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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

ADAMEC, T. Racionalizace výroby hlavních hřídelí větrných elektráren: Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a 

montáže, 2014. 37 s., Vedoucí práce: Trefil, A. 

Bakalářská práce se zabývá racionalizaci výroby hlavních hřídelí větrných elektráren o 

výkonu 3.6MW. V úvodní části této práce je vysvětlena teorie obrábění. Dále je popsán 

materiál pro výrobu hlavní hřídele, stávající technologický postup výroby, používané 

nástroje a obráběcí stroje. Následně je navržena nová technologie upínání hlavní hřídele, 

postup výroby, řezné nástroje a podmínky pro obrábění. Na základě navržených změn je 

provedeno technicko-ekonomické hodnocení. Nejprve jsou vyčísleny náklady a úspora 

stavitelné samostředící desky, dále porovnání časové a finanční úspory obou technologií 

opracování včetně nákladů na nástroje. V závěru práce jsem provedl celkové zhodnocení 

dosažených výsledků. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

ADAMEC, T. Rationalization Manufacture of the Main Shaft of Wind Power: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Machining and Assembly, 2014. 37 p., Thesis supervisor: 

Trefil, A. 

The Bachelor Thesis deals with rationalization of manufacture of the main  shaft of 

wind power with output of 3.6 MW. The introductory part describes theory of machining. 

The following is the describtion of the material for manufacture of the main shaft, current 

technical procedure of manufacturing, tools and working machine, which are used. Then is 

proposed a new technology of the clamping of the main shaft, new technical procedure, 

cutting tools and a new conditions for cutting. On the basis of the proposed changes a new 

technical-economical assessment is done. At first, costs and savings of self-centering plate 

are quantified, then there is time comparison and financial savings of both technologies of 

machining including costs for cutting tools. At the end of the work I have carried out 

assessment of the results.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

       oxid hlinitý          

     hloubka řezu           

     Central Numeric Control        

     Česká státní norma         

    obrobený průměr          

    obráběný průměr obrobku         

DNC  Direct Numeric Control        

    posuv na otáčku obrobku         

     International Organization for Standardization     

    keramické nástrojové materiály       

    délka řezné hrany          

    délka obrobené plochy         

MTCVD  metoda povlakování         

     Numeric Control         

    otáčky obrobku             

     polykrystalický diamant        

      polykrystalický kubický nitrid boru       

     fyzikální metoda povlakování       

    výkonnost obrábění                 

     průměrná aritmetická úchylka profilu       
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     rychlořezná ocel         

       nitrid křemičitý         

     slinutý karbid          

      nitrid uhlíku titanu         

     nitrid titanu          

     vyměnitelná břitová destička        

     rychlost řezného pohybu              

     posuvová rychlost               
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1. Úvod  

Bakalářská práce si klade za cíl racionalizaci výroby hlavních hřídelí větrných 

elektráren o výkonu 3.6MW po stránce opracování (viz. obr. 1.1). V prvních kapitolách je 

popsán stávající technologický postup včetně používaných nástrojů pro obrábění a strojů. 

Následně je navržen nový technologický postup, řezné nástroje a stroje. Na základě 

předpokládaných řezných podmínek je provedeno technické a ekonomické hodnocení 

včetně vyčíslení úspor nově navržené technologie. 

Tato bakalářská práce popisuje nejen stávající výrobu hlavních hřídelí větrných 

elektráren, ale má za cíl představit navržené změny v technologii výroby a nástrojích, které 

by mohly výrobu urychlit a zlevnit.  

Počátek zájmu o využívání větrné energie se datuje o několik století zpátky, kdy se po 

dlouhou dobu tato energie využívala k pohonu větrných mlýnů. Počátkem 20. století se 

využívalo větrných turbín k pohonu vodních čerpadel. Příčinou, která mněla za následek 

rozvoj větrných elektráren, byla ropná krize v 70. letech minulého století. Větrné 

elektrárny jsou stavěny ve vnitrozemí, na ostrovech a také v mořích (některé větrné 

elektrárny se nacházejí ve vzdálenosti v průměru 20 km od mořského břehu, výjimkou 

nejsou projekty vzdálené od pobřeží až 100 km a stojí v hloubkách kolem v 22,8 metrů). 

