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Anotácia:
Spôsob opracovania vnútorných stien kanálikov v krehkých
materiáloch v nanometrovej oblasti spočíva v tom, že
na stenu kanálika z krehkého materiálu sa pôsobí hrotom
monokryštálu diamantu prispájkovaným zboku kotúčového
nástroja. Nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov
v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti je tvorený
telesom (1) úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru s centrálnym upínacím otvorom (3) a aspoň s jednou drážkou aspoň na jednej axiálnej obvodovej priamke telesa (1), do ktorej je zboku prispájkovaný monokryštál diamantu aspoň
s jedným tvarovaným hrotom (2) presahujúcim dĺžku drážky.
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Oblasť techniky

5

Vynález sa týka spôsobu opracovania a konštrukcie nástroja na opracovanie vnútorných stien kanálikov
v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti. Vynález patrí do oblasti ultrapresného obrábania úzkych tvarov podobných kanálikom.
Doterajší stav techniky
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Zo stavu techniky je známe, že u opracovania rtg kryštálov ej optiky, najmä kanálikových rtg monochromátorov pripravených z monokryštálov ako Ge, Si, GaAs, InP a pod., sa vyžaduje vysoká presnosť tvaru,
nízka povrchová drsnosť a minimálne podpovrchové narušenie kryštálovej mriežky monochromátora. Vynález sa týka ultrapresného obrábania úzkych tvarov podobných kanálikom v krehkých materiáloch, ale aj
v kovoch ako Cu, Ni a pod. a plastoch, s cieľom dosiahnuť maximálnu presnosť a kvalitu povrchov.
Príkladom ultrapresného obrábania je optika, resp. výroba šošoviek a zrkadiel, ktorá je pre väčšinu jednoduchých tvarov zvládnutá na vysokej úrovni už desaťročia v rámci tzv. stochastickej technológie. Z tejto
technológie vychádza aj polovodičová technológia prípravy substrátov (wafrov). Táto technológia využíva
vhodnú (planetárnu) kinematiku nástroja, obrobku a brusiva, resp. leštiv a medzi nimi, pričom dochádza
k plošnému povrchovému úberu a teda k tvarovaniu obrobku. Súčasťou technológie je premeriavanie tvaru.
Zmenou technologických parametrov je možné zdĺhavým opakovaním korigovať tvar. Zmenšovaním veľ
kosti zŕn brusiva/leštiva dochádza k jemnejšiemu a jemnejšiemu opracovávaniu a lešteniu povrchu. Takáto
technológia s planetárnou kinematikou sa používa aj v oblasti rtg difrakčnej optiky, ale iba na opracovanie
tzv. otvorených povrchov (rovinné, valcové, sférické a pod.). Na opracovanie ohraničených (constrained)
plôch, vrátane vnútorných stien kanálikovitých rtg monochromátorov, úplný planetárny pohyb (kombinácia
troch kruhových pohybov nástroja a obrobku) s maximálnou stoch astickosťou smerov obrábania nie je možné kvôli prekážke vo forme dna kanálika dosiahnuť. Ako náhrada sa používa kombinácia kruhového a lineárneho pohybu s vibračným, pričom touto kvázistochastickou metódou nemožno dosiahnuť kvalitu otvorených
plôch opracovaných planetárnou (úplne stochastickou) kinematikou. S cieľom minimalizácie podpovrchového narušenia sa ako finálne používa chemické leštenie.
Oproti uvedenému stochastickému alebo kvázi stochastickému spôsobu opracovania povrchov kryštálovej rtg optiky modernejší deterministický prístup využíva ultrapresné CNC zariadenie (nanoobrábacie centrum) s presnosťami lineárnych a rotačných pohybov v nanometrovej oblasti. Využitím stopkového nástroja
so špeciálne tvarovaným diamantovým hrotom, axiálne upevneným na konci stopky, sa v metóde „single point diamond turning“ – SPDT na otvorených plochách dosahujú takýmto nanosústružením drsnosti niekoľko
nm, prípadne aj pod 1 nm. Programovať možno okrem klasických sférických aj tzv. asférické plochy, ťažko
vyrobiteľné stochastickou technológiou. Pre nanoobrábanie ohraničených plôch typu kanálika nie je možné
použiť sústruženie (SPDT, kedy nástroj stojí a obrobok sa otáča), ale je možné použiť metódu „flycutting“,
kedy obrobok stojí a nástroj sa otáča. Pri aplikácii takého to deterministického spôsobu opracovania vnútorných stien kanálika so stopkovým nástrojom s diamantom zboku na kaná likovité rtg monochromátory
pri hĺbke kanálika väčšej ako 15 mm a šírke menšej ako 3 mm dochádza často k rozkmitaniu stopky, čo má
za následok nežiaduce zvlnenie povrchu.
