8 - Zatížení při první díře (1-B) 

 

 

Graf 9 - Zatížení při poslední díře (1-B) 
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Shrnutí prvního experimentu 

V prvním experimentu jsou vyhodnoceny následující hodnoty: 

 

- Opotřebení hřbetu po první díře. 

- Celková trvanlivost nástroje. 

- Vizuální stav břitu. 

- Silové zatížení při první díře. 

- Silové zatížení při poslední díře. 

 

Vyhodnocení opotřebení hřbetu po první díře je důležité zejména proto, že výsledky jsou nejméně 

ovlivněné změnou geometrie nástroje a tím pádem porovnávají substráty ve srovnatelných 

podmínkách (všechny substráty mají na počátku zaručeny stejné podmínky). Hodnoty opotřebení 

břitu v průběhu celého experimentu až do překročení stanovené kriteriální hodnoty vytvářejí křivku 

celkové trvanlivosti nástrojů, tedy nejdůležitější faktor pro praktickou aplikaci vrtáku. Vizuální stav 

břitu umožňuje snadno a rychle hledat souvislosti mezi chováním nástrojů v řezu a všemi dalšími 

aspekty. Silové zatížení při vrtání první a poslední díry poukazuje hlavně na vliv a míru změny 

geometrie (nárůstu opotřebení). 

 

Předběžné ukončení trvanlivostí v první části 

experimentu kvůli vyštípnutí nástrojů v oblasti 

příčného ostří a diskontinuita hodnot silového 

zatížení s druhou částí experimentu je dle mého 

názoru jasným projevem vlivu geometrie 

příčného ostří na výsledky experimentu. Tento 

fakt pokládám za problematický a podle mého 

soudu výrazně snižuje reprodukovatelnost 

výsledků. Smyslem experimentu je explicitní 

určení vlivu substrátu na trvanlivost šroubovitých 

vrtáků při obrábění Inconelu 718 a proto bylo 

rozhodnuto učinit druhý experiment. Ve druhém 

experimentu je vliv příčného ostří eliminován 

předvrtáním děr o průměru větším, než je právě 

tato problematická oblast (Obr. 24). Toto opatření 

umožní úběr materiálu pouze v méně 

problematické oblasti s nenulovou řeznou 

rychlostí, a to by mělo zajistit relevantní 

informace o vlivu samotného substrátu na 

opotřebení nástroje, respektive jeho trvanlivost. 

 

 

Obr. 24 - Předvrtání děr 
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 4.3  Experiment (2-A) 

Jedná se o druhý experiment (A), tedy vrtání s předvrtanou dírou (nástroje bez ochranné tenké vrstvy). 

Jak bylo zmíněno na konci předchozí 

kapitoly, lze u tohoto experimentu 

očekávat relevantnější informace přímo 

o vlivu substrátu na trvanlivost nástroje 

a jedná se pouze o optimalizaci 

experimentu předešlého, přičemž 

všechny ostatní podmínky jsou totožné. 

Zachování všech ostatních podmínek 

umožňuje částečnou přenositelnost 

výsledků a vzájemnou komparaci obou 

experimentů. Hned první výsledky značí 

výrazný rozdíl v hodnotách dosažených 

stejnými substráty. Jediným materiálem, 

který měl měřitelné lineární opotřebení 

po první díře byl substrát R76 a hodnoty 

jeho opotřebení po první díře přesahovali 

dvojnásobek hodnot z předchozího 

experimentu vrtání „do plna“ (viz. graf č. 10). Podíváme-li se na snímky zbylých dvou nástrojů tak 

zjistíme, že u nástroje z T15 došlo při vrtání první díry k vyštípnutí břitu a nalepení třísky po celé 

jeho délce (Obr. 25 - vlevo). Obecně měl však nástroj z materiálu T15 méně výrazné a rovnoměrnější 

opotřebení než nástroj z M4, jak dokazuje snímek pořízený po vyvrtání druhé díry (Obr. 25 - vpravo). 

U nástroje vyrobeného ze substrátu M4 došlo k vyštípnutí břitu ve stejném místě jako u T15, ale navíc 

také k vytvoření nárůstku (Obr. 26). Rozdíly mezi dosaženými výsledky substrátů se rapidně zvětšily 

a nejlépe podmínky testu opět zvládl materiál R76. Evidentní je také rozdílná interakce mezi substráty 

a obráběným materiálem. Zcela logicky má celková trvanlivost smysl vyhodnocovat pouze u nástroje, 

který vydržel více než jednu díru bez destrukce geometrie.  

