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1 Úvod 

Řezivost nástroje je vlastnost, která ukazuje, jak efektivně dokáže nástroj odebírat 

třísku, tedy jak efektivně dokáže obrábět. Řezivost nástroje je ovlivněna mechanickými 

a fyzikálními vlastnostmi nástroje. Dále je také ovlivněna, mimo jiné, geometrií nástroje, 

řeznými podmínkami, metodou obrábění, či řezným prostředím. Nejedná se o absolutní 

vlastnost nástroje, protože závisí i na obráběném materiálu. 

Jelikož se v poslední době na trhu objevuje stále více nových výrobců vrtáků, či 

nových typů vrtáků, roste i zájem o testování řezivosti těchto nástrojů. 
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2 Princip vrtání 

Vrtání je výrobní metoda, při které jsou vytvářeny otvory do plného materiálu 

nebo jsou zvětšovány již existující otvory. Ve většině případů koná hlavní rotační pohyb 

i posuvový pohyb nástroj. Hlavní výjimku tvoří vrtání na soustruhu, kde pohyb koná 

obrobek. Pod pojem vrtání patří také obráběcí postupy, jako jsou vystružování a 

vyhrubování. Tyto metody slouží ke zlepšení jakosti povrchu, či zpřesnění rozměru. [1] 

Podstatné je zda se jedná o vrtání průchozí díry nebo neprůchozí. Vrtání 

neprůchozích děr s sebou nenese výrazné komplikace. Obráceně tomu tak je u děr 

neprůchozích. Zde je, mimo jiné, nutné řešit přesnou hloubku obrábění a doříznutí třísky 

na dně otvoru. [2] 

U vrtání jsou kladeny vysoké nároky na tvorbu třísky a její odvod z obráběného 

otvoru. Rozlišujeme tyto tři typy vrtání: vrtání z plna, vrtání na jádro a vrtání 

předvrtaného otvoru. Vývoj moderních nástrojů umožňuje stále častější vrtání z plna bez 

navrtávání. Dále jsou stále častější nástroje, se kterými je možno vrtat díry v takové 

přesnosti a takové jakosti, že následné dokončovací operace by byly nepotřebné. [1] 

2.1  Řezné podmínky 

Řezné podmínky jsou definovány bez ohledu na typ nástroje. Skládají se z řezné 

rychlosti vc, posuvu na otáčku fot a hloubky řezu ap. Řezná rychlost vc je vždy závislá na 

maximálním průměru nástroje D. Vypočítá se dle vztahu [2]: 

𝑣𝑐 =
𝜋∙𝐷∙𝑛

1000
      (2.1) 

kde: vc [m/min] - řezná rychlost 

  D [mm] - průměr nástroje 

  n [min-1] - otáčky nástroje 
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Následně pro posuvovou rychlost vf platí vztah [2]: 

𝑣𝑓 = 𝑓𝑜𝑡 ∙ 𝑛     (2.2) 

kde: vf [mm/min] - posuvová rychlost 

  fot [mm] - posuv na otáčku 

  n [min-1] - otáčky nástroje 

Rychlost výsledného řezného pohybu lze následně určit ze vztahu [2]: 

𝑣𝑒 = √𝑣𝑐
2 ∙ 𝑣𝑓

2    (2.3) 

kde: ve [m/min] - rychlost výsledného řezného pohybu 

  vc [m/min] - řezná rychlost 

  vf [mm/min] - posuvová rychlost 

Hodnota posuvu na zub fz je určena vztahem [1]: 

𝑓𝑧 =
𝑓𝑜𝑡

𝑧
     (2.4) 

kde: fz [mm] - posuv na zub 

  fot [mm] - posuv na otáčku 

  z [-]  - počet zubů nástroje 

Na obrázku č. 1 jsou k vidění parametry průřezu třísky pro základní případy 

vrtání.  

 

Obrázek 1: Parametry průřezu třísky při vrtání dvoubřitým vrtákem [3] 
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Jmenovitý průřez třísky AD, odebíraný jedním břitem šroubovitého vrtáku, lze 

vyjádřit vztahem [3]: 

𝐴𝐷 = 𝑏𝐷 ∙ ℎ𝐷 = 𝑎𝑝 ∙
𝑓

2
     (2.5) 

kde: AD [mm] - jmenovitý průřez třísky 

  bD [mm] - jmenovitá šířka třísky 

  hD [mm] - jmenovitá tloušťka třísky 

  ap [mm] - šířka záběru ostří 

  fot [mm] - posuv nástroje na otáčku 

Při vrtání do plného materiálu je šířka záběru ostří 𝑎𝑝 =
𝐷

2
. Po dosazení do (2.5) 

vzniká vztah pro jmenovitý průřez třísky odebíraný jedním břitem šroubovitého vrtáku 

při vrtání z plna [3]: 

𝐴𝐷 =
𝐷∙𝑓

4
     (2.6) 

 Pro celkový průřez třísky odebírané dvoubřitým vrtákem při vrtání z plna pak platí 

vztah [3]: 

𝐴𝐷 =
𝐷∙𝑓

2
     (2.7) 

