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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

GREPL, M.: Studium ovlivněných vrstev materiálu při obrábění leteckých superslitin 

laserem. Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015, 178 s. Disertační práce, 

vedoucí: Brychta, J. 

Disertační práce se zaměřuje na problematiku obrábění laserovým svazkem, konkrétně 

na studium ovlivněných vrstev materiálu po obrábění leteckých superslitin laserem. 

Řešeno je zejména ovlivnění základních mechanických vlastností materiálu  

Inconel 718 po jeho vrtání laserovým svazkem s důrazem na vliv přetavené vrstvy 

materiálu. Ta vzniká jako nežádoucí doprovodný jev během obrábění laserem. Ačkoli je 

předmětem zkoumání niklová superslitina Inconel 718, práce se v teoretické části okrajově 

věnuje i dalším běžným superslitinám na bázi niklu, železa, kobaltu a titanu. Tím je ucelen 

globální pohled na používání těchto materiálů v současných technických aplikacích. 

Teoretická část práce dále detailně popisuje dosavadní poznatky o laserové technologii, 

historický vývoj laseru, jeho princip, konstrukce a klasifikace laserů. V krátkosti se 

diskutují i výhody a nevýhody některých typických aplikací laserové technologie ve 

strojírenství, jako například řezání, vrtání, svařování, apod. Detailně je prostudována 

problematika ovlivnění obráběného materiálu laserovým svazkem, kvalitativní aspekty  

a procesní parametry obrábění laserem. Experimentální část práce je zaměřena na statické 

zkoušky jednoosým tahem za pokojové teploty (23 °C) a za teploty zvýšené (550 °C). 

Ploché experimentální vzorky byly vyrobeny z materiálu Inconel 718 o tloušťkách 0,5 mm, 

1,0 mm a 1,6 mm a tepelně zpracovány. Následně byl do vzorků vyvrtán jeden otvor  

0,8 mm uprostřed jejich délky pod úhlem 70°, a to jak vrtákem, tak laserovým svazkem 

s různými parametry. Všechny typy otvorů byly metalograficky vyhodnoceny, kde byla 

zjištěna průměrná tloušťka přetavené vrstvy a délky mikrotrhlin. Nakonec byly vzorky 

podrobeny tahové zkoušce. Z výsledků experimentálních prací plynou konkrétní závislosti 

mechanických vlastností materiálu Inconel 718 na vzniklé přetavené vrstvě materiálu, jejíž 

forma přímo souvisí s použitými parametry obrábění. Vliv změny testovací teploty na 

mechanické vlastnosti materiálu je prokázán pro všechny podmínky jednotlivých 

experimentů. 
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ANNOTATION OF THE DISSERTATION 

GREPL, M.: Study of the Affected Areas of Superalloys Materials after Laser Beam 

Machining. Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology, Faculty of 

Mechanical Engineering, VSB – Technical University of Ostrava, 2015, 178 p. 

Dissertation thesis. Thesis head: Brychta, J. 

Dissertation thesis is focused on the laser beam machining process, specifically on  

a study of laser beam machined features of super alloys. The effect of laser beam 

machining/drilling on mechanical properties of Inconel 718 is investigated mainly with 

emphasis on undesirable recast layer on the feature surface as a result of the process. 

Although the object of investigation is Inconel 718 nickel superalloy the thesis devotes in 

its theoretical part to others common nickel, iron, cobalt and titanium based superalloys. 

By that, the comprehensive view of the use of these materials in current technical 

applications is unified. Theoretical part of the thesis also describes in detail knowledge of 

laser technology, historical development of laser, its principle, construction and 

classification of lasers. Briefly, the advantages and disadvantages of some typical 

applications of laser technology in mechanical engineering are discussed e.g. laser cutting, 

drilling, welding, etc. The issue of affecting of the laser beam machined material, 

qualitative aspects as well as process parameters of laser beam machining are read up in 

detail. Experimental part of the thesis is focused on a static uniaxial tension test at room 

temperature (23 °C) as well as at elevated temperature (550 °C). Flat shape experimental 

samples have been made of Inconel 718 material with 0,5 mm, 1,0 mm and 1,6 mm 

thicknesses and all the samples have also been heat treated. Subsequently, one hole with 

0,8 mm diameter in the middle of the length of all drilled samples has been drilled under 

the 70 ° degree by drilling tool and by laser beam with different parameters as well. All 

types of drilled holes have been metallographically evaluated so the average thickness of 

recast layer and the length of microcracks have been measured. Finally, all the samples 

have been evaluated by tensile testing. From the results of the experimental works the 

particular dependencies of mechanical properties of Inconel 718 material can be 

determined based on the created recast layer which is closely associated with the used laser 

drilling process parameters. The effect of change of testing temperature on the mechanical 

properties of the material is established for all the circumstances of individual experiments. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Značka Význam Jednotka 

3D Trojrozměrný prostor m 

A Tažnost % 

AD-TBC  
Adhesion Diffusion – Thermal Barrier Coating 

(nanášení termálních povlaků pomocí difuze) 
- 

AO Aktivní plocha m
2
 

Arc-PVD 
Arc – Physical Vapour Deposition  

(nanášení povlaků pomocí elektrického oblouku) 
- 

BV  Bez vrtání - 

CAD Computer Aided Design (počítačem podporované 

navrhování) 

- 

ČSN Česká státní norma - 

dA Výstupní průměr otvoru m 

dE Vstupní průměr otvoru m 

Dent Vstupní průměr otvoru m 

Dexit Výstupní průměr otvoru m 

DMLS Direct Metal Laser Sintering (3D tisk kovových 

materiálů) 

- 

DS  Usměrněná krystalizace - 

E Energie pulzu J 

E1 Energetická hladina - soustava v základním stavu J 

E2 Energetická hladina  - soustava v excitovaném stavu J 

EB-PVD Electron Beam – Physical Vapour Deposition 

(nanášení povlaků pomocí elektronového svazku) 

- 

EN Evropská norma - 

fL Ohnisková vzdálenost m 

Fm Maximální zatížení v tahu N 

h Planckova konstanta J.s 

I Elektrický proud A 

ISO Mezinárodní norma - 

K1,2 Kontakty 1,2 - 

KZ Monochromatické elektromagnetické záření m 

LASER Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation 

- 

LBP Laser Beam Profiler (analyzátor laserového svazku) - 
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LDC Laser – dlouhý cyklus - 

LKC Laser – krátký cyklus - 

LPPS Low Plasma Pressure Spray (plazmatický nástřik 

aplikovaný za sníženého tlaku) 

- 

M
2
 Faktor kvality laserového svazku - 

MASER Microwave Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation  

- 

N Polovodič N - 

Nd:YAG Yttrium-aluminium-granát dopovaný neodymem - 

NOx Emise oxidů dusíku kg 

ODS  
Oxide Dispersion Strengthening 

(slitiny disperzně zpevněné oxidy yttria) 
- 

P Polovodič P - 

PT Pokojová teplota °C 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu Pa 

s Tloušťka materiálu m 

SC Monokrystalické ochranné povlaky - 

SEQX Redukované napětí v tahu Pa 

SX Osové napětí v tahu Pa 

t Tloušťka materiálu m 

TBC Thermal Barrier Coating (termální nástřik) - 

TEM Transverse Electromagnetic Mode (mód laserového 

svazku) 

- 

TH Šířka pulzu s 

TOO Tepelně ovlivněná oblast - 

TT Teplota tání °C 

TV Teplota varu °C 

v Frekvence Hz 

VR Vrták - 

zF Poloha ohniska vůči povrchu materiálu m 

ZR1,2 Rovinné čelní plochy s opticky lesklým povrchem - 

ZT Zvýšená teplota °C 

α Úhel úkosu vyvrtaného otvoru ° 

ΔE Rozdíl energetických hladin J 

λ Vlnová délka elektromagnetického záření m 

ρ Měrná hustota kg.m
-3
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θ0 Divergence reálného laserového svazku   rad 

ω0 Pološířka laserového svazku m 
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ÚVOD 

Laserová technologie 

Laser se za dobu svého vzniku uplatnil v mnoha oborech a využití laserových 

technologií je neustále velkým příslibem do budoucna. Jednou z velmi využívaných 

aplikací současnosti je použití laserové technologie při obrábění materiálů. Obrábění 

laserem, především pak řezání a vrtání, superslitin na bázi niklu, kobaltu, titanu a dalších, 

se ve výrobě komponentů leteckých turbínových motorů stalo jeho neodmyslitelnou 

součástí. Často je to jediná cesta, jak u obrábění těchto materiálů dosáhnout požadovaného 

cíle, který bude splňovat ty nejvyšší kvalitativní požadavky a úzké výrobní tolerance. 

Bohužel, jako u jiných technologií obrábění, i zde na materiál působí nežádoucí 

doprovodné jevy procesu obrábění laserovým svazkem. Ty je potřeba zcela odstranit  

či zredukovat jejich působení na jakési přijatelné minimum. Toto je případ i přetavené 

vrstvy materiálu, která vzniká jako nežádoucí doprovodný jev během obrábění materiálu 

laserem. Jejímu vzniku nelze zcela zabránit, ovšem vhodnou volbou procesních parametrů 

je možné ji eliminovat a zmírnit její negativní dopad na obráběný materiál. 

Superslitiny 

Pojem „superslitina“ označuje slitiny speciálně vyvinuté pro práci v podmínkách, 

vyžadující jejich vysokou žárupevnost i žáruvzdornost. Tyto slitiny si pak udržují svou 

vysokou pevnost, rozměrovou stálost a odolnost vůči korozi i za velmi vysokých teplot. 

První slitiny, které se používaly pro letecké turbínové motory, byly upravené austenitické 

korozivzdorné oceli. Nejvýznamnější vývoj superslitin byl především v období druhé 

světové války díky vysokému požadavku na další vývoj proudových leteckých motorů. Ty 

musely odolávat namáhání za vysokých teplot. V další fázi vývoje, až do 50. let se tyto 

slitiny tavily na vzduchu. Zde byla problémem hlavně vysoká reaktivnost hliníku a titanu  

s kyslíkem. Poté se začaly uvedené slitiny vyrábět vakuovým tavením a odlévat přesným 

litím metodou vytavitelného modelu. Momentálně lze vylepšovat vlastnosti superslitin 

především kontrolou čistoty a jejich mikrolegováním. Možnosti kombinace legujících 

prvků jsou již ovšem do značné míry vyčerpány. Avšak odolnost těchto materiálů za 

vysokých teplot je možné dále posouvat za použití termálních nástřiků na bázi kovu  

a keramiky. Tyto tvoří jakousi ochrannou bariéru na základním materiálu, zvyšují tak jeho 

odolnost a prodlužují životnost samotných komponent leteckých motorů. 
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1 PŘEHLED DOSAVADNÍCH POZNATKŮ O LASEROVÉ 

TECHNOLOGII 

1.1 Klasifikace laserů, jejich princip a konstrukce  

1.1.1 Historický přehled vývoje laseru  

Období, kdy se začíná psát historie laseru, začíná v roce 1916. Tehdy Albert Einstein 

ve své práci “Emise a absorpce světla podle kvantové teorie” poprvé poukázal na možnost 

existence dalšího jevu, který do té doby nebyl známý. A to stimulovaná emise, která 

představuje základní princip kvantové mechaniky. Do tohoto okamžiku byly známé pouze 

jevy, jako jsou spontánní emise a absorpce. 

Každý zdroj světla je představitelem souhrnu velkého množství excitovaných atomů, 

kterým je jednorázově anebo nepřetržitě dodávána energie. Tato energie může být 

zprostředkovaná několika způsoby: tepelným pohybem, elektrickým proudem nebo 

světlem. Einstein poukázal na fakt, že atomy mohou vyzařovat světlo nejen spontánně, ale 

i vynuceným způsobem (stimulovaně). 

S myšlenkou vytvoření prvního laseru si začal pohrávat a následně ji také naplňovat 

ruský fyzik V. A. Fabrikant, který v roce 1939 poukázal na možnost použití stimulované 

emise za účelem zesílení elektromagnetického záření procházejícího prostředím.  

Fyzikové N. G. Basov a A. M. Prochov později referovali o molekulárním svazkovém 

generátoru – MASERu (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 

pracujícím se svazkem molekulárního čpavku (v roce 1952).  

V roce 1954 byl sestrojen první takový molekulární generátor. Díky realizaci 

MASERu mohl vzniknout nový vědní obor – kvantová elektronika. Mezi realizací prvního 

MASERu a prvního LASERu uplynulo šest let. 

V roce 1960 byl Theodorem Maimanem zkonstruován rubínový laser, využívající 

rubín a výbojku. První polovodičový laser byl sestrojen o dva roky později v roce 1962. 

Slovo LASER bylo odvozeno jako zkratka pro Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation (zesilování světla pomocí stimulované emise záření) a používá je 

k označení novodobého zdroje optického záření založeného na principu stimulované 

emise.  
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V současné době můžeme za nejvýznamnější objev považovat laser vláknový,  

z oblasti polovodičových laserů, které jsou nyní ve velkém nasazovány do průmyslových 

provozů. Jejich vysoká účinnost, pouze vzduchové chlazení, malé rozměry, vysoká kvalita 

paprsku, dlouhá životnost, je jen částí předností těchto laserů. Budoucnost tak jasně hovoří 

pro vláknové lasery, i když tyto nebudou schopny nahradit všechny aplikace. 

1.1.2 Princip laseru 

Vzhledem k poměrně rozsáhlé teoretické části principu laseru, která by vydala na 

samostatnou práci, je zde uveden pouze nástin této problematiky. 

 

Obr. 1 Proces stimulované emise záření [17] 

Obecně můžeme říci, že aktivní prostředí vždy obsahuje prvek, který se může 

nacházet v základním stavu s nižší energií nebo v excitovaném (vybuzeném) stavu s vyšší 

energií. Tímto prvkem je nejčastěji představován atom, ale není tomu tak vždy (může to 

být např. vibrační stav molekuly, chemická vazba, apod.). Pro tuto chvíli je důležité, že při 

přechodu z vyššího do nižšího energetického stavu tento prvek vyzáří foton (kvantum 

elektromagnetického záření). Tento zářivý přechod se děje spontánně, sám od sebe, 

a prostředí má vždy snahu být ve stavu s co nejnižší možnou energií. Tedy ve stavu 

termodynamické rovnováhy. Právě díky buzení je tento stav porušen a převeden na aktivní 

prostředí do excitovaného stavu, kdy je většina našich prvků ve stavu s vyšší energií (tento 

stav se nazývá inverze populace) [17]. 

Teprve v tuto chvíli lze energii dodanou aktivnímu prostředí přeměnit na laserový 

svazek (tedy proud fotonů) pomocí procesu stimulované emise. Jedná se v podstatě 

o lavinovitý efekt, kdy foton dopadající na excitovaný atom způsobí (stimuluje) jeho 

přechod z horní na dolní energetickou hladinu a při tom dojde k emisi dalšího fotonu. Jak 
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fotony putují rezonátorem od jednoho zrcadla k druhému, jejich počet rapidně narůstá  

a dochází k lavinovému efektu a uvolnění energie v podobě proudu fotonů [17]. 

1.1.3 Laserový svazek - jeho vlastnosti, kvalita a diagnostika 

Laserový svazek má specifické vlastnosti, je tedy [17]: 

 kolimovaný (tj. nerozbíhá se), 

 monochromatický („jednobarevný“, tj. generované fotony mají stejnou frekvenci resp. 

vlnovou délku), 

 koherentní (generované fotony jsou tzv. ve fázi, jak časové tak prostorové). 

 má módovou strukturu (TEM – transverse electromagnetic mode). V příčném průřezu 

vytváří svazek buď jednoduchou stopu (základní mód), nebo složitější obrazce. 

Nejvyšší hustoty energie při dané výstupní energii laseru lze dosáhnout u laserů, 

pracujících v základním módu. Ten bývá označován jako TEM00 (index charakterizuje 

symetrii elektromagnetického pole v rovině kolmé na směr šíření laserového svazku). 

Mód laseru určuje jeho vhodnost pro průmyslové použití. 

 

Obr. 2 Modální struktury laseru [14] 
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Opakem laserového svazku může být klasická žárovka. Ta generuje záření zcela 

„chaoticky“ a generuje fotony rozbíhající se do všech směrů, různých vlnových délek 

a s náhodnou fází. 

Právě díky těmto vlastnostem se stal laser tak cenným pomocníkem v tolika různých 

aplikacích. Zejména průmyslové aplikace využívají zejména možnosti fokusovat svazek 

laseru do malého bodu a dosáhnout tak vysoké plošné hustoty energie, která je potřebná 

pro opracování daného materiálu (řezání, svařování, značení, kalení apod.) [17]. 

Definice faktoru kvality laserového svazku – index M
2 

Faktor kvality laserového svazku, nejčastěji označovaný indexem M
2
, slouží  

k jeho hodnocení, číselnému vyjádření. V angličtině má pojmenování pro M
2
 mnoho 

různých variant, jako například: Beam Quality Factor, M-Squared, Beam Propagation 

Factor, Times-Diffraction-Limit Factor a další jiné [30]. 

Podstata M
2 

faktoru udává podíl geometrických vlastností reálného a ideálního 

gaussovského svazku, kdy oba tyto svazky mají stejnou vlnovou délku. M
2 

faktor popisuje, 

jak moc se daný laserový svazek liší ideálního gaussovského svazku. Geometrické 

vlastnosti jsou pak v tomto případě reprezentovány pološířkou pasu ( 0 ) a divergencí 

svazku ( 0 ). 

M
2
 faktor je tedy matematicky definován jako [30]: 

     002 



M  [-],      (1) 

- kde, ω0 [mm] je pološířka svazku, θ0 [mrad] je divergence reálného svazku 

a   [mm] je jeho vlnová délka. 

Ideální (gaussovský) laserový svazek se vyznačuje hodnotou M
2
 = 1. Hodnoty M

2
 

menší než 1 nejsou z fyzikálního hlediska možné. V praxi je tedy žádoucí, aby se hodnota 

M
2
 pokud možno co nejvíce blížila hodnotě 1. Pokud se nám tohoto podaří dosáhnout, 

můžeme říci, že po kvalitativní stránce máme laserový svazek pod kontrolou. Pokud se 

nám zároveň podaří plně kontrolovat ostatní výrobní parametry a nežádoucí vlivy, pak se 

budou naše výrobky vyznačovat velmi vysokou kvalitou.  

Musíme si však uvědomit skutečnost, že M
2
 faktor, jako samotné číslo, nemůžeme 

považovat za kompletní a jedinou charakteristiku kvality laserového svazku. 
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Diagnostika laserového svazku 

Laserových svazek je možno diagnostikovat mnoha způsoby. Nejpřesnější výsledek se 

dosahuje pomocí diagnostických systémů, které dokážou laserový svazek komplexně 

analyzovat. Tyto systémy jsou schopny zachytit, analyzovat, zobrazit a zaznamenat 

prostorové rozložení intenzity laserového svazku v konkrétní rovině, kolmé ke směru 

šíření svazku. Vzhledem ke značnému množství typů laserových svazků – ultrafialové, 

infračervené, viditelné, kontinuální, pulzní, vysoko- a nízko-výkonové, existuje také široký 

sortiment, z angličtiny tzv. Laser Beam Profilerů (dále LBP) nebo Laser Beam Analyzerů, 

které jsou uzpůsobeny pro jednotlivé typy laserových svazků [30]. 

 

Obr. 3 Komplexní systém pro diagnostiku laserového svazku [55] 

1.1.4 Konstrukce laseru 

Hlavní části každého laseru jsou [4]: 

 rezonátor – optický systém umožňující zformovat a zesílit záření, z něj vycházející. 

Konstrukční uspořádání rezonátoru určuje vlastnosti svazku (koherenci, intenzitu 

záření, jeho pravidelnost, spektrální a prostorové charakteristiky). 

Rezonátor v sobě velmi dlouho energii neuchová, protože při odrazech od zrcadel se 

elektromagnetické záření částečně mění na teplo. Kromě toho se část energie ztrácí ve 

formě „parazitního“ záření přes boční stěny rezonátoru. Frekvence 

elektromagnetického záření se v optickém pásmu kromě aktivní látky určuje  

i parametry rezonátoru laserového oscilátoru. V důsledku toho lze takovýto systém 

považovat za systém, skládající se ze dvou svázaných rezonančních obvodů. 
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Nejjednodušším a nejrozšířenějším rezonátorem je rovinný rezonátor s paralelními 

zrcadly. 

 

Obr. 4 Uspořádání optického rezonátoru [17] 

 

 laserové médium – určuje délku vlny záření, je směsí několika materiálů s vhodnými 

energetickými hladinami ve vhodném nosném materiálu, který je průhledný a má 

schopnost odvádět vzniklé teplo. Laserové médium může být pevné, tekuté, plynné, 

případně to mohou být páry, 

 budicí zařízení – ovlivňuje pracovní režim laseru, způsob buzení je dán laserovým 

médiem. Plynné médium je téměř vždy buzeno elektrickým výbojem, stejnosměrným 

nebo střídavým proudem. Pevné laserové médium je nejčastěji buzeno lampami – 

výbojkami, ve zvláštních případech zářením jiného laseru, 

 chladicí zařízení – slouží k odvodu nevyužité energie, která se nepřemění v záření, ale 

v tepelnou energii. U laserů používaných při zpracování materiálů se nejčastěji 

používá chlazení vodou. 

 

 

1 - laserová hlavice,  

2 – rezonátor,  

3 – laserové médium,  

4 – polopropustné zrcadlo,       

 5 – výstupní záření,  

6 – zdroj energie buzení,  

7 – budicí zařízení,  

8 – chladicí systém,  

9 – nepropustné zrcadlo 

Obr. 5 Schéma laseru [4] 
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1.1.5 Klasifikace laserů 

Laseru ve smyslu konkrétního technického provedení existuje v mnoha podobách. Ať 

už od miniaturní laserové diody, až po terawattové systémy, umístěné ve velkých 

výrobních halách. Proto je nutná jejich základní kategorizace [8]. 