 

 

Obr. 25 - Břit nástroje z materiálu T15 po 1. díře (vlevo) a po 2. díře (vpravo). Experiment 2-A 
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Graf 10 - Opotřebení po první díře (2-A) 
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V porovnání s prvním experimentem je na 

výsledcích v grafu č. 11 možnost vidět výrazně 

vyšší počáteční opotřebení břitu nástroje a na rozdíl 

od degresivního průběhu opotřebení v prvním testu 

je tentokrát křivka popisující partikulární hodnoty 

opotřebení lehce progresivní. Je však nutné 

podotknout, že v prvním experimentu byl test 

tohoto nástroje přerušen předčasně kvůli fatálnímu 

porušení geometrie příčného ostří a není tak možné 

průběhy plnohodnotně porovnat. Při tomto 

experimentu dosáhl nástroj kriteriální hodnoty 

lineárního opotřebení hřbetu bez problémů a v řezu 

vydržel o 13,8 sekundy déle. Přestože nástroje 

z materiálu T15 a M4 nezvládly ve stanovených 

řezných podmínkách vyvrtat ani jednu díru dle 

specifikovaných požadavků, substrát R76 opět prokázal nejlepší vlastnosti a nástroj z toho materiálu 

vyvrtal celých pět děr. Samozřejmě může a troufám si tvrdit, že s vysokou pravděpodobností i má na 

absolutní trvanlivost nástrojů vliv oblast v blízkosti povrchu předvrtané díry, která je již zpevněna 

předchozím obráběním a vytváří tak v této oblasti velký gradient napětí. Břit je tudíž v místě styku 

s touto oblastí velmi zatěžován a může zde být iniciován vznik vrubu. Proto je potencionální vrub 

v tomto místě vyřazen z hodnocení opotřebení a do výsledků nezasahuje.   

 

 

Graf 11 – Celkové opotřebení hřbetu (experiment 2-A) 
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Obr. 26 - Břit nástroje z M4 po 1. díře (2-A) 
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Velkou neznámou je silové zatížení vrtáků, při již optimalizovaném experimentu. Zejména následné 

srovnání s výsledky zatížení při vrtání s nástroji opatřenými tenkou vrstvou bude důležité, jelikož 

v prvním experimentu je diskontinuita hodnot silového zatížení považována za indikaci nevhodných 

podmínek experimentu. Následující graf č. 12 obsahuje hodnoty zatížení při vrtání první díry každého 

z nástrojů. Graf č. 13 s hodnotami zatížení při výrobě poslední díry je níže. 

 

 

Graf 12 - Silové zatížení při vrtání 1.díry (2-A) 

 

Graf 13 - Silové zatížení při vrtání poslední díry (2-A) 
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Hodnoty silového zatížení nástroje z M4 jsou v obou grafech přirozeně identické, jelikož byl tento 

nástroj prohlášen za nevyhovující hned po vyvrtání první díry, a tak jsou dostupné pouze tyto jediné 

hodnoty. Nástroj z T15 byl také prohlášen za nevyhovující, avšak byla vyvrtána i druhá díra z důvodu 

nalepené třísky na břitu. Při vrtání druhé díry se nástroj „zařízl“ a třísky z břitu se zbavil. To je také 

zřetelně vidět na změně poměru mezi zatěžujícími silami v osách Y a Z. Hodnoty u substrátu R76 pak 

korelují s mírou opotřebení břitu a v tuto chvíli je lze akceptovat jako relevantní (předpokládaná 

redukce sil v ose Y i Z vůči prvnímu testu 1-A). 

 4.4  Experiment (2-B) 

Jedná se o druhý experiment (B), tedy vrtání s předvrtanou dírou (nástroje opatřené tenkou vrstvou). 

Čtvrtý a také poslední test s účelem určit vliv substrátu na trvanlivost šroubovitých vrtáků při vrtání 

Inconelu 718. Graf č. 14 opět informuje 

o opotřebení vrtáků po první díře a jsou 

v něm opět hodnoty všech tří nástrojů, 

což znamená, že všechny nástroje 

vyvrtaly více než jednu díru. Nástroje 

z materiálů T15 a M4 mají srovnatelné 

hodnoty s hodnotami v testu 1-B, vrták 

z R76 je ovšem opotřeben téměř 

o polovinu méně. VB 0,033 mm je 

zároveň celkově nejnižší dosaženou 

hodnotou opotřebení po vyvrtané první 

díře ve všech testech. Při pohledu na 

graf č. 15 na další straně je více než 

zřejmá dominance nástroje 

vybroušeného z práškové nástrojové 

rychlořezné oceli R76 s téměř 

dosaženými deseti minutami celkové 

trvanlivosti. Oba další testované 

nástroje vydržely pod kriteriální hranicí opotřebení 0,150 mm „pouze“ kolem čtyř minut. Křivka 

opotřebení všech nástrojů je lehce degresivního charakteru. Přínos deponované tenké vrstvy je 

logicky možno hodnotit pouze u nástrojů, které splnily podmínky obou experimentů. Ovlivnění 

trvanlivosti nástrojů depozicí tenké vrstvy je v Tab. 11. 