 Při vrtání do předpracované díry je šířka záběru ostří 𝑎𝑝 =
𝐷−𝑑

2
. Po dosazení do 

(2.5) vzniká vztah pro jmenovitý průřez třísky odebíraný jedním břitem šroubovitého 

vrtáku při vrtání předpracovaného otvoru [3]: 

𝐴𝐷 =
(𝐷−𝑑)∙𝑓

4
     (2.8) 

 Pro celkový průřez třísky odebírané dvoubřitým vrtákem při vrtání 

předpracovaného otvoru pak platí vztah [3]: 

𝐴𝐷 =
(𝐷−𝑑)∙𝑓

2
     (2.9) 

 Pro výpočty parametrů třísky u vrtání šroubovitým vrtákem platí následující 

vztahy. Pro jmenovitou šířka třísky bD, při vrtání z plna, platí vztah [2]: 

𝑏𝐷 =
𝐷

2∙sin κ𝑟
             (2.10) 
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 Pro jmenovitou šířku třísky bD, při vrtání předpracovaného otvoru, následovně 

platí vztah [2]: 

𝑏𝐷 =
𝐷−𝑑

2∙sin κ𝑟
             (2.11) 

Jmenovitou tloušťku třísky lze vypočítat podle vztahu [3]: 

ℎ𝐷 =
𝑓

2
∙ sin κ𝑟    (2.12) 

2.2  Řezné síly 

Pro překonání odporu při obrábění působí na nástroj síla řezání a její složky. Na 

obrázku č. 2 je k vidění nákres rozložení řezných sil u dvoubřitého šroubovitého vrtáku. 

V tomto případě je otvor obráběn současně dvěma břity vrtáku, symetricky umístěnými 

oproti ose. [2] 

 

Obrázek 2: Rozložení řezných sil u dvoubřitého vrtáku [2] 

Z obrázku č. 2 vyplývá, že výsledné složky síly jsou součtem nebo rozdílem sil na 

jednotlivých břitech. Pro posuvovou složku síly Ff tedy platí následující vztah [2]: 

𝐹𝑓 = 𝐹𝑓1 + 𝐹𝑓2    (2.13) 

 Pro pasivní složku síly Fp platí vztah: 

𝐹𝑝 = 𝐹𝑝1 − 𝐹𝑝2    (2.14) 
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 Následně pro řeznou složku síly platí vztah: 

𝐹𝑐 = 𝐹𝑐1 + 𝐹𝑐2    (2.15) 

 Při správně a přesně naostřeném nástroji jsou síly na obou břitech stejné. 

V tomto případě tedy platí následující vztahy [3]: 

𝐹𝑓1 = 𝐹𝑓2 =
𝐹𝑓

2
    (2.16) 

𝐹𝑝1 = 𝐹𝑝2 =
𝐹𝑝

2
    (2.17) 

𝐹𝑐1 = 𝐹𝑐2 =
𝐹𝑐

2
    (2.18) 

 Z výše uvedených vztahů (2.14) a (2.16) vyplývá, že u správně a přesně 

nabroušeného nástroje, se pasivní síla Fp rovná nule. 

2.3  Strojní čas 

Na obrázku č. 3 se nachází příklad obrábění průchozí díry, na kterém je vyznačena 

dráha nástroje.  

 

Obrázek 3: Dráha vrtáku při obrábění průchozí díry [2] 

Pro strojní čas následovně platí tento vztah [3]: 

𝑡𝐴𝑆 =
𝐿

𝑣𝑓
=

𝑙𝑛+𝑙+𝑙𝑝

𝑛∙𝑓𝑜𝑡
    (2.19) 

 kde:  tAS [min] - strojní čas 

  L [mm] - celková délka dráhy nástroje 
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  ln [mm] - délka náběhu nástroje 

  l [mm]  - délka obráběné díry 

  lp [mm] - délka přeběhu vrtáku 

  vf [mm/min] - posuvová rychlost 

  n [min-1] - otáčky vrtáku 

  fot [mm] - posuv na otáčku 

2.4  Řezivost nástroje 

Řezivost nástroje je vlastnost, která ukazuje, jak efektivně dokáže nástroj odebírat 

třísku, tedy jak efektivně dokáže obrábět. Řezivost nástroje je ovlivněna mechanickými 

a fyzikálními vlastnostmi nástroje. Dále je také ovlivněna, mimo jiné, geometrií nástroje, 

řeznými podmínkami, metodou obrábění, či řezným prostředím. Nejedná se o absolutní 

vlastnost nástroje, protože závisí i na obráběném materiálu. [15] 
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3 Typy vrtáků 

Dle technologie a druhu vrtání, či dle geometrie a konstrukce nástroje, lze vrtáky 

dělit do několika skupin. Jednotlivé skupiny vrtáků jsou blíže popsány níže. 