Na hlavní hřídele větrných elektráren jsou kladeny vysoké nároky z hlediska 

mechanických hodnot, proto je tato rozměrná součást vyrobena z kované oceli. Při 

obrábění je z polotovaru vážícího několik tun běžně odebráno až 40% materiálu. Z pohledu 

obrábění vyžaduje kovaný povrch použití břitových destiček s vysokou výkonností, které 

disponují vysokou tepelnou odolností a umožňují dlouhodobý kontakt s obrobkem. [19] 
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Obr. 1.1 Strojovna větrné elektrárny Siemens (1 – hlavní hřídel) [13] 

 

1.1.   Soustružení  

Soustružení je nejrozšířenější způsob obrábění, pomocí něhož lze obrábět vnější a 

vnitřní plochy, vnější a vnitřní kuželové plochy, tvarové plochy. Na soustruzích lze vrtat, 

vystružovat, řezat závity, soustružit rovinné a kulové plochy. [2; 8] 

 

1.2.   Podstata soustružení 

Soustružení je metoda strojního obrábění, při kterém hlavní řezný pohyb je rotační a 

vykonává jej obrobek, zatímco nástroj – soustružnický nůž – vykonává pohyb do řezu (viz. 

obr. 1.2). Pracovní pohyb nástroje je buď rovnoběžný s osou obrobku (podélný posuv) a 

výsledkem obrábění je válcová plocha, nebo ve směru kolmém na osu obrobku (příčný 

posuv) a tím získáme rovinnou plochu. Pokud špička nástroje opisuje obecnou křivku, 

vznikne obecná tvarová plocha. [2; 8] 
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Obr. 1.2 Pohyby nástroje a obrobku při podélném soustružení [8] 

 

1 – směr hlavního pohybu 2 – směr řezného pohybu 

3 – směr posuvového pohybu 4 – uvažovaný bod ostří 

 

1.3.   Základní výpočty řezných podmínek pro soustružení  

Pojem řezné podmínky definuje zejména stanovení řezné rychlosti posuvu na otáčku a 

hloubky řezu. Dalším důležitým faktorem při stanovení řezných podmínek je nastavení 

břitu vůči obrobku, které je vyjádřeno úhlem nastavení       

Řezná rychlost – je v podstatě rychlost hlavního řezného pohybu a definujeme ji jako 

obvodovou rychlost měřenou na obráběné ploše. Řeznou rychlost určíme ze vztahu: 

  = (π ∙D ∙n) / 1 000                (1.1)  

Kde: 

   – řezná rychlost            

D – průměr obráběné plochy [mm] 

n – počet otáček vřetene [     ] 



12 

 

Posuv – je dráha, kterou vykoná nástroj za jednu otáčku obrobku. Při hrubování je jeho 

hodnota 0,4 až 5 mm, při dokončovacích operacích 0,06 až 0,3 mm a při jemném 

soustružení 0,005 až 0,05 mm. Protože se při soustružení nástroj posune při jedné otáčce o 

hodnotu posuvu, je možné stanovit rychlost posuvu v závislosti na otáčkách vřetene. Posuv 

určíme ze vztahu: 

                            (1.2) 

Kde: 

   – posuvová rychlost             

f – posuv na otáčku [mm] 

n – počet otáček vřetene [     ] 

Hloubka řezu – při soustružení se pohybuje od hodnoty několika desetin mm až po 

několik mm. Velikost posuvu, hloubka řezu, úhel nastavení a tvar řezné hrany v záběru 

mají vliv na velikost a tvar průřezu třísky. 

Hloubku řezu pro podélné soustružení určíme ze vztahu: 

                        (1.3) 

Kde: 

D – průměr obráběné plochy [mm] 

d – průměr obrobené plochy [mm] 

hloubku řezu pro čelní soustružení určíme ze vztahu: 

              

Kde: 

L – délka obráběné plochy [mm] 

L – délka obrobené plochy [mm] [1] 
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1.4.   Nástroje pro soustružení 

Pro soustružení se používají různé druhy soustružnických nožů. Lze je rozdělit 

z různých hledisek: 

Podle tvaru nože a způsobu jeho upínání: 

a) Radiální 

b) Prizmatické  

c) Tangenciální 

d) Kotoučové  

 

a) Radiální nože se dále dělí: 

 podle konstrukce 

 podle směru posuvového pohybu 

 podle způsobu obrábění 

 podle tvaru tělesa nože 

 podle použitého materiálu řezné části. 