 

Substrát Trvanlivost bez vrstvy [min] Trvanlivost s vrstvou [min] Rozdíl [%] 

T15 - 4,10 - 

M4 - 4,51 - 

R76 2,05 9,02 +440,00 

Tab. 11 - Přínos tenké vrstvy (2-A; 2-B) 
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Graf 15 - Celkové opotřebení hřbetu (experiment 2-B) 

 

Snímky stavu břitů po překročení meze opotřebení mohou přispět k celkovému obrazu o chování 

jednotlivých materiálu v procesu obrábění a rozšířit tak úhel pohledu na celou problematiku. 

V případě materiálu M4 došlo k odlomení substrátu na okraji břitu, a to je důvodem pro předčasné 

ukončení jeho trvanlivosti i bez dosažení meze opotřebení. V průběhu testu se opět na břit nalepoval 

obráběný materiál. R76 má lineární opotřebení po celé délce břitu až na jeho pravou část. K vylomení 

substrátu na pravé straně v blízkosti hranice předvrtané díry došlo při vrtání poslední díry a jak bylo 

zmíněno dříve, tato oblast je z hodnocení vyloučena. Substrát T15 dosáhl limitní hranice standardní 

cestou a opotřebení je v podstatě lineární. Problematický je ale veliký úbytek materiálu břitu, který 

pravděpodobně zapříčinil nízkou trvanlivost tohoto vrtáku.  

 

Obr. 27 – Stav břitů po dosažení mezního opotřebení (2-B) 

Informace o silovém zatížení nástrojů při tomto experimentu jsou uvedeny v grafech č. 16 a č. 17 na 

další straně. Na první pohled jsou hodnoty řádově srovnatelné s experimentem prováděným s nástroji 

bez depozice. Zatížení nástrojů při první díře je ve všech složkách nižší než u nástrojů bez tenké 

vrstvy a tento fakt se shoduje s předpokladem pozitivního ovlivnění bilance sil nánosem tenké vrstvy.  
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U všech nástrojů je znatelný výraznější nárůst sil i kroutícího momentu mezi vrtáním prvních 

a posledních děr, nežli tomu bylo při vrtání vrtáky bez depozice.  

 

 

Graf 16 - Silové zatížení při vrtání 1. díry (experiment 2-B) 

 

Graf 17 - Silové zatížení při vrtání poslední díry (experiment 2-B) 
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Shrnutí druhého experimentu 

V druhém experimentu jsou vyhodnoceny následující hodnoty: 

 

- Opotřebení hřbetu po první díře. 

- Celková trvanlivost nástroje. 

- Vizuální stav břitu. 

- Silové zatížení při první díře. 

- Silové zatížení při poslední díře. 

 

Jedná se zjevně o totožné vyhodnocení jako u prvního experimentu a význam jednotlivých 

vyhodnocení byl popsán již v kapitole „Shrnutí prvního experimentu“, kde je zmíněno také 

odůvodnění návrhu druhého experimentu. Druhý experiment má za úkol eliminovat vliv geometrie 

příčného ostří předvrtáním děr o průměru větším, než je právě tato problematická oblast a dle 

dosažených výsledku můžeme považovat tento úkol za splněný. K částečným vyštípnutí substrátu 

docházelo stále (zejména u nástrojů bez tenké vrstvy), ale vždy alespoň jeden nástroj dosáhl mezního 

opotřebení standardní cestou. Výsledky měření řezných sil navíc potvrzují teorii, že problém byl 

právě v oblasti příčného ostří. Po eliminaci jeho vlivu jsou řezné síly u nástrojů bez i s tenkou vrstvou 

řádově ve stejné hladině a je tak možné říci, že experiment splnil svůj účel.  

Zajímavostí druhého experimentu bylo prohloubení rozdílů mezi substráty v hodnotách opotřebení 

při první díře a také poměrově vyšší nárůst sil mezi první a poslední dírou u nástrojů s depozicí, nežli 

tomu bylo u nástrojů bez depozice. 