3.1  Šroubovité vrtáky 

Jedná se o nejrozšířenější nástroj pro obrábění krátkých děr. To je vrtání děr, kde 

se délka díry L rovná pětinásobku až desetinásobku průměru díry D. Tělo vrtáku je 

tvořeno typicky dvěma protilehlými šroubovitými drážkami sloužící pro odvod třísky 

z obráběného otvoru. [2] 

Jádro šroubovitého vrtáku mívá průměr od 0,25 x D do 0,5 x D. Toto jádro 

zaručuje pevnost vrtáku v krutu. Vedlejší hřbety mají menší průměr než je jmenovitý 

průměr vrtáku D. Je tomu tak z důvodu snížení tření v obráběné díře. Jmenovitý průměr 

je zachován pouze na malé fazetce. Tělo vrtáku se také směrem ke stopce kuželovitě 

zužuje. [3] 

Šroubovité vrtáky jsou nejčastěji vyráběny z rychlořezných ocelí. Při náročnějších 

případech obrábění se používají vrtáky vyrobené ze slinutých karbidů. Tyto vrtáky jsou 

většinou povlakované otěruvzdornými povlaky na bázi TiN. [4] 

Šroubovité vrtáky mohou být vyráběny s vnitřním chlazením. Dále také mohou 

být vyráběné tříbřité šroubovité vrtáky. Na obrázku č. 4 je k vidění monolitní tříbřitý 

karbidový vrták s vnitřním chlazením od společnosti ISCAR. 

 

Obrázek 4: Tříbřitý monolitní karbidový vrták s vnitřním chlazením [5] 
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3.2  Kopinaté vrtáky 

Jedná se o vrtáky s vysokou tuhostí. Umožňují vrtat díry o průměru 10 až 128mm. 

Poměr pro vrtání je u kopinatých vrtáků L=3xD. Kopinaté vrtáky umožňují vrtat díry bez 

předchozího navrtání. Většina těchto vrtáků je vyráběna s přívodem řezné kapaliny. 

Dosahovaná drsnost povrchu obráběné díry je horší ve srovnání se šroubovitými vrtáky. 

[3] 

Vyměnitelné břitové destičky u kopinatých vrtáků jsou vyráběny z rychlořezných 

ocelí nebo slinutých karbidů. Na hlavních hřbetech těchto destiček jsou fazetky, důvodu 

snížení tření v obráběné díře. [4] 

Na obrázku č. 5 je k vidění kopinatý vrták SHARK-DRILL od společnosti ARNO 

Werkzeuge. 

 

Obrázek 5: kopinatý vrták SHARK-DRILL [6] 

3.3  Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami 

Tyto vrtáky mají typicky několik vyměnitelných břitových destiček s pozitivní 

geometrií čela. Tyto destičky jsou vyráběny z povlakovaných slinutých karbidů. Jelikož 

u vrtáků se řezná rychlost zvětšuje s průměrem, bývají obvodové vyměnitelné destičky 

vyráběny z povlakovaných slinutých karbidů a destičky blíže středu ze slinutých karbidů. 

[2] 

Vyměnitelné břitové destičky jsou vyráběny ve velkém množství tvarových variant. 

Je tomu tak z důvodu zlepšení pracovních podmínek jako jsou problémy s odvodem 
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třísky z obráběné díry, či dělení třísky. Příklady vyměnitelných břitových destiček jsou 

zobrazeny na obrázku č. 5. [4] 

 

Obrázek 6: Vyměnitelné břitové destičky [7] 

U nástrojů větších průměrů bývají vyměnitelné břitové destičky upínány pomocí 

výměnných kazet. Tento způsob pnutí umožňuje jistou změnu jmenovitého průměru bez 

potřeby měnit celé tělo nástroje. Valná většina vrtáků s vyměnitelnými břitovými 

destičkami je vybavena středovým přívodem řezné kapaliny. [2] 

Na obrázku č. 7 je k vidění vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami CoroDrill 

880 od společnosti SANDVIK Coromat. 

 

Obrázek 7: vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami CoroDrill 880 [8] 

Mnoho firem zaměřující se na výrobu obráběcích nástrojů v dnešní době nabízí 

možnost vrtáků s vyměnitelnými břitovými destičkami vyrobenými na míru. Za zmínku 

stojí společnosti SANDVIK Coromat a ISCAR Ltd. 
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3.4  Vrtáky s vyměnitelnou špičkou 

Vrtáky s vyměnitelnou špičkou lze dále dělit na takové, u kterých je vyměnitelná 

špička tvořená břitovou destičkou (obrázek č. 8)  a ty, kde je tvořena vyměnitelnou hlavicí 

(obrázek č. 9). Břitové destičky i vyměnitelné hlavice jsou obvykle vyráběny 

z povlakovaných slinutých karbidů. [4] 

 

Obrázek 8: Vrták s vyměnitelnou destičkou [9] 

 

Obrázek 9: Vrták s vyměnitelnou hlavicí [10] 
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4 Nástrojové materiály 

U vrtání musí být kladen velký důraz na kvalitu nástroje z materiálového hlediska. 