Základní dělení laserů můžeme provést podle následujících kritérií: 

 skupenství aktivní látky: pevnolátkové, polovodičové, kapalinové, plynové, 

plazmatické; 

 vlnové délky: infračervené, viditelné světlo, ultrafialové, rentgenové; 

 druhu chlazení aktivního prostředí: vzduch, voda – vzduch, voda – voda; 

 časového režimu: impulzní, pulzní, kontinuální; 

 typu buzení: optické, elektrický výboj, chemická reakce; 

 výkonu: nízko a vysokovýkonné; 

 typu energetických hladin: molekulární, elektronové, jaderné. 

Pevnolátkové lasery 

Pro pevnolátkové lasery se jako aktivní látky používají monokrystalické nebo amorfní 

látky, do kterých se přidávají příměsi aktivačních prvků. Kvanta energie se vyzařují  

a absorbují při změně energetických stavů příměsových atomů.  

Na aktivní látky se klade řada požadavků, které vyplývají z fyzikálních procesů 

probíhajících v laseru [16]: 

 příměsové atomy musí mít v aktivní látce takový systém energetických hladin, který 

dovoluje realizovat velkou inverzní populaci, 

 aktivní látka má mít dostatečně široké absorpční pásmo, aby efektivně pohlcovala 

energii získanou z čerpacího zdroje, 

 pravděpodobnost zářivých indukovaných přechodů musí být dostatečně velká na 

pracovní frekvenci, 
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 aktivní látka má mít minimální hodnotu nerezonančních ztrát, tj. má být opticky 

homogenní, má mít velmi malé množství nežádoucích příměsí a defektů, které 

absorbují a rozptylují záření na frekvenci oscilací, 

 pro lasery je výhodné vybírat látky, které mají podle možností největší kvantovou 

účinnost. 

Základní části této skupiny laserů představují: rezonátor, zdroj čerpání, optický čerpací 

systém, napájecí zdroj a spouštěcí obvod. Velká část pevnolátkových laserů pracuje 

v pulzním režimu, přičemž se jako čerpacího zdroje používají impulzní výbojky. Energie 

potřebná k jejich napájení se hromadí v kondenzátorové baterii. Baterie kondenzátorů se 

připojuje bezprostředně na elektrody výbojky. Zapálení výboje v plynu se realizuje 

spouštěcím impulzem, který přichází ze spouštěcího obvodu. Vlivem pomocné ionizace, 

která se tvoří v zapalovacím obvodě, může vzniknout výboj, napájený baterií 

kondenzátorů, který se projeví intenzivním svícením plasmy. Vyzařovaná optická energie 

se soustřeďuje v aktivní látce a je jí částečně pohlcena. Příměsové atomy aktivní látky se 

takto načerpají do vybuzeného stavu a za nějaký čas může populace horní zářivé úrovně 

překročit populaci základní úrovně. Vlivem zářivých přechodů vznikají v optickém 

rezonátoru oscilace. Přes polopropustné zrcadlo se potom část záření dostává ven. 

Z hlediska principu činnosti jsou pevnolátkovým laserům velice blízké lasery 

kapalinové, ve kterých se jako aktivní látky používají kapalná dielektrika s rozpuštěnými 

aktivačními příměsemi. Struktura energetických úrovní příměsových částic v celé řadě 

kapalin je velmi blízká těm, které můžeme pozorovat v tuhých aktivovaných dielektrikech. 

Proto procesy v tuhých a kapalných dielektrických laserech mají mnoho společných znaků. 

Kapalinové lasery 

Kapalinové lasery je možno rozdělit do dvou základních skupin [16]: 

1. lasery s anorganickými aktivními látkami, 

2. lasery s organickými aktivními látkami. 

Kapalinové aktivní látky mají řadu výhod, které vylepšují charakteristiky laserů. Jejich 

hlavní výhodou je velká optická homogenita při velké koncentraci aktivační příměsi, což 

umožňuje získat velkou hustotu indukovaného záření a podstatně zmenšit vnitřní 

nerezonanční ztráty v aktivní látce. Přitom je možno jednoduše získat aktivní látky 
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s velkými rozměry. Kromě toho se zjednodušuje otázka chlazení aktivní látky, teda při 

použití cirkulace a vnějšího chladiče se může zabezpečit konstantní teplota kapaliny. 

Plynové lasery 

Lasery, které jako aktivní látku využívají plyny nebo směs plynů a par, mají mezi 

lasery svoje osobité místo. Pokrývají velmi široké spektrum vlnových délek od 

ultrafialového do submilimetrového pásma. Pracují s výkony od mW až po desítky kW 

v kontinuálním režimu a do stovek TW v pulzním režimu.  

Podle způsobu čerpání je možno plynové lasery rozdělit do těchto skupin [16]: 

1. lasery s výbojem v plynu s přímým přenosem energie, 

2. lasery s přímým čerpáním, 

3. dynamické plynové lasery, 

4. fotodisociační lasery, 

5. chemické lasery, 

6. excimerové lasery. 

Uvedené lasery čerpají aktivní látku z vnějšího zdroje elektrickým pólem, příp. 

elektronovým paprskem (1. a 2. skupina), proudem přehřátého rozpínajícího se plynu 

s nadzvukovou rychlostí částic (3. skupina), optickým zářením (4. skupina), chemickou 

energií (5. skupina), kombinovaným čerpáním (6. skupina). 

Podle typu energetických přechodů můžeme lasery rozdělit na [16]: 

 atomové, 

 iontové, 

 molekulové (CO2, CO, H2O, atd.), 

 s parami kovů a jiných prvků (Cu, Au, Mn, Pb, S), 

 rekombinační, 

 excimerové. 

Jednotlivé typy laserů mohou pracovat v kontinuálním i pulzním režimu (např. CO2 

laser). Jiné typy mohou pracovat jen v pulzním režimu (např. laser na parách Cu). 
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Jednou z vlastností plynných aktivních látek je jejich velká optická homogenita, což 

můžeme využít k zisku indukovaného záření s větším objemem aktivní látkya získat tak 

velkou intenzitu záření. Další vlastností plynných aktivních látek je malá interakce mezi 

aktivními částicemi, v důsledku čehož mají mnohé plyny velmi úzké spektrální čáry 

absorpce i emise záření. Proto se v plynových laserech soustřeďuje energie v několika 

módech záření. Jako aktivní látky se používají neutrální atomy, ionty nebo molekuly plynů 

a par. 

Plazmatické lasery 

U těchto laserů je inverze populace hladin tvořena uvnitř chladnoucího plazmatu. 

Experimentálně byla realizována celá řada plazmatických laserů s rozsáhlým spektrem 

vlnových délek. Obecně lze říci, že plazma nemusí být vytvořeno elektrickým výbojem, 

ale i jinými způsoby, např.: (silnoproudým) elektronovým svazkem, produkty jaderných 

reakcí, chemickými reakcemi, atd. 

Jednou z cest k vytvoření rentgenového laseru jsou plazmatické lasery s aktivním 

prostředím vytvořením mnohonásobně nabitými ionty. Rentgenový laser je pak zdrojem 

koherentního rentgenového záření. Aktivní prostředí v této oblasti spektra, tedy pro jeho 

laserovou činnost, je nutné budit tak, aby byla dosažena inverze populace hladin na 

energetických hladinách příslušejících vnitřním elektronovým slupkám atomů (iontů). 

Nebo aby byla zajištěna excitace atomových jader. Experimentálně byly zrealizovány 

rentgenové lasery s chladnoucím laserovým plazmatem, které bylo vytvořeno na 

pevnolátkovém terči. Výstupní svazek vysokovýkonného impulzního laseru byl fokusován 

cylindrickou čočkou na desku terče. Vzniklé plazma mělo tvar sloupce a zesílená 

spontánní emise byla pozorována v oblasti expandujícího plazmatu ve směru osy sloupce. 

Polovodičové (diodové) lasery 

Elektrické vlastnosti pevných látek závisí především na uspořádání periodické 

krystalické mřížky atomů. Jak vyplývá z kvantově mechanických výpočtů energetických 

hladin, tak dovolené elektronové stavy se vyskytují uvnitř definovaného pásu energií. Mezi 

těmito pásy existují energetické intervaly, které nejsou obsazeny žádnými elektrony. 

Valenčním pásem se pak nazývá nejnižší zaplněný pás. Nejblíže vyšší energetický pás se 

nazývá vodivostní. Je-li valenční pás úplně zaplněný a zároveň je vodivostní pás prázdný, 

pak je daná pevná látka dielektrikem nebo polovodičem.  
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Obvykle jsou polovodiče chápány jako soubor látek, v nichž se polovodičové vlastnosti 

projevují už při pokojové teplotě. Právě takové látky potom dělíme do třech základních 

skupin [12]: 

1. prvky IV. skupiny periodické soustavy (představiteli jsou především Ge a Si), 

2. polovodiče podobné diamantu – do této skupiny patří prvky III. skupiny periodické 

tabulky (Al, Ga, In) s prvky V. skupiny (P, As, Sb), 

3. prvky VI. a V. skupiny a jejich analogy (Te, Se, As, Sb, Bi). 

Všechny tyto polovodiče bez příměsí, jež vykazují vlastní vodivost, jsou nazývány 

jako čisté polovodiče. 

Jako hlavní přednost polovodičových laserů můžeme uvést jejich kompaktnost, velký 

zisk (až 50 %), dále pak možnost spektrálního přeladění v širokém spektrálním pásmu  

a pomocí výběru aktivního prostředí generace záření vlnových délek od 0,3 až po 30 μm. 

Jako nevýhody se uvádí rozbíhavost generovaného záření na teplotě aktivního 

polovodičového materiálu. Vážným problémem polovodičových laserů je jejich chlazení. 

Zvýšení teploty je způsobeno přechodem elektronů na vyšší energetické hladiny. Toto 

vede ke snížení zisku, k rostoucím ztrátám a k potřebě vyššího prahového výkonu laseru. 

 

 

Obr. 6 Schematické spořádání polovodičového laseru [12] 

N – polovodič s vodivostí N; P – polovodič s vodivostí P; K1,2 - kontakty; I – protékající 

proud; AO – aktivní plocha; KZ – koherentní záření; ZR1,2 – rovinné čelní plochy s opticky 

lesklým povrchem 
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Vláknové lasery 

Jsou speciálním typem pevnolátkových laserů, kde je aktivní prostředí tvořeno 

optickým vláknem, které je nejčastěji dopované atomy erbia (Er) nebo yterbia (Yr). Buzení 

se provádí pomocí laserových diod, jejichž záření je do aktivního vlákna přivedeno opět 

optickým vláknem. Výkony u tohoto typu laserů v dnešní době dosahují hodnot až 40 kW. 

Můžeme konstatovat, že se v dnešní době jedná o nejmodernější technologii, která se dá 

využít v mnoha oblastech průmyslu a podíl vláknových laserů na trhu neustále roste. 

Především velmi dlouhá životnost optického vlákna, které oproti soustavě propustných  

a polopropustných zrcadel, využívaných například u pevnolátkových a plynových laserů, 

kvalitativně degraduje mnohem pomaleji. To má za následek, v porovnání se zrcadly 

použitými v již uvedených typech laserových zdrojů, delší intervaly výměn optického 

vlákna. 

1.2 Současné aplikace laserové technologie ve strojírenství  

Vzhledem k v současné době, obrovskému využití laserových technologií v mnoha 

oblastech našeho života, jsou zde uvedené aplikace, podle autorova mínění, ty 

nejpodstatnější. Především pak v průmyslovém odvětví. Počáteční investice na pořízení 

těchto výrobních technologií se mohou zdát, a v drtivé většině případů také jsou, poměrně 

vysoké. Tyto investice ale mají nesporný význam z hlediska vysoké produktivity 

výrobních technologií a také možnosti dosáhnout vysoké kvality výrobků samotných. 

V některých případech je pak volba těchto výrobních technologií jedinou možnou cestou 

k dosažení stanoveného cíle. To je ovšem podmíněno dokonalou znalostí těchto 

technologií. Především správnou volbou procesních parametrů, které povedou k vytvoření 

finálního výrobku požadované kvality. 

 

Obr. 7 Poměr zastoupení vybraných laserových technologií [17] 
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Obr. 8 Rozsah aplikací laserové technologie v závislosti na výkonu laseru a parametru 

kvality laserového svazku (parametr kvality svazku - viz kapitola 1.1.3) [32] 

Laser se za dobu svého vzniku uplatnil v mnoha oborech a neustále se stává velkým 

příslibem do budoucna. Zde uvedené aplikace laseru jsou ty nejpodstatnější, především 

v průmyslovém odvětví. 

1.2.1 Řezání 

Prvotní myšlenka řezání světelným paprskem se zřejmě zrodila v okamžiku, kdy se za 

slunného dne podařilo pomocí lupy zapálit obyčejný papír. Řezání desítky milimetrů 

silného ocelového plechu tak, jak je to možné v dnešní době, se pak v tehdejší době muselo 

zdát ještě více fascinující [11]. 

Řezání může být: 

 sublimační - úběr materiálu se děje jeho odpařováním. Při tomto postupu vyžadují 

laserový svazek a jeho zaostření vysokou energetickou hustotu, která dovoluje 

materiál výhradně odpařit. Vznikající kovové páry jsou z řezné spáry vyfukovány 

proudem asistenčního plynu. Pro zamezení oxidace řezné plochy se všeobecně 

používá argon nebo dusík. Protože prakticky nevzniká tavenina, vytvářejí se hladké 

řezné plochy. Avšak v praxi tento postup nehraje téměř nějakou roli. 
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 tavné - vyžaduje menší energii než sublimační řezání, protože se při tomto pracovním 

postupu materiál jen nataví a asistenčním plynem vyfouká z řezné spáry. Tímto 

způsobem jsou řezány nekovové materiály, jako jsou keramika, plasty, dřevo, textilní 

materiály, papír a sklo; 

 pálením - zvláště u nízkolegovaných ocelových materiálů je možno tímto způsobem 

dosáhnout mnohem větší rychlosti zpracování. V tomto případě se namísto 

asistenčního plynu použije kyslík, při čemž materiál zahřátý nad zápalnou teplotu 

reaguje silně exotermicky a tím dodává řeznému pochodu energii. V porovnání se 

sublimačním řezáním je zapotřebí zhruba jen dvacetina energie. 

  

Obr. 9 Princip metody řezání laserem (vlevo) a výsledek obvodového řezání CO2  

laserem (vpravo) [1] 

Základními charakteristikami procesu řezání laserem jsou: 

 rychlost posuvu laserové hlavy - závisí na způsobu řezání, výstupním výkonu paprsku 

laseru, požadované kvalitě řezu, tloušťce a druhu řezaného materiálu, 

 šířka řezné spáry - je dána druhem laseru, typem a tloušťkou řezaného materiálu., 

 kvalita řezu - hodnotí se podle jakosti řezané plochy. 

Výhody řezání laserem: 

 malá šířka řezu, 

 čisté řezy,  

 možnost řezání složitých tvarů, 
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 malá velikost tepelně ovlivněné oblasti, 

 žádné opotřebení nástroje, 

 hospodárnost i při malých výrobních sériích. 

Nejpoužívanější lasery v této oblasti jsou kontinuální CO2 lasery se středním výkonem 

do 15 kW. Pro přesnější řezy s menší šířkou řezné spáry se používají Nd:YAG lasery  

o výkonu 100 až 1 000 W. 

1.2.2 Vrtání 

Při vrtání ohřívá laserový svazek povrch materiálu rychlostí asi 1010 °C.s
-1

, materiál 

se odpaří a umožní průnik svazku hlouběji směrem do materiálu. Na vrtání otvorů se 

používá svazek v kontinuálním, ale i pulzním režimu. Z hlediska tepelně ovlivněné zóny je 

vrtání otvorů v pulzním režimu výhodnější, jelikož tepelně ovlivněná oblast je menší než 

při režimu kontinuálním [2].  

    

Obr.10 Schéma vrtání otvoru laserem (vlevo) a vyvrtané chladicí otvory v lopatce  

turbíny (vpravo) [2] 

Lasery jsou široce používané pro aplikace vrtání kovových materiálů, a to z důvodů 

velké rychlosti procesu, přesného dodržování výrobních tolerancí a velké opakovatelnosti 

procesu. Typický rozsah plošné hustoty energie potřebné pro tento proces vrtání se 

pohybuje v rozmezí 10
6
 až 10

9
 W.cm

-2
. Nejčastěji pak při vrtání dílců pro turbíny 

leteckých motorů (např. chladicích otvorů do lopatek), výrobě otvorů trysek a otvorů pro 

aplikace v oblasti optiky.  
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Nejčastěji používaným typem laserů pro vrtání otvorů do kovových materiálů jsou 

pevnolátkové Nd:YAG lasery, pomocí kterých můžeme dosáhnout požadovaných 

vysokých hodnot plošné hustoty energie. 

 

Obr. 11 Proces vrtání laserovým svazkem [33] 

Pro vrtání se nejčastěji používají [3]: 

 Nd:YAG lasery - vrtání děr o menším průměru; nejmenší průměr vrtané díry je  

0,025 mm (závisí na vrtaném materiálu a jeho tloušťce); 

 CO2 lasery - vyřezávání (kruhových i tvarových) otvorů; nejmenší průměr vrtané díry 

se pohybuje kolem hodnoty 0,2 mm; 

 excimerové lasery - vrtání děr do keramiky. 

Rozměry vyvrtaných otvorů, obzvlášť jejich průměr a hloubka, závisí na činitelích, 

jako jsou vlastnosti obráběného materiálu a laserové, vyvolávající efekt eroze [8].  Doba 

vrtání závisí na výstupním výkonu laseru a na tloušťce vrtaného materiálu. 



Disertační práce                                                                                          Ing. Martin Grepl 

 

- 28 - 

 

1.2.3 Svařování 

Svařování laserem se vyznačuje velkou řadou výhod, kterých nelze dosáhnout žádnou 

jinou technikou. Mezi výhody svařování laserem patří vysoká rychlost svařování, malé 

tepelné ovlivnění místa svaru, možnost provedení svaru i při přístupu pouze z jedné strany, 

malé nároky na jakostní povrch svařovaných součástí, vysoká pevnost svaru. Laserem je 

možné svařovat jinými metodami obtížně svařitelné materiály, jako titan a jeho slitiny, 

hliníkové slitiny (např. dnes v letectví a kosmonautice používanou slitinu hliníku a lithia), 

sendvičových hliníkových konstrukcí, niob, zlato apod. [5].  

Ke svařování se používají Nd:YAG, CO2 i diodové lasery. Svařování ve srovnání  

s dalšími aplikacemi vyžaduje menší intenzitu záření optického svazku a větší délku 

laserového pulzu. Při svařování laserem se nepoužívá žádný přídavný materiál [3]. 

 

 

Obr. 12 Porovnání svařování: a) vedením tepla; b) hlubokého svaru (keyhole) [6] 

1 - plazma, 2 - roztavený materiál, 3 - lokální díra (keyhole), 4 - hloubka průvaru 

 vedením tepla - vzniklá tepelná energie se v materiálu šíří vedením, svary jsou široké  

a ploché; 

 hloubkové - při překročení určité intenzity přívodu tepla pronikne svazek hluboko do 

materiálu, ten se roztaví a částečně odpaří, svary jsou úzké a hluboké. 

1.2.4 Nanášení povlaků 

Nanášený materiál (kovy, keramika, apod.) je přiváděn do paprsku laseru ve formě 

prášku nebo drátu. Zde je roztaven a nanáší se na povrch součásti, kde ztuhne. Tímto 

procesem vznikají pásy naneseného materiálu, které se vzájemně překrývají. Povlak může 

být vytvořen též reakcí nataveného materiálu s plynem, který je přiváděn do místa ohřevu 
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nebo může být na povrch obrobku předem nanesen vhodný materiál (tvořící povlak)  

a následně svazkem laseru roztaven. Povlak nanesený touto technologií může mít tloušťku 

až 1 mm [3]. 

         

Obr. 13 Princip nanášení povlaků laserem a výsledek nově nanesené vrstvy [3] 

1 – laserový svazek, 2 - pracovní hlava, 3 - přívod nanášeného materiálu, 4 - roztavený 

nanášený materiál, 5 - nanesený materiál, 6 - obrobek, 7 – tavenina 

 

Povlak vytvořený laserem má dobrou přilnavost k povrchu obrobku a nemá žádné 

trhliny. Výhodou je možnost nanášení na různé materiály, a to i na velmi tvarově složité 

součásti. Používají se především CO2 lasery o výkonu 5 kW, rychlost nanášení je 20 až  

100 cm
2
.min

-1 
[3]. 

1.2.5 3D tisk kovových materiálů (DMLS – Direct Metal Laser Sintering) 

Technologie DMLS přináší nový způsob myšlení při vývoji výrobku a jeho výrobě. 

Jedná se o přechod od klasických výrobních technologií k novým flexibilním metodám. 

Díly vyrobené technologií DMLS jsou svými vlastnostmi totožné jako díly vyrobené  

z klasických kovových materiálů na klasických výrobních strojích, tyto díly se dají dále 

brousit, leštit, svařovat, tepelně zušlechťovat, atd. 

DMLS je generativní technologie, jež vytváří výrobek po jednotlivých vrstvách 

kovového prášku, který je spékán působením laserového svazku. Energie laseru taví vrstvu 

po vrstvě, kovový materiál v podobě jemného prášku pouze v oblasti geometrie dílu. 

Proces DMLS umožňuje výrobu několika tvarově odlišných výrobků zároveň. 
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Libovolné geometrické tvary mohou být stavěny efektivně a rychle bez použití 

nástrojů či klasického obrábění. Nezbytným předpokladem jsou 3D CAD data dílu.  

Nevýhodou této technologie je poměrně úzký výběr z kovových materiálů ve formě 

prášků, který se ovšem jistě bude v budoucnu zvětšovat. 

 

Obr. 14 Princip 3D tisku kovových materiálů [51] 

1.2.6 Značení a vytváření textur na povrchu materiálu 

Technologie značení, popisování a vytváření textur, kde je laserový svazek o průměru 

20 – 100 µm, vytváří na povrchu výrobku jakékoli naprogramované značení či textury. 