Doteraz sa po rezaní kanálikov diamantovou pílou aktívne plochy stien kanálika pripravovali zdĺhavými
kvázistochastickými metódami. Lapovali sa jemnejšími a jemnejšími vodnými suspenziami brusiva, najmä
SiC, potom sa leštili jemnejšími a jemnejšími olejovými alebo vodnými suspenziami, napr. SiO 2 alebo Al2 O3 ,
s optimalizovaným pH s využitím napr. polyuretánových podložiek (chemomechanické leštenie, chemomechanical polishing, CMP), ručného mechanického náradia, alebo pomocou špec iálne zhotoveného prístroja
imitujúceho ručné obrábanie. Ako konečná operácia sa používa okrem CMP aj chemické dolešťovanie, ktoré
odstraňuje podpovrchové narušenie mriežky, avšak na druhej strane chemické dolešťovanie v dôsledku nehomogénnosti chemického procesu narúša rovinnosť plôch (pomarančová kôra).
V dokumentoch patentovej literatúry možno nájsť kruhový nástroj s diamantovým hrotom usporiadaným
na obvode kotúč a tak, aby vyčnieval zboku kotúča, ako je to opísané v patentovom spise CN101870002. Použitý je na korekciu tvaru otvorených povrchov veľkých vonkajších optických plôch opracovaných metódou
SPDT. Diamantový hrot je prispájkovaný na stopke a stopka je upevnená na hrubom kotúč i hlavy pre flycutting a preto systém sa nedá použiť na opracovanie stien úzkych kanálikov.
V dokumente JP2004322281 je opísaný kotúčový polykryštalický diamantový nástroj s diamantovými
zrnami prispájkovanými v drážke na obvode kotúč a tak, aby vyčnievali po oboch stranách, ktorý bol určený
na brúsenie vnútorných stien pecí. Nie je možné ním dosiahnuť nanometrové drsnosti povrchu.
V dokumente JPH01121107 je opísaná kinematika opracovania otvorených parabolických kovových
plôch s využitím stopkového diamantového nástroja upevneného na rotujúcom kotúči. Tuhosť tohto systému
neumožňuje dosiahnuť nanometrové drsnosti povrchu a vzhľadom na geometriu nie je vhodný na nanomet-
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rické opracovanie stien úzkych kanálikov.
V dokumente US7198043 je opísaný spôsob zvýšenia životnosti diamantového nástroja pri obrábaní materiálov chemicky reagujúcich s diamantom, a to zavedením elektrického potenciálu na stopkový diamantový
nástroj pri štandardnej metóde tzv. „flycutting“. Metóda flycutting so stopkovým nástrojom nie je vhodná
na opracovanie vnútorných plôch kanálikov.
Uvedené nedostatky ultrapresného obrábania úzkych tvarov podobných kanálikom v krehkých materiáloch, ale aj v kovoch ako Cu,
Ni a pod. a plastoch, poskytli možnosť riešiť tento problém vhodnými technickými prostriedkami s cieľom dosiahnuť maximálnu presnosť a kvalitu povrcho v. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaný spôsob
obrábania vnútorných stien kanálikových monochromátorov a konštrukcia nástroja na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti podľa predkladaného vynálezu.
Podstata vynálezu
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Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené spôsobom obráb ania a konštrukciou nástroja
na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti podľa vynálezu.
Novosť technológie opracovania povrchov kanálikovitých rtg monochromátorov spočíva v použití inovatívneho deterministického spôsobu povrchového obrábania s využitím špeciálneho nástroja s tvarovaným hrotom z monokryštálu diamantu. Okrem priemyselného využitia na výrobu rtg kanálikovitých monochromá torov sa predpokladá ďalšie využitie technológie uvedeného spôsobu na ultrapresné opracovanie podobne tvarovaných výrobkov.