Rozdělení podle konstrukce: 

 Celistvé – těleso nože a řezná část je z jednoho řezného materiálu 

 S pájenými břitovými destičkami – destička z řezného materiálu je připájena 

tvrdou pájkou na těleso nože z konstrukční oceli 

 S vyměnitelnými břitovými destičkami (VBD) – destička je mechanicky 

upnuta v nožovém držáku z konstrukční oceli pomocí upínacího systému 

Rozdělení podle směru posuvového pohybu: 

 Pravé – pohyb nástroje je konán ve směru od koníku soustruhu k jeho vřetenu 

 Levé – pohyb nástroje je konán ve směru od vřetena soustruhu k jeho koníku 

Rozdělení podle způsobu obrábění: 

 Obrábění vnějších ploch (viz. obr. 1.3) 

 Obrábění vnitřních ploch (viz. obr. 1.4) 
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Rozdělení podle tvaru tělesa nože: 

 Přímé 

 Ohnuté 

Rozdělení podle typu použití: 

 Ubírací nůž (čelní, přímý, ohnutý, rádiusový, stranový, vnitřní) 

 Hladicí nůž 

 Rohový nůž (vnější, vnitřní) 

 Zapichovací nůž (vnější, vnitřní) 

 Upichovací nůž 

Tvarové radiální nože se používají pro soustružení tvarových ploch zapichováním 

(posuv je v radiálním směru). 

 

 

Obr. 1.3 Vnější soustružnické nože [10] 

 

a – ubírací nůž čelní  b – ubírací nůž přímý      c – ubírací nůž přímý 

d – ubírací nůž ohnutý  e – ubírací nůž oboustranný      f – rohový nůž 

g – rohový nůž   h – ubírací nůž stranový      i – hladicí nůž 

j – rádiusový nůž 
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Obr. 1.4 Vnitřní soustružnické nože [10] 

 

1 – vnitřní ubírací nůž     2 – vnitřní rohový nůž   3 – vnitřní kopírovací nůž 

4 – vnitřní ubírací nůž     5 – vnitřní ubírací nůž   6 – vnitřní rohový nůž 

 

 

Rozdělení podle druhu materiálu řezné části nože (viz. obr. 1.5): 

 Nástrojové oceli 

 Slinuté karbidy 

 Povlakované slinuté karbidy 

 Cermety 

 Řezné keramiky 

 Supertvrdé materiály (kubický nitrid bóru, polykrystalický diamant) [5; 12] 
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Obr. 1.5 Oblasti použití řezných materiálů [12] 

 

b) Prizmatické nože 

Prizmatické nože (viz. obr. 1.6) se používají jako nože tvarové pro vnější soustružení 

tvarových ploch zapichováním. 

c) Tangenciální nože 

Tangenciální nože (viz. obr. 1.6) se používají jako nože tvarové, a to především na 

revolverových automatech. 

d) Kotoučové nože 

Kotoučové nože (viz. obr. 1.6) se používají výhradně jako nože tvarové. [1; 2] 

 

 

Obr. 1.6 Tvarové soustružnické nože (zleva) – prizmatické, kotoučové, tangenciální [1] 
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1.5.   Upínání nástrojů při soustružení 

Otočná nožová hlava a revolverová hlava patří k nejpoužívanějším systémům upínání 

nástrojů (soustružnických nástrojů). [2; 8] 

   

Obr. 1.7 Otočná nožová hlava a revolverová hlava [8] 

 

1.6.   Upínání obrobků při soustružení 

Upínání obrobků na stroji závisí na mnoha faktorech: 

a) Na tvaru a velikosti obrobku 

b) Na poměru průměru a délky obrobku 

c) Na hmotnosti obrobku 

d) Na požadované přesnosti soustružení 

e) Na počtu vyráběných kusů 

f) Na typu (druhu) obráběcího stroje 

 