Tato technologie má v praxi širokou oblast použití (reklama, stupnice měřicích přístrojů, 

čárové a maticové kódování výrobků). 

Během značení laserem je svazek laseru vychylován zrcadly vychylovacího systému  

a soustředěn na popisovaný povrch. Koncentrovaný laserový svazek vytváří popis vyrytím, 

změnou barvy, nebo odpařením povrchu.  
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1.2.7 Lokální povrchové kalení 

Pro tuto metodu je charakteristické použití vysoké intenzity světelného záření, což má 

za následek velmi rychlý ohřev povrchových vrstev materiálu a jejich následné ochlazení. 

Mezi základní výhody tohoto procesu patří především rychlost průběhu procesu, vznik 

vysokého teplotního gradientu a následné zakalení bez přítomnosti kapalného chladicího 

média. 

1.2.8 Další oblasti využití 

Lasery v medicíně 

Zájem lékařů, z mnoha odvětví medicíny, je pochopitelný a plyne z unikátních 

vlastností laserového záření, které umožňuje oproti původním zdrojům světla lepší 

přesnost zásahu a větší účinek. V roce 1949 byla provedena první úspěšná operace  

s využitím laseru. K těmto účelům se používá celá řada laserů, především pak laser 

argonový a Nd:YAG pulzní laser. 

Lasery v mikroelektronice 

 laserové dolaďování (změna hodnoty elektrického odporu pasivních součástek 

elektronických obvodů, pomocí korigující drážky vyřezané v jejich povrchové vrstvě), 

 laserové žíhání (rekrystalizace krystalické mřížky substrátu poškozených 

mikroelektronických obvodů při iontové implantaci), 

 laserové rýhování (zejména v mikroelektronice pro dosažení snadného  

a definovaného dělení základního substrátu integrovaných obvodů), 

 laserová litografie (přenesení půdorysné struktury součástky nebo obvodu na jiný 

podklad) [12]. 

Lasery v astronomii, geodézii a geofyzice 

Zde je laser využíván v systému radaru jakožto vysílač záření. S jeho pomocí pak 

můžeme měřit vzdálenosti objektů, které odrážejí laserové záření zpět. Používány jsou 

lasery impulzní pevnolátkové (rubínové a Nd:YAG) a helium-neonové lasery. 

Lasery ve výpočetní technice 

Po tuto aplikaci se využívají, z důvodu malých rozměrů, především polovodičové 

lasery. Jako nejznámější využití laseru v této oblasti můžeme lze laserovou tiskárnu [12]. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je hluboké studium ovlivnění materiálu obráběného 

laserovým svazkem při různých procesních parametrech obrábění a zároveň, jak mohou 

ovlivněné vrstvy materiálu (přetavená vrstva) případně ovlivňovat mechanické vlastnosti 

obráběného materiálu. Toto bylo také experimentálně ověřováno a zhodnoceno. 

Obráběným materiálem byla v tomto případě speciální slitina, používaná v leteckém 

průmyslu k výrobě žárových dílů leteckých turbínových motorů, a sice Inconel 718. 

Sledována byla především míra působení procesních parametrů obrábění a vliv jejich 

změny na oblasti přímého kontaktu laserové svazku s materiálem. 

Při návrhu experimentu a jeho vyhodnocení byl brán zřetel především na ty parametry 

procesu obrábění laserem, které mají největší vliv na výsledný stav a vlastnosti materiálu 

v kontaktní oblasti laserového svazku s obráběným materiálem. Tyto parametry byly 

zvoleny empiricky v závislosti na současné znalosti řešené problematiky přímo v praxi. Do 

celého procesu vstupuje mnoho parametrů laserového systému, ale ne všechny mají 

zásadní vliv na výsledný stav materiálu a jeho ovlivnění po obrobení.  

Vzhledem k mnoha faktorům, vstupujícím do procesu obrábění, lze jen obtížně 

předpokládat míru ovlivnění obrobeného povrchu a jeho kontrolovaných parametrů.  Na 

tuto problematiku je třeba nahlížet komplexně a brát v potaz více vlivů současně. To si 

bere za cíl tato disertační práce. 

Dílčí cíle disertační práce: 

 Provést analýzu vývoje a současného stavu aplikací laserové technologie  

ve strojírenství. 

 Experimentálně ověřit ovlivnění obráběného materiálu v závislosti na procesních para-

metrech laserového vrtání. 

 Vyhodnotit laserovým svazkem ovlivněné oblasti obrobeného materiálu. 

 Stanovit závislosti míry ovlivnění obrobeného materiálu na procesních parametrech 

laserového systému. 

 Stanovit přínosy pro výuku, vědu, výzkum a praxi. 
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3 ROZBOR PROBLEMATIKY OVLIVNĚNÍ OBRÁBĚNÉHO 

MATERIÁLU LASEROVÝM SVAZKEM 

3.1 Kvalitativní aspekty při obrábění laserem 

Vrtání laserovým svazkem má v dnešní době velké uplatnění pro různé aplikace 

leteckého průmyslu, kde je vyžadována vysoká rozměrová přesnost a kvalita otvorů. 

Kromě toho, lze pomocí laserového vrtání produkovat veliké množství otvorů 

bezkontaktním způsobem (proti konvenčnímu vrtání, kde nástroj představuje vrták).  

Proces vrtání laserem ovšem vykazuje také určité defekty spojené s výslednou geometrií 

vyvrtaných děr. Jedná se především o zápaly, tepelně ovlivněnou oblast, přetavenou vrstvu 

a mikrotrhliny do základního materiálu. Tyto efekty považujeme za nežádoucí a ve 

výrobním procesu se proto snažíme o jejich minimalizaci. Typická geometrie laserem 

vrtaného otvoru je znázorněna na Obr. 15. 

 

α – úhel úkosu [°];  

t – tloušťka materiálu [mm];  

Dent – vstupní průměr [mm];  

Dexit – výstupní průměr [mm]. 

 

 

 

Obr. 15 Typická geometrie laserem vrtaného otvoru [22] 

Příklady ovlivnění materiálu během vrtání laser, které budou uvedeny níže, považuji 

za nejpodstatnější vzhledem k výsledným kvalitativním požadavkům. 

3.1.1 Tvarové deformace 

Typickou tvarovou deformací vrtané díry laserem je její úkos. Na Obr. 16a) je 

zobrazen řez vrtaným otvorem pomocí laseru, který se vyznačuje poměrně stejnoměrným 

tvarem. Naproti tomu, na Obr. 16b) je patrný typický tvar pro laserem vrtané díry, který je 

dán určitým úkosem.  
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Úkos je možný definovat pomocí vzorce [22]: 

 


    
2

180

2
  Úkos

t

DD exitent      (2) 

Pozn. Symboly značení vysvětleny viz Obr. 15 

Úkos vrtaných děr je způsoben odvodem roztaveného a vypařeného materiálu pryč  

z otvoru. Perkusní strategie vrtání je komplexní proces s velkým počtem proměnných, ale 

obecně můžeme konstatovat, že kratší šířka pulzu znamená větší úkos. Na druhou stranu, 

stupeň úkosu se snižuje s rostoucí tloušťkou vrtaného materiálu. 

 

Obr. 16 Odlišné tvary vrtaných otvorů zobrazené v řezu (tl. 4 mm, slitina Inconel 718) [9] 

3.1.2 Vznik přetavené vrstvy 

Vznik přetavené vrstvy (tloušťka v řádech μm) je jedním z doprovodných nežádoucích 

jevů, kterým je výsledný stav obrobeného materiálu ovlivněn. Díky vysoké plošné hustotě 

energie laserového svazku, který je materiálem absorbován a jeho energie se převádí na 

teplo, dochází k velmi rychlému natavení povrchu a jeho opětovnému ztuhnutí  

v okamžiku, kdy laserové záření přestane působit na danou oblast obráběného materiálu. 

Nově vzniklá mikrostruktura přetavené vrstvy má, dá se říci, amorfní (sklovitý) charakter. 

Je velmi tvrdá a zároveň křehká a tudíž je náchylná ke tvorbě trhlin. Ty se následně mohou 

začít šířit cestou nejmenšího odporu, tedy interkrystalicky. Tento efekt je velkým 

nebezpečím především z hlediska snižování únavové pevnosti takto ovlivněného materiálu.   
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Po interakci s laserovým svazkem je materiál ovlivněn ve třech vrstvách. Na povrchu 

se vyskytuje vrstva oxidická, kterou lze částečně eliminovat použitým procesním plynem 

(inertní plyny). Následuje přetavená vrstva základního materiálu, která znovu ztuhnula na 

obráběném povrchu a obsahuje oxidické vměstky. Mezi přetavenou vrstvou a neovlivně-

ným základním materiálem se vyskytuje tepelně ovlivněná oblast základního materiálu.  

 

Obr. 17 Ukázka mikrostruktury s patrnou přetavenou vrstvou, tepelně ovlivněnou oblastí 

(TOO – tepelně ovlivněná oblast), oxidickou vrstvou a vměstky oxidů – materiál Nimonic 

263; tloušťka materiálu 1,5 mm; úhlel vrtání 60° (od kolmice)[34] 

Na Obr. 18 lze pozorovat vznik trhliny v přetavené vrstvě materiálu (svrchní světlejší 

část) a její následné šíření v základním materiálu. Tento stav šíření trhlin v základním 

materiálu je v praxi nepřípustný, jelikož dochází ke snížení únavové pevnosti materiálu a 

tím i výrazné snížení životnosti vyrobeného dílce. 

 

Obr. 18 Trhlina vznikající v přetavené vrstvě (svrchní bílá vrstva) a její šíření [50] 
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Vhodnou volbou procesních parametrů lze velikost přetavené vrstvy omezit. Autor 

práce má ovšem za to, že nepatrná vrstvička (jejíž tloušťka se pohybuje v řádu nanometrů) 

se bude na obrobeném materiálu vyskytovat téměř vždy a jejímu vzniku tedy nelze zcela 

zabránit v důsledku nevyhnutelného ovlivnění materiálu obrovským množstvím plošné 

hustoty energie, tedy i vneseného tepla. Tyto nepatrné objemy jsou však pro technickou 

praxi nedůležité, protože v nich nedochází k iniciaci mikrotrhlin do základního materiálu. 

Cílem je tedy dosáhnout co nejmenší přetavené vrstvy a zamezit tak vzniku trhlin 

v základním materiálu. Namáháním takto ovlivněného výsledného výrobku by následným 

šířením trhlin v základním materiálu mohlo dojít ke snížení pevnosti materiálu a v případě 

obrábění komponent leteckých motorů až ke katastrofě.  

V praxi je velmi žádoucí, pokud je to možné, přetavenou vrstvu z povrchu obrobeného 

materiálu odstranit některou z metod obrábění, která přetavenou vrstvu negeneruje. 

 

Obr. 19 Příčný řez materiálem (materiál Haynes 718 - tloušťka plechu 2,5 mm - výkon 

1800 W, rychlost posuvu laserové hlavy 500 mm.min
-1

) [18] 
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Na levé straně Obr. 19 je ukázka typického rozložení přetavené vrstvy. Na fotografii je 

znázorněn celkový pohled na, tentokrát řez materiálem, ovlivnění materiálu laserovým 

svazkem. Osvětlená stěna řezu na pravé části v tomto případě zcela nepředstavuje 

přetavenou vrstvu, ale je to důsledek použité metody dokumentace metalografického 

výbrusu na světelném mikroskopu.  

Na detailu vrchní části řezu není vidět žádná přetavená vrstva. Průřez se zdá být 

souměrný, bez větších tvarových deformací. Rohy průřezu na obou stranách však směřují 

mírně vzhůru. Tato nepatrná deformace se dá pozorovat i na spodní části řezu, kde naopak 

směřují směrem dolů. 

Na detailu spodní části řezu můžeme zaznamenat vznik nesouměrného rozložení 

přetavené vrstvy. Jedná o jakýsi trychtýřovitý tvar.  

Má se za to, že k tomuto dochází vlivem bariéry, která vzniká díky tavenině 

soustředěné ve spodní části řezu. Ta se následně po ztuhnutí projevuje jako otřep na spodní 

hraně řezu. Díky tomu se v těchto místech hromadí teplo, vznikající při procesu řezání, 

které nemá možnost odcházet pryč z okolí řezu. Dojde k lokálnímu přehřátí, změně tvaru 

průřezu a zvětší se také objem přetavené vrstvy. 

3.1.3 Mikrotrhliny do základního materiálu 

Vznik těchto trhlin je iniciován přetavenou vrstvou, proto je důležité analyzovat jejich 

velikost, respektive délku. Tyto pak mohou mít výrazný negativní vliv na únavovou 

pevnost komponent leteckých motorů a zároveň snižovat jejich životnost a bezpečnost.   

3.1.4 Zápaly 

Rozstřik taveniny kolem vrtaného otvoru je důsledkem první interakce laserového 

svazku s obráběným materiálem, v praxi je tento jev často nazýván jedním slovem jako 

zápal. Roztavený materiál vznikající během procesu vrtání daného otvoru není kompletně 

odveden mimo oblast otvoru a ulpívá tak (znovu ztuhne) v oblasti kolem okraje otvoru. 

V důsledku tohoto nežádoucího jevů byly v minulosti provedeny studie, které se snažily 

zjistit, jak dosáhnout vrtaných otvorů, aniž by kolem nich tavenina ulpívala. Bylo 

pozorováno, že velká část taveniny (téměř 70%) ulpívá na povrchu během působení 

počátečních pulzů laserového svazku potřebných pro vrtání průchozích otvorů.  
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Navíc parametry jako jsou krátká šířka pulzu, nízký špičkový výkon a vysoká 

frekvence pulzu generují ulpívání taveniny na povrchu materiálu v menším rozsahu. 

Zkoumán byl také vliv různých asistenčních plynů (kyslík, argon, dusík, stlačený vzduch) 

vzhledem k přilnavosti taveniny, její tloušťce a plošnému rozsahu na povrchu kolem 

vrtaného otvoru. 

 

Obr. 20 Typický rozstřik nataveného kovu během vrtání laserem s použitím rozdílných 

procesních plynů – procesní plyn: kyslík (vlevo) a argon (vpravo) [23] 

  

Lze tedy konstatovat, že v případě zápalů se jedná o další z nežádoucích 

doprovodných jevů laserového obrábění, který může způsobovat problémy v podobě 

„znehodnocení“ povrchu obráběného materiálu. Následkem tohoto jevu je nutná ochrana 

povrchu obráběného materiálu v podobě ochranných vrstev, které se na obráběný povrch 

aplikují již před samotnou interakcí laserového svazku s materiálem. Roztavená tavenina 

potom neulpívá přímo na povrchu materiálu, ale právě na těchto ochranných vrstvách. 

Tyto jsou vyvíjeny tak, aby se následně daly z obrobeného materiálu lehce odstranit 

například proudem vody. Spolu s nimi potom odstraníme také ulpělou taveninu. Tyto 

prostředky jsou běžně používány například jako ochrana povrchu součástí během 

svařování aby odlétávající kousky roztaveného materiálu nepřilnuly k povrchu součásti 

nebo svářečského vybavení. Aplikace těchto ochranných vrstev (tzv. antispatterů – mohou 

to být různé oleje či kapaliny na bázi vody s příměsí patřičných látek) ovšem nepřináší 

pouze pozitiva, ale může být také nežádoucí z hlediska jejich neúplného odstranění 

z povrchu materiálů. To pak může působit problémy například při následném tepelném 

zpracování obrobeného materiálu. U laserového řezání nemusí hrát vliv zápalu a ulpívání 

taveniny až tak velkou roli.  
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Zápal totiž můžeme naprogramovat mimo výsledný vyřezaný prvek tak, že bude 

umístěn v části materiálu, která je považována za odpad. Při laserovém vrtání je již ovšem 

zápal jedním z důležitých kontrolovaných parametrů a vyžaduje patřičnou pozornost. 

3.1.5 Tepelně ovlivněná oblast a otřepy 

 

Obr. 21 Vznik tepelně ovlivněné oblasti a otřepů [18] 

Tepelně ovlivněnou oblast, jako nežádoucí jev, lze nejlépe pozorovat při řezání 

laserem.  Na Obr. 21 jsou zobrazeny řezy č. 1 až č. 6, vytvořené na plechu tloušťky  

2,5 mm slitiny Haynes 718. Všechny řezy, mino řezů 5 a 6, prošly celou tloušťkou plechu. 

Příčinou neúspěšného prořezání posledních dvou řezů byl již nedostačující výkon zdroje 

laseru. Rychlost posuvu laserové hlavy byla konstantní u všech řezů, a sice 500 mm.min
-1

. 

Výkon laserového zdroje byl odstupňován po 200 W. Pro řez č. 1 je to 1800 W, pro řez  

č. 6 pak 800 W [18]. 
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Na spodní straně plechu je patrná tepelně ovlivněná oblast řezu, která se s klesajícím 

výkonem postupně zmenšuje. Vzniká zde také napálená struska (otřepy), což lze považovat  

za doprovodný jev procesu řezání a částečně jej můžeme ovlivnit nastavením parametrů 

řezání. Především výkonem, rychlostí řezání a tlakem asistenčního plynu. Obecně lze říci, 

že výška vznikající strusky nepřesahuje hodnotu tloušťky řezaného plechu, je totiž křehká 

a láme se.  

3.2 Úvaha o procesu vrtání laserem a pochopení procesních parametrů  

Obecně platí, že s rostoucí energií roste i hloubka vrtané díry a její průměr. Při vysoké 

energii pulzu se výstupní průměr zvětšuje v důsledku odpařování materiálu z otvoru.  

V Tab. 1 jsou rámcově uvedeny hodnoty parametrů pro obrábění materiálu laserovým 

svazkem, hlavní efekty interakce laserového svazku a obráběného materiálu a příklady 

využití ve výrobních procesech. 

Tab. 1 Hodnoty parametrů a výsledné efekty obrábění [32] 

 

 

Ohřev 

materiálu 

Tavení 

materiálu 

Odpaření 

materiálu 

     

Hlavní 

efekt 
ohřev tavení 

tavení a 

odpaření 
odpaření 

odpaření a 

ionizace 

Plošná 

hustota 

výkonu od 

30 W.mm
-2

 1 kW.mm
-2

 10 kW.mm
-2

 1 MW.mm
-2

 10 MW.mm
-2

 

Čas 

interakce 
s ms ms ms ns 

Příklad 

procesu 

lokální kalení, 

měkké pájení 

svařování 

vedením tepla 

hluboké 

svařování, 

řezání 

vrtání gravírování 
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3.2.1 Základní vztahy a rovnice 

Jsou-li výstupní pulzy laserového svazku považovány za obdélníkové, potom lze 

výstup tohoto laserového svazku znázornit pomocí následujícího diagramu. 

 

 

Obr. 22 Zobrazení výstupních pulzů laserového svazku [32] 

Na základě Obr. 22 lze konstatovat, že energie v každém pulzu je přímo úměrná ploše 

pulzu (plocha vyznačená žlutě) stanovené na základě šířky a výšky daného pulzu. Energie 

je pak udávána v Joulech [J]. Výkon ve Wattech [W], kde 1 Watt = 1 J.s
-1

. 

K určení průměrného výstupního výkonu laseru ve Wattech musíme použít následující 

vztah: 

Průměrný výkon [W] = Energie [J] . Frekvence [Hz]   (3) 

- kde, Energie v pulzu je úměrná k Výšce pulzu a Šířce pulzu. 

Okamžitá, nebo špičková, hodnota výkonu v každém pulzu je dána vzorcem: 

  Špičkový výkon [W] = Energie [J] / Šířka pulzu [s]  (4) 

Z toho plyne pro systém s frekvencí 16 Hz a energií 9 J a šířkou jednoho pulzu 0,6ms: 

Průměrný výkon = 16 Hz . 9 J = 144 W    (5) 

Špičkový výkon = 9 J / 0,0006 s = 15 kW    (6) 

Ve výrobním procesu jsou špičkový výkon spolu s energií v pulzu rozhodujícími 

faktory pro průnik laserového svazku do materiálu, a taktéž pro míru ovlivnění výsledného 

stavu materiálu z metalografického hlediska. Z toho plyne, že průměrný výstupní výkon 

bude vzrůstat proporcionálně s kterýmkoliv ze tří uvedených fundamentálních parametrů 

laserového svazku. 
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 Výkon – Rozsah výkonů, používaných pro perkusní vrtání, se většinou pohybuje 

v rozmezí 100 až 250 W. Časy dosahované při vrtání s různými výkony a s energií 

v pulzu 40 J jsou ilustrovány na Obr. 23. 

 

Obr. 23 Čas vrtání s využitím Nd:YAG laseru, materiál Inconel 718, energie v pulzu 

40 J [49] 

3.2.2 Strategie vrtání laserovým svazkem  

V závislosti na rozměrech, tolerancích, tvarové náročnosti a požadovaném celkovém 

kvalitativním výsledku se obvykle volí mezi třemi strategiemi vrtání: 

a) Vrtání jedním pulzem, 

b) „Vykružovací“ vrtání (trepanning), 

c) Perkusní vrtání (percussion). 

 



Disertační práce                                                                                          Ing. Martin Grepl 

 

- 43 - 

 

 

Obr. 24 Metody laserového vrtání. Maximální hloubka vrtání jednotlivých metod je 

omezena následovně – (a) až 3 mm; (b) až 10 mm; (c) až 20 mm. Max. průměr vrtaného 

otvoru je omezen následovně – (a), stejně tak (c), do 1 mm; (b) od 0,5 do 3 mm [33]. 

a) Vrtání jedním pulzem 

U této strategie vrtání vniká do vrtaného materiálu jeden pulz, který v něm zároveň 

vytvoří otvor. Průměr otvoru zde může být větší nebo menší, než je průměr laserového 

svazku, což závisí především na intenzitě laserového svazku a době jeho interakce 

s obráběným materiálem. V potaz musí být brána také tloušťka vrtaného materiálu. 

Důležité je, aby se laserový svazek vyznačoval svojí dobrou kvalitou (faktor kvality 

laserového svazku M
2
) a krátkou vlnovou délkou. 