U druhého experimentu (B) je zajímavý nejen pohled na stav břitů po poslední, ale také po první 

vyrobené díře. Rozdíl mezi stavem substrátů po první díře již jednoznačně poukazuje na rozdíly mezi 

nimi. Opotřebení materiálů M4 a T15 je zjevně méně pravidelné, než je tomu u substrátu R76, který 

ve všech testech jednoznačně dominoval. Je nutné si uvědomit, že se jedná o snímky břitů opatřených 

vrstvou čili substrát by měl být alespoň u první díry dostatečně chráněn. Jak je vidět na Obr. 28, 

rozdíly jsou přesto poměrně signifikantní. Širší souvislosti a další informace k výsledkům jsou 

shrnuty v následující kapitole – „Rozbor výsledků“. 

 

 

Obr. 28 - Stav břitů po první díře (experiment 2-B) 
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 4.5  Rozbor výsledků 

Celkový rozbor výsledků je velmi důležitou částí celé práce. Je totiž možné provést množství různých 

experimentů za pomoci nejnovější a často velmi drahé techniky, ale nedostatečná, nebo dokonce 

nesprávná interpretace výsledků dokáže vložené úsilí absolutně znehodnotit. Konkrétní a přesné 

výsledky jednotlivých faktorů testu také samy o sobě nutně nemusí znamenat maximum informací 

o dané problematice, a proto je nutné pohlížet na zkoumanou problematiku komplexně a s nadhledem. 

Jasným důkazem jsou výsledky experimentu 1-A, kde při vyhodnocení prvního faktoru (opotřebení 

hřbetu po 1. díře) vyšel nejlépe substrát R76, ale při vyhodnocení druhého faktoru celkové trvanlivosti 

byl jasně nejlepším substrátem T15. Při pohledu na stav břitů po dosažení mezní hodnoty opotřebení 

byl na tom pak nejlépe opět substrát T15 (nástroj z R76 měl odštípnuté příčné ostří). Při ignorování 

dílčích konsekvencí s dalšími testy a výslednými hodnotami by bylo možné říci, že čistě z pohledu 

trvanlivosti nástroje je jednoznačně nejlepší nástroj z materiálu T15. Teď už víme, že by to byla fatální 

chyba. 

Při vrtání velmi tvrdých superslitin je takřka nemožné dosáhnout ucházejících trvanlivostí nástroje 

bez využití depozice tenkých vrstev. Proto byly nástroje podrobeny identickému testu s jejich 

použitím. Výsledky byly tentokrát téměř diametrálně odlišné. Při vyhodnocení prvního faktoru 

(opotřebení hřbetu po 1.díře) sice opět nejnižší hodnota patřila nástroji ze substrátu R76 stejně jako 

v testu předchozím, ale všechny další hodnoty byly v přímém rozporu. Celkovou trvanlivost měl 

vrták z T15 absolutně nejhorší a stav jeho břitu jevil známky úbytku materiálu. Výsledky druhé verze 

prvního experimentu ukázaly, že tenká vrstva má na nástroje skutečně značný vliv. Záměrně dosud 

nebyl zmíněn faktor silového zatížení, jelikož je ve vyhodnocení prvního experimentu spolu 

s destrukcí geometrie příčného ostří klíčový. Jak bylo již několikrát zmíněno, při prvním testu (A) 

docházelo v oblasti příčného ostří k závažným poruchám geometrie, a to bylo důvodem pro předčasné 

ukončení trvanlivosti všech nástrojů ještě před dosažením kriteriální hodnoty lineárního opotřebení. 

Při druhém testu (B) geometrie nástrojů vydržela a všechny tři nástroje dosáhly mezní hodnoty 

opotřebení bez jakéhokoli přerušení testu. V prvním případě bylo tedy zcela nemožné relevantně 

posoudit skutečnou trvanlivost vrtáků. Příčina je evidentní a potvrzuje to i pohled na silové zatížení 

nástrojů v řezu. Použitím tenkých vrstev byly vrtáky zpevněny a dokázaly udržet tvar ostří po celou 

dobu testu. Radikálně se ale změnil poměr naměřených sil, a to je jasným důkazem o tom, že výsledky 

experimentu 1-A byly ovlivněny změnou geometrie. Vliv geometrie na dosažené výsledky je 

z hlediska cíle diplomové práce samozřejmě nepřípustný, a proto byl test optimalizován. Průměrné 

hodnoty zatížení nástrojů bez vrstvy a s vrstvou v prvním experimentu jsou v Tab. 12. 

