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Vàtanie otvorov skrutkovitými vrtákmi je popri sústruení a frézovaní najèastejie aplikovanou metódou
v technológii obrábania. Ve¾ký rozsah obrábaných otvorov sa prirodzene prejavuje tie znaènou spotrebou
vrtákov nielen v jednotlivých firmách, ale aj v celosvetovom meradle. Vo¾ba vhodných typov a kontrukèných
rieení vrtákov má preto podstatný vplyv na presnos, efektívnos a produktivitu vàtania, aj na hospodárne
vyuívanie a spotrebu vrtákov. Na hospodárne pouívanie vrtákov má vplyv hlavne rezná rýchlos a posuv,
geometria reznej èasti, rezná kvapalina a vlastnosti technologickej sústavy SNOP (stroj  nástroj  objekt
opracovania  prípravok). Týmto èinite¾om je preto potrebné venova náleitú pozornos pri aplikácii
skrutkovitých vrtákov, aby nedochádzalo k rýchlemu otupovaniu a následnému pokodeniu vrtákov.
Problémy s vàtaním
nehrdzavejúcich ocelí
V prvom rade je nutné starostlivo navrhova reznú rýchlos a posuv vrtáka s oh¾adom na vlastnosti obrábaného materiálu.
Pre kadý spôsob vàtania vieme definova
hodnoty rezných podmienok, pri ktorých
prebieha vàtanie najhospodárnejie. Sú to
tzv. optimálne rezné podmienky. Pri vysokej reznej rýchlosti sa zväèuje vznik tepla
najmä na vonkajích hranách hlavnej reznej hrany a dochádza k ich rýchlemu otupovaniu (obr. 1).

Obr.1 Vonkajie prejavy
opotrebovania reznej èasti vrtáka

Pri ïalej práci s takto otupeným vrtákom
nastáva vyíhanie hrotu vrtáka a dochádza
aj k nalepovaniu a navarovaniu obrábaného
materiálu na vrták (obr. 2). Výsledkom je
pokodenie alebo zlomenie vrtáka, prípadne jeho zadieranie vo vàtanom otvore. Ak
sa vrták nezlomí, musí sa pri ostrení pokodená rezná èas odreza, aby sa mohla
obnovi jeho geometria a rezné schopnosti.
Tým sa vak skracuje ivotnos a zväèuje
sa spotreba vrtákov pri rastúcich nákladoch na ich údrbu.
Ve¾mi vysoký posuv a zároveò nesprávne
naostrené rezné hrany sú èastou príèinou
nielen vylomených èastíc reznej hrany, ale

aj vzniku trhlín èi zlomenia vrtáka. Rezné
podmienky pre vàtanie skrutkovitými vrtákmi mono urèi pomerne ¾ahko a dostatoène presne pod¾a rôznych tabuliek alebo
normatívov rezných podmienok. Tabu¾ky
obsahujú hodnoty získané na jednej strane
z výsledkov teoretických vývojových prác
a skúok obrábania vo výskumných ústavoch, na druhej strane sú výsledkom praktických skúseností overených v prevádzkových podmienkach rôznych výrobných
firiem a pri skúkach popredných výrobcov skrutkovitých vrtákov, ktorí ich èasto
uverejòujú v informaèných prospektoch.

Obr.2 Tvorenie nárastku na èelnej
ploche pri hlavnej reznej hrane

Odporúèané podmienky
pre kvalitatívne vàtanie
Rezné podmienky, ktoré sa preberajú z tabuliek sa musia prispôsobi pre kadý jednotlivý spôsob vàtania, aby sa dosiahlo
optimálne rieenie. Veobecne platí, e
väèí vplyv na rýchlos otupovania skrutkovitých vrtákov, a tým aj na zhorenú hospodárnos vàtania, má viac rezná rýchlos
ako posuv. Preto pri poiadavke na dlhiu
trvanlivos, optimálne hodnoty otupenia
vrtáka a celkovú hospodárnos vàtania je
potrebné voli skôr meniu reznú rýchlos
ako je uvedené v tabu¾kách rezných pod-