Je tomu tak, kvůli extrémním podmínkám, při kterých probíhá proces vrtání. Na matriály 

nástrojů jsou především kladeny požadavky na vysokou tvrdost a pevnost při obráběcích 

teplotách. Dále je nutná vysoká houževnatost, odolnost proti tepelným rázům a 

v neposlední řadě i chemická stálost. [11] 

4.1  Rychlořezné oceli 

Jedná se o nejrozšířenější materiál používaný na výrobu vrtáků. Rychlořezné oceli 

spadají do skupiny legovaných nástrojových ocelí. Mezi charakteristické vlastnosti 

rychlořezných ocelí patří poměrně velká tvrdost i za vyšších teplot, velká odolnost proti 

popouštění a velká odolnost proti popouštění. [12] 

Rychlořezné oceli zpravidla obsahují méně než 1 % uhlíku. Dále mají poměrně 

vysoký obsah karbidotvorných prvků. Rychlořezné oceli zachovávají svou tvrdost až do 

teplot 600 až 650 °C. Dále jsou schopny pracovat až za řezné rychlosti vc = 60 m/min. 

[13] 

4.2  Slinuté karbidy 

Slinuté karbidy jsou vyráběny práškovou metalurgií. Skládají se z různých 

karbidů a kovového pojiva. Mezi základní vlastnosti linutých karbidů patří vysoká tvrdost 

a vysoká odolnost proti opotřebení za teplot 700 až 1000 °C. Slinuté karbidy jsou 

nejčastěji vyráběny v podobě normalizovaných břitových destiček. Další možností jsou 

monolitní vrtáky. [14] 

Nejvýznamnějšími zástupci slinutých karbidů jsou karbid titanu (TiC), karbid 

wolframu (WC), karbid niobu (NbC) a karbid tantalu (TaC). Vlastnosti slinutých karbidů 

jsou výrazně ovlivňovány obsaženým množstvím daného karbidu. Jako pojivo je 

nejčastěji používán kobalt nebo nikl. [14] 
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4.3  Cermety 

Název se skládá z počátečních písmen slov ceramic a metal. Název cermet tedy 

slouží k označení keramických částic v kovovém pojivu. Jedná se o materiál vyráběný 

obdobně jako slinuté karbidy, tedy práškovou metalurgií. Cermety obsahují tvrdé částice 

TiC, TiN, TiCn a další v kovovém pojivu. [14] 

Mezi vlastnosti cermetů patří velmi dobrá odolnost proti opotřebení hřbetu i čela 

břitu, vysoká pevnost za vysokých teplot a vysoká chemická stabilita. Oproti slinutým 

karbidům mají ovšem menší houževnatost a odolnost proti teplotním rázům. [14] 

4.4  Řezná keramika 

Základní surovinou pro výrobu řezné keramiky je oxid hlinitý Al2O3. Řezná 

keramika se vyrábí práškovou metalurgií v podobě vyměnitelných břitových destiček. 

Řezná keramika má velmi malou pevnost v ohybu. Kvůli tomuto je nevhodná k obrábění 

přerušovaným řezem. Oproti slinutým karbidům je podstatně odolnější proti otěru. [14] 

4.5  Supertvrdé řezné materiály 

Mezi supertvrdé řezné materiály lze zahrnout dva materiály. Jsou to technický 

diamant a kubický nitrid boru. 

4.5.1 Technický diamant 

Jedná se o čistý uhlík se stopami příměsí. Výhodou synteticky vyrobeného 

diamantu oproti přírodnímu jsou cena a lepší mechanické vlastnosti. Syntetický diamant 

má totiž ve všech osách stejnou pevnost. [14] 

Při výrobě syntetického diamantu vznikají relativně malé krystalky, které není 

možné mechanicky upevnit na obráběcí nástroj. Toto je řešeno nanášením vrstvy 

syntetického diamantu na houževnatý slinutý karbid. Takto vznikne tzv. kompakt. 

Tloušťka této vrstvy je přibližně 1mm. Nevýhodou diamantu je, že nemůže být použit 

k obrábění železných materiálů. [14] 
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4.5.2 Kubický nitrid boru 

Tvrdost a mechanické vlastnosti kubického nitridu boru jsou srovnatelné se 

syntetickým diamantem. Stejně jako syntetického diamantu je kubický nitrid boru 

zpracováván do kompaktů. Kubický nitrid je vhodný pro obrábění superslitin a kalených 

ocelí. [14] 
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5 Praktická část 

Praktická část se týká vrtání konstantní posuvovou silou. Jedná se o zkušební 

metodu, která může být použita k vyhodnocení řezivosti vrtáků. Při pokusu bylo celkem 

vrtáno třicet tři děr. Byly vrtány čtyři materiály. Vždy byly vrtány tři díry při stejných 

řezných podmínkách. Experiment probíhal v laboratoři Ústavu technologie obrábění, 

projektování a metrologie. 

Z důvodu komplikované situace, způsobené pandemií onemocnění COVID-19 

mohl proběhnout pouze omezený experiment. V něm byly hledány vhodné řezné 

podmínky pro jednotlivé testovací materiály. 