Druhy (systémy) upnutí: 

a) Mezi hroty (poměr délky k průměru je větší 2 až 3x) 

b) Do sklíčidla a hrotu (poměr délky k průměru je větší 2 až 3x) 

c) Do sklíčidla (tříčelisťové – nejběžnější upínací prostředek, upínání za vnější nebo 

vnitřní průměr součásti) 

d) Do univerzální upínací desky s nezávisle stavitelnými čelistmi (upínání 

nepravidelných obrobků) 
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e) Do kleštiny (upínání tyčového materiálu) 

f) Pomocí lunety (obrábění dlouhých obrobků s malým průměrem) [2; 8] 

 

      

Obr. 1.8 Tříčelisťové sklíčidlo a univerzální upínací deska [8] 

 

1.7.   Stroje pro soustružení 

Soustruhy se dělí podle několika hledisek: 

a) Pracovní možnosti stroje 

b) Přesnost  

c) Výkon 

d) Rozměry 

 

Konstrukčně – technologické hlediska: 

a) Hrotové 

b) Čelní 

c) Revolverové 

d) Svislé 

e) Speciální 
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Z hlediska řízení pracovního cyklu: 

a) Ručně ovládané 

b) Poloautomaty 

c) Automaty 

d) Programově řízené (NC, CNC, DNC) [8] 

 

 

Obr. 1.9 Univerzální hrotový soustruh [1] 

 

1 – lože, 2 – vřeteník, 3 – suport, 4 – suportová skříň, 5 – koník, 6 – posuvová 

převodovka, 7 – vodicí šroub, 8 – vodicí tyč, 9 – vodicí plochy, 10 – hrotová objímka, 11 – 

sklíčidlo, 12 – otočná nožová hlava, 13 – zadní nožová hlava 
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1.8.   Kvalitativní parametry dosažené soustružením 

Při soustružení se dosahuje následujících kvalitativních parametrů. Nejdůležitějším 

údajem je nejlepší dosažená hodnota drsnosti při práci na čisto (jemném obrábění), která 

určuje možnosti dané technologie: 

Hrubování   (IT 11 – 14; Ra      12 – 100) 

Obrábění na čisto  (IT 9 – 11; Ra      1,6 – 12,5) 

Obrábění jemné SK  (IT 7 – 8; Ra      0,4 – 1,6) 

Obrábění diamantem  (IT 5- 6;  Ra      0,2 – 0,8) [2; 8] 

 

1.9.   Řezná kapalina 

Nástroje s břitovými destičkami vykazují během hrubovacím soustružení i těžkém 

hrubování při doporučených řezných podmínkách vysoký výkon i bez použití řezné 

kapaliny. Ale obecně platí, že nepřerušovaný řez a dokončovací operace by měly být 

prováděny s chladicí kapalinou. Především u dokončovacích operací je důležitá 

geometrická přesnost obrobku a jakost obrobeného povrchu. 

Těžké hrubování hlavní hřídele vyvolává specifické namáhání břitu VBD. S ohledem 

na velké průřezy třísek, břitové destičky odebírají nemalé množství materiálu. To má za 

následek vývin určitého množství tepla, které způsobuje tepelné zatížení břitu. Současně 

vznikají velké řezné síly působící v blízkosti ostří. Tyto podmínky vyvolávají nebezpečí 

vzniku plastické deformace břitu, která může vést k jeho totální destrukci následkem ztráty 

tvrdosti břitu. [15] 

Na stroji pro hrubování hlavní hřídele je používán jednoduchý systém přívodu chladicí 

kapaliny. Pro účinné utváření a odvod třísek, optimalizaci životnosti nástroje a zvýšení 

produktivity je přívod proudu chladicí kapaliny co nejblíže k řezné zóně klíčovým 

faktorem. Aby životnost nových nástrojů byla co nejvyšší, je nutné zajistit řeznou kapalinu 

s dobrým mazacím i chladicím účinkem. Nejvýkonnější chladicí kapaliny (obráběcí 

emulze) jsou dnes vyráběny téměř výhradně ve formě tzv. mikroemulzí. Vyznačují se 

výrazně sníženým obsahem minerálního oleje. Aditivací je možné dosáhnout mimořádné 

životnosti v řádu měsíců (někdy až jednoho roku) a extrémních výkonů.  
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Kromě toho mají příznivé ekologické a hygienické vlastnosti. Uvedené vlastnosti 

zaručují i při relativně vyšší ceně mikroemulzí výrazně lepší ekonomiku obráběcího 

procesu ve srovnání s použitím klasických emulzí s minerálním olejem. [14] 

 

 

Obr. 10 Funkce chladící řezné kapaliny [16] 
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2. Stávající technologie výroby 

První fází opracování hlavní hřídele je hrubování výkovku na stanovený tvar dle 

výkresu. Opracování probíhá na konvenčním stroji s označením SIU 250. 