 

Složka zatížení Bez vrstvy S vrstvou 

𝑭𝒀 595,71 N 132,25 N 

𝑭𝒁 1600,08 N 4188,69 N 

𝑴𝒁 7,43 Nm 7,16 Nm 

Tab. 12 - Silové zatížení (experiment 1) 
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Dosahované trvanlivosti v druhém experimentu (A) byly znovu nízké a ve dvou případech (T15 a M4) 

byly trvanlivosti nástrojů opět předčasně ukončeny. Tento fakt je ovšem s přihlédnutím 

k průměrnému zatížení nástrojů ve druhém experimentu možno považovat za projev vlastností 

substrátů. Zatížení v druhém experimentu je totiž řádově ve stejné hladině jako při testech 1-A, 2-A 

a 2-B. Rozdíl mezi experimenty 1 a 2 obecně je samozřejmě zapříčiněn odlehčením středu vrtáku při 

druhém experimentu. Nástroj ze substrátu R76 dosáhl v testu 2-A meze opotřebení bez přerušení a tak 

jako jediný ze tří testovaných splnil podmínky a zachoval svoji tvarovou integritu. Průměrné hodnoty 

zatížení nástrojů bez vrstvy a s vrstvou v druhém experimentu jsou v Tab. 13. Konzistentnost zatížení 

v obou částech druhého experimentu ukazuje, že optimalizace byla efektivní a přispěla k celkové 

věrohodnosti výsledků jako takových. Výsledky z druhého experimentu tím pádem lze, dle mého 

názoru, považovat za směrodatné a správné.  

 

Složka zatížení Bez vrstvy S vrstvou 

𝑭𝒀 69,85 N 70,17 N 

𝑭𝒁 1097,03 N 999,52 N 

𝑴𝒁 5,65 Nm 5,08 Nm 

Tab. 13 - Silové zatížení (experiment 2) 

 

Pro úplnost vyhodnocení je také nutné vypočítat měrný řezný odpor u jednotlivých substrátů 𝐾𝐶. 

Dostaneme tak ucelené relevantní informace o výsledcích každého materiálu. Při výpočtu měrného 

řezného odporu vycházíme ze vztahu: 

𝐾𝐶 =
𝐹𝐶

𝐴
 [𝑀𝑃𝑎] 

 

kde: 𝐾𝐶[𝑀𝑃𝑎] je měrný řezný odpor 

  𝐹𝐶[𝑁] je řezná síla 

  𝐴[𝑚𝑚] je jmenovitý průřez třísky 

 

Přičemž je nutné získat hodnotu řezné síly 𝐹𝐶 a jmenovitého průřezu třísky 𝐴. Složka řezné síly 

vychází z kroutícího momentu 𝑀𝑍 a je třeba si uvědomit, že kroutící moment je nutné dosadit 

v jednotkách [N/mm]: 

𝑀𝑍 = 2 ∙
𝐹𝐶

2
∙

𝐷

4
=

1

4
∙ 𝐹𝐶 ∙ 𝐷 →  𝐹𝐶 =

4 ∙ 𝑀𝑍

𝐷
 [𝑁] 

 

kde: 𝑀𝑍[𝑁/𝑚𝑚] je kroutící moment 

 𝐷[𝑚𝑚] je průměr vrtáku 

 𝐹𝐶[𝑁] je řezná síla 
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Průřez třísky 𝐴 odebírané jedním břitem nástroje dostaneme z následujícího vztahu: 

 

𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ = 𝑎𝑝 ∙
𝑓

2
 

 

 kde: 𝐴[𝑚𝑚2] je jmenovitý průřez třísky 

  𝑏[𝑚𝑚] je jmenovitá šířka třísky 

  ℎ[𝑚𝑚] je jmenovitá tloušťka třísky 

  𝑎𝑝[𝑚𝑚] je šířka záběru ostří 

  𝑓[𝑚𝑚] je posuv na otáčku 

 

Při vrtání do plného materiálu je šířka záběru ostří 𝑎𝑝 = 𝐷 2⁄ , při výrobě díry s předvrtáním je pak 

𝑎𝑝 = (𝐷 − 𝑑) 2⁄ . Předchozí rovnice průřezu třísky byla uvedena pro úběr jedním břitem, a proto 

v případě vrtání musíme rovnici vynásobit dvěma, jelikož nástroj pro vrtání má v našem případě břity 

dva. Po vynásobení dostaneme tyto dílčí vztahy: 