5.1  Popis zkoušky 

Tato zkouška řezivosti je založena na změření obráběcího času při konstantní 

posuvové síle. Pro úspěšné provedení experimentu je nejprve nutné stanovit vhodné řezné 

podmínky pro jednotlivé materiály. Jsou to řezná rychlost a posuvová síla. Prakticky bylo 

tedy nutné najít optimální nastavení otáček v kombinaci s vhodnou hmotností závaží pro 

každý testovaný materiál. 

5.2  Vrtání konstantní posuvovou silou 

Jedná se o rychlou a relativně jednoduchou metodu, používanou v laboratořích 

Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie. Zde je tato metoda především 

používaná k hodnocení obrobitelnosti materiálů. Zkouška vrtání konstantní posuvovou 

silou je součástí řady krátkodobých relativních zkoušek. [17] 

Pro využitelnost zkoušky je nutné ovlivnit průběh vrtání tak, aby docházelo ke 

spolehlivému řezání. Dále je nutné, aby se měřené časy pohybovaly v použitelných 

mezích. Toho lze dosáhnout vhodnou volbou řezné rychlosti, respektive otáček vřetene, 

hmotnosti závaží a hloubky obráběné díry. [17] 

Cílem experimentální části této bakalářské práce je právě takové vhodné 

podmínky nalézt pro dané materiály. 

5.3  Použité zařízení 

5.3.1 Vrtačko – frézka BF 20 L Vario 
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Jedná se o vrtačko – frézku od společnosti Optimum Machinen Germany GmbH 

s výkonem 850 W. Na tuto vrtačko – frézku je přimontováno zařízení umožňující 

zavěšení závaží. Díky tomuto je možno vrtat konstantní posuvovou silou. Viz obrázek č. 

10. [18] 

 

Obrázek 10: Vrtačko - frézka BF 20 L Vario 

5.3.2 Měřící ústředna 

Vrtačko – frézka je pomocí pružné spojky propojena do měřící ústředny, kterou 

je možno vidět na obrázku č. 11. Součástí této ústředny je panelový řídicím systém SN 

600.X od společnosti Mikronex. 
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Obrázek 11: Měřící ústředna 

  



25 

 

5.3.3 Mikroskop KEYNCE 

Mikroskop byl použit pro pořízení fotografií vrtáků na konci experimentu. Tyto 

fotografie slouží k vyhodnocení opotřebení vrtáků. 

 

Obrázek 12: Mikroskop KEYNCE 

5.3.4 Ostatní zařízení 

Otáčkoměr testo 470 sloužil k mechanickému měření otáček vrtačko - frézky BF 

20 L Vario. 

Laptop HP se softwarem Mikronex CNC ústředna byl používán k vykreslování 

grafů jednotlivých měření a následovnému ukládání dat z ústředny. 

5.3.5 Vrták B221A04300HP KC7315 

Jako obráběcí nástroj byl zvolen vrták o průměru 4,3 mm 1.1.1

 B221A04300HP KC7315 od společnosti Kennametal. Jedná se vrták ze slinutého 

karbidu bez vnitřního chlazení. Viz obrázek č. 13. 
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Obrázek 13: Vrták B221A04300HP KC7315 [19] 

5.4  Použité materiály 

Pro zkoušku obrobitelnosti byly použity následující čtyři materiály. Je to slitina 

titanu Ti6AlV4, Uhlíková ocel k zušlechťování a povrchovému kalení ČSN 12050, 

nerezová ocel ČSN 17240 a precipitačně vytvrditelná martenzitická ocel 15-5 PH. 

V tabulkách č. 1 až 4 se nachází podrobnější chemické složení těchto materiálů. 

Tabulka 1 Chemické složení slitiny titanu Ti6AlV4 [20] 

Chemický prvek Al Fe O Ti V 

Obsah v % 6 max 0,25 max 0,2 90 4 

 

Tabulka 2: Chemické složení oceli ČSN 12050 [21] 

Chemický 

prvek 
C Mn Si Cr Ni Cu P S Fe 

Obsah v % 
0,42 - 

0,5 

0,5 - 

0,8 

0,17 - 

0,37 

max 

0,25 

max 

0,3 

max 

0,3 

max 

0,04 

max 

0,04 
Zůstatek 

 

Tabulka 3: Chemické složení nerezové oceli ČSN 17240 [22] 

Chemický 

prvek 
C Mn Si Cr Ni P N Fe 

Obsah v % 0,07 2 1 
17,5 - 

19,5 

8 - 

10,5 
0,045 0,1 Zůstatek 

 

Tabulka 4: Chemické složení nerezové oceli 15-5 PH [23] 

Chemický 

prvek 
C Cr Cu Fe Si S Ni Mn P Nb 

Obsah v % 
max 

0,07 

14 - 

15,5 

2,5 - 

4,5 
Zůstatek 

max 

1,0 

max 

0,03 

3,5 - 

5,5 

max 

1,0 

max 

0,04 

0,15 - 

0,45 
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5.5  Popis měření 

Do každého z vybraných materiálů byly vrtány vždy tři díry pro každé vybrané 

řezné podmínky. Ty se skládali z kombinace řezných rychlostí 10 m/min nebo 15 m/min 

s hmotností závaží 3 kg nebo 4 kg. 