 

2.1.   Materiál  

Hlavní hřídel je vyrobena z nízkolegované ušlechtilé oceli. Označení dle norem: ČSN 

EN 10083-3:2007, číselné označení 1.7225, podle ISO 683-1:1987-42CrMo4, dle ČSN 

15 142. 

V příloze A je uvedený materiálový list. 

 

2.2.   Polotovar  

Polotovarem pro výrobu hlavní hřídele větrné elektrárny je výkovek stupňovitého 

tvaru a požadované délky dle kovárenského náčrtu (viz. obr. 2.1). 

Stupňovitá část polotovaru je kována v zápustce. Touto technologií kování je dosaženo 

maximální úspory materiálu. 

 

Obr. 2.1 Kovárenský náčrt polotovaru hlavní hřídele 
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2.3.   Opracování vnějšího a vnitřního tvaru 

Na hřídeli jsou prováděny operace soustružení (hrubování a opracování na finální 

rozměr dle výkresu), vrtání osového otvoru (jádrování před tepelným zpracováním (TZ) a 

následné opracování na rozměr dle výkresu). Na ostatních typech hlavních hřídelí větrných 

elektráren se ještě jako další operace obrábění provádí vrtání krátkých děr v přírubě. 

Vybraný typ hlavní hřídele s označením 3.6 MW je opracován +20 mm/plochu před TZ 

(kalení, popouštění) a následně opracován +5 mm/plochu. Osový otvor je jádrován na 

rozměr 480 mm s následným využitím materiálu (dále využíván jako vstupní polotovar pro 

výrobu dalších součástí). Po TZ je osový otvor opracován na rozměry dle výkresové 

dokumentace. Na obr. 2.2 je hlavní hřídel po TZ a tryskání (+20 mm na plochu). 

V příloze B je uvedený stávající postup opracování. 

 

Obr. 2.2 Hlavní hřídel po TZ a tryskání (+20 mm na plochu) 
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2.4.   Používané stroje 

Opracování vnějších ploch hlavních hřídelí je realizováno na dvou strojích. První 

hrubování je prováděno na konvenčním stroji s označením SUI 250, kde je hrubován celý 

tvar součásti. K dokončení tvaru včetně rádiusových přechodů se používá CNC soustruh 

s označením S 2500 a řídicím systémem Sinumerik 840 D. 

Soustruh SUI 250 (viz. obr. 2.3) se svými parametry (především svým maximálním 

točným průměrem a délkou) umožňuje náročné hrubování výkovku a dosahuje vysoké 

produktivity, viz. tabulka 2.2. 

Soustruh S 2500 díky své přesnosti a variabilitě (možnost dokončovacího soustružení 

dalších typů hlavních hřídelí větrných elektráren) patří ke klíčovým a velmi vytíženým 

strojům, viz. tabulka 2.3. 

 

Tab. 2.2 Technické parametry stroje SUI 250 

SOUSTRUH – SUI 250 

Řídicí systém (řízení) Konvenční 

Příkon stroje 120 kW 

Vzdálenost mezi hroty 15 000 mm 

Otáčky vřetene 0,32 – 125 otáček / min 

Maximální hmotnost obrobku 100 t 

 

Tab. 2.3 Technické parametry stroje S 2500 CNC 

SOUSTRUH – S2500 CNC  

Řídicí systém (řízení) CNC SIEMENS Sinumerik 840 D 

Příkon stroje 80 kW 

Vzdálenost mezi hroty 25 000 mm 

Otáčky vřetene 0,45 – 91 otáček / min 

Maximální hmotnost obrobku 70 t 
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Obr. 2.3 Soustruh – SUI 250 

 

2.5.   Používané nástroje 

V současné době se používají k obrábění hlavních hřídelí 3.6 MW nástroje firmy 

PRAMET. U těchto VBD (viz. obr. 2.4, 2.5, 2.6) dosáhla firma nejlepšího poměru výkonu 

a ceny. V tabulce 2.4 jsou uvedeny VBD této firmy včetně řezných parametrů. 