mienok. Ak obrábací stroj umoòuje vàtanie strojným posuvom, potom by sa zásadne nemal aplikova posuv ruèný. Pri strojnom posuve je výkon vàtania väèí
a vàtanie je hospodárnejie, pretoe vrták
je rovnomerne namáhaný, take otupenie
narastá pozvo¾ne a rovnomerne. Vrták má
preto dlhiu trvanlivos a ivotnos ako pri
ruènom posuve. Podstatný význam pre
hospodárne vyuívanie skrutkovitých vrtákov je v zabezpeèení dostatoèného prívodu
mnostva reznej kvapaliny do zóny rezania. Rezná kvapalina zniuje teplotu rezania a zmenuje trenie v procese obrábania,
take má chladiaci aj mazací úèinok.
Chladenie nástroja pôsobí priaznivo na jeho reznos, zatia¾ èo mazací úèinok znaène
zmieròuje monos nalepovania vàtaného
materiálu na vodiace fazetky vrtákov, èo je
èastou príèinou zadierania vrtákov. Okrem
toho rezná kvapalina u¾ahèuje odvod triesok najmä pri vàtaní hlbích otvorov. Preto
musí by rezná kvapalina privádzaná k rezným hranám vrtáka plynulo a v dostatoènom mnostve.
Obrobok musí by pri vàtaní vdy vhodne
a spo¾ahlivo upnutý. Treba voli taký spôsob upnutia, aby obrobok nepruil.
Obrobok, ktorý pruí, pôsobí na vrták rovnako nepriaznivo ako malá pevnos a chvenie technologickej sústavy (SNOP). Pri dovàtavaní otvorov, vdy poklesne rezný
odpor a pruiaci obrobok môe spôsobi
zadieranie alebo zasekávanie vrtákov, take môe dôjs k jeho zlomeniu a pokodeniu obrobku. Pri vàtaní hlbích otvorov
musí by dåka dráok vrtákov vdy väèia
ako håbka vàtaného otvoru. V opaènom prípade by mohlo dôjs k upchávaniu dráok
trieskami a k zlomeniu vrtákov. Pri vàtaní
hlbokých otvorov vrtákmi v klasickom vyhotovení je nutné so zväèujúcou sa håbkou vàtaného otvoru v stále èastejích èasových intervaloch vychádza vrtákom
z otvoru za úèelom jeho vyprázdnenia a odstránenia triesok z dráok vrtáka.
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Ïalí spôsob je úprava geometrie, a to
zväèenie uhla hrotu 2κr =130° a 140°
a zväèenie uhla sklonu skrutkovice dráok ω = 40 a 45° v záujme spo¾ahlivejieho
odvádzania triesok z vàtaného otvoru. Ak
sa pouívajú vrtáky so zväèenou írkou
jadra s cie¾om zväèenia ich tuhosti a pevnosti, napr. pri vàtaní otvorov v materiáloch
väèej pevnosti, musí by hrot vrtáka naostrený kríovým výbrusom. Týmto výbrusom sa podstatne zmení dåka prieènej
reznej hrany a súèasne vznikajú dva krátke
stredové (prieène rezné hrany). Výsledkom je dokonalejie delenie triesky, lepia
reznos vrtákov a dlhia trvanlivos hlavnej
reznej hrany. Ak vàtaný otvor vyúsuje na
ikmej ploche obrobku, je to pre vrták
znaène nebezpeèné. V takomto prípade by
sa mal otvor vdy dovàtava automatickým
strojným posuvom. Ruèný posuv vyaduje
ve¾kú citlivos a pozornos z h¾adiska rovnomerného zaaenia vrtáka vo finálnej fáze vàtania, aby nedolo k jeho zlomeniu.
Porovnate¾né problémy, ako vyústenie
otvoru v ikmej ploche, spôsobujú tie pórovité miesta a dutiny v obrobku. Znaèné
problémy môu vzniknú pri vàtaní otvorov
v materiáloch väèej pevnosti a tvrdosti. Ak
sa nepodarí zlepi prácu vrtákov zmenením reznej rýchlosti aj posuvu, odporúèa
sa upravi geometriu reznej èasti nástroja
napr. zmenením uhla èela alebo vybrúsením krátkych prieènych rezných hrán.
Pre oce¾ je 2κr = 110° a 130° a 2κr,1 = 85°
a 90°, pre liatinu je 2κr = 100° a 120°
a 2κr,1 = 65° a 75°. Takto vytvorené zalomené rezné hrany spôsobujú na jednej
strane väèí krútiaci moment, avak na
strane druhej sú rezné hrany menej náchylné na vylamovanie èastíc alebo pokodenie, take nástroj má dlhiu trvanlivos
rezných hrán a väèiu výkonnos. Zároveò
sa tým zlepuje delenie triesok a u¾ahèuje
sa ich odvod z vàtaného otvoru. Pri vàtaní
otvorov vo zvlá tvrdých materiáloch mono podstatne zväèi výkony vàtania aplikáciou peciálnych skrutkovitých vrtákov
s podstatne zosilneným prierezom a príslune upravenou geometriou hrotu vrátane kríového výbrusu (obr. 3).

mením ako 2 mm sa môu spo¾ahlivo
a hospodárne vàta ve¾kými reznými rýchlosami pri malých posuvoch, a teda na
strojoch, ktoré majú ve¾ký rozsah otáèok
vretena (a do 15 000 min-1). Vàtaèka musí
ma dostatoènú tuhos a vreteno nesmie
hádza viac ako 0,02 mm. Morálne zastaralé stroje s ve¾kými vô¾ami v loiskách vretien sú pre vàtanie otvorov s malými priemermi úplne nevhodné.