Parametry, jako jsou energie pulzu a šířka pulzu mají vliv především na kuželovitost 

otvoru. Kvalitu vyvrtaného otvoru lze obecně zlepšit v případě, že šířku pulzu 

přizpůsobíme tloušťce vrtaného materiálu. Kromě toho, kuželovitost otvoru můžeme 

minimalizovat správným zaostřením, fokusací, laserového svazku. Pokud je jako procesní 

plyn použit kyslík, dochází během procesu k rychlejšímu odpaření kovu díky vzniku 

 a působení exotermické reakce. 

Typickou průmyslovou aplikací pro vrtání jedním pulzem je pak výroba sít filtrů, 

 u kterých jsou otvory vrtané, zatímco se obrobek vzhledem k laserovému svazku 

kontinuálně pohybuje. 

b) „Vykružovací“ vrtání (trepanning) 

Otvory vrtané touto technikou mají výsledný průměr díry větší, než je průměr 

laserového svazku. Většinou se jedná o otvory s průměrem větším než 1 mm. Rozsah 

tloušťek vrtaného materiálu je téměř stejný, jako u perkusního vrtání. Nicméně s rostoucí 
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tloušťkou materiálu klesá celková rychlost procesu vrtání. Zároveň se tato technika 

vyznačuje menší kuželovitostí vyvrtaných otvorů a větší opakovatelností průměru děr. Na 

druhou stranu, touto technikou je možno vrtat pouze průchozí otvory. Pouze u vykružovací 

strategie vrtání je přesnost průměru otvoru určena vzájemným pohybem laserové hlavy  

a vrtaného dílce, což je v ostrém kontrastu proti ostatním technikám, kde je kvalita otvoru 

většinou ovlivněna charakteristikou (kvalitou) laserového svazku. Vykružovací strategie 

vrtání je v podstatě řezání a může být dosažena jak s použitím pulzního, tak kontinuálního 

režimu laseru. 

c) Perkusní vrtání (percussion) 

Tato strategie vrtání využívá několik, v krátkém čase po sobě jdoucích pulzů, které 

postupně vytváří vrtaný otvor. Touto technikou lze dosáhnout poměrně vysokého poměru 

„průměr otvoru k vrtané délce“. A sice, 1:100 pro otvory průchozí a 1:20 pro otvory 

neprůchozí. 

Tato strategie vrtání je používána pro vrtání relativně malých otvorů (<1,0 mm) do 

materiálu o tloušťce až do 25 mm. Pro otvory o průměru menším než 0,25 mm je již ovšem 

vrtaná tloušťka značně omezena. 

Perkusní vrtání je nejčastěji využíváno ve spojení s Nd:YAG lasery, kvůli jejich 

schopnosti dosahovat vyšších hodnot energie v pulzu. Laser pracuje v pulzním režimu, kde 

každý z pulzů odebírá určitou část materiálu z vrtaného otvoru a otvor je tak tvořen pomocí 

několika pulzů laserového svazku. Jako první je materiál, za pomoci tlaku par vytvořených 

jeho natavením, vytlačován směrem ze spodku vrtaného otvoru až přes jeho vstupní 

průměr. Procesní plyn pak napomáhá odstraňovat, vytlačovat, natavený materiál pryč přes 

výstupní průměr otvoru. 

Jednou z hlavních aplikací je vrtání chladicích otvorů, ať už ve spalovacích komorách 

nebo lopatkách turbín, leteckých motorů. 

 Touto technikou se dosahuje většího poměru průměru díry vzhledem k její hloubce, 

až do poměru 1:100 pro průchozí otvory a poměru 1:20 pro neprůchozí otvory. Perkusní 

vrtání je používáno u aplikací, kde je vyžadována vysoká přesnost polohy otvorů vysoce 

reprodukovatelným způsobem. Opakovatelnost závisí na tom, jaká je opakovatelnost 

výstupního výkonu laserového svazku pro každý pulz.  

S rostoucí tloušťkou materiálu klesá rozsah průměru vrtaných otvorů. 
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Čas vrtání každého otvoru se, v závislosti na úhlu vrtání a tloušťce materiálu, většinou 

pohybuje v rozmezí 0,5 až 2 s. 

Pozice fokusačního bodu může být optimální jak „nad povrchem“, tak „uvnitř“ 

tloušťky vrtaného materiálu, tak i „pod“ vrtaným materiálem. Od čehož se odvíjí také 

zamýšlené vlastnosti otvoru. Pro materiály, jako jsou letecké superslitiny, se fokusační bod 

většinou umisťuje do 2/3 tloušťky vrtaného materiálu. 

Perkusní vrtání může být provedeno za použití procesního plynu, ale také bez něj. 

Nejčastěji se pak používá stlačený vzduch. V případě, kdy procesní plyn použit není, je 

třeba aplikovat jinou ochranu fokusační čočky. Pokud by tomu tak nebylo, natavený  

a odpařovaný materiál by ulpíval na povrchu čočky a vytvořil tenký film, který by 

absorboval energii svazku, což by vedlo j jejímu nevratnému poškození. 

Této strategie bylo použito při vrtání experimentálních vzorků. 

 

Obr. 25 Průběh vzniku otvoru vrtaného perkusní strategií – celkově použito 15 pulzů, kde 

číslo 1 je první pulz a číslo 15 pulz poslední [33] 

3.2.3 Procesní parametry vrtání laserovým svazkem (perkusní vrtání) 

Výsledný rozměr otvoru je kontrolován především těmito faktory: 

 Energie v pulzu (Pulse Energy) 

Je volena na základě tloušťky materiálu, jeho chemického složení a požadovaného 

průměru vrtaného otvoru. Její vyšší hodnota umožňuje zrychlení procesu vrtání, může 

ovšem uškodit výsledné kvalitě otvoru. Zvyšování energie v pulzu zvětšuje rozměr 

vrtaného otvoru, přičemž příliš vysoké úrovně energie mohou způsobit zvětšení vstupního 

průměru otvoru.  Je-li energie pulzu nebo špičkový výkon příliš nízký, dojde k tavení bez 

adekvátního tlaku a veškerý materiál nemůže být vyloučen ven, který se pak kumuluje.  
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 Šířka pulzu (Pulze Width) 

Je volena především s ohledem na optimalizaci výsledné kvality vrtaného otvoru. 

Kratší šířky pulzu mohou limitovat maximum energie dosažitelné v jednom pulzu. Typická 

šířka pulzu pro vrtání se obvykle pohybuje v rozmezí 0,5 až 2 ms. 

 Frekvence pulzu (Pulze Frequency) 

Je stanovena na základě optimalizace výkonu laseru a kvalitativních požadavků. Pro 

perkusní vrtání je typický rozsah frekvence od 5 do 20 Hz pro Nd:YAG lasery a na 100 Hz 

pro CO2 lasery. 

 Počet pulzů (Number of Pulzes) 

Vztahuje se k nedostatku špičkového výkonu, počet výstřelů musí být minimalizován 

nejen pro snížení doby vrtání (vyšší produktivita), ale také pro snížení doby zahřívání 

materiálu, které může vést k přetavování a tím i k většímu množství přetavené vrstvy 

v materiálu. 

 Pozice ohniska (Focal Point Position)  

V závislosti na zamýšleném výsledku může být ohnisko laserového svazku umístěno 

nad povrch vrtaného materiálu, pod něj nebo na jeho povrch. Velmi často leží ohnisko pod 

povrchem materiálu, a sice v místě 5 až 10 % z celkové tloušťky materiálu. Nejlepšího 

zfokusování pro dosažení zamýšleného výsledku dosáhneme na základě empirických 

zkušeností po vyhodnocení kvality vyvrtaného otvoru. Jeho kvalita je dána výslednou 

drsností, úkosem, množstvím přetavené vrstvy a mikrotrhlinami – tolerance pro tyto 

parametry jsou běžně předepsány procesními normami. 

 Průměr svazku (Beam Diameter)  

Větší průměry svazku laseru při fokusaci vytvářejí menší stopu a kratší hloubku 

ostrosti. To snižuje průměr stopy laseru, ale může to zvýšit kuželovitost v závislosti na 

tloušťce materiálu. Rozostření zvětší rozměr díry, ačkoli toto může vést ke zvýšení 

kuželovitosti na některých typech materiálu a při některých tloušťkách materiálu. 

 Ohnisková vzdálenost (Focal Length) 

Kratší ohnisková vzdálenost čoček má podobný vliv jako použití větších průměru 

svazku laseru - menší stopa, ale nižší hloubka ostrosti. 

Obecně, čím větší hustota energie, tím menší je díra, a tím větší je kuželovitost. 



Disertační práce                                                                                          Ing. Martin Grepl 

 

- 47 - 

 

Tab. 2 Charakteristické procesní parametry vrtání pro perkusní Nd:YAG lasery [1] 

s – tloušťka materiálu [mm] 

E – energie pulzu [J] 

TH – šířka pulzu [ms] 

fL – ohnisková vzdálenost [mm] 

zF – defocus (poloha ohniska vůči povrchu materiálu; pro (+) nad povrchem, pro (-) pod 

povrchem materiálu) [mm] 

dE – vstupní průměr otvoru [mm] 

dA – výstupní průměr otvoru [mm] 

3.2.4 Asistenční (procesní) plyny 

Asistenční plyny pomáhají při odstraňování taveného materiálu z kontaktní oblasti 

laserového svazku a obráběného materiálu. Dále pak mají vliv na absorpci a odrazivost 

materiálu.  

Tlak plynu může být ovlivněn nesprávným zdrojem, ztrátou tlaku v důsledku 

netěsností, vzdálenosti trysky od povrchu obráběného materiálu a také rozměru tryskové 

apertury. 

 Vzduch - často používán, nenákladný, dá se použít v hlubokých sekcích ke snížení 

oxidace. 

 Kyslík – podporuje exotermickou reakci během obrábění. Oxidace zvyšuje absorpci, 

 a proto zvyšuje výkonnost vrtání. Avšak oxidace, vytvořená na stěnách otvoru, může 

přesahovat tolerované hodnoty. 

Materiál 
s 

[mm] 

E 

[J] 

TH 

 [ms] 

fL 

[mm] 

zF 

[mm] 

počet  

pulzů 

[-] 

dE 

[mm] 

dA 

[mm] 

Korozivzdorná 

ocel 
43,0 45,0 2,00 150 - 5,0 1200 0,90 0,80 

Inconel 718 10,0 15,0 0,50 150 - 4,0 70 0,90 0,86 

Hastalloy X 6,0 16,5 0,98 150 - 1,0 120 0,78 0,72 

CrNi ocel 2,2 0,07 0,10 100 0,0 350 0,03 0,03 

Titan 1,0 0,19 0,10 100 - 0,5 1 0,06 0,06 
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 Argon/Dusík - Inertní plyny se vyznačují nejnižším stupněm oxidace. Používají se 

např. pro obrábění titanu. 

Téměř při všech operacích laserového vrtání se používá asistenčních plynů. Ty 

usnadňují odstranění roztaveného materiálu z kontaktní oblasti, v některých případech 

slouží také jako ochrana kontaktní oblasti před interakcí s okolní atmosférou  

a v neposlední řadě zabraňuje ulpívání vznikající taveniny na špičce trysky.  

Pro vrtání různých materiálů bývají používány odlišné asistenční plyny jako například: 

stlačený vzduch, kyslík, argon nebo dusík. Tyto plyny však musí splňovat požadavky 

především na jejich kvalitu (čistotu).  Pokud je požadovaný výsledný povrch bez oxidů, 

používá se inertních plynů. Použití vzduchu může přinést akceptovatelnou kvalitu 

vyvrtaného otvoru či řezu u materiálů, jako je například hliník.  

Kyslík je naopak používán, pokud je žádoucí podpořit exotermickou reakci během 

procesu vrtání. Dva nejdůležitější efekty během laserového vrtání s pomocí kyslíku jsou 

změna v absorpční schopnosti povrchu materiálu a změna teploty, která je nutná 

k roztavení materiálu v důsledku různých teplot tavení oxidů a obráběného materiálu.  

Dřívější studie ukazují, že nejlepších výsledků dosahuje použití kyslíku pro oceli, nikl  

a jejich slitiny. Naopak u vrtání titanových materiálu je nejčastěji používán jako asistenční 

plyn dusík. Důležitým parametrem, který ovlivňuje výslednou kvalitu obrobeného 

materiálu je také tlak procesního plynu. Rozvody plynu v laserovém systému musí 

zajišťovat stabilitu, respektive musí udržet nastavený tlak plynu. Ten je důležitý pro 

odstraňování roztaveného materiálu z oblasti kontaktu laserového svazku s obráběným 

materiálem. 
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4 SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU, ŽELEZA, KOBALTU  

A TITANU 

Použití odolných materiálu, tzv. superslitin, které se vyznačují špičkovými užitnými 

vlastnostmi za vysokých teplot, jsou v praxi nejvíce uplatňovány v letectví  

a kosmonautice, tedy tam, kde svými vlastnostmi běžné oceli nepostačují [24]. 

Tato kapitola je vzhledem k využitým materiálům v experimentální části disertační 

práce zaměřena především na slitiny na bázi Ni a Co. Okrajově jsou potom zmíněny také 

slitiny na bázi Fe a Ti. Oba typy těchto materiálu spojuje základní austenitická struktura  

a mají také velmi podobné fyzikální vlastnosti. 

Tab. 3 Vybrané vlastnosti chemických prvků [54] 

Prvek Nikl Železo Kobalt Titan 

Měrná hustota ρ [g.cm
-3

] 8,90 7,86 8,85 4,50 

Teplota tání TT [°C] 1453 1535 1495 1668 

Teplota varu TV [°C] 2913 2861 2927 3287 

4.1 Obecná charakteristika 

Během více než padesátiletého období rozvoje žárupevných slitin na bázi niklu  

a kobaltu, zpevněné fází γ´ - Ni3(Al, Ti), prošly několika fázemi vývoje. Tyto slitiny jsou 

také často běžně označované jako superslitiny. Jednotlivé vývojové fáze se týkají 

chemického složení, technologie výroby, souboru získaných vlastností a s nimi spjaté 

oblasti použití (především u plynových turbín, které jsou používány v letectví a v lodním 

průmyslu a své využití nalézají tyto materiály také v oblasti průmyslových energetických 

zařízeních).  

V důsledku intenzivních nepřetržitých prací při zdokonalování chemického složení  

a technologií výroby těchto slitin, byly získány takové konstrukční slitiny, jejichž pracovní 

teplota dosahuje hodnoty 0,9.TT (tj. 1000 – 1100 °C), čímž bylo dosaženo přirozené 

hranice jejich vývoje. Dodatečné efekty (zvýšení odolnosti proti korozi) pak byly získány 

použitím vhodných žáruvzdorných povlaků, jejichž technologie se rozvíjí velmi 

dynamicky. 
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Superslitiny na bázi niklu mají nikl jako hlavní prvek (35 až 70 %) a významný podíl 

chromu (až do 30 %). Jiné legující prvky se přidávají pro zvýšení pevnosti slitiny nebo 

korozní odolnosti. Kombinace nikl-chrom poskytuje mimořádnou odolnost proti oxidaci. 

Vysoká pevnost těchto slitin se projevuje i při teplotách nad 650 °C [25]. 

Hlavní přísady niklových superslitinách je možno rozdělit do 4 skupin [24]: 

 chrom, který se z části rozpouští v matrici, z části se podílí na tvorbě komplexních 

karbidů, zásadní význam má především Cr rozpuštěný v ɣ-fázi, je totiž základním 

prvkem, který zvyšuje žáruvzdornost niklových superslitin, 

 kobalt, který se v niklu rozpouští substitučně a jeho základní význam spočívá v tom, 

že zvyšuje žárupevnost niklových slitin (zvyšuje rekrystalizační teplotu), 

 hliník a titan, které s niklem vytváří intermetalické precipitáty Ni3(Al, Ti) a umožňují 

tak vytvrditelnost niklových superslitin, 

 molybden a wolfram, které substitučně zpevňují matrici a tvoří karbidy, které zvyšují 

žárupevnost. 

Podobně jako Co se chová i Fe, má však negativní vliv na žáruvzdornost a náchylnost 

ke křehnutí (vznik ɣ-fáze). Podobný účinek jako Al a Ti má Nb, ke skupině obsahující  

Mo a W ještě můžeme přiřadit Ta. Mimo uvedených legur obsahují niklové superslitiny  

i malé množství dalších přísad (např. B, Zr, Hf) [24]. 

Superslitiny na bázi kobaltu se vyznačují nejvyšší pevností při vysokých teplotách. 

Dominantním prvkem této skupiny slitin je kobalt, tyto však obsahují význačné množství 

niklu, chromu a wolframu. V leteckých motorech se používají velmi málo, jen v částech 

s nejvyšší provozní teplotou [25]. 

Superslitiny na bázi železa obsahují, mimo dominantního prvku železa, význačné 

množství chromu a niklu. Od korozivzdorných ocelí, které obsahují 12 až 25 % chromu 

 a 0 až 20 % niklu, se liší tím, že obsahují kolem 20 % chromu, ale víc než 20 % niklu 

(často 25 až 35 %). Schopnost této skupiny superslitin, pokud jde o uchování si pevnosti 

při zvýšených teplotách, není řádově shodná s touto vlastností slitin na bázi niklu 

 a kobaltu. Proto nemůžou být použitelné v částech leteckého motoru, kde působí ty 

nejvyšší teploty [25]. 

Superslitiny na bázi titanu představují významnou skupinu materiálů pro speciální 

použití. Odolnost titanu proti korozi je lepší, než v případě korozivzdorných ocelí, 

především pak za použití pasivace jeho povrchu. Titan je sice těžší než hliník, ale I ve 
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vztahu k měrné hmotnosti podstatně pevnější. Podle zvoleného chemického složení může 

být struktura titanových slitin buď homogenní s fází α, nebo homogenní s fází β, nebo 

heterogenní (α+β). Přísadové prvky pak můžeme rozdělit podle rozpustnosti v jednotlivých 

modifikacích a vlivu na jejich stabilitu [24]: 

 prvky rozšiřující oblast α (Al, N, O, C); 

 prvky částečně rozšiřující oblast β (Mn, Fe, Cr, Si, Cu, Ag, N); 

 prvky úplně rozšiřující oblast β (Mo, Nb, Ta, V, Zr). 

4.2 Žárupevné a korozivzdorné superslitiny 

Žárupevné Ni a Co superslitiny  

Tyto slitiny nachází největší uplatnění především jako klasické lopatkové materiály  

a součásti turbín v letectví a kosmonautice. Především proto, že jsou schopny přenášet 

velké síly způsobené odstředivou silou působící na lopatky. Slitiny niklu se používají při 

vyšších teplotách, 850 °C až 1150 °C. Žárupevnost zajišťuje legování Cr do 20 %, Ti a Al, 

vždy do 5 %. Slitiny dolegované 2 až 11 % Mo a 2 až 10 % W odolávají teplotám kolem 

1100 °C. Další nárůst žárupevnosti způsobuje 14 až 16 % Co. 

 Lepší pevnostní vlastnosti za vysokých teplot vykazují slitiny lité než tvářené. 

Nejvyšší žárupevnosti dosahují ze superslitin tzv. slitiny ODS (Oxide Dispersion 

Strengthening). Slitiny disperzně zpevněné oxidy yttria. Pokud se navíc slitiny ODS 

pokryjí keramickými ochrannými vrstvami, zvýší se jejich teplota použitelnosti asi do 

1250°C. 

Korozivzdorné slitiny na bázi niklu 

 Monely – Ni a (30 až 32 %)Cu 

Slitiny vykazující vysokou korozní odolnost na vzduchu, ve vodě, včetně mořské  

a neorganickým kyselinám. 

 Inconely – Ni + (16 až 29 %)Cr + (6 až 19,5 %)Fe, případně Mo (13 až 16 %) 

Používají se v silně oxidačních prostředích. Odolávají kyselině solné. Pro zvýšení 

koro-zivzdornosti jsou dále modifikovány Mo, popř. Cu. 

 Incoloy – (30 až 40 %)Ni + cca 5 % Mo + cca 20 % Cr + cca 30 % Fe 
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Odolávají vysoce koncentrované kyselině sírové. Jejich náchylnost k mezikrystalové 

korozi se snižuje přilegováním Ti, Nb a Cu. 

Korozivzdorné slitiny na bázi kobaltu 

Oproti slitinám Ni vykazují nejen vynikající odolnost agresivnímu prostředí (odolnost 

proti většině kyselin - mimo HNO3), ale mají i výbornou pevnost a tvrdost. Všechny tyto 

vlastnosti si zachovávají i za zvýšených teplot. Z toho důvodu bývají Co slitiny používány 

např. na řezné nástroje pracující v agresivním prostředí. Speciální aplikací jsou pak 

biokompaktní implantáty. 

4.3 Současné směry vývoje žárupevných slitin na bázi niklu a kobaltu 

Současný trend vývoje žárupevných slitin na bázi niklu a kobaltu je ovlivněn 

především neustálou snahou o zvyšování pracovní teploty plynových turbín a snižování 

tepelných ztrát, což souvisí s jejich rostoucí účinností. Jiným neméně důležitým 

stimulátorem rozvoje jmenovaných materiálů je stálá snaha o snižování hmotnosti, 

zvyšování životnosti a spolehlivosti zařízení, která v sobě nesou prvky vyrobené z těchto 

slitin. 

Žárupevné slitiny používané na součásti, pracující při 900 až 1000 °C, tvoří  

I. a II. generaci této skupiny materiálů.  

Rozvoj těchto slitin je spjatý především s průmyslem, který se zabývá výrobou 

plynových stacionárních turbín a leteckých motorů, které pracují za složitých podmínek  

a jsou vysoce namáhané. Tato situace vedla k výrobě a stálému zdokonalování  

III. generace kovových materiálů s vysokou žárupevností, ke které patří: 

 slitiny vytvářené metodami usměrněné (směrové) krystalizace, 

 slitiny na bázi Ni, Fe, Co s žáruvzdornými vrstvami. 