 

Tab. 2.4 Stávající používané VBD včetně řezných parametrů 

 

o
z
n

a
č
e
n

í  

PARAMETRY 

   

          
  

     
   

     

 

V
B

D
 

SCMT 380932E – OR 6635 55 2 20 

SNMX 251224S - SR 45 1,1 20 

RCMX 2506 MOS – 37 6630 95 1 5 
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Použité soustružnické nože pro vnější soustružení (viz. obr. 2.7, 2.8, 2.9) mají 

označení: 

 PRSCR 4040 S 25  

 PSKNR 5050 T 2512 - A 

 PSBNR 5050 T 2512 - A 

 

Obr. 2.4, 2.5, 2.6 VBD PRAMET [11] 

     

a    b    c 

a) SCMT 380932E-OR  b) SNMX 251224S-SR c) RCMX 2506 MOS-37 
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Obr. 2.7 Rádiusový nůž s označením PRSCR 4040 S 25 [11] 

 

Obr. 2.8 Ubírací nůž čelní s označením PKSNR 5050 T 2512 – A [11] 

 

 

 

Obr. 2.9 Ubírací nůž oboustranný s označením PSBNR 5050 T 2512 - A [11] 
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3. Návrh racionalizace výroby 

Technologie výroby hlavních hřídelí se postupně vyvíjí. Především vývoj nástrojů pro 

obrábění a zvyšování řezných parametrů je důvodem zavádění nových VBD do výroby. 

Firma tyto nové nástroje pravidelně testuje a nasazuje do reálného procesu obrábění 

hlavních hřídelí. Výsledky se po určité době vyhodnocují v rámci ekonomických kritérií. 

Úspory ve výrobě netvoří jenom nové nástroje, ale i řešení jiných technických a 

technologických problémů, které se občas objeví při výrobě a obrábění většího počtu kusů 

různě velkých hlavních hřídelí, nebo při zavádění úplně nových typů do výroby.  

 

3.1.   Návrh nové technologie upínání hlavní hřídele pro opracování na soustruhu 

Nově navržený způsob upínání pomocí stavitelné samostředící desky (viz. obr. 3.1) má 

za cíl zrušení operace frézování vnitřního průměru hřídele. Díky tomu odpadne výroba 

pomocných prvků k upínání různých typů hlavní hřídele, které slouží k ustavení do osy pro 

konečné soustružení dříku včetně tvarových ploch. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.4, 

aktuálně používané stroje pro obrábění hlavních hřídelí jsou vytíženy téměř na 100%. Tím 

blokují výrobu dalších výrobků o velkých rozměrech a hmotnostech. Proto navrhuji 

vyrobit tzv. stavitelné samostředicí desky také pro další typy hlavních hřídelí, které nám 

uvolní kapacitu frézovacích strojů. Stavitelná  samostředicí deska je výrobkem firmy a ta 

mi nepovolila zveřejnění technické dokumentace. Proto pro představu uvádím pouze 

zjednodušený náčrt.  

 

Obr. 3.1 Náčrt samostředicí desky pro hlavní hřídele o výkonu 3.6 MW 
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3.2.   Návrh úpravy technologického postupu opracování 

Návrh nového technologického postupu opracování má za cíl urychlit výrobu a tím 

snížit náklady. Veškeré změny musí proběhnout se souhlasem zákazníka při dodržení 

všech předepsaných a požadovaných norem a zkoušek. 

Vnější čelo a průměr příruby bude opracován s přídavkem +10 mm na plochu, dřík a 

osový otvor s přídavkem +10 mm na plochu (viz. obr. 3.2). Následuje kalení, popuštění a 

zkoušky dle příslušných dokumentů. Po TZ se provede konečné opracování na soustruhu 

včetně vrtání osového otvoru, a to s přídavkem +5 mm na plochu pro finální opracování 

v kooperaci (viz. obr. 3.3). 

V příloze C je uvedený nový postup opracování. 