Podstata spôsobu opracovania vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti
podľa vynálezu spočíva v tom, že v operáciách viacnásobného hrubovania a finišovania, nižšie opísaným kotúčovým nástrojom zboku prispájkovaným hrotom z monokryštálu diamantu, kde tvar hrotu závisí od obrábaného materiálu, sa pôsobí na stenu kanálika z krehkého materiálu.
Parametrami obrábania v prvej operácii viacnásobného hrubovania sú rýchlosť vretena 1000 až 3000 ot ./ min .,
rýchlosť posuvu 5 až 20 mm/min. a 10 až 20 μm úber materiálu. V nasledujúcej druhej operácii hrubovania
sú parametre: rýchlosť vretena 1500 až 2500 ot./min., rýchlosť posuvu 3 až 7 mm/min. a 3 až 8 μm úber materiálu. Napokon v nasledujúcej operácii finišovania sú parametrami rýchlosť vretena 1800 až 3000 ot./min.;
rýchlosť posuvu 1 až 3 mm/min. a 1 až 3 μm úber materiálu.
Podstata riešenia konštrukcie nástroja na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch
v nanometrovej oblasti podľa vynálezu spočíva v tom, že je tvorený telesom úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru s centrálnym upínacím otvorom a aspoň s jednou drážkou v jednej axiálnej priamke n a obvode telesa, do ktorej je zboku prispájkovaný monokryštál diamantu s aspoň jedným tvarovaným hrotom presahujúcim dĺžku drážky. Teleso úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru môže byť úplným kotúčom, alebo to môže
byť kotúč s napr. 45° uhlovým výsekom alebo až 360° uhlovým výsekom. Centrálny otvor je na fixáciu kotúča na vreteno nanoobrábacieho centra. Monokryštál diamantu je zboku prispájkovaný kvôli tomu, aby sa
dali steny kanálika obrábať. Drážku treba chápať tak, že hĺbka drážky má radiálny smer a rozmer a dĺžka
drážky má axiálny smer a rozmer.
V alternatívnej realizácii má nástroj jednu priebežnú drážku na telese úplne alebo čiastočne kotúčového
tvaru, prípadne sú dve drážky. Potom v jednej priebežnej drážke na telese úplne alebo čiastočne kotúčového
tvaru je uložený jeden monokryštál diamantu s jedným alebo s dvoma tvarovanými hrotmi.
V inej alternatívnej realizácii má nástroj aspoň jednu zaslepenú drážku na telese úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru s uloženým monokryštálom diamantu s aspoň jedným tvarovaným hrotom v každej drážke
z jednej aj druhej strany telesa úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru.
V inej alternatívnej realizácii má nástroj dve priebežne drážky na telese úplne alebo čiastočne kotúčového
tvaru s uloženým monokryštálom diamantu s jedným tvarovaným hrotom v každej drážke, kde v jednej drážke presahuje za jednu stranu telesa úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru a v druhej drážke presahuje
za druhú stranu telesa úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru.
Výhody konštrukcie nástroja na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti podľa vynálezu sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno
konštatovať, že originalita predloženého riešenia spočíva v tom, že je to technoló gia prípravy kanálikovitých
monochromátorov s vysokou kvalitou stien kanálikov bez lapovania. Slúži na dosiahnutie vysokej rovinnosti,
nízkej povrchovej drsnosti (pod 5 nm rms) a minimálneho podpovrchového poškodenia kryštálovej mriežky
v stenách kanálika, ktoré sú aktívnymi povrchmi tejto rtg kryštálovej optiky. Navrhované riešenia spočívajúce v inovatívnom spôsobe obrábania vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch s využitím kruhového nástroja pri upevnení diamantového nástroja do ryhy na obvode kotúča tak, aby diamantový hrot vyčnieval zboku kotúča pripraveného z veľmi tuhého materiálu (molybdén, karbid volfrámu) alebo s dvoma diamantovými hrotmi v jednej alebo dvoch drážkach na tuhom kotúči, každý z inej strany alebo s jedným dia-
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mantom s dvoma hrotmi prečnievajúcimi z drážky z každej strany kotúčika, umožňujú pri minimálnom posuve monokryštálu a prípadne zmenou zmyslu otáčania vretena opracovať steny kanálika s extrémne presnou
paralelnosťou stien v nanoradiánovej presnosti. To sa týka iba nástro ja s dvoma diamantovými hrotmi, jeden
na jednej a druhý na druhej strane kotúčika, pričom môžu ale nemusia byť orientované oproti sebe.