Obr.3 Úprava rezných hrán

Za priaznivých pracovných podmienok
a pod¾a druhu aplikovaného nástroja, sa
môu dosiahnu håbky vàtaných otvorov
λ = (10 a 12) · d a vo výnimoèných prípadoch λ = (25 a 30) · d. Skrutkovitý vrták je
v podstate hrubovacím nástrojom, no aj
napriek tomu sú v niektorých prípadoch
kladené zvýené poiadavky na kvalitu povrchu vàtaných otvorov. Vetky skúky
zamerané na podstatné zlepenie kvality

vàtaných otvorov sú spojené s ve¾kými nákladmi na úpravu nástrojov, ktoré sú potom pre trvalú aplikáciu upravovaných nástrojov nehospodárne.
Záver
Príklad hodnotenia kvality povrchu meraním parametra drsnosti povrchu Ra pod¾a
ISO 4287 pri vàtaní ocele 17241 zobrazuje
obr. 4 a 5. Zlepenie kvality vàtaných otvorov sa môe dosiahnu bez ve¾kých nákladov pomocou nasledujúcich opatrení:
 Zmenením posuvu na polovicu a tretinu odporúèaných hodnôt sa zmení odstup stôp po nástroji spôsobených posuvom, a tým aj drsnos povrchu vàtaných
otvorov.
 Zmenením uhla hrotu vrtáka na 100° sa
dosiahne vznik triesok menej hrúbky,
ktoré nepokodzujú povrch vàtaného
otvoru. Okrem toho dochádza k výraznému zlepeniu strediacej schopnosti vrtákov.
 Hrot vrtáka musí by naostrený presne
symetricky, aby sa dosiahlo rovnomerné
odde¾ovanie triesok obidvomi hlavnými
reznými hranami vrtáka, a tým aj rovnomerná drsnos povrchu vàtaných otvorov. Preto je potrebné zásadne aplikova
strojové ostrenie vrtákov.
 Pri obrábaní materiálov, ktoré majú
sklon k nalepovaniu obrábaného materi-

Obr.4 Závislos drsnosti povrchu od reznej rýchlosti, f = 0,16 mm, 17241
(vrtáky firiem A-Gühring, B-Dormer, C-Vsetín, D-Vsetín)

Takéto vrtáky potom majú väèiu tuhos
a pevnos potrebnú na vàtanie v saených
podmienkach. Vàtanie otvorov ve¾kých
priemerov skrutkovitým vrtákom doplna
je moné iba na akých obrábacích strojoch s ve¾kým príkonom, prièom èasto býva nutné predvàta otvor vrtákom menieho priemeru.
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V takýchto prípadoch staèí na predvàtanie
poui vrták, ktorého priemer je rovnaký
alebo o málo väèí ako je hrúbka jadra ve¾kého vrtáka. Tým sa podstatne zmení rezný odpor a príkon potrebný na prácu prieènej reznej hrany ve¾kého vrtáka, take sa
zmení jeho namáhanie a predåi sa trvanlivos rezných hrán. Otvory s priemerom

Obr.5 Závislos drsnosti povrchu od posuvu, nc = 710 min-1, 17241
(vrtáky firiem A-Gühring, B-Dormer, C-Vsetín, D-Vsetín)









álu a k tvoreniu studených zvarov, je
vhodné zmeni írku vodiacej fazetky
vrtáka a zväèi kue¾ovité zmenenie
írky jadra vrtáka od hrotu ku stopke.
Kvalita vàtaných otvorov sa tie môe
zvýi aplikáciou mastnejích rezných
kvapalín alebo priamo rezného oleja.
Vzh¾adom na to, e chladiaci úèinok je
ve¾mi malý, treba v takomto prípade
zmeni reznú rýchlos, prípadne aj posuv vrtáka.
Je potrebné venova ve¾kú pozornos aj
tuhosti technologickej sústavy, najmä
spôsobom upínania obrobku a rezného
nástroja. Zvlá dôleité je venova pozornos upnutiu nástroja vo vretene obrábacieho stroja, ktoré by sa malo otáèa
takmer bez radiálneho hádzania.
Po dosiahnutí predpísanej håbky vàtania
je potrebné vráti nástroj do východiskovej polohy po zastavení stroja. Tým zamedzíme vznik rýh na stenách otvoru,
ku ktorým dochádza pri vychádzaní
vrtáka z otvoru rýchloposuvom pri chode stroja.
Je výhodné aplikova vrtáky s tvrdými
a oteruvzdornými povrchovými vrstvami
z TiN, TiC, TiAlN, TiCN. Dobré klzné
vlastnosti povrchovej vrstvy zmenujú
monos tvorenia nárastku na èelných
plochách a umoòujú vàtanie otvorov
s lepou kvalitou povrchu pri dlhej trvanlivosti reznej hrany.

Uvedené opatrenia môu by aplikované
hlavne v prípadoch, keï u nie je potrebné

ïalie opracovanie vyvàtaných otvorov. Pri
poiadavke na dosiahnutie vyej presnosti priemeru a kvalite povrchu vyvàtaných
otvorov je vdy opodstatnené pouitie výhrubníka a výstruníka alebo vyvàtavacej
hlavice na dokonèenie otvorov s predpísanou presnosou a kvalitou.
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