 

 

Obr. 3.2 Model hřídele před tepelným zpracováním 
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Obr. 3.3 Finální opracování hlavní hřídele větrné elektrárny v kooperaci 

 

3.3.   Výrobní časy u navrhované úpravy technologického postupu opracování 

Na základě podkladů pro úpravu technologického postupu jsou všechny informace 

zaneseny do firemního systému ORACLE. V první fázi se v systému vytvoří kompletní 

technologický postup, který obsahuje strojní opracování, veškeré rozměrové kontroly 

včetně zkoušek (mechanické vlastnosti, ultrazvukové zkoušky atd.), které musí být 

provedeny.  

Výpočet normy spotřeby času se provádí v aplikaci VNORMS (Vítkovický normativ), 

která je součástí systému ORACLE. Na obr. 3.4 uvádím základní panel aplikace 

VNORMS pro vstupní data. Kromě základních podmínek pro výpočet jako je délka řezu, 

úběr materiálu, třída obrobitelnosti, je možnost změny předvolené velikosti řezné rychlosti, 

posuvu dle volby obráběného povrchu (surový, opracovaný), výsledná drsnost opracování 

atd.   
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Obr. 3.4 Část výpočtu strojního času opracování vytvořený v aplikaci VNORMS 

 

3.4.   Nástroje pro testování a dosažené výsledky 

Pro testování byly navrženy VBD od tří různých výrobců. Základním požadavkem 

byla stanovena jakost obráběného povrchu, životnost nástroje a pořizovací cena nástrojů 

(uvádím katalogovou cenu). V tabulce 3.1 jsou uvedené výsledky. Nejlépe vyhověla 

destička PRAMET. 

 

Tab. 3.1 Porovnání VBD v testu  

VÝROBCE JAKOST POVRCHU [Ra] ŽIVOTNOST [min] CENA [Kč] 

PRAMET 25 60 1 081 

SUMITOMO 25 15 1 950 

BOEHLERIT 25 30 1 434 

 

VBD byly podrobeny různým řezným podmínkám. Prvotně byly nastaveny startovní 

parametry na základě doporučení výrobce. Následně byla zvýšena řezná rychlost dle 

požadavku technologa. U dvou ze tří VBD došlo k rychlému opotřebení. Proto byly řezné 

parametry těchto VBD sníženy až pod hranici startovních parametrů, které doporučil 
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výrobce. Z údajů dvou rozdílných testů byly nakonec stanoveny konečné podmínky pro 

soustružení a celkový čas hrubování výkovku na rozměry. Konečné řezné parametry 

jednotlivých VBD uvádím v tabulce 3.2. 

Základní druhy opotřebení jednotlivých VBD při testování: 

Sumitomo  

 Dochází k plastické deformaci (viz. obr. 3.5) 

 Špatné tvorbě třísky 

 Hřebenovité trhliny (viz. obr. 3.6) 

Boehlerit  

 Destrukce destičky - praskání v podélném směru (viz. obr. 3.7) 

Pramet  

 Dochází k plastické deformaci (vykazuje lepší vlastnosti než dvě předchozí 

testované destičky) 

 

              

Obr. 3.5 Plastická deformace špičky [11]  Obr. 3.6 Hřebenovitá trhlina [11] 
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Obr. 3.7 Destrukce břitu [11] 

 

Tab. 3.2 Parametry jednotlivých VBD a dosažené výsledky 

VBD SCMT 380932 PRAMET SUMITOMO BOEHLERIT 

             50 48 38 

       1,8 2 1,7 

        25 15 30 

Q [cm³        ] 2 250 1 440 1 938 

D [mm] L [mm] Q [cm³] T [     ] T [     ] T [     ] 

830 800 432 629 192 300 223 

840 570 315 721 140 219 163 

876 198 119 273 53 83 62 

840 170 94 162 42 65 49 

876 718,5 432 817 192 301 223 

889 60 37 224 17 26 19 

936 67,5 46 422 21 32 24 

996 46,5 36 211 16 25 19 

1056 32 28 012 12 19 14 

1100 440 417 934 186 290 216 

1136 223,5 226 414 101 157 117 

1196 52 58 390 26 41 30 

1256 34,5 24 767 11 17 13 

1316 25,5 503 018 224 349 260 

1676 54 418 959 186 291 216 

1926 218,5 189 276 84 131 98 

Čas celkem 1 503 2 348 1 745 
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Na základě objemu odebraného materiálu uvádím pro názornost výkonnost obrábění 

testovaných VBD v grafu 1. 