5

Prehľad obrázkov na výkresoch
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Konštrukcia nástroja na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej
oblasti podľa vynálezu bude bližšie zobrazená na výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený nástroj s diamantovým monokryštálom prispájkovaným v zaslepenej drážke kotúčika. Na obr. 2 je znázornený nástroj s jedným
diamantovým monokryštálom prispájkovaným v priebežnej drážke kotúčika. Na obr. 3 je znázornený nástroj
s diamantovým monokryštálom s dvoma tvarovanými hrotmi prispájkovanými v priebežnej drážke kotúčika.
Na obr. 4 je znázornené vreteno nanoobrábacieho centra s upevneným nástrojom s diama ntovým monokryštálom. Na obr. 5 je znázornený spôsob nanoobrábania vnútornej aktívnej plochy kanálikovitého monochromátora nástrojom s diamantovým monokryštálom. Na obr. 6 je znázornený nástroj s jedným diamantovým
monokryštálom prispájkovaným v jednej priebežnej drážke kotúčika z ľavej strany a druhým diamantovým
monokryštálom prispájkovaným v druhej paralelnej priebežnej drážke kotúčika z pravej strany.
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa vynálezu sú predstavovan é na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci poznajúci stav techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie
viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam vynálezu. Aj takéto
ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich patentových nárokov. Odborníkom poznajúcim stav techniky nemôže robiť problém optimálne navrhnutie konštrukcie, preto tieto znaky neboli detailne riešené.
Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaná konštrukcia nástroja na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti, ktorá je znázornená
na obr. 1. Konštrukcia je riešená tak, že nástroj je tvorený telesom 1 úplného kotúčového tvaru s centrálnym
upínacím otvorom 3 a jednou zaslepenou drážkou orientovanou v jednej axiálnej priamke na obvode telesa 1,
do ktorej je zboku prispájkovaný monokryštál diamantu s jedným tvarovaným hrotom 2 presahujúcim dĺžku
drážky. Hrot 2 monokryštálu diamantu má reznú hranu s polomerom krivosti pod 50 nm. Teleso 1 kotúča je
z tuhého materiálu, napr. karbidu volfrámu, s hrúbkou a priemerom podľa tvaru kanálika. Na obr. 4 je znázornené vreteno nanoobrábacieho centra s upevneným opísaným nástrojom s diamantovým monokryštálom.
Vreteno pozostáva z telesa 6 vretena, do ktorého jednej čelnej časti sa centrálnym upínacím otvorom 3 nasunie teleso 1 kotúč a s diamantovým monokryštálom a zaistí sa prítlačnou prírubou 7 a upínacou maticou 8.
Opísaným nástrojom sa vykonáva spôsob opracovania vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti tak, že kotúčovým nástrojom s prispájkovaným monokryštálom diamantu sa pôsobí na stenu kanálika z krehkého materiálu v prvej operácii hrubovania päťkrát pri rýchlosti vretena 2000 ot./min.,
rýchlosti posuvu 10 mm/min. a 15 μm úbere materiálu. Nasleduje druhá operácia hrubovania pri rýchlosti
vretena 2000 ot./min., rýchlosti posuvu 5 mm/min. a 5 μm úbere materiálu. Napokon nas leduje operácia finišovania pri rýchlosti vretena 2000 ot./min.; rýchlosti posuvu 2 mm/min. a 2 μm úbere materiálu.
Príklad 2
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísan á druhá konštrukcia nástroja
na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti, ktorá je znázornená na obr. 2. Konštrukcia je riešená tak, že nástroj je tvorený telesom 1 úplného kotúčového tvaru s centrálnym upínacím otvorom 3 a jednou priebežnou drážkou orientovanou v jednej axiálnej priamke na obvode
telesa 1, do ktorej je zboku prispájkovaný monokryštál diamantu s jedným tvarovaným hrotom 2 presahujúcim dĺžku drážky. Na obr. 5 je znázornený inovatívny spôsob nanoobrábania vnútornej aktívnej plochy 4 kanálikového monochromátora 5 s opisovaným nástrojom.