 

𝐴𝑑𝑜𝑝𝑙𝑛𝑎 =
𝐷 ∙ 𝑓

2
 

 

 

𝐴𝑝ř𝑒𝑑𝑣𝑟𝑡á𝑛í =
(𝐷 − 𝑑) ∙ 𝑓

2
 

 

 

 kde: 𝐴𝑑𝑜𝑝𝑙𝑛𝑎 [𝑚𝑚2] je jmenovitý průřez třísky při vrtání do plna 

  𝐴𝑝ř𝑒𝑑𝑣𝑟𝑡á𝑛í [𝑚𝑚2] je jmenovitý průřez třísky při vrtání s předvrtáním 

  𝐷[𝑚𝑚] je průměr vrtáku 

  𝑑[𝑚𝑚] je průměr předvrtané díry 

  𝑓[𝑚𝑚] je posuv na otáčku 
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V Grafu č. 18 jsou vidět výsledné měrné řezné odpory všech testovaných nástrojů. Výsledky jsou 

uvedeny pouze pro vrtání s předvrtanou dírou, jelikož dle předchozích odůvodnění první experiment 

nemůžeme brát jako zcela relevantní v rámci požadavků na něj kladených. Obecnou tendencí je 

samozřejmě zvyšování řezného odporu směrem ke konci životnosti nástroje. Lze také říci, že nástroje 

opatřené tenkou vrstvou vykazují všeobecně nižší hodnoty 𝐾𝐶 . Za povšimnutí ale stojí výrazné 

zvýšení měrného řezného odporu vypočítaného u substrátu R76 (bez vrstvy, poslední díra) vůči 

odporu u první díry. Příčinou může být náhlá změna tvaru břitu v důsledku případného defektu. 

 

 

Graf 18 - Graf s výsledky měrného řezného odporu 

 

Další hypotézou založenou na objektivním pozorování je přenositelnost vlastností substrátů na 

celkové vlastnosti nástroje v řezném procesu i přestože je použita ochranná tenká vrstva. Důvodem 

pro vznik této hypotézy bylo chování nástrojů ze substrátu M4 v řezném procesu. Jak dokazuje Obr. 

30, při vrtání docházelo k soustavnému nalepování třísky obráběného materiálu na vrtáky vybroušené 

z tohoto substrátu. Důležitou informací je, že tuto vlastnost vykazoval jen a pouze nástroj z materiálu 

M4 a že se tato vlastnost projevovala i při vrtání nástrojem s aplikovanou tenkou vrstvou. Ačkoli by 

jej tato vrstva měla chránit svou tvrdostí i svými kluznými vlastnostmi, po určité době došlo 

k naprosto stejnému jevu (viz. Obr. 29). 
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Na základě výše uvedených zjištění byla zadána pro vypracování EDS16 analýza, která dokáže určit 

chemické složení zkoumaného povrchu v souvztažnosti k poloze analyzovaného materiálu. Výsledky 

této analýzy jsou vidět na Obr. 31. V horní části obrázku je vidět 3000x zvětšený břit použitého 

nástroje a žlutá přímka na něm naznačuje oblast prováděné analýzy. Pomyslné body žluté přímky 

korelují s hodnotami v grafu kolmo pod ní. Červenou barvou je vyznačen procentuální obsah železa, 

světle modrou procentuální obsah chromu a tmavě modrý je procentuální obsah niklu na zkoumaném 

povrchu.  

 

Obr. 31 - EDS analýza vrtáku 

                                                 
16 Zkratka pro technologii Energy-Disperse Spectroscopy (Energiově-dispersní spektrometrie) 

Obr. 30 - Nalepená tříska na nástroji 

z materiálu M4 bez tenké vrstvy (2-A) 

Obr. 29 - Nalepená tříska na nástroji 

z materiálu M4 s tenkou vrstvou (2-B) 
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Jak je vidět ve středu grafu, výsledky analýzy ukazují, že při vrtání nástrojem s depozicí dojde během 

krátkého času k odhalení substrátu a břit nástroje není chráněn žádnou vrstvou. To vysvětluje 

a zároveň dokazuje přenositelnost vlastností substrátu na nástroj jako takový i při jeho deponování 

tenkou vrstvou. Vliv substrátu na trvanlivost a chování nástroje je již více než zřejmý a považuji to 

za splnění cíle, který si kladla tato diplomová práce. Analýza mimo jiné ukázala také tendenci ulpívání 

niklu na povrchu nástroje, což přikládám zejména vysokým tlakům vznikajícím při tomto druhu 

obrábění.  