První měření u každého z vybraných materiálů bylo prováděno za řezných 

podmínek, které byly předem odhadnuty za nejvhodnější. Na základě výsledku prvního 

měření u daného materiálu bylo rozhodováno, která kombinace řezných podmínek je 

nevhodná k měření. Pouze u nerezové oceli 15-5 PH byly měřeny všechny čtyři 

kombinace. 

Během experimentu byl měřen čas pomocí ústředny, která naměřená data ukládala 

o počítače se softwarem Mikronex CNC ústředna, který následně vykresloval graf 

průběhu vrtání pro každé měření. Obrábění probíhalo vždy na stejném úseku 4,3 mm 

(odpovídající průměru vrtáku). Tento úsek byl měřen po zavrtání 3 mm pod povrch 

materiálu z důvodu odstranění případného vlivu povrchové vrstvy materiálu. 

Pro každý materiál byl používán nový vrták. Po skončení měření bylo 

kontrolováno měření každého vrtáku na mikroskopu. 

Naměřené hodnoty časů obrábění byly následně zpracovávaný v programu 

Microsoft Excel. Z měření za stejných řezných podmínek byl vypočítaný průměrný čas 

obrábění. Následovně byly vypočítané otáčky pro jednotlivé měření pomocí vzorce: 

𝑛 =
𝑣𝑐∙1000

𝜋∙𝐷
     (5.1) 

Následně byl ze vzorce pro strojní čas:  

𝑡𝐴𝑆 =
𝑙

𝑛∙𝑓𝑜𝑡
     (5.2) 

vyjádřen posuv na otáčku fot. Po dosazení otáček n a délky měřeného úseku l byl 

dopočítán posuv na otáčku fot. Následovně byla tato hodnota fot dosazena do vzorce: 

𝑓𝑜𝑡 = 𝑓𝑧 ∙ 𝑧     (5.3) 

Z kterého byl následně vyjádřen posuv na zub fz. Po dosazení fot a počtu zubů z 

(byl používán dvoubřitý vrták), byl dopočítán i posuv na zub fz. 
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Následuje vyhodnocení a porovnání jednotlivých měření z hlediska doby obrábění 

a vhodnosti řezných podmínek. 

5.6  Vyhodnocení experimentu 

Na obrázku č. 14 jsou graficky znázorněny průměrné časy obrábění pro slitinu 

titanu Ti6AlV4. Měření jsou seřazena chronologicky. 

 

Obrázek 14: Průměrné časy obrábění slitiny titanu Ti6AlV4 

Z grafu je patrné, že při zvýšení řezné rychlosti z 10 m/min na 15 m/min došlo 

k výraznému snížení obráběcího času a to o 16,5 sekundy. Při následovném snížení zátěže 

ze 4 kg na 3 kg došlo k prodloužení obráběcího času o 22,5 sekundy. Z tohoto vyplývá, 

že hmotnost závaží a tedy i velikost posuvové síly má na čas obrábění větší vliv než řezná 

rychlost. 

Nejvhodnější z uvedených řezných podmínek pro slitinu titanu Ti6AlV4 se jeví 

kombinace řezné rychlosti 15 m/min s hmotností závaží 4 kg.  

Měření pro řeznou rychlost 10 m/min v kombinaci s hmotností závaží 3 kg 

neproběhlo z důvodu vysokého předpokládaného času obrábění. 
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Na obrázku č. 15 je vidět porovnání jednotlivých měření pro ocel ČSN 12050. 

Měření jsou seřazena chronologicky. 

 

Obrázek 15: Průměrné časy obrábění oceli ČSN 12050 

Z grafu je patrné, že obráběcí času jsou výrazně nižší než u slitiny titanu Ti6AlV4 

(obrázek č. 14). Při řezné rychlosti 15 m/min a hmotnosti závaží 3 kg se průměrný čas 

obrábění rovnal 4,1 sekundy. Při následovném snížení řezné rychlosti na 10 m/min došlo 

k prodloužení obráběcího času o 2,3 sekundy. 

Vhodnější pro následovné měření z vyzkoušených řezných podmínek jsou řezná 

rychlost 10 m/min a hmotnost závaží 3 kg. 

Měření s hmotností závaží 4 kg neproběhla, protože již při hmotnosti závaží 3 kg 

byly obráběcí časy relativně krátké. Dalším důvodem byla obava z případné destrukce 

vrtáku. 
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Na obrázku č. 16 jsou graficky znázorněny průměrné obráběcí časy pro nerezovou 

ocel ČSN 17240. Jednotlivá měření jsou seřazena chronologicky. 

 

Obrázek 16: Průměrné časy obrábění nerezové oceli ČSN 17240 

Graf je na první pohled velmi podobný grafu pro ocel ČSN 12050 (obrázek č. 15). 

Pro řeznou rychlost 10 m/min a hmotnost závaží 3 kg se průměrný obráběcí čas rovná 7,4 

sekundy. Při zvýšení řezné rychlosti na 15 m/min za stejné hmotnosti závaží došlo ke 

snížení průměrného obráběcího času o 1,4 sekundy. 