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Príklad 3
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaná tretia konštrukcia nástroja
na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti, ktorá je znázornená na obr. 3. Konštrukcia je riešená tak, že nástroj je tvorený telesom 1 úplného kotúčového tvaru s centrálnym upínacím otvorom 3 a jednou priebežnou drážkou, cez celú šírku kotúča, orientovanou v jednej
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axiálnej priamke na obvode telesa 1, do ktorej je zboku prispájkovaný monokryštál diamantu s dvoma tvarovanými hrotmi 2 s polomermi R1 presahujúcimi dĺžku drážky. Rozmery monokryštálu diamantu sú uvedené
v mm.
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Príklad 4
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaná tretia konštrukcia nástroja
na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti, ktorá nie je znázornená na žiadnom obrázku. Konštrukcia nástroja je riešená tak, že v jednej axiálnej obvodovej priamke sa
oproti sebe z oboch strán kotúča nachádzajú dve zaslepené drážky, pričom sú do nich prispájkované dva monokryštály diamantu s tvarovanými hrotmi presahujúcimi dĺžku drážky. Prípadne teleso 1 je čiastočne kotúčového tvaru s uhlovým výsekom 45° až 180° uhlovým výsekom. Alternatívne, v dvoch paraleln ých axiálnych priamkach sa z oboch strán kotúča nachádzajú dve zaslepené alebo dve priebežné drážky, pričom sú
do nich s presahom mimo kotúčika prispájkované dva monokryštály diamantu s tvarovanými hrotmi 2.
V inej alternatívnej realizácii má nástroj dve priebežné drážky na telese 1 úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru s uloženým monokryštálom diamantu s jedným tvarovaným hrotom 2 v každej drážke, kde v jednej drážke presahuje za jednu stranu telesa 1 úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru a v druhej drážke presahuje za druhú stranu telesa 1 úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru ako je to znázornené na obr. 6.
Priemyselná využiteľnosť
Priemyselná využiteľnosť konštrukcie nástroja na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých
materiáloch v nanometrovej oblasti podľa vynálezu je v kanálikovitých rtg monochromátoroch pre vysokorozlišovaciu rtg difraktometriu ako laboratórnu tak aj synchrotrónovú, sekundárne aj pre neutrónovú difraktometriu a iónovú optiku. Ďalšie aplikácie nástroja sa predpokladajú pre ultrapresné obrábanie v obmedzených priestoroch typu kanálikov v presnej a jemnej mechanike, mikrofluidike a optike.
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NÁROKY

1. Spôsob opracovania vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti s operáciami viacnásobného hrubovania a finišovania, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na stenu kanálika
z krehkého materiálu sa pôsobí hrotom monokryštálu diamantu prispájkovaným zboku kotúčového nástroja.
2. Nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nan ometrovej oblasti,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený telesom (1) úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru s centrálnym upínacím otvorom (3) a aspoň jednou drážkou v aspoň jednej axiálnej priamke na obvode telesa (1),
do ktorej je zboku prispájkovaný monokryš tál diamantu s aspoň jedným tvarovaným hrotom (2) presahujúcim dĺžku drážky.
3. Nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti
podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že má jednu priebežnú drážku na telese (1) úplne alebo
čiastočne kotúčového tvaru.
4. Nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti
podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že má dve priebežne drážky na telese (1) úplne alebo
čiastočne kotúčového tvaru s uloženým monokryštálom diamantu s jedným tvarovaným hrotom (2) v každej
drážke, kde v jednej drážke presahuje za jednu stranu telesa (1) úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru
a v druhej drážke presahuje za druhú stranu telesa (1) úplne alebo čiastočne kot účového tvaru.
5. Nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti
podľa nároku 2 a 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v jednej priebežnej drážke na telese (1) úplne
alebo čiastočne kotúčového tvaru je uložený jeden mo nokryštál diamantu s jedným alebo s dvoma tvarovanými hrotmi (2).
6. Nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti
podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že má aspoň jednu zaslepenú drážku na telese (1) úplne
alebo čiastočne kotúčového tvaru s uloženým aspoň jedným monokryštálom diamantu s jedným tvarovaným
hrotom (2) v každej drážke z jednej aj druhej strany telesa (1) úplne alebo čiastočne kotúčového tvaru.
5 výkresov
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