4.4 Praktické aplikace superslitin - plynové turbíny 

Ohromný pokrok byl v oboru technologie a konstrukce plynových turbín učiněn 

zejména v poválečném období minulého století. Plynová turbína může pracovat jako 

stacionární generátor, jako mechanický pohon (např. závodní automobily, průmyslové 

motory) nebo může být použita jako pohon letadla. V každé plynové turbíně, nezávisle na 
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jejím použití, rozlišujeme tři základní části, které se odlišují jednak svou velikostí a také 

charakterem tepelných a mechanických namáhaní, a sice [20]: 

a) kompresor, kde nasávaný vzduch podléhá až 15ti-násobné kompresi a ohřevu až na 

teploty kolem 700 °C, 

b) spalovací komora, kde stlačený vzduch smíchaný s palivem tvoří směs, jejíž teplota 

po zapálení dosahuje hodnot kolem 1400 °C, 

c) turbína, ve které plyny proudící ze spalovací komory o teplotě do 1300 °C narážejí na 

usměrňující a rotující lopatky a zajišťují pohon (tah). 

 

Obr. 26 Proudový letecký motor 

Průmyslové plynové turbíny a letecké turbínové motory mění chemickou energii 

(reakci) paliva se vzduchem na mechanickou energii, a to s poměrně vysokou účinností 

(30% až 45%). Mezi průmyslovou turbínou a tryskovým motorem jsou 

z termodynamického hlediska dva zásadní rozdíly.  

U tryskového (turbínového) motoru letadla je na hřídeli turbíny využívána jen část 

energie spalin, a sice takové množství energie, které je nutná pro pohon kompresoru. 

Zbylou energii mění na sílu tahu v důsledku zrychlení pracovního média (spalin) ve 

výfukové části. 

V případě průmyslové turbíny je část energie využívána na pohon kompresoru, zbylá 

zase na vytváření výkonu přenášeného na přijímač, např. generátor proudu.  

Míra účinnosti závisí především na teplotě spalin na vstupu do turbíny, která může 

v případě spalování uhlovodíkového paliva v kyslíku z atmosférického vzduchu dosahovat 

hodnot 2000 až 2200 °C. Bariérou pro zvyšování teploty plynu na vstupu do turbíny jsou 

problémy týkající se materiálu, ze kterého jsou jednotlivé části turbíny vyrobeny. Jsou to 
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především odolnost proti tečení, tepelná únava, vysokoteplotní koroze (tzv. hot corrosion) 

a eroze, které jsou závislé na konstrukci motoru, cyklu a místa exploatace a v neposlední 

řadě také na kvalitě použitého paliva. 

Během posledních patnácti let teplota spalin na vstupu do turbíny stoupla o více než  

280 °C a nyní dosahuje teploty kolem 1250 °C (pro srovnání, v roce 1939 dosahovala 

teplota spalin na vstupu do turbíny 550 °C). Toto bylo způsobeno až trojnásobným 

zlepšením celkové účinnosti turbínových motorů. Obecně je přijímáno, že zvýšení teploty 

vstupního plynu o 50 °C vede ke zvýšení účinnosti turbíny nejméně o 4%, a zároveň 

snižuje spotřebu paliva a vzduchu. Ve druhé polovině 20. století byla až dvojnásobně 

snížena jednotková spotřeba paliva, přičemž byly rovněž sníženy emise nečistot NOx  

(Obr. 27). Vývojové tendence v získávání vysokých tahů plynových turbín jsou přitom 

úzce spjaty s výkonem motoru, s jeho účinností, s dobou exploatace, spolehlivostí a 

snížením spotřeby paliva. 

 

Obr. 27 Efekty evoluce rozvoje plynových turbín [20] 

Typické teploty působící ve spalovacích turbínách menších dopravních letadel  

(tzv. business jet) jsou v rozmezí: 

 teplota hoření paliva: 1204 až 1371 °C (2200 až 2500 °F),  

 povrch termálního nástřiku (TBC): až 926 °C (1700 °F), 

 základní kovový materiál: 532 až 760 °C (990 až 1400 °F). 
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U velkých dopravních letadel typu Boeing a Airbus mohou dosahovat teploty 

spalovaní až k 1648 °C (3000 °F). Vzhledem k lepší účinnosti chlazení těchto motorů jsou 

teploty termálního nástřiku a základního materiálu jsou podobné, jako u motorů menších. 

4.5 Tepelné zpracování žárupevných Ni slitin 

Niklové slitiny se nejčastěji podrobují těmto způsobům tepelného zpracování [25]: 

a) rozpouštěcí žíhání (teploty v rozmezí 1080 °C až 1220 °C), 

b) precipitační vytvrzení (teploty v rozmezí 700 °C až 950 °C) [53]. 

4.5.1 Žíhání 

Toto zpracování se požaduje pouze pro materiály podrobeným deformačnímu 

zpevnění, např. plechy válcované za studena, tažené dráty apod.  

Niklové slitiny se žíhají zejména pro [25]: 

a) snížení tvrdosti, zvýšení houževnatosti, zlepšení tvářitelnosti, 

b) zlepšení obrobitelnosti, 

c) snížení, případně odstranění napětí, které v materiálu vzniklo při odlévání, tváření. 

4.5.2 Rozpouštěcí žíhání 

Jeho hlavním cílem je rozpustit precipitacích schopných fází, zejména fáze  

γ´ - Ni3(Al, Ti) a v některých případech i karbidů. Výběr správné teploty závisí na teplotě 

rozpustnosti přítomných fází.  

4.5.3 Precipitační vytvrzení 

Úlohou tohoto zpracování je precipitace vytvrzujících fází. Před vytvrzením se nejprve 

rozpouštěcím žíháním získá přesycený roztok γ´- Ni3(Al, Ti). Potom se ohřevem a výdrží 

na teplotě v rozsahu 600 až 1100 °C a následujícím ochlazením (případně tímto více 

stupňovým cyklem) vyloučí fáze γ´ - Ni3(Al, Ti) a karbidy tak, aby byly získány potřebné 

vlastnosti. 
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4.6 Charakteristika a vlastnosti žáruvzdorných povlaků na 

žárupevných slitinách 

Jednou z cest, jak dosáhnout zvýšení účinnosti plynových turbín a spalovacích motorů 

je zvýšení teploty pracovního média. Vyšší teplota plynu ale způsobuje také zvýšení 

teploty ve spalovací komoře plynových turbín, kde dochází k bezprostřednímu kontaktu 

komory s plyny spalin. Za účelem zvýšení odolnosti proti těmto vysokým teplotám, které 

na části turbín působí, se na použité slitiny aplikují žáruvzdorné vrstvy s dobrou odolností 

proti vysokoteplotní korozi, nízkou tepelnou vodivostí a vysokou stabilitou struktury. 

U turbín leteckých motorů jsou kladeny požadavky na vysoké teploty plynů při značných 

tepelných namáháních a minimální hmotnosti součásti. Požadovaná životnost motoru se 

odvíjí od jeho typu, provozních podmínek a jakosti paliva (životnost tryskových motorů se 

pohybuje v rozmezí 5000 až 20000 hodin provozu). Pro splnění těchto požadavků jsou 

v závislosti na pracovních podmínkách používány různé typy ochranných vrstev, 

zhotovených mnoha metodami. 

Mezi nejdéle používané patří povlaky hliníkové a povlaky modifikované na bázi 

hliníku, jako např. Al-Si, Al-Cr, Al-Pt, apod. Tyto povlaky jsou získávány kontaktně 

plynovou nebo galvanickou metodou s následným procesem difuzního hliníkování.  

 

Obr. 28 Rozvoj materiálů a ochranných povlaků vzhledem k pracovním teplotám  

součástí [20] 
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Realizace koncepce nezávislosti chemického složení povlaku na chemickém složení 

žárupevné slitiny bylo dalším stupněm vývoje aplikovaných povlaků. Tyto povlaky jsou 

získávány metodou LPPS (Low Plasma Pressure Spray). Vrstvy tohoto typu jsou 

vytvářeny metodami: EB-PVD (Electron Beam – Physical Vapour Deposition), tepelného 

napařování nebo obloukovou metodou Arc-PVD [20]. Struktura povlaků a jejich chemické 

složení jsou hlavními činiteli, které rozhodují o jejich korozní odolnosti. 

Souběžně s difuzními povlaky byly vyvíjeny povlaky typu tepelné bariéry TBC 

(Thermal Barrier Coatings), které v podstatě plní jinou úlohu než difúzní povlaky. Slitinu 

v tomto případě chrání před působením vysoké teploty jakási tepelná bariéra. Materiálem 

pro tyto povlaky může být např. ZrO2-Y2O3 nebo Al2O3 (+ 5% Ni). 

 

Obr. 29 Typická struktura TBC povlaku deponovaná na substrát [21] 

Jakékoli z již zmíněných povlaků nalezly velmi uspokojivé použití při ochraně 

spalovacích komor. Problém však nastal při použití těchto povlaků u rotujících lopatek, 

kde omezení s ohledem na adhezní spojení povlaku se substrátem činilo značné potíže. 

Proto byly vyvinuty tzv. AD-TBC (Adhesion Diffusion - Thermal Barrier Coating). Tento 

typ povlaku byl získán procesem ve dvou stádiích. Nejprve byl plazmově nastříkán oxid 

hliníku pokrytý niklem a po té byl proveden proces difúzního chromohliníkování. Kovo-

keramické povlaky umožňují zvýšení pracovní teploty součástí až o 170 °C. Aplikace 

ochranných povlaků s cílem zvyšování žárovzdornosti přináší i jistá negativa a sice, 

problém působení povlaků (často několikavrstvých) na nízkocyklovou únavu, na tepelnou 

a tepelně-mechanickou únavu. V tomto ohledu nejpřijatelnější jsou adhezivně-difúzní 

povlaky.  
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5 METODIKA EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ 

5.1 Verifikační testy před vlastní realizací experimentu 

Před realizací vlastního experimentu a výrobou přibližně 200 kusů plochých vzorků, 

které byly následně použity pro zkoušku jednoosým tahem, bylo nutné ověřit 

proveditelnost testů. Zda bude možné stanovené rozměry a tvar vzorků experimentálně 

vyhodnotit pomocí zkoušky jednoosým tahem. 

Ověřovací testy byly navrhnuty a zrealizovány za účelem ověření očekávaného 

průběhu později provedených testů vlastního experimentu této disertační práce. Cílem bylo 

pozorování materiálu, který byl ovlivněn především tepelně, a to laserovým svazkem. 

Hlavní kritéria hodnocení byla změna mechanických vlastností a tvorba přetavené vrstvy. 

5.1.1 Volba použitého materiálu a jeho tlouštěk 

Jako výchozí materiál byla použita niklová slitina Inconel 718. Tento materiál byl 

zvolen záměrně vzhledem k potřebám zadavatele práce a také na základě konzultací 

s dlouholetými odborníky z této oblasti průmyslu. Popis použitého materiálu pokrývá 

kapitola 5.2.1.  

 

Obr. 30 Výchozí plechy materiálu Inconel 718 pro výrobu ověřovací sady vzorků  
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Tloušťky materiálu Inconel 718 byly voleny záměrně tak, aby pokryly pokud možno 

celé výrobní portfolio zadavatele práce, vyráběných právě z tohoto materiálu, jako pozdější 

komponenty turbín leteckých motorů. 

Tab. 4 Tloušťky materiálu pro jednotlivé vzorky z ověřovací sady 

Číslo 

vzorku [-] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tloušťka 

materiálu 

[mm] 

0,5 0,6 0,8 1,0 1,27 1,6 2,3 2,5 3,18 

5.1.2 Výroba ověřovacích vzorků na požadovaný tvar 

Vzorky byly na požadovaný tvar obrobeny přesným frézováním. Rozměry vzorků 

byly zvoleny na základě požadavků zadavatele práce. Od experimentálních vzorků 

vlastního experimentu se nelišily. 

Na Obr. 31 jsou již obrobené vzorky. Čísla na spodní straně vzorků znázorňují 

tloušťku plechu v milimetrech, ze kterého byl daný vzorek vyroben. 

 

Obr. 31 Vyrobené vzorky ověřovací sady připravené na vrtání laserem a jejich tloušťky 
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5.1.3 Vrtání ověřovacích vzorků 

Vrtání laserovým svazkem je poměrně složitý proces obrábění materiálu.  

 

Obr. 32 Vrtání vzorků ověřovací sady 

V tomto případě bylo při volbě procesích parametrů vycházeno z empiric-

kých zkušeností a kritérií zadavatele práce. Především pro spalovací komory turbín 

leteckých motorů. Hlavním specifikem bylo vrtání vzorků pod úhlem 70°.  

5.1.4 Testování ověřovacích vzorků – statická zkouška jednoosým tahem 

Provedení zkoušek jednoosým tahem za pokojových teplot na ověřovací sadě vzorků 

bylo realizováno ve spolupráci s VŠB TU Ostrava, Katedrou pružnosti a pevnosti – 

Laboratoří mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie. 

Všechny parametry a použité zařízení jsou totožné se zmíněnými a popsanými 

v kapitole 5.2.7. 

Hodnoty mechanických vlastností pro ověřovací sadu vzorků zde nejsou záměrně 

uvedeny, jelikož toto nepovažuje autor práce za nezbytné. 

Tyto testy měly pouze potvrdit proveditelnost (možnost vyhodnotit vzorky pomocí 

zkoušky jednoosým tahem) tak, jak byly navrhnuty. Toto se potvrdilo. 
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Obr. 33 Ověřovací sada po zkoušce jednoosým tahem 

5.2 Realizace vlastního experimentu 

Před vlastní realizací experimentu bylo nutné rozvrhnout konečný počet vzorků, 

s ohledem na jejich dostatečný počet, vzhledem k výslednému statistickému vyhodnocení 

a věrohodnosti dosažených výsledků. Zároveň bylo také žádoucí, vzhledem k časové 

a finanční náročnosti celého experimentu, zvolit výsledný počet vzorků tak, aby měl 

výsledek experimentu jistou vypovídající hodnotu. 

Pro každou ze tří vybraných tlouštěk materiálu Inconel 718 byly stanoveny čtyři typy 

vzorků. Respektive metoda (technologie), kterou byly vrtané vzorky záměrně ovlivněny. 

Otvor byl vždy vyvrtán uprostřed celkové délky vzorku.  

 První typ vzorků (I.) byl vrtán pomocí laserového svazku, tzv. dlouhým cyklem.   

 Druhý typ vzorků (II.) byl vrtán také pomocí laserového svazku, ovšem tzv. krátkým 

cyklem.  

Výsledný rozdíl mezi I. a II. typem je v intenzitě, respektive délce trvání, tepelného 

ovlivnění materiálu. V konečném důsledku tedy množství vzniklé přetavené vrstvy  

a potenciálních mikrotrhlin do základního materiálu. A sice, při použití dlouhého cyklu 
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(kde jsou charakteristickými parametry „šířka pulzu“ a „počet pulzů“) se předpokládá, že 

se bude přetavená vrstva vyskytovat ve větším množství, než při použití „krátkého cyklu“ 

vrtání.  

 Třetí typ vzorků (III.) byl provrtán pomocí konvenčního vrtání, tedy vrtákem.  

 Poslední, čtvrtý, typ (IV.) nebyl vrtán vůbec. Takto lze porovnat základní mechanické 

vlastnosti materiálu s mechanickými vlastnostmi vzorků vrtaných. 

Po vyvrtání všech vzorků byly tyto následně vyhodnoceny pomocí statické zkoušky 

jednoosým tahem. První polovina vzorků, obsahující všechny tloušťky materiálu a všechny 

typy, respektive metody vrtání, vzorků, byla vyhodnocena za pokojových teplot materiálu. 

Druhá polovina, obsahující totožný počet a typy vzorků jako polovina první, byla 

vyhodnocena za zvýšených teplot materiálu (550 °C). Takto bylo nasimulováno tepelné 

namáhání materiálu, kterému je běžně materiál vystaven, pokud pracuje v turbíně 

leteckého motoru. Zároveň je tak možné sledovat předpokládaný pokles mechanických 

vlastnosti vzorků, které byly vyhodnoceny za zvýšených teplot. Obě metody hodnocení 

jsou popsány dále, v samostatných kapitolách této práce.  

Na všech typech vrtaných vzorků, otvorů, bylo také provedeno metalografické šetření 

v materiálové laboratoři. 

Na základě těchto experimentálních prací byla popsána závislost mezi přetavenou 

vrstvou (která vzniká jako nežádoucí, neodstranitelný, doprovodný jev obrábění laserovým 

svazkem) a výslednými mechanickými vlastnostmi testovaného materiálu. Předpokládá se, 

že krátkodobé, ale velmi intenzivní působení laserového svazku, a tím i obrovské množství 

vneseného tepla do materiálu díky vysoké plošné hustotě energie laserového svazku, bude 

mít prokazatelný vliv na výsledné mechanické vlastnosti takto obráběného (ovlivněného) 

materiálu. 

5.2.1 Použitý materiál 

Zkušební vzorky byly vyrobeny z vysokopevnostní slitiny Inconel 718, která se řadí 

ke skupině niklových superslitin. Tyto jsou vhodné k provozu za extrémně náročných 

podmínek. Jedná se o materiály odolávající vysokým teplotám. Tyto slitiny nacházejí 

uplatnění při konstrukci pozemních plynových turbín a plynových turbín leteckých motorů. 

Dále se uplatňují v průmyslových pecích, spalovacích komorách apod.  
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Slitina se vyznačuje vynikající odolností teplotám od -253 °C do +705 °C a také 

excelentní oxidační odolností až do 980 °C. 

Tab. 5 Chemické složení slitiny Inconel 718 (Haynes) [18] 

Pozn.: Hodnoty obsahu prvků jsou uvedeny v hmotnostních procentech 

  *Maximum 

5.2.2 Výroba experimentálních vzorků na požadovaný tvar 

Tvar a rozměry vzorku vycházely z požadavků zadavatele práce a dostupného 

materiálu, respektive velikosti polotovaru, který byl poskytnut pro tvorbu experimentální 

části této práce. Pro výrobu vzorků na jejich konečný tvar bylo použito jednak řezání 

vodním paprskem, a to sice pro hrubé dělení materiálu polotovaru. Následně byl takto 

zpracovaný materiál obroben na konvenční frézce. Stroje, nástroje a parametry použité 

k výrobě těchto vzorků zde nejsou záměrně uvedeny, jelikož tyto informace nepovažuje 

autor práce za nezbytně nutné. 

Výrobní výkres plochého vzorku je součástí této práce jakožto „Příloha A“. 

 

Obr. 34 Ilustrativní obrázek vyrobeného plochého vzorku pro zkoušku jednoosým tahem 

5.2.3 Počet vzorků potřebný pro experiment 

Výsledný počet vzorků byl zvolen s ohledem na tyto aspekty: 

1) Počet tlouštěk testovaného materiálu. V tomto případě jsou to tloušťky tři:  

 0,5 mm 

 1,0 mm 

 1,6 mm 

Prvek Ni Co Fe Cr Cb+Ta Mo Mn Si Ti Al C Cu 

Obsah 52 1* 19 18 5 3 0.35* 0.35* 0.9 0.5 0.05 0.1* 
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2) Metody vrtání vzorků.  

 laserovým svazkem s  krátkým cyklem 

 laserovým svazkem s  dlouhým cyklem 

 konvenční, pomocí vrtáku 

3) Konečné statistické zhodnocení experimentálních prací. 

Minimální počet vzorků pro každou vyhodnocovanou skupinu byl stanoven na 8 ks – 

na základě celkového množství materiálu, poskytnutého pro potřeby experimentu a také 

vzhledem k finanční náročnosti experimentu. 

Tab. 6 Celkový počet experimentálních vzorků a jejich typy 

Pozn.: Rozdíl mezi typem vzorků I. (vrtání laserem – dlouhý cyklus) a mezi typem 

vzorků II. (vrtání laserem – krátký cyklus) je především v použití odlišných procesních 

parametrů „šířka pulzu“ a „počet pulzů“. Vyšší hodnoty těchto parametrů by teoreticky 

měly zaručit větší množství přetavené vrstvy ulpívající na stěnách vrtaných otvorů a tím i 

zvýšení negativního vlivu přetavené vrstvy na hodnoty mechanických vlastností materiálu – 

tedy jejich snížení. 

Typ vzorků Metoda vrtání 

Použité 

tloušťky 

Inconel 718 

Počet hodnocených vzorků 

Pokojová tepl. 

(23 °C) 

Zvýšená tepl. 

(550 °C) 

I. 
vrtání laserem 

(dlouhý cyklus) 

0,5 mm 8 8 

1,0 mm 8 8 

1,6 mm 8 8 

II. 
vrtání laserem 

(krátký cyklus) 

0,5 mm 8 8 

1,0 mm 8 8 

1,6 mm 8 8 

III. 
konvenční vrtání 

(vrták Ø 0,8 mm) 

0,5 mm 8 8 

1,0 mm 8 8 

1,6 mm 8 8 

IV. nevrtané vzorky 

0,5 mm 8 8 

1,0 mm 8 8 

1,6 mm 8 8 

Celkový počet vzorků 192 
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5.2.4 Tepelné zpracování experimentálních vzorků 

Při volbě tepelného zpracování vzorků autor práce vycházel z empirických zkušeností 

zadavatele práce a zároveň ze standardů tepelného zpracování pro tento typ slitiny. Cílem 

bylo přiblížit výsledný stav vzorků co možná nejvíce reálným podmínkám. To znamená 

podmínkám, za kterých byly dílce vyrobeny a následně používány v turbínách leteckých 

motorů. 

Sled operací tepelného zpracování a příprava vzorků byly stanoveny následovně: 

Odmaštění 

Vzorky byly před vložením do pece očištěny a odmaštěny. Parametry odmašťování 

jsou uvedeny v Tab. 7. 