Posledním důležitým hlediskem pro rozbor výsledků experimentu je tedy rozbor z hlediska materiálu. 

Ze zadaných zkoušek použitých vrtáků lze vyvodit obecné poznatky a doporučení pro budoucí použití 

substrátů v oblasti vrtání Inconelu 718.  

Prvním základním rozborem z hlediska materiálu je srovnání mikrostruktury použitých substrátů. 

U nástrojových ocelí je kromě chemického složení důležité také rozložení a velikosti karbidů. 

U vzorku R76 je největší hustota částic různých velikostí a velmi rozdílných chemických složení. Ani 

největší částice na bázi karbidů wolframu nemají tendenci se nerovnoměrně shlukovat nebo lokálně 

hrubnout. Oproti tomu u vzorku T15 tvoří karbidy wolframu často shluky nebo větší komplexnější 

útvary (velké světlé fleky). Tyto větší útvary jsou křehké a můžou mít tendenci praskat nebo oddělovat 

se od tvárnější matrice (vypadávat) a v obou případech tak mohou iniciovat vznik trhlin. U vzorku 

M4 je hustota karbidů menší, než u R76 a karbidy jsou celkově drobnější. Tomu odpovídají i celkové 

tvrdosti materiálů, vzorek M4 vykazoval menší tvrdost cca 236 HV0.5, než vzorky R76 a T15, jejichž 

tvrdosti byly srovnatelné a dosahovaly cca 283 HV0.5.   

 

Obr. 32 - Mikrostruktura použitých substrátů 
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Na základě získaných výsledků se zdá, že obecně lépe vycházejí substráty, které mají dostatečnou 

hustotu rovnoměrně rozmístěných karbidů různých velikostí, a které se zároveň neshlukují 

a nevytváří hrubší útvary. Přítomnost vyššího počtu rovnoměrně rozložených karbidů dle výsledků 

zřejmě přispívá k celkové trvanlivosti a stabilitě nástroje s odhaleným břitem. Zvyšuje také jeho 

řezivost a jak je vidět na Obr. 33, karbidy v podobě světlých skvrn jsou očividně v přímém kontaktu 

s obráběným materiálem a je to právě jejich tvrdost, která tvoří břit vrtáku odolným a relativně 

efektivním. Na dalším obrázku (Obr. 34) je 5000x zvětšený snímek třísky vzniklé při experimentu. 

Tříska má na sobě zřetelné drážky ve stejném směru, kterým odcházela z čela nástroje, a proto se 

domnívám, že drážky jsou způsobeny právě těmito odhalenými karbidy. Je nutné podotknout, že tato 

má domněnka není nijak ověřena. 

 

Obr. 33 - Odhalené karbidy na břitu 

 

Obr. 34 - Povrch třísky vzniklé vrtáním 
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Dalším rozborem z hlediska materiálu je rozbor stavu materiálu obrobku. Na všech následujících 

snímcích je patrná plastická deformace oblastí u obvodu díry. Tato deformace postihuje jednu až dvě 

řady zrn na povrchu díry. Hloubka ovlivněné oblasti kolísá podle velikosti zasažených zrn. U vzorků 

docházelo rovněž k deformaci dvojčatových pásů v této oblasti. Po obvodu díry jsou dále vidět stopy 

skluzných pásů uvnitř zrn i dvojčat svědčící o lokálním překročení kritického smykového napětí. Na 

Obr. 35 vlevo je vidět stav materiálu obrobku po vyvrtání díry nástrojem z T15 (přiblížení 50x). Na 

obrázku vpravo jsou pak vidět deformované dvojčatové pásy s viditelnou sadou skluzných čar 

(červená šipka) a skluzné čáry uvnitř zrn (žlutá šipka). Zvětšení snímku vpravo je 200x. 

 

 

Obr. 35 - Struktura obrobeného materiálu (vrtáno nástrojem z T15) 

 

Vpravo na Obr. 36 je srovnání deformovaných dvojčat (červená šipka) a nedeformovaného 

dvojčatového pásu podobných rozměrů (žlutá šipka). V tomto případě se jedná o stav materiálu 

obrobku po vrtání nástrojem z R76. Zvětšení snímku vlevo je 50x a snímku vpravo 200x. 