Vhodnější z měřených řezných podmínek se jeví řezná rychlost 15 m/min 

v kombinaci s hmotností závaží 3 kg. 

Měření pro hmotnost závaží 4 kg neproběhla ze stejných důvodů jako u měření 

oceli ČSN 12050. 
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Na následujícím obrázku (obrázek č. 17) jsou znázorněny průměrné obráběcí časy 

nerezové oceli 15-5 PH. Měření jsou seřazena chronologicky. 

 

Obrázek 17: Průměrné časy obrábění nerezové oceli 15-5 PH 

Při kombinaci řezné rychlosti řezné rychlosti 15 m/min a hmotnosti závaží 3 kg 

byla průměrná doba obrábění 1,6 sekundy. Při následovném snížení řezné rychlosti na 10 

m/min za stejné hmotnosti závaží došlo k prodloužení průměrného obráběcího času o 

13,1 sekundy. Následovně bylo vyměněno závaží o hmotnosti 3 kg za závaží o hmotnosti 

4 kg. Toto vedlo ke snížení průměrného obráběcího času o 11,2 sekundy. Při následovném 

zvýšení řezné síly na 15 m/min a zanechání hmotnosti závaží 4 kg došlo ke snížení 

obráběcího času o 7,7 sekundy. 

Z výše uvedených výsledků měření se jako nejvhodnější jeví kombinace řezné 

rychlosti 15 m/min a hmotnosti závaží 4 kg. 

U nerezové oceli 15-5 PH byly jako u jediného materiálu proměřeny všechny čtyři 

kombinace řezné rychlosti a hmotnosti závaží. 
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V tabulce č. 5 jsou shrnuty průměrné časy obrábění pro všechna měření. Veškeré 

časy jsou uváděny v sekundách. 

Tabulka 5: Průměrné časy obrábění 

Kombinace řezných podmínek → 

Materiál ↓ 

10 m/min 

3 kg 

15 m/min 

3 kg 

10 m/min 

4 kg 

15 m/min 

4 kg 

Slitina titanu Ti6AlV4 - 28,1 22,1 5,6 

Ocel ČSN 12050 6,4 4,1 - - 

Nerezová ocel ČSN 17240 7,4 6,0 - - 

Nerezová ocel 15-5 PH 24,7 11,6 13,5 5,8 

 

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty obráběcích časů, které vyšly z měření jako 

nejvhodnější, tedy časy které se blíží šesti sekundám. Cílová hodnota 6 sekund byla 

zvolena s ohledem na časovou náročnost experimentu prověřující řezivost vrtáků. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro slitinu titanu Ti6AlV4 je vhodná řezná rychlost 

15 m/min a hmotnost závaží 4 kg. Pro ocel ČSN 12050 jsou to řezná rychlost 10 m/min 

a hmotnost závaží 3 kg. Pro nerezovou ocel ČSN 17240 se jedná o řeznou rychlost 15 

m/min a hmotnost závaží 3 kg. Následně pro nerezovou ocel 15-5 PH je vhodná 

kombinace řezné rychlosti 15 m/min a hmotnosti závaží 4 kg, tedy stejné řezné podmínky 

jako u slitiny titanu Ti6AlV4. 
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V následujících tabulkách (tabulky č. 6 až 9) se nacházejí hodnoty posuvů na 

otáčku fot a posuvů na zub fz odpovídající daným řezným podmínkám. Tabulky jsou 

seřazeny v tomto pořadí: slitina titanu Ti6AlV4, ocel ČSN 12050, nerezová ocel ČSN 

17240 a nerezová ocel 15-5 PH. 

Tabulka 6: Hodnoty posuvů pro slitinu titanu Ti6AlV4 

Kombinace řezných podmínek → 

Posuvy ↓ 

10 m/min 

4 kg 

15 m/min 

4 kg 

15 m/min 

3 kg 

fot [mm] 0,0158 0,0416 0,00827 

fz [mm] 0,0079 0,0208 0,00414 

 

Tabulka 7: Hodnoty posuvů pro ocel ČSN 12050 

Kombinace řezných podmínek → 

Posuvy ↓ 

15 m/min 

3 kg 

10 m/min 

3 kg 

fot [mm] 0,0561 0,0545 

fz [mm] 0,0281 0,0273 

 

Tabulka 8: Hodnoty posuvů pro nerezovou ocel ČSN 17240 

Kombinace řezných podmínek → 

Posuvy ↓ 

10 m/min 

3 kg 

15 m/min 

3 kg 

fot [mm] 0,0468 0,0388 

fz [mm] 0,0234 0,0194 

 

Tabulka 9: Hodnoty posuvů pro nerezovou ocel 15-5 PH 

Kombinace řezných podmínek → 

Posuvy ↓ 

15 m/min 

3 kg 

10 m/min 

3 kg 

10 m/min 

4 kg 

15 m/min 

4 kg 

fot [mm] 0,0200 0,0141 0,0257 0,0400 

fz [mm] 0,0100 0,0071 0,0129 0,0200 

 

V tabulkách jsou tučně zvýrazněny hodnoty posuvů, které odpovídají vhodným 

řezným podmínkám pro zkoušku řezivosti pro dané materiály. Tyto podmínky jsou 

uvedeny výše. Z tabulek č. 6 až 9 vyplývá, že vhodné hodnoty posuvu na otáčku fot se 

blíží 0,04 mm a vhodné hodnoty posuvu na zub fz se blíží 0,02 mm. 
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Následně bylo kontrolováno opotřebení vrtáků na mikroskopu od společnosti 

KEYENCE. Na obrázku č. 18 se nachází fotografie vrtáku používanému k vrtání slitiny 

titanu Ti6AlV4. 