Tab. 7 Parametry odmašťování 

Proces Teplota Doba Médium 

Odmaštění 60 ÷ 72 °C 10 ÷ 30 min Brulin 815 GD* 

Oplach 15 ÷ 70 °C 10 ÷ 30 min 
demineralizovaná 

voda 

Sušení (80  10) °C 10 ÷ 30 min vzduch 

*doporučeno pro odmašťování ponorem 

Rozpouštěcí žíhání 

 Zařízení: Vakuová pec (použitelná pro teplotní tolerance ± 14 °C) 

 Teplota: 954 °C ± 14 °C 

 Náběh na teplotu: 20 °C.min
-1

 (100 °C pod nastavenou teplotu rychlostí 10 °C.min
-1

;  

50 °C pod nastavenou teplotu rychlostí 5 °C.min
-1

) 

 Výdrž na teplotě: 30 minut 

 Pracovní medium: vakuum 

 Metoda chlazení: inertním plynem 

 Chladicí medium: dusík (rosný bod max. -51 °C) 

Precipitační vytvrzení 

 Zařízení: Vakuová pec (použitelná pro teplotní tolerance ± 14 °C) 

 Teplota: 760 °C ± 14 °C 
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 Náběh na teplotu: 20 °C.min
-1

 (100 °C pod nastavenou teplotu rychlostí 10 °C.min
-1

;  

50 °C pod nastavenou teplotu rychlostí 5 °C.min
-1

) 

 Výdrž na teplotě: 5 hodin (± 30 min) 

 Pracovní medium: vakuum 

 Ochlazení: ochlazení na 650 °C ± 14 °C, tak dlouho aby celková doba tepelného 

zpracování byla 8 hodin (± 30 min) 

(výdrž na teplotě 760 °C + ochlazení na 650 °C + výdrž na 650 °C = 8 hodin) 

 Metoda ochlazení: ochlazení argonem 

 Chladicí medium: argon (rosný bod max. -51 °C) 

 

Obr. 35 Vakuová pec pro tepelné zpracování experimentálních vzorků 

5.2.5 Vrtání experimentálních vzorků 

Dalším krokem, který následoval po tepelném zpracování experimentálních vzorků, 

bylo jejich záměrné „ovlivnění“ (provrtání), a to pomocí zvolených technologií vrtání.  

 Laserovým svazkem s  krátkým cyklem, 

 laserovým svazkem s  dlouhým cyklem, 

 konvenční, pomocí vrtáku o Ø 0,8 mm. 

Pozn: Pro obě skupiny vrtání laserovým svazkem byly záměrně použity dvě odlišné sady 

procesních parametrů, které zaručují rozdílnou tloušťku přetavené vrstvy. 
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a) Konvenční vrtání (vrták Ø 0,8 mm) 

Hlavním důvodem byl fakt, že do obráběného materiálu nebude vneseno takové 

množství tepla, jako při jeho obrábění laserovým svazkem. Úhel vrtání otvorů byl 70 °. 

 

Pozn: X – tloušťka materiálu vzorku (0,5/1,0/1,6 mm) 

Obr. 36 Použitý stroj, nástroj a experimentální vzorek 

Deckel Maho DMU 80 monoBLOCK – použítý stroj pro vrtání vzorků typu III. 

 

Obr. 37 Deckel Maho DMU 80 monoBLOCK 

Použitým nástrojem byl vrták firmy Rotana o průměru 0,8 mm. Tento průměr nástroje 

byl zvolen na základě empirických zkušeností zadavatele práce, který již dříve testoval 

vrtání spalovacích komor právě tímto vrtákem, namísto použití laserového vrtání. Tento 

průměr vrtáku se ukázal jako nejmenší možný pro relativně použitelný proces konvenčního 

vrtání. I v případě tohoto průměru vrtáku však docházelo k občasnému poškození 

(zlomení) vrtáku. Konvenční vrtání se osvědčilo z hlediska neutrálního tepelného ovlivnění 
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materiálu. Tato technologie je ovšem v podstatě nepoužitelná z časového hlediska. 

Srovnáme-li vrtání jedné spalovací komory pomocí konvenčního vrtání a pomocí laseru, 

pak ve prospěch laseru hovoří právě nesrovnatelně kratší doba vrtání celé spalovací 

komory. Při dřívějších testech bylo zjištěno, že čas vrtání jednoho otvoru na spalovací 

komoře vrtákem je přibližně 1 min, proti tomu se u vrtání laserovým svazkem pohybujeme 

v intervalu menším než 1 s. Jestliže srovnáme obě použité metody a budeme uvažovat 

počet vyvrtaných děr na jedné spalovací komoře, který se reálně v závislosti na velikosti 

komory pohybuje v řádu tisíců, pak může být rozdíl ve vrtání jedné spalovací komory až 

v desítkách hodin. 

Parametry konvenčního vrtání zde nejsou uvedeny, jelikož se nejedná o primární 

řešení problematiky této práce. U těchto typu vzorků bylo pouze potřeba dosáhnout otvoru, 

který bude vyvrtán do vzorku metodou, která tepelně výrazně nezatíží testovaný materiál. 

b) Vrtání laserovým svazkem 

  

Obr. 38 Schéma vrtání experimentálních vzorků laserovým svazkem 

Veškeré vrtání laserovým svazkem bylo realizováno pomocí laserového systému 

Winbro Delta Tornado, doplněným o pevnolátkový Nd:YAG pulzní zdroj GSI JK704  

a vybaveným řídicím systémem Heidenhain iTNC 530.  

Laserový systém Winbro Delta Tornado (zdroj GSI JK704) 

Laserový stroj Winbro Delta Tornado je navržen tak, aby pojal velké součásti, 

v průměru až 1900 mm, 500 mm na výšku a o hmotnosti až 500 kg. Systém Delta lze 

nakonfigurovat až se čtyřmi různými typy laserových zdrojů tak, aby byly splněny 
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požadavky pro konkrétní aplikace laserové technologie v provozu (např. řezání, vrtání, 

svařování) [29]. 

  

Obr. 39 Laserový systém Winbro Delta Tornado a pevnolátkový pulzní  

Nd:YAG zdroj typu GSI JK [29], [28]. 

Technická data zdroje GSI JK704 - pevnolátkový Nd:YAG zdroj pracující v pulzním 

režimu [28]: 

 energie pulzu až 60 J, 

 maximální výkon v pulzu 30 kW, 

 šířka pulzu až 5 ms, 

 maximální průměrný výkon až 370 W. 

Úhel dopadu laserového svazku byl stanoven na hodnotu 70° (měřeno od kolmice). 

Tato hodnota vychází z praktických zkušeností a doporučení zadavatele práce. Jedním 

z důvodů je fakt, že vyvrtaný otvor bude ve výsledku delší, než ve srovnání s kolmým 

směrem vrtání. V případě kolmého vrtání by délku vyvrtaného otvoru představovala 

tloušťka materiálu.  

V případě, že úhel dopadu svazku budeme zvětšovat, pak se, logicky, bude délka 

vyvrtaného otvoru také zvětšovat. To znamená, že poroste i množství nežádoucí přetavené 

vrstvy na stěnách vyvrtaného otvoru. Tento fakt by měl také přispět k lepšímu rozpoznání 

efektu vlivu přetavené vrstvy na mechanické vlastnosti testovaného materiálu. 

Procesní parametry vrtání experimentálních vzorků laserovým svazkem byly voleny na 

základě empirických zkušeností s tímto procesem. 
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Obr. 40 Ukázka rozdílných úhlů vrtání laserovým svazkem (měřeno od povrchu vzorku) – 

(a) 30°; (b) 90° [34] 

Hlavním úkolem při volbě procesních parametrů vrtání laserovým svazkem, respektive 

jejich hledání prostřednictvím ověřovacích sady vzorků, bylo najít takové procesní 

parametry, pomocí kterých by bylo možno vyvrtat potřebný průměr otvorů  

u jednotlivých tlouštěk testovaného materiálu. Cílem bylo dosáhnout průměru o hodnotě 

0,8 mm (stejný průměr otvoru, který byl vyvrtán do vzorků pomocí vrtáku). Najít takové 

procesní parametry pro vrtání laserovým svazkem, které by zaručovaly výsledný průměr 

přesně 0,8 mm, bylo velmi obtížné. Jedná se totiž o velmi specifický proces vrtání, který je 

ovlivněn velkou spoustou proměnných. 

 

Obr. 41 Průběh vrtání experimentálních vzorků laserovým svazkem 
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Důležitější, než přesná hodnota průměru ovlivnění materiálu je fakt, že na tyto typy 

vzorků působil sice krátkodobý, ale velmi intenzivní účinek laserového svazku. Do 

materiálu tak bylo vneseno obrovské množství tepla prostřednictvím velké hustoty plošné 

energie. 

Záměrně byly zvoleny i odlišné typy procesních plynů, které by také měly mít vliv na 

výsledné množství vzniklé přetavené vrstvy.  

 U typu vzorků I. (tzn. vrtání laserem – dlouhý cyklus) byl vznik průměrné tloušťky 

přetavené vrstvy záměrně podpořen procesním plynem O2, který podporuje vznik 

exotermické reakce. Tím se předpokládá větší tepelné ovlivnění materiálu. 

 U typu vzorků II. (tzn. vrtání laserem – krátký cyklus) byl jako procesní plyn zvolen 

inertní plyn, a sice dusík. 

Parametry vrtání laserovým svazkem  

a) Tloušťka materiálu – 0,5 mm 

Tab. 8 Procesní parametry vrtání laserem s krátkým a dlouhým cyklem 

Laser krátký cyklus 

 

Laser dlouhý cyklus 

Typ parametru Hodnota Typ parametru Hodnota 

Procesní plyn [-] N2 Procesní plyn [-] O2 

Frekvence [Hz] 18,5 Frekvence [Hz] 17 

Šířka pulzu [ms] 0,5 Šířka pulzu [ms] 1,5 

Energie [J] 10 Energie [J] 10 

Výkon [W] 187 Výkon [W] 187 

Počet pulzů [-] 10 Počet pulzů [-] 10 

  

Obr. 42 Vyvrtané otvory s patrným rozstřikem nataveného materiálu na povrchu vzorků 

1,5 mm 1,5 mm 
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b) Tloušťka materiálu – 1,0 mm 

Tab. 9 Procesní parametry vrtání laserem s krátkým a dlouhým cyklem 

Laser krátký cyklus 

 

Laser dlouhý cyklus 

Typ parametru Hodnota Typ parametru Hodnota 

Procesní plyn [-] N2 Procesní plyn [-] O2 

Frekvence [Hz] 16 Frekvence [Hz] 16 

Šířka pulzu [ms] 0,5 Šířka pulzu [ms] 1,2 

Energie [J] 10 Energie [J] 11,5 

Výkon [W] 163 Výkon [W] 183 

Počet pulzů [-] 10 Počet pulzů [-] 20 

  

Obr. 43 Vyvrtané otvory s patrným rozstřikem nataveného materiálu na povrchu vzorků 

c) Tloušťka materiálu – 1,6 mm 

Tab. 10 Procesní parametry vrtání laserem s krátkým a dlouhým cyklem 

Laser krátký cyklus 

 

Laser dlouhý cyklus 

Typ parametru Hodnota Typ parametru Hodnota 

Procesní plyn [-] N2 Procesní plyn [-] O2 

Frekvence [Hz] 14 Frekvence [Hz] 13 

Šířka pulzu [ms] 0,5 Šířka pulzu [ms] 1,5 

Energie [J] 13,5 Energie [J] 14 

Výkon [W] 198 Výkon [W] 180 

Počet pulzů [-] 20 Počet pulzů [-] 25 

  

Obr. 44 Vyvrtané otvory s patrným rozstřikem nataveného materiálu na povrchu vzorků 

1,5 mm 

1,5 

mm 

1,5 mm 1,5 mm 

1,5 mm 
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5.2.6 Testování experimentálních vzorků – statická zkouška jednoosým tahem 

Před samotným vyhodnocováním na zkušebních vzorcích byla vyčleněná část vzorků, 

mající stejné vlastnosti a parametry, pro ověřovací testy. Tyto vzorky nemají vypovídající 

hodnotu pro výsledek experimentu a nejsou do něj tedy začleněny. Potvrdily však 

proveditelnost navrhnutých testů. 

Zkoušky byly provedeny v souladu s následujícími normami: 

 ČSN EN ISO 6892-1 (420310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: 

Zkušební metoda za pokojové teploty [42] 

 ČSN EN ISO 6892-2 (420312) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 2: 

Zkušební metoda za zvýšené teploty [41] 

V následujícím přehledu je uvedený seznam společností, pracovišť a laboratoří, které 

se podílely na experimentálních pracích a jímž patří autorovo poděkování za spolupráci  

a ochotu: 

Ověřovací testy proveditelnosti 

 Vítkovice Testing Center, s.r.o. - Ostrava 

 Honeywell Materials Laboratory - Phoenix, Arizona 

Zkoušky jednoosým tahem za pokojové teploty 

 VŠB - TU Ostrava, Katedra pružnosti a pevnosti – Laboratoř mechanických vlastností 

moderních materiálů a defektoskopie 

Zkoušky jednoosým tahem za zvýšené teploty 

 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. – Praha 

Metalografické šetření vyvrtaných otvorů 

 Honeywell Materials Laboratory - Phoenix, Arizona 
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5.2.7 Statická zkouška jednoosým tahem za pokojové teploty 

Provedení zkoušek jednoosým tahem za pokojových teplot (Room Temperature Test) 

bylo realizováno ve spolupráci s VŠB TU Ostrava na katedře pružnosti a pevnosti za 

použití vybavení laboratoře mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie. 

Naměřená pokojová teplota během testování v laboratoři byla 23 °C. 

Zkušební rychlost, rychlost posuvu příčníku, byla stanovena na 5 mm.min
-1

. 

Pro tyto účely byl použit stolní dvou-sloupový univerzální zkušební trhací stroj - 

M500-50CT. Toto zařízení je kompletně řízeno přes PC využívající komplexní software 

WinTest Analysis.  

 

    

Obr. 45 Stolní dvou-sloupový univerzální zkušební trhací stroj M500-50CT (vlevo), 

Zkušební vzorek “před” (uprostřed) a “po” (vpravo) provedení zkoušky jednoosým tahem 

za pokojové teploty [27] 

Stroj a software je plně konfigurovatelný tak, aby splňoval zkoušení podle všech 

platných evropských a světových norem. Stroj využívá automatické rozlišení vloženého 

silového článku a elektronickou ochranu proti přetížení. 

Měření prodloužení je možné v plné délce rámu s přesností na 0,001 mm a volitelnou 

kontrolou posuvu. V tomto případě bylo měření prodloužení realizováno pomocí 

extenzometru. 
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Ovládání rychlosti napomáhá zabudovaná tepelná a síťová ochrana. Poziční kroková 

rychlost se pohybuje od 0,001 mm.min
-1

 do maxima s možností nastavení rychlosti  

po 0,001 mm.min
-1

.  

Rám stroje je tvořen tuhou konstrukcí, která používá dvojité vedení příčníku z tuhých 

podpůrných sloupů. Pohyb příčníku zajišťují kuličkové šrouby s předepnutou maticí. Dolní 

a horní limity posuvu příčníku jsou nastavené elektronicky. 

5.2.8 Statická zkouška jednoosým tahem za zvýšené teploty 

Provedení zkoušek jednoosým tahem za zvýšených teplot bylo realizováno ve 

spolupráci s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem v Praze. 

Po diskuzi se zadavatelem práce byla teplota zkoušení stanovena na 550 °C  

(~1000 °F). Tato teplota se také běžně vyskytuje v tabulkových hodnotách materiálových 

norem testovaného materiálu – v případě nutnosti jsou tak dosažené výsledky srovnatelné  

s normovanými tabulkovými hodnotami materiálu Inconel 718. 

Záměrem autora práce, a důvodem hodnocení materiálu jednoosým tahem za zvýšené 

teploty, je podrobit materiál teplotnímu zatížení, které může působit na testovaný materiál 

během jeho použití v leteckém motoru. Při hodnocení totožných vzorků jednoosým tahem 

za zvýšené teploty, se v porovnání se vzorky hodnocenými za pokojové teploty, očekává 

pokles mechanických vlastností materiálu. 

Takto bude možno porovnat mechanické vlastnosti materiálu nejen pro různé metody 

vrtání – čímž by se měl prokázat vliv přetavené vrstvy po vrtání materiálu laserovým 

svazkem, ale také vliv pokojové a zvýšené teploty na testovaný materiál. Respektive jeho 

výsledné mechanické vlastnosti. 

Vyhodnocovací zařízení 

 Počítačem řízený zatěžovací systém: INSTRON 55R1185-100 kN No. 7676 

 Kontrolní systém: SYSTEM ID 5500 K5178 

 Vyhodnocovací software: Bluehill®2 Software 

 Vysokoteplotní pec: Tří zónová dělená trubková pec, ATS Model 3210 (04-1465) 

 Zkušební teploty až 1100 °C 
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 Teplotní kontrolní systém: Eurotherm 2408 (2216) 

 

Obr. 46 Zařízení INSTRON (100 kN) pro zkoušení materiálu jednoosým tahem za zvýšené 

teploty (vlevo); Schéma upnutí vzorku zajištěného čepem v čelistech stroje (vpravo) 

Zkušební vzorky byly upnuty do čelistí a zajištěny čepy pro jejich lepší fixaci během 

zkoušky. 

Zkušební rychlost, rychlost posuvu příčníku, byla stanovena na hodnotu 5 mm.min
-1

. 

Dovolená odchylka mezi specifikovanou teplotou (550 °C) a indikovanou teplotou 

zkušebního vzorku byla ± 3 °C. 

Doba výdrže nutná k ohřevu zkušebního vzorku stanovena na 15 ÷ 20 min. 

Jednotlivé kalibrační protokoly jsou uvedeny v přílohách této práce. 

 

Obr. 47 Zkušební vzorek „před“ (vlevo) a bezprostředně „po“ (vpravo) provedení zkoušky 

jednoosým tahem za zvýšené teploty 
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6 HODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ 

6.1 Metalografické šetření vzorků před provedením tahové zkoušky 

Pro účely metalografické analýzy průměrné tloušťky přetavené vrstvy a mikrotrhlin do 

základního materiálu byly vyvrtány samostatné otvory do totožného materiálu a jeho 

tlouštěk použitých pro výrobu plochých experimentálních vzorků. Pro vyvrtání otvorů byly 

použity stejné parametry i metody vrtání (vrták, laser krátký cyklus a laser dlouhý cyklus) 

jako v případě vrtání experimentální vzorků. 

 

Obr. 48 Vzorky určené pro metalografické šetření vyvrtaných otvorů 

Tento postup byl zvolen proto, aby bylo možno ovlivnění vzorků každou metodou 

vrtání stanovit ještě před tím, než jsou vzorky vyhodnoceny tahovou zkouškou. Po ní by 

toto nebylo z důvodu deformace vzorku a otvoru samotného možné. 
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6.1.1 Průměrná tloušťka přetavené vrstvy 

Metalografické šetření průměrné tloušťky přetavené vrstvy bylo provedeno vždy na 

každém typu vrtaného vzorku. Tedy pro každou použitou metodu vrtání a tloušťku 

materiálu. 

Přetavená vrstva byla měřena jak v podélném, tak v příčném řezu otvoru, a to vždy pro 

každý otvor v šesti rovnoměrně rozložených sekcích. Tato metodika vychází z doporučení 

a potřeb zadavatele práce. 

Bylo očekáváno, že na vzorcích vrtaných laserovým svazkem, se přetavená vrstva 

vyskytovat bude - ať už u vrtání s krátkým či dlouhým cyklem. Na vzorcích vrtaných 

konvenčně, tedy vrtákem, bylo překvapivě také pozorováno nepatrné množství přetavené 

vrstvy. To je ovšem, vzhledem k průměrným hodnotám tloušťky přetavené vrstvy  

u laserového svazku, zcela zanedbatelné.  

V praxi leteckého průmyslu jsou za mezní hodnoty průměrné tloušťky přetavené 

vrstvy považovány hodnoty v řádech desetin milimetrů. 