 

 

Obr. 36 - Struktura obrobeného materiálu (vrtáno nástrojem z R76) 
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 5  Závěr 

Diplomová práce přispívá k objasnění problematiky mechanismu opotřebení břitů šroubovitých 

vrtáků z práškové rychlořezné nástrojové oceli při vrtání děr do hloubky 1D s průměrem 𝐷 = 10 𝑚𝑚 

do specifické niklové slitiny Inconel 718, která je za běžných podmínek velice obtížně obrobitelná. 

Práce prokazuje vysokou míru vlivu substrátu na celkové chování nástroje v podobě interakce 

nástrojového materiálu s obráběným materiálem, a především v podobě míry opotřebení. 

Experimenty ukazují, že substrát R76 je pro tuto konkrétní aplikaci ze všech tří testovaných materiálů 

jednoznačně nejvhodnější. Prášková nástrojová rychlořezná ocel R76 má oproti ostatním materiálům 

vynikající otěruvzdornost, vykazuje nejlineárnější průběh opotřebení hřbetu a také má velmi dobrou 

kohezi s tenkou vrstvou. V druhém testu měl nástroj z R76 dokonce dvakrát delší trvanlivost než 

zbylé dva substráty T15 a M4. Nástrojový materiál R76 je schopen obrábět již zmíněnou superslitinu 

s trvanlivostí v řádech několika minut a lze ho tedy doporučit pro další výzkumnou činnost 

v problematice vrtání děr do Inconelu 718. 

Překvapivé je zjištění přenositelnosti vlastností substrátu na nástroj s deponovanou tenkou vrstvou. 

Příčinou tohoto jevu je velké zatížení břitu nástroje, při kterém dojde po krátké době k jeho odhalení 

a povrch v bezprostřední blízkosti ostří poté tvoří samotný substrát, nikoli ochranná tvrdá vrstva. 

Nástroj jako celek, se pak vůči obráběnému materiálu chová stejně, jako se k němu chová nástroj bez 

vrstvy. To lze chápat tak, že pokud má například vrták bez vrstvy tendenci k nalepování třísky na břit, 

nástroj s vrstvou tuto vlastnost po určité době v řezu začne vykazovat taktéž. Stejné je to například 

s tvorbou nárůstků apod. Navzdory tomuto negativnímu jevu je doba životnosti nástroje s vrstvou 

i tak o něco vyšší než bez ní. Přínos tenké vrstvy TripleCoating Cr je značný (lze hovořit o navýšení 

trvanlivosti vrtáků až o 500 % oproti vrtákům bez této ochrany).  

Obecně lze moderní PM-HSS oceli spolu s vrstvami nejnovější generace označit za 

konkurenceschopnou alternativu k nástrojům ze slinutých karbidů. Práškové nástrojové oceli 

přirozeně využívají svůj potenciál vysoké houževnatosti zejména při lokálních defektech geometrie, 

na což je slinutý karbid velice náchylný. Nespornou výhodou je také práce s geometrií 

a mikrogeometrií nástroje, jelikož v tuto chvíli je geometrie pravděpodobně nejdůležitější částí 

vývoje vrtáků pro úspěšné obrábění Inconelu 718. 

Z provedených testů vyplývá, že oblast u osy vrtáku, kde se řezná rychlost blíží nule dochází 

k výrazným defektům nástroje, které se dále šíří a výrazně snižují jeho celkovou trvanlivost. 

Geometrie v této oblasti, tedy geometrie příčného ostří musí zajistit co nejmenší plastickou deformaci 

„tvářením“ obráběného materiálu, stabilní plynulé odřezávání a odvod třísky. K tomuto ideálnímu 

stavu je možné se přiblížit několika způsoby. Jedním z nich jistě může být precizní a inovativní 

geometrie nebo například lokální zpevnění oblasti špičky dodatečným tepelným zpracováním.  

Tlak na výzkum a vývoj v letectví a energetice je citelný a předpovídá další progresivní vývoj 

technologií. Vzhledem k časté aplikaci vrtání Inconelu 718 v leteckém průmyslu je každý nový 

poznatek v této problematice velmi přínosný a může ušetřit nemalé náklady. Budoucnost obrábění 

tvrdých superslitin na bázi niklu lze očekávat v mnoha různých směrech. Můžou to být zcela nové 

vrstvy, které dokáží udržet břit déle ochráněný, nové a revoluční pojetí geometrie, nebo nekonvenční 

metody obrábění.  
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 8.1  Příloha č. 1 

(Materiálový list substrátu R76)
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(Materiálový list Inconelu 718 – test do plna)
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 8.5  Příloha č. 5 

(Materiálový list Inconelu 718 – test s předvrtáním)
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