 

Obrázek 18: Vrták používaný na slitinu titanu Ti6Alv4 

 Na vrtáku, který byl použit k obrábění slitiny titanu Ti6AlV4 lze pozorovat 

poměrně výrazné opotřebení. S tímto vrtákem bylo vrtáno devět děr. Za povšimnutí stojí, 

že opotřebení u tohoto vrtáku je výrazně větší, než u vrtáku se kterým byla vrtaná 

nerezová ocel 15-5 PH. Přičemž se jedná o materiály s porovnatelnou obrobitelností, jak 

vyplývá z předchozích měření. 
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Na následujícím obrázku (obrázek č. 19) se nachází vrták, který byl používán k obrábění 

nerezové oceli ČSN 17240. 

 

Obrázek 19: Vrták používaný na nerezovou ocel ČSN 17240 

Na tomto vrtáku lze pozorovat poměrně výrazný nárůstek. Ten je pravděpodobně 

způsoben příliš nízkou řeznou rychlostí. Jedná se o důležité zjištění. V případě, že by se 

nejednalo o omezený experiment z důvodu pandemie, následovalo by další měření pro 

nerezovou ocel ČSN 17240. V tomto měření by bylo vhodné testovat vyšší řezné rychlosti 

v kombinaci s nižší hmotností závaží. 

S ohledem na nalezenou tvorbu nárůstku je patrné, že nebyly nalezeny vhodné 

řezné podmínky pro testování řezivosti pro nerezovou ocel ČSN 17240. 

U vrtáku použitého k obrábění oceli ČSN 12050 a vrtáku použitého k obrábění 

nerezové oceli 15-5 PH nebylo pozorováno žádné významné opotřebení. 
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6 Závěr 

V teoretické části této bakalářské práce byly charakterizovány základní pojmy 

související s technologií vrtání. Dále zde byly uvedeny základní vztahy pro výpočet 

řezných podmínek, sil při řezání a strojního času. Následovně byly charakterizovány 

základní skupiny vrtáků. Poté byly stručně popsány a charakterizovány nástrojové 

materiály jako jsou: rychlořezná ocel, slinuté karbidy, cermety, řezná keramika a 

supertvrdé řezné materiály. 

V praktické části byla provedena zkouška vrtání konstantní posuvovou silou. 

Cílem experimentu bylo zjistit vhodnou řeznou rychlost v kombinaci s hmotností závaží 

pro testované materiály. Těmi byly slitina titanu Ti6AlV4, ocel ČSN 12050, nerezová 

ocel ČSN 17240 a nerezová ocel 15-5 PH. Všechna měření byla provedena pro monolitní 

karbidový vrták o průměru 4,3 mm. Kritériem hodnocení experimentu byl obráběcí čas a 

velikost posuvu na otáčku fot. 

Z vyhodnocení strojních časů byly zjištěny vhodné kombinace řezných rychlostí 

a hmotnosti závaží pro všechny materiály. Pro slitinu titanu Ti6AlV4 se jedná o řeznou 

rychlost 15 m/min a hmotnost závaží 4 kg. Pro ocel ČSN 12050 to je řezná rychlost 10 

m/min a hmotnost závaží 3 kg. Pro nerezovou ocel ČSN 17240 byla zjištěna řezná 

rychlost 15 m/min a hmotnost závaží 3 kg. Pro nerezovou ocel 15-5 PH se pak jedná o 

řeznou rychlost 15 m/min a hmotnost závaží 4 kg. 

Z vyhodnocení velikosti posuvu na otáčku byly tyto zjištění potvrzeny. 

Při následovné kontrole opotřebení vrtáků na mikroskopu, bylo zjištěno, že na 

vrtáku používaném k obrábění nerezové oceli ČSN 17240 se nachází nárůstek. Z toho 

vyplívá, že nebyla nalezena vhodná kombinace řezné rychlosti a hmotnosti závaží pro 

ocel ČSN 17240. 

Pro nalezení vhodných podmínek i pro nerezovou ocel ČSN 17240 doporučuji 

znovu provést zkoušku za použití vyšší řezné rychlosti v kombinaci s nižší hmotností 

závaží. 

Byly nalezeny vhodné podmínky pro tři ze čtyř zkoušených materiálů. Za použití 

těchto podmínek by následovalo testování řezivosti vrtáků, ale nebylo to možné, z důvodu 

pandemie onemocnění COVID-19.  
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