Tab. 11 Tloušťka materiálu 0,5 mm - Naměřené hodnoty přetavené vrstvy [mm] 

Metoda 

vrtání, 

číslo vzorku 

Řez  

otvorem 

Hodnocená sekce otvoru - číslo Průměr.  

tloušťka 

[mm] 1 2 3 4 5 6 

Laser - dl.c., #1 

Příčný 

0,5484 0,0152 0,0191 0,0338 0,0292 0,0295 

0,0587 

Laser - dl.c., #2 0,0066 0,0069 0,0091 0,0475 0,0538 0,0437 

Laser - dl.c., #3 0,0081 0,0066 0,0127 0,0749 0,0818 0,0711 

Laser - dl.c., #1 
Podélný 

0,0813 0,0711 0,0533 0,0432 0,0470 0,0152 

Laser - dl.c., #2 0,0940 0,0838 0,0691 0,0437 0,0340 0,0279 

Laser - kr.c., #1 

Příčný 

0,0140 0,0135 0,0114 0,0597 0,0422 0,0401 

0,0382 

Laser - kr.c., #2 0,0071 0,0081 0,0122 0,0394 0,0394 0,0323 

Laser - kr.c., #3 0,0122 0,0122 0,0119 0,0605 0,0445 0,0437 

Laser - kr.c., #1 
Podélný 

0,0792 0,0673 0,0620 0,0394 0,0343 0,0330 

Laser - kr.c., #2 0,0813 0,0925 0,0572 0,0358 0,0414 0,0183 

Vrták, #1 
Příčný 

0,0005 0,0005 0,0008 0,0005 0,0005 0,0005 

0,0011 
Vrták, #2 0,0005 0,0003 0,0005 0,0028 0,0025 0,0005 

Vrták, #1 
Podélný 

0,0028 0,0005 0,0015 0,0005 0,0010 0,0008 

Vrták, #2 0,0005 0,0020 0,0025 0,0013 0,0005 0,0010 
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Tab. 12 Tloušťka materiálu 1,0 mm - Naměřené hodnoty přetavené vrstvy [mm] 

Metoda vrtání, 

číslo vzorku 

Řez  

otvore

m 

Hodnocená sekce otvoru – číslo Průměr.  

tloušťka 

[mm] 1 2 3 4 5 6 

Laser - dl.c., #1 
Příčný 

0,0566 0,0516 0,0561 0,0356 0,0582 0,0589 

0,0520 
Laser - dl.c., #2 0,0389 0,0340 0,0726 0,0437 0,0691 0,0897 

Laser - dl.c., #1 
Podélný 

0,0838 0,0737 0,0787 0,0241 0,0254 0,0318 

Laser - dl.c., #2 0,0686 0,0724 0,0686 0,0191 0,0168 0,0196 

Laser - kr.c., #1 
Příčný 

0,0152 0,0216 0,0279 0,0452 0,0381 0,0457 

0,0465 
Laser - kr.c., #2 0,0391 0,0292 0,0279 0,0396 0,0947 0,0841 

Laser - kr.c., #1 
Podélný 

0,0691 0,0673 0,0914 0,0180 0,0102 0,0114 

Laser - kr.c., #2 0,1034 0,1021 0,0775 0,0150 0,0241 0,0191 

Vrták, #1 
Příčný 

0,0013 0,0008 0,0010 0,0015 0,0005 0,0020 

0,0014 
Vrták, #2 0,0036 0,0005 0,0005 0,0005 0,0010 0,0003 

Vrták, #1 
Podélný 

0,0018 0,0030 0,0015 0,0005 0,0025 0,0010 

Vrták, #2 0,0005 0,0015 0,0025 0,0005 0,0036 0,0005 

Tab. 13 Tloušťka materiálu 1,6 mm - Naměřené hodnoty přetavené vrstvy [mm] 

Metoda vrtání, 

číslo vzorku 

Řez  

otvorem 

Hodnocená sekce otvoru - číslo Průměr. 

tloušťka  

[mm] 1 2 3 4 5 6 

Laser - dl.c., #1 

Příčný 

0,0254 0,0305 0,0229 0,0559 0,0330 0,0254 

0,0493 
Laser - dl.c., #2 0,0241 0,0305 0,0229 0,0787 0,1295 0,0787 

Laser - dl.c., #1 

Podélný 

0,0533 0,1168 0,0838 0,0236 0,0305 0,0254 

Laser - dl.c., #2 0,0813 0,0777 0,0691 0,0267 0,0239 0,0132 

Laser - kr.c., #1 

Příčný 

0,0221 0,0208 0,0254 0,0406 0,0411 0,0483 

0,0393 
Laser - kr.c., #2 0,0102 0,0076 0,0102 0,0330 0,0483 0,0325 

Laser - kr.c., #1 

Podélný 

0,0894 0,0914 0,0737 0,0241 0,0340 0,0310 

Laser - kr.c., #2 0,0610 0,0719 0,0678 0,0183 0,0216 0,0188 

Vrták, #1 

Příčný 

0,0010 0,0010 0,0013 0,0030 0,0005 0,0008 

0,0010 
Vrták, #2 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0008 0,0005 

Vrták, #1 

Podélný 

0,0008 0,0005 0,0008 0,0005 0,0005 0,0025 

Vrták, #2 0,0005 0,0008 0,0025 0,0008 0,0020 0,0008 
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V Tab. 11 až Tab. 13 jsou zaznamenány všechny naměřené hodnoty přetavené vrstvy, 

které byly následně zprůměrovány tak, aby výsledný průměr reprezentoval každou 

skupinu, respektive podskupinu, experimentálních vzorků. 

Z naměřených hodnot je patrné, že průměrná tloušťka přetavené vrstvy, které se na 

vyvrtaném otvoru vyskytuje, je vždy v případě vrtání laserem s dlouhým větší, než 

v případě vrtání s cyklem krátkým. A to u všech tří tlouštěk vrtaného experimentálního 

materiálu. 

6.1.2 Mikrotrhliny do základního materiálu 

  Vznik těchto trhlin je iniciován přetavenou vrstvou, proto je důležité analyzovat 

jejich velikost, respektive délku. Tyto pak mohou mít výrazný negativní vliv na únavovou 

pevnost komponent leteckých motorů a zároveň snižovat jejich životnost a bezpečnost.   

Mikrotrhliny byly měřeny jak v podélném, tak v příčném řezu šetřených otvorů, a vždy 

byla zaznamenána největší hodnota, tedy nejdelší trhlina. 

Tab. 14 Tloušťka materiálu 0,5 mm - Naměřené hodnoty mikrotrhlin 

Metoda vrtání, 

číslo vzorku 

Řez  

otvorem 

Mikrotrhliny 

[mm] 

Mikrotrhliny  

- průměr 

[mm] 

Laser - dl.c., #1 

Příčný 

0 

0,0048 

Laser - dl.c., #2 0 

Laser - dl.c., #3 0 

Laser - dl.c., #1 
Podélný 

0,0102 

Laser - dl.c., #2 0,0140 

Laser - kr.c., #1 

Příčný 

0 

0,0015 

Laser - kr.c., #2 0 

Laser - kr.c., #3 0 

Laser - kr.c., #1 
Podélný 

0,0076 

Laser - kr.c., #2 0 

Vrták, #1 
Příčný 

0 

0 
Vrták, #2 0 

Vrták, #1 
Podélný 

0 

Vrták, #2 0 
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Tab. 15 Tloušťka materiálu 1,0 mm - Naměřené hodnoty mikrotrhlin 

Metoda vrtání, 

číslo vzorku 

Řez 

otvorem 

Mikrotrhliny  

[mm] 

Mikrotrhliny 

 - průměr 

[mm] 

Laser - dl.c., #1 
Příčný 

0,0056 

0,0074 
Laser - dl.c., #2 0,0051 

Laser - dl.c., #1 
Podélný 

0,0089 

Laser - dl.c., #2 0,0102 

Laser - kr.c., #1 
Příčný 

0,0038 

0,0036 
Laser - kr.c., #2 0,0069 

Laser - kr.c., #1 
Podélný 

0,0038 

Laser - kr.c., #2 0 

Vrták, #1 
Příčný 

0 

0 
Vrták, #2 0 

Vrták, #1 
Podélný 

0 

Vrták, #2 0 

 

Tab. 16 Tloušťka materiálu 1,6 mm - Naměřené hodnoty mikrotrhlin 

Metoda vrtání, 

číslo vzorku 

Řez 

otvorem 

Mikrotrhliny 

[mm] 

Mikrotrhliny 

 - průměr 

[mm] 

Laser - dl.c., #1 
Příčný 

0,0051 

0,0105 
Laser - dl.c., #2 0,0000 

Laser - dl.c., #1 
Podélný 

0,0229 

Laser - dl.c., #2 0,0140 

Laser - kr.c., #1 
Příčný 

0,0000 

0,0064 
Laser - kr.c., #2 0,0064 

Laser - kr.c., #1 
Podélný 

0,0127 

Laser - kr.c., #2 0,0064 

Vrták, #1 
Příčný 

0 

0 
Vrták, #2 0 

Vrták, #1 
Podélný 

0 

Vrták, #2 0 
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V praxi leteckého průmyslu jsou za mezní hodnoty délky mikrotrhlin považovány 

hodnoty v řádech setin milimetrů. 

V Tab. 14 až Tab. 16 jsou zaznamenány všechny naměřené hodnoty trhlin, které jsou 

následně zprůměrovány tak, aby výsledný průměr reprezentoval každou skupinu, 

respektive podskupinu, experimentálních vzorků. 

Mikrotrhliny do základního materiálu se u vzorků vrtaných laserovým svazkem 

vyskytovaly téměř u všech metalograficky šetřených vzorků. U vzorků vrtaných 

konvenčně (vrtákem) nebyl vznik mikrotrhlin pozorován. Nevyskytovaly se. 

Z naměřených hodnot je patrné, že délka mikrotrhlin přímo souvisí s množstvím 

přetavené vrstvy, která se na stěnách vyvrtaného otvoru vyskytuje. Délka mikrotrhlin do 

základního materiálu je v případě vrtání laserem s dlouhým dva až třikrát větší, než 

v případě vrtání s cyklem krátkým. A to u všech tří tlouštěk vrtaného experimentálního 

materiálu. 

6.1.3 Podélné a příčné řezy vyvrtanými otvory 

Pro názornost byly metalograficky vyhodnoceny otvory vyvrtané do materiálu 

tloušťky 1,6 mm. Otvory byly hodnoceny jak v podélném, tak i v příčném řezu. Na základě 

Obr. 49 a Obr. 50 lze porovnat rozložení a množství přetavené vrstvy ulpívající na stěnách 

otvorů vyvrtaných laserem. Přetavenou vrstvu v tomto případě představuje patrná světlá 

vrstva. Je zřejmé, že otvor vyvrtaný laserem s dlouhým cyklem se vyznačuje 

pravidelnějším rozložením přetavené vrstvy materiálu po celé délce otvoru. Tloušťka 

přetavené vrstvy je také větší v případě vrtání laserem s dlouhým cyklem. V případě 

otvoru, který byl vyvrtán vrtákem (Obr. 51), není přetavená vrstva patrná vůbec. 

Naměřené hodnoty pro tuto metodu vrtání (vrták), uvedené v Tab. 11 až Tab. 13, jsou 

v porovnání s hodnotami tloušťky přetavené vrstvy pro vrtání laserem zcela zanedbatelné.  

 

Obr. 49 Podélný řez otvorem (zvětšeno 20x) – Tloušťka mat. 1,6 mm; Laser krátký cyklus 
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Obr. 50 Podélný řez otvorem (zvětšeno 20x) – Tloušťka mat. 1,6 mm; Laser dlouhý cyklus 

 

Obr. 51 Podélný řez otvorem (zvětšeno 20x) – Tloušťka mat. 1,6 mm; Vrták 

Otvory metalograficky šetřené v příčném řezu (Obr. 52) také prokazují existenci patrné 

přetavené vrstvy v případě vrtaní laserovým svazkem. Pro případ otvorů vrtaných vrtákem 

není přetavená vrstva na stěnách otvoru patrná vůbec. 

 

Obr. 52 Příčný řez otovrem (zvětšeno 50x) – Tloušťka mat. 1,6 mm, Vrták (vlevo); 

Tloušťka mat. 1,6 mm, Laser krátký cyklus (vpravo) 
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6.2 Výsledky tahové zkoušky za pokojové teploty (23 °C) 

6.2.1 Tloušťka materiálu vzorku 0,5 mm 

Tab. 17  Průměrné hodnoty mechanických vlastností - Materiál Inconel 718; Vzorek 

tloušťky 0,5 mm; Testovací teplota - pokojová 

Tloušťka 

materiálu Vzorek - 

skupina 

Metoda 

vrtání 

Rp0,2 Fm Rm A50 

[mm] [MPa] [kN] [MPa] [%] 

0,5 BV Bez vrtání 1147 4,6 1452 15,3 

0,5 VR Vrták 1149 4,0 1264 2,4 

0,5 LKC 
Laser – 

krátký cyklus 
1132 4,1 1285 3,5 

0,5 LDC 
Laser – 

dlouhý cyklus 
1140 4,1 1290 3,4 

Pozn: Modul pružnosti E nebyl vyhodnocovacím softwarem stanoven.  

 

 

Obr. 53  Průměrné hodnoty Smluvní meze kluzu Rp0,2 a Meze pevnosti v tahu Rm - Materiál 

Inconel 718; Vzorek tloušťky 0,5 mm; Testovací teplota - pokojová 
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Obr. 54  Průměrné hodnoty Procentuálního prodloužení po přetrhnutí vzorku A50 [%] - 

Materiál Inconel 718; Vzorek tloušťky 0,5 mm; Testovací teplota - pokojová  

 

 

Obr. 55  Detaily oblastí, ve kterých došlo k lomu experimentálního vzorku tloušťky 0,5 mm 
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6.2.2 Tloušťka materiálu vzorku 1,0 mm 

Tab. 18 Průměrné hodnoty mechanických vlastností - Materiál Inconel 718; Vzorek 

tloušťky 1,0 mm; Testovací teplota - pokojová 

Pozn: Modul pružnosti E nebyl vyhodnocovacím softwarem stanoven.  

 

 

Obr. 56  Průměrné hodnoty Smluvní meze kluzu Rp0,2% a Meze pevnosti v tahu Rm - 

Materiál Inconel 718; Vzorek tloušťky 1,0 mm; Testovací teplota – pokojová 

 

Tloušťka 

materiálu 
Vzorek 

-

skupina 

Metoda 

vrtání 

Rp0,2 Fm Rm A50 

[%] 
[mm] [MPa] [kN] [MPa] 

1,0 BV Bez vrtání 1209 9,0 1471 17,2 

1,0 VR Vrták 1177 8,2 1348 4,8 

1,0 LKC 
Laser - krátký 

cyklus 
1197 8,4 1353 5,3 

1,0 LDC 
Laser - dlouhý 

cyklus 
1150 8,1 1328 4,5 
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Obr. 57  Průměrné hodnoty Procentuálního prodloužení po přetrhnutí vzorku A50 [%] - 

Materiál Inconel 718; Vzorek tloušťky 1,0 mm; Testovací teplota - pokojová 

 

 

Obr. 58  Detaily oblastí, ve kterých došlo k lomu experimentálního vzorku tloušťky 1,0 mm 
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6.2.3 Tloušťka materiálu vzorku 1,6 mm 

Tab. 19  Průměrné hodnoty mechanických vlastností - Materiál Inconel 718; Vzorek 

tloušťky 1,6 mm; Testovací teplota - pokojová 

Tloušťka 

materiálu 
Vzorek 

- 

skupina 

Metoda 

vrtání 

Rp0,2 Fm Rm A50 

[mm] [MPa] [kN] [MPa] [%] 

1,6 BV Bez vrtání 1196 13,8 1389 9,8 

1,6 VR Vrták 1179 13,4 1377 7,6 

1,6 LKC 
Laser - krátký 

cyklus 
1181 13,0 1308 5,9 

1,6 LDC 
Laser - dlouhý 

cyklus 
1143 13,1 1343 5,0 

Pozn: Modul pružnosti E nebyl vyhodnocovacím softwarem stanoven.  

 

 

Obr. 59  Průměrné hodnoty Smluvní meze kluzu Rp0,2% a Meze pevnosti v tahu Rm - 

Materiál Inconel 718; Vzorek tloušťky 1,6 mm; Testovací teplota – pokojová 
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Obr. 60  Průměrné hodnoty Procentuálního prodloužení po přetrhnutí vzorku A50 [%] - 

Materiál Inconel 718; Vzorek tloušťky 1,6 mm; Testovací teplota – pokojová 

 

 

Obr. 61  Detaily oblastí, ve kterých došlo k lomu experimentálního vzorku tloušťky 1,6 mm 
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6.3 Výsledky tahové zkoušky za zvýšené teploty (550 °C) 

6.3.1 Tloušťka materiálu vzorku 0,5 mm 

Tab. 20  Průměrné hodnoty mechanických vlastností - Materiál Inconel 718; Vzorek 

tloušťky 0,5 mm; Testovací teplota 550 °C 

 

 

Obr. 62  Průměrné hodnoty Smluvní meze kluzu Rp0,2 a Meze pevnosti v tahu Rm - Materiál 

Inconel 718; Vzorek tloušťky 0,5 mm; Testovací teplota 550 °C 

 

Tloušťka 

materiálu 
Vzorek 

- 

skupina 

Metoda 

vrtání 

E Rp0,2 Fm Rm A25 

[mm] [GPa] [MPa] [kN] [MPa] [%] 

0,5 BV Bez vrtání 154 984 3,7 1169 8,2 

0,5 VR Vrták 145 936 3,3 1023 2,1 

0,5 LKC 
Laser - krátký 

cyklus 
141 914 3,4 1040 2,6 

0,5 LDC 
Laser - dlouhý 

cyklus 
146 880 3,3 1004 2,0 
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Obr. 63  Průměrné hodnoty Procentuálního prodloužení po přetrhnutí vzorku A25 [%] - 

Materiál Inconel 718; Vzorek tloušťky 0,5 mm; Testovací teplota 550 °C 

 

 

Obr. 64  Detaily oblastí, ve kterých došlo k lomu experimentálního vzorku tloušťky 0,5 mm 
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6.3.2 Tloušťka materiálu vzorku 1,0 mm 

Tab. 21  Průměrné hodnoty mechanických vlastností materiálu Inconel 718; Vzorek 

tloušťky 1,0 mm; Testovací teplota 550 °C 

 

 

Obr. 65  Průměrné hodnoty Smluvní meze kluzu Rp0,2 a Meze pevnosti v tahu Rm - Materiál 

Inconel 718; Vzorek tloušťky 1,0 mm; Testovací teplota 550 °C 

 

Tloušťka 

materiálu 
Vzorek 

- 

skupina 

Metoda 

vrtání 

E Rp0,2 Fm Rm A25 

[mm] [GPa] [MPa] [kN] [MPa] [%] 

1,0 BV Bez vrtání 151 1025 7,6 1240 9,0 

1,0 VR Vrták 144 988 7,0 1127 3,3 

1,0 LKC 
Laser - krátký 

cyklus 
147 995 7,0 1121 2,5 

1,0 LDC 
Laser - dlouhý 

cyklus 
146 954 6,9 1101 2,5 
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Obr. 66 Průměrné hodnoty Procentuálního prodloužení po přetrhnutí vzorku A25 [%] - 

Materiál Inconel 718; Vzorek tloušťky 1,0 mm; Testovací teplota 550 °C 

 

 

Obr. 67  Detaily oblastí, ve kterých došlo k lomu experimentálního vzorku tloušťky 1,0 mm 
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6.3.3 Tloušťka materiálu vzorku 1,6 mm  

Tab. 22  Průměrné hodnoty mechanických vlastností materiálu Inconel 718; Vzorek 

tloušťky 1,6 mm; Testovací teplota 550 °C 

 

 

Obr. 68  Průměrné hodnoty Smluvní meze kluzu Rp0,2 a Meze pevnosti v tahu Rm - Materiál 

Inconel 718; Vzorek tloušťky 1,6 mm; Testovací teplota 550 °C 

 

 

Tloušťka 

materiálu 
Vzorek 

- 

skupina 

Metoda 

vrtání 

E Rp0,2 Fm Rm A25 

[mm] [GPa] [MPa] [kN] [MPa] [%] 

1,6 BV Bez vrtání 149 990 11,8 1187 6,9 

1,6 VR Vrták 151 971 11,4 1164 6,6 

1,6 LKC 
Laser - krátký 

cyklus 
145 952 11,1 1118 3,2 

1,6 LDC 
Laser - dlouhý 

cyklus 
143 944 11,1 1092 2,6 
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Obr. 69  Průměrné hodnoty Procentuálního prodloužení po přetrhnutí vzorku A25 [%] - 

Materiál Inconel 718; Vzorek tloušťky 1,6 mm; Testovací teplota 550 °C 

 

 

Obr. 70  Detaily oblastí, ve kterých došlo k lomu experimentálního vzorku tloušťky 1,6 mm 
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6.4 Komplexní porovnání všech dosažených výsledků zkoušek 

V následujících podkapitolách, a grafech v nich obsažených, jsou názorně porovnány 

výsledky pro všechny použité metody a tloušťky materiálu vždy v souvislosti se 

specifickým zkoumaným parametrem mechanických vlastností materiálu Inconel 718. 

6.4.1 Zkouška jednoosým tahem provedená za pokojové teploty 

 
Obr. 71  Komplexní porovnání výsledků zkoušky jednoosým tahem za pokojové teploty pro 

Smluvní mez kluzu Rp0,2 

 
Obr. 72  Komplexní porovnání výsledků zkoušky jednoosým tahem za pokojové teploty pro 

Mez pevnosti v tahu Rm 
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Obr. 73  Komplexní porovnání výsledků zkoušky jednoosým tahem za pokojové teploty pro 

Procentuální prodloužení po přetrhnutí vzorku A 

6.4.2 Zkouška jednoosým tahem provedená za zvýšené teploty 

 

Obr. 74  Komplexní porovnání výsledků zkoušky jednoosým tahem za zvýšené teploty pro 

Smluvní mez kluzu Rp0,2 
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Obr. 75  Komplexní porovnání výsledků zkoušky jednoosým tahem za zvýšené teploty pro 

Mez pevnosti v tahu Rm 

 

 

Obr. 76  Komplexní porovnání výsledků zkoušky jednoosým tahem za zvýšené teploty pro 

Procentuální prodloužení po přetrhnutí vzorku A 
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6.4.3 Pokles mechanických vlastností materiálu v důsledku zvýšené teploty 

Následující grafy a hodnoty v nich obsažené potvrzují předpokládaný pokles 

mechanických vlastností materiálu Inconel 718 v důsledků zvýšení zkušební teploty 

zkoušky jednoosým tahem. Teplota byla zvýšena oproti testování za pokojové teploty 

 (23 °C) na teplotu 550 °C. 

Pokles hodnot Meze pevnosti v tahu - Rm 

 

Obr. 77  Rozdílné hodnoty Meze pevnosti v tahu Rm pro testování za pokojové teploty (PT)  

a za zvýšené teploty (ZT) – Materiál Inconel 718; Tloušťka materiálu 0,5 mm 
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Obr. 78  Rozdílné hodnoty Meze pevnosti v tahu Rm pro testování za pokojové teploty (PT)  

a za zvýšené teploty (ZT) – Materiál Inconel 718; Tloušťka materiálu 1,0 mm 

 

 

Obr. 79  Rozdílné hodnoty Meze pevnosti v tahu Rm pro testování za pokojové teploty (PT)  

a za zvýšené teploty (ZT) – Materiál Inconel 718; Tloušťka materiálu 1,6 mm 
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Pokles hodnot Smluvní meze kluzu – Rp0,2   

 

Obr. 80  Rozdílné hodnoty Smluvní meze pevnosti v tahu pro testování za pokojové teploty 

(PT) a za zvýšené teploty (ZT) – Materiál Inconel 718; Tloušťka materiálu 0,5 mm 

 

Obr. 81  Rozdílné hodnoty Smluvní meze pevnosti v tahu pro testování za pokojové teploty 

(PT) a za zvýšené teploty (ZT) – Materiál Inconel 718; Tloušťka materiálu 1,0 mm 
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Obr. 82  Rozdílné hodnoty Smluvní meze pevnosti v tahu pro testování za pokojové teploty 

(PT) a za zvýšené teploty (ZT) – Materiál Inconel 718; Tloušťka materiálu 1,6 mm 

Pokles hodnot Tažnosti – A 

 

Obr. 83  Rozdílné hodnoty Tažnosti A pro testování za pokojové teploty (PT) a za zvýšené 

teploty (ZT) – Materiál Inconel 718; Tloušťka materiálu 0,5 mm 
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Obr. 84  Rozdílné hodnoty Tažnosti A pro testování za pokojové teploty (PT) a za zvýšené 

teploty (ZT) – Materiál Inconel 718; Tloušťka materiálu 1,0 mm 

 

 

Obr. 85  Rozdílné hodnoty Tažnosti A pro testování za pokojové teploty (PT) a za zvýšené 

teploty (ZT) – Materiál Inconel 718; Tloušťka materiálu 1,6 mm 
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6.5 Konečno-prvková analýza rozložení napětí na experimentálních 

vzorcích 

Pro názornost je v práci zařazena také analýza rozložení napětí na experimentálních 

vzorcích pomocí metody konečných prvků provedená ve výpočetním systému ANSYS 

Mechanical ADPL.  

Experimentální vzorek s navrženou geometrií byl zatížen posuvy (deformačně) a bylo 

sledováno rozložení napětí jak ve vzorku bez vyvrtaného otvoru, tak i ve vzorku 

s vyvrtaným otvorem. V místech očekávané koncentrace napětí byla výpočetní síť 

zjemněna. Bylo vykresleno osové napětí SX a redukované napětí SEQV. Napětí bylo 

sledováno v několika zátěžových krocích od 0 do 1 mm po 0,1 mm.  

Výpočet byl proveden jako lineární, tedy pro elastický model materiálu. Nelineární 

elasto-plastický model nebyl uvážen pro vyšší výpočetní složitost. Vykreslená napětí 

překračující mez kluzu materiálu proto představují pouze teoretické hodnoty, v případě 

reálného elasto-plastického materiálu dochází v těchto místech k lokální plastifikaci  

(v případě ideálně houževnatého materiálu) nebo šíření trhliny (v případě ideálně křehkého 

materiálu). 

Analýza byla provedena za pokojových teplot na vzorcích tloušťky 1,6 mm. 

 

Obr. 86 Analýza rozložení napětí na experimentálním vzorku bez vyvrtaného otvoru
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Obr. 87 Analýza rozložení napětí na experimentálním vzorku s vyvrtaným otvorem 

 
Obr. 88 Analýza rozložení napětí okolo vyvrtaného otvoru 
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7 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Metalografické šetření průměrné tloušťky přetavené vrstvy prokázalo její nejvyšší 

hodnoty u metody vrtání laserovým svazkem s dlouhým cyklem, v porovnání s vrtáním 

laserem s cyklem krátkým. A to u všech tří testovaných tlouštěk materiálu. Hodnoty 

průměrné tloušťky přetavené vrstvy jsou pro použité metody vrtání u jednotlivých tlouštěk 

materiálu velmi podobné (str. 78 - Tab. 11 až Tab. 13). Je patrné, že tloušťka materiálu 

v tomto případě nemá na tloušťku přetavené vrstvy takový vliv, jako mají například 

zvolené procesní parametry vrtání laserem. Hodnoty zjištěné u metody vrtání pomocí 

vrtáku jsou vzhledem k jejich velmi nízkým hodnotám v technické praxi zcela 

zanedbatelné. Tyto výsledky potvrdily původní předpoklad autora práce. 

Metalografické šetření délky mikrotrhlin do základního materiálu prokázalo souvislost 

délky mikrotrhliny se vzniklou přetavenou vrstvou materiálu, respektive použitou metodou 

vrtání. To znamená, že čím vyšší je hodnota tloušťky přetavené vrstvy, tím vyšší je 

hodnota délky mikrotrhlin. Toto potvrzuje fakt, že přetavená vrstva materiálu je hlavním 

iniciátorem vzniku mikrotrhlin. Nejvyšší hodnoty se opět vyskytují u metody vrtání 

laserem s dlouhým cyklem (str. 80 - Tab. 14 až Tab. 16). Vypozorován byl také trend 

zvyšování délky mikrotrhlin s rostoucí tloušťkou vrtaného materiálu. U vzorků vrtaných 

konvenčně, vrtákem, se mikrotrhliny do základního materiálu nevyskytovaly vůbec. Tyto 

výsledky potvrdily původní předpoklad autora práce. 

Záměrem statické zkoušky jednoosým tahem bylo prokázat ovlivnění základních 

mechanických vlastností materiálu Inconel 718 v důsledku vzniku přetavené vrstvy 

materiálu po vrtání laserovým svazkem. Předpokladem bylo, že nejvíce ovlivněny budou 

vzorky vrtané laserem s dlouhým cyklem. Tedy vzorky s největším množstvím přetavené 

vrstvy, které budou vykazovat nejnižší hodnoty mechanických vlastností. Tento trend je 

nejvíce patrný u testované tloušťky materiálu 1,6 mm. Naopak, u nejmenší tloušťky 

materiálu 0,5 mm se tento trend takto zřetelně neprojevuje. Tento fakt autor práce přikládá 

vlivu poměru tloušťky materiálu a průměru vyvrtaného otvoru. Stabilizace tohoto trendu 

poklesu mechanických vlastností v závislosti na metodě vrtání a tloušťce materiálu se 

projevuje u testování vzorků za zvýšené teploty (550 °C). 

Hlavním zkoumaným parametrem mechanických vlastností materiálu Inconel 718 byla 

mez kluzu. Tato je v technické a zejména konstrukční praxi velmi důležitým faktorem. 

Součásti jsou pak konstruovány především v oblastech elastických deformací materiálu. 
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8  ZÁVĚRY 

Disertační práce se zaměřuje na studium ovlivněných vrstev materiálu po obrábění 

leteckých superslitin laserem. Řešeno bylo zejména ovlivnění základních mechanických 

vlastností materiálu Inconel 718 po jeho vrtání laserovým svazkem s důrazem na vliv 

přetavené vrstvy materiálu, která vzniká jako nežádoucí doprovodný jev během procesu 

obrábění laserem. 

Teoretická část práce detailně popisuje dosavadní poznatky o laserové technologii. 

Popsán je zde historický vývoj laseru, jeho princip a konstrukce. Lasery byly také 

klasifikovány do základních skupin podle skupenství jejich aktivní látky, vlnové délky, 

typu buzení, druhu chlazení, dosahovaných výkonů, atd. Dále jsou popsány současné 

aplikace laserové technologie ve strojírenství. Od tradičních aplikací jako jsou například 

svařování, řezání, vrtání, značení, apod. Až po jejich nejnovější aplikace, zejména 3D tisk 

kovových materiálů. Detailně byla prostudována také problematika ovlivnění obráběného 

materiálu laserovým svazkem a kvalitativní aspekty procesu obrábění laserem. Popsány 

byly nejběžnější aspekty, které výslednou kvalitu obrobeného produktu snižují a mnohdy 

mohou vyžadovat dodatečné operace, které povedou k odstranění těchto nedostatků. Má se 

za to, že mezi hlavní aspekty se řadí tvarové deformace, vznik přetavené vrstvy, 

mikrotrhliny v základním materiálu, zápaly na povrchu obráběného materiálu a otřepy 

ulpívající na spodní hraně obráběného materiálu. Jelikož je předmětem zkoumání niklová 

superslitina Inconel 718, jsou v teoretické části práce také zmíněny superslitiny na bázi 

niklu, železa, kobaltu a titanu a jejich praktické aplikace. 

Experimentální část práce je rozdělena do dvou dílčích částí. V první části byly 

provedeny verifikační testy navrženého experimentu, aby se potvrdila jeho reálná 

proveditelnost. Ve druhé části byl plně realizován vlastní experiment. 

Verifikační testy byly provedeny z důvodu ověření reálné proveditelnosti vlastního 

experimentu. Bylo nutné ověřit, zda bude možné stanovené rozměry a tvar přibližně 

200 kusů plochých vzorků experimentálně vyhodnotit pomocí statické zkoušky jednoosým 

tahem. Jako výchozí materiál byla použita stejná niklová slitina Inconel 718, která byla 

použita i pro vlastní experiment. Tloušťky materiálu, jejichž rozmezí se pohybovalo od  

0,5 mm až po 3,18 mm, byly voleny záměrně tak, aby pokryly pokud možno celé výrobní 

portfolio zadavatele práce. Následně byly vzorky zkušebně provrtány laserovým svazkem 

a vyhodnoceny pomocí zkoušky jednoosým tahem za pokojové teploty. Hodnoty 
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mechanických vlastností materiálu v tomto případě nebyly předmětem zkoumání. Cílem 

bylo potvrdit proveditelnost testů, což bylo nakonec úspěšně potvrzeno. 

Pro realizaci vlastního experimentu byly pro zvolený materiál vytipovány jeho tři 

tloušťky, které nejvěrohodněji reprezentovaly praktické potřeby zadavatele práce. Byly to 

tloušťky - 0,5 mm, 1,0 mm a 1,6 mm. Následně byly vzorky obrobeny na jejich 

požadovaný plochý tvar pomocí frézování a vzorky byly tepelně zpracovány. Poté byly do 

všech vrtaných vzorků vytvořeny otvory. Ty byly vyvrtány pod úhlem 70° o průměru  

0,8 mm. Uprostřed délky plochého experimentálního vzorku byl vyvrtán vždy jeden otvor. 

Pro vrtání těchto otvorů byly použity dvě různé technologie. Konvenční vrtání vrtákem 

a vrtání laserovým svazkem. To bylo ještě rozděleno do dvou podskupin, a sice vrtání 

s krátkým pulzem a vrtání s dlouhým pulzem. V důsledku to znamenalo menší, respektive 

větší množství přetavené vrstvy na stěnách vyvrtaných otvorů. Tímto bylo možno mezi 

sebou porovnat nejen otvory vyvrtané vrtákem a otvory vyvrtané laserem. Bylo možno 

mezi sebou porovnat také vliv menšího a většího množství přetavené vrstvy po vrtání 

otvorů laserem. Takto byly vytvořeny čtyři základní skupiny vzorků, z nichž každá 

obsahovala všechny tři tloušťky materiálu. Každá skupina vzorků (metoda vrtání) a každá 

tloušťka materiálu obsahovala 16 teoreticky stejných vzorků. Celkem bylo tedy vyrobeno 

192 plochých experimentálních vzorků pro tahovou zkoušku jednoosým tahem. Jedna ze 

skupin vzorků nebyla vrtána vůbec. Takto byly zjištěny základní mechanické vlastnosti 

materiálu Inconel 718. Další skupina byla vrtána pomocí vrtáku, kde se vznik přetavené 

vrstvy nepředpokládal vůbec. Poslední dvě skupiny vzorků byly vrtány pomocí laserového 

svazku (s krátkým pulzem a s dlouhým pulzem), kde se vznik přetavené vrstvy 

předpokládal s jistotou. 

Následně byly všechny experimentální vzorky podrobeny statické zkoušce jednoosým 

tahem. První polovina experimentálních vzorků byla podrobena zkoušce za pokojové 

teploty (23 °C). Druhá polovina experimentálních vzorků byla podrobena zkoušce za 

teploty zvýšené (550 °C). Tímto bylo částečně simulováno tepelné zatížení testovaného 

materiálu během jeho práce v leteckém motoru. Bylo také možno pozorovat snížení 

mechanických vlastností zkoumaného materiálu v důsledku změny teploty testování.  

Nakonec bylo provedeno metalografické šetření vyvrtaných otvorů na každém typu 

vrtaného vzorku, tedy pro každou použitou metodu vrtání a tloušťku materiálu. 

Metalografická analýza prokázala konkrétní hodnoty průměrné tloušťky přetavené vrstvy  

a délky mikrotrhlin do základního materiálu. 
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8.1 Přínosy pro využití v praxi 

Výsledky této disertační práce mohou být plně uplatněny v průmyslové praxi, 

konkrétně v oblasti leteckého průmyslu. Tyto budou také uplatněny v rámci potřeb 

zadavatele práce, společnosti Honeywell Aerospace. Mohou sloužit například jako podklad 

pro úpravu či tvorbu průmyslových specifikací pro nekonvenční obrábění. Dále mohou být 

výsledky využity během designování nových průmyslových produktů, v tomto případě 

statických či rotačních dílců leteckých motorů. 

Společenský přínos práce může být brán v potaz s ohledem na budoucí vývoj 

 a bezpečnost v oblasti leteckého průmyslu a letecké přepravy samotné. 

Disertační práce může být také využita jako podklad pro přípravu výuky, kde se řeší 

problematika obrábění materiálů laserovým svazkem. 

8.2 Vědecký přínos 

Přínosem práce je zpracování konkrétní problematiky přetavené vrstvy materiálu 

vznikající po obrábění materiálů laserovým svazkem, která doposud není ve větší míře 

zpracována. Práce tak poskytuje další pohled na řešení této problematiky a zároveň 

originálním způsobem prokazuje vlivy přetavené vrstvy na konkrétní mechanické 

vlastnosti materiálu Inconel 718, ze kterých mohou v budoucnosti vycházet další řešitelé 

této problematiky.  

Výsledky práce mohou být prezentovány na odborných konferencích a zároveň 

uveřejněny v odborných technických publikacích. 

Doporučení autora práce pro budoucí řešení této problematiky je následující: 

- vrtání laserovým svazkem materiálů o tloušťkách menších než 0,5 mm, 

- vliv různých úhlů vrtání na kvalitativní aspekty otvorů se zaměřením na nejmenší 

možný úhel vrtání, 

- vliv štíhlostního poměru (tloušťka materiálu vs. průměr vyvrtaného otvoru) na 

mechanické vlastnosti vrtaného materiálu, 

- efekt použití strategie vrtání jedním pulzem (předpokládaná efektivita procesu  

a zvýšení kvalitativních aspektů vrtaných otvorů, které byly popsány v této práci). 
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9 CONCLUSIONS 

Dissertation focuses on the study of the affected areas of superalloys materials after 

laser beam machining. Influence of recast layer, which creates as an undesirable and 

associated effect of laser beam machining, on mechanical properties of Inconel 718 

material has been investigated mainly. 

Theoretical part of dissertation describes all the existing knowledge about laser 

technology in detail as well as the historical development of laser, its principle and basic 

structure. Lasers have been classified to the main groups according to state of the active 

substance, wavelength, type of excitation, type of cooling, achievable power outputs, etc. 

Description of current applications of laser technology in the field of mechanical 

engineering followed. The applications such as welding, cutting, drilling, marking, DMLS 

(Direct Metal Laser Sintering), etc. are described as well as the qualitative aspects of laser 

beam machining process. The most common aspects which can degrade the quality of  

a final product and sometimes may require additional operations which will lead to the 

elimination of these shortcomings have been described. It is considered that the main 

aspects of laser beam machining process include shape deformation, recast layer 

formation, micro cracks into the base material, spatters on the top of machined surface and 

burrs on the bottom edge of the cut or drilled hole.  Since the nickel base alloy Inconel 718 

is the subject of investigation that is why basic information related to nickel, cobalt, iron 

and titanium base alloys are mentioned as well as the practical applications of these alloys. 

The experimental part of the work is divided into two sub-sections. In the first part, 

verification tests have been performed to confirm the real feasibility of the experiment.  

In the second part, the main tests of the experiment have been fully carried out. 

Verification tests have been conducted in order to ascertain the real feasibility of the 

experiment. It has been necessary to verify whether it will be possible to evaluate 

approximately 200 pieces of flat shape experimental samples with using of static test by 

uniaxial tension. As an investigated material the same nickel base alloy Inconel 718 has 

been used. Thickness of this material has ranged from 0,5 mm up to 3,18 mm. This range 

of material thicknesses has been chosen deliberately so as to cover the entire production 

portfolio of thesis submitter (Honeywell Aerospace) if possible. Then all the samples have 

been drilled by laser beam and evaluated by uniaxial tension tests at a room temperature. 
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The mechanical properties of the material have not been under investigation in this case. 

The aim has been to confirm the feasibility of the tests so that was successfully confirmed. 

For the realization of the main experiment three thicknesses of Inco 718 material have 

been chosen. The range of material thicknesses has been represented by 0,5 mm, 1,0 mm 

and 1,6 mm. These thicknesses have represented the practical needs of thesis submitter 

best. Than the samples have been machined to their flat shape by milling and subsequently 

all the samples have been heat treated. After that all the drilled samples have been 

machined by drilling tool and laser beam in the middle of their length where one hole has 

been drilled always. The holes have been drilled at the angle of 70° with diameter  

of 0,8 mm. For drilling of these holes, two different technologies have been chosen. 

Conventional drilling by drilling tool and drilling by laser beam. Laser beam drilling has 

been still divided into two subgroups, namely drilling with short cycle and drilling with 

long cycle. In effect, this means smaller or larger amount of recast layer on the walls of 

drilled holes. Thus to compare not only the holes drilled by drilling tool and by laser beam 

has been possible. It has been possible to compare the influence of smaller and larger 

amount of recast layer after laser beam drilling as well.  

Thus, four basic groups of samples, each containing all three thicknesses of material, 

have been created. Each group of samples (methods of drilling), and each thickness of 

material has contained sixteen (16) theoretically the same samples. In total, one hundred 

and ninety-two (192) flat shape experimental specimens for tensile testing by uniaxial 

tension have been made. One group of samples have not been drilled at all to get the basic 

mechanical properties of Inco 718 material. Another group of samples has been drilled by 

drilling tool so formation of recast layer has not been expected at all. The last two groups 

of samples have been drilled by laser beam (with short cycle and long cycle), where the 

formation of recast layer has been assumed with certainty.  

Subsequently, all the experimental samples have been subjected to a static uniaxial 

tension tests. The first half of the experimental samples have been tested at room 

temperature (23 °C). The second half of the experimental samples have been tested at 

elevated temperature (550 °C). In this manner, thermal load of the material during its work 

in the aircraft engine has been partially simulated. A reduction of mechanical properties of 

the investigated material due to temperature change of testing has been also observed. 

Finally, the metallographic evaluation of drilled holes for each type of sample (method 

of drilling and thickness of material) has been carried out.  
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Metallographic analysis has proved the specific values of the average thickness of 

recast layer and the length of microcracks into the base metal. 

9.1 Contribution to Practice 

The results of dissertation thesis can be fully applied to the industrial applications, 

especially in the field of aerospace. The results can also be applied in the framework of 

Honeywell Aerospace company as a basis for the internal specifications for 

nonconventional machining or during the designing of a new products. In this case all the 

static and rotary parts of aerospace engines machined by laser beam. 

Social contributions of dissertation can be taken into account with regard to the future 

development of aerospace industry and safety of air transportation. 

Dissertation thesis can also be used as a material for teaching at the university where 

the machining of materials by laser beam is deal with. 

9.2 Contribution to Science 

Science contribution of the dissertation is elaboration of specific issues of recast layer 

of material created during the laser beam machining process which is not yet more fully 

investigated. The thesis provides the original investigation of influence of the recast layer 

on specific mechanical properties of Inconel 718 material from which the future solvers 

can start from. 

Results of the work can be presented at scientific conferences and also published in 

scientific technical publications. 

Author's recommendations for the future work addressing this issue is as follows: 

- laser beam drilling of material thicknesses less than 0,5 mm, 

- influence of different drilling angle on qualitative aspects of drilled holes (the 

smallest possible drilling angle), 

- effect of slenderness ratio (material thickness vs. hole diameter) on mechanical 

properties of drilled material, 

- effect of “one pulse” drilling strategy (effectiveness of laser beam drilling process). 
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Příloha A Výrobní výkres experimentálního vzorku 
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Příloha B Podrobná specifikace materiálu Inconel 718 
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Příloha C Kalibrační list siloměrného řetězce č. ML – 198/13 
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Příloha D Kalibrační list extenzometru č. MTN – 18/2013 

 



Disertační práce                                                                                          Ing. Martin Grepl 

 

- 130 - 

 

Příloha E Kalibrační list termoelektrického snímače teploty č. 1033-KL-30078-11 
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Příloha F Výsledky mechanických vlastností jednotlivých skupin vzorků testovaných 

za zvýšené teploty 550 °C 

 

Tloušťka materiálu 0,5 mm – Bez vrtání 
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Tloušťka materiálu 0,5 mm – Vrták 
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Tloušťka materiálu 0,5 mm – Laser krátký cyklus 
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Tloušťka materiálu 0,5 mm – Laser dlouhý cyklus 
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Tloušťka materiálu 1,0 mm – Bez Vrtání 
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Tloušťka materiálu 1,0 mm – Vrták 
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Tloušťka materiálu 1,0 mm – Laser krátký cyklus 
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Tloušťka materiálu 1,0 mm – Laser dlouhý cyklus 
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Tloušťka materiálu 1,6 mm – Bez vrtání 
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Tloušťka materiálu 1,6 mm – Vrták 
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Tloušťka materiálu 1,6 mm – Laser krátký cyklus 
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Tloušťka materiálu 1,6 mm – Laser dlouhý cyklus 
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Příloha G Výsledky mechanických vlastností jednotlivých skupin vzorků testovaných 

za pokojové teploty 

 

Tloušťka materiálu 0,5 mm – Bez vrtání 
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Tloušťka materiálu 0,5 mm – Vrták  
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Tloušťka materiálu 0,5 mm – Laser krátký cyklus  
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Tloušťka materiálu 0,5 mm – Laser dlouhý cyklus  
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Tloušťka materiálu 1,0 mm – Bez vrtání 
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Tloušťka materiálu 1,0 mm – Vrták  
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Tloušťka materiálu 1,0 mm – Laser krátký cyklus  
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Tloušťka materiálu 1,0 mm – Laser dlouhý cyklus  
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Tloušťka materiálu 1,6 mm – Bez vrtání 
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Tloušťka materiálu 1,6 mm – Vrták  
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Tloušťka materiálu 1,6 mm – Laser krátký cyklus  
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Tloušťka materiálu 1,6 mm – Laser dlouhý cyklus  
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