 

Graf 1 - porovnání výkonnosti obrábění testovaných VBD 

 

Q =                                  (3.1) 

Kde: 

Q – odebraný objem materiálu                 

   – hloubka řezu        

f – posuv na otáčku        

   – řezná rychlost              

 

3.5.   Nové VBD a řezné podmínky pro soustružení 

VBD se liší od původně používaných materiálem, z kterého jsou vyrobeny (viz. obr. 

3.8, 3.9, 3.10). Nově testované VBD dosahují vyšší řezné parametry ve srovnání 

s původními (viz. tab. 3.3): 
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PRAMET 2 250 

SUMITOMO 1 440 

BOEHLERIT 1 938 
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Materiál T9315:  

 Funkčně gradientní substrát s jemnou strukturou 

 Prioritně určený pro obrábění materiálu skupiny P (dále K a H) 

 Speciální úprava povrchu po povlakování 

 Vysoce univerzální materiál s vyváženým poměrem otěruvzdornosti a provozní 

spolehlivosti 

 Silný MT-CVD povlak s dominantní vrstvou Al2O3 

 Kontinuální až lehce přerušovaný řez [11] 

 

 

Obr. 3.8 Materiál T9315 [11] 

 

Materiál T9325:  

 Funkčně gradientní substrát 

 Prioritně určený pro obrábění materiálu skupiny P a M (dále K a S) 

 Speciální úprava povrchu po povlakování 

 Vysoce univerzální materiál s velmi dobrou provozní spolehlivosti 

 Středně silný povlak nanesený metodou MTCVD 

 Kontinuální i přerušovaný řez [11] 
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Obr. 3.9 Materiál T9325 [11] 

Materiál T9335:  

 Funkčně gradientní substrát se střední velikosti zrna 

 Určený pro obrábění materiálů skupiny P a M (dále S) 

 Speciální úprava povrchu po povlakování 

 Materiál vyznačující se velmi vysokou houževnatostí 

 MTCVD povlak střední tloušťky 

 Kontinuální i silně přerušovaný řez [11] 

 

 

Obr. 3.10 Materiál T9335 [11] 

 

Tab. 3.3 Řezné parametry nových VBD 

 

o
z
n

a
č
e
n

í  

PARAMETRY 

   

          
  

     
   

     

 

V
B

D
 

SCMT 380932E – OR 9335 60 2,2 30 

SNMX 251224S – SR 9325 50 1,2 20 

RCMX 2507 MOS – 37 9315 100 1,2 5 
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4. Technicko-ekonomické zhodnocení 

Kapitola se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením. Nově navržená technologie 

výroby, nové nástroje firmy PRAMET a použití stavitelné samostředící desky ve výrobě 

představují uspořené finanční prostředky pro výrobu hlavní hřídele.  

 

4.1.   Náklady a úspora stavitelné samostředící desky 

Zhotovení stavitelné samostředící desky je cca 98 800 Kč. Návratnost investice je po 

zhotovení 8 kusů hlavní hřídele typu 3.6 MW (viz. tab. 4.1). Jedna zakázka daného typu 

hlavní hřídele obsahuje 20 kusů a při použití stavitelné samostředící desky dojde k finanční 

úspoře 171 500 Kč, přičemž se zruší operace frézování osového otvoru (9 911 Kč) a 

soustružení (lícování) středících zátek (3 604 Kč). Tímto vznikne celková úspora za 

odstraněné operace ve výši 13 515 Kč. 
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Tab. 4.1 Úspora za zrušené operace x stavitelná samostředící deska (20 ks hřídelí) 

POČET KUSŮ ÚSPORA [Kč] NÁVRATNOST [Kč] 

1 13 515 -85285 

2 27 030 -71770 

3 40 545 -58255 

4 54 060 -44740 

5 67 575 -31225 

6 81 090 -17710 

7 94 605 -4195 

8 108 120 9320 

9 121635 22835 

10 135150 36350 

11 148665 49865 

12 162180 63380 

13 175695 76895 

14 189210 90410 

15 202725 103925 

16 216240 117440 

17 229755 130955 

18 243270 144470 

19 256785 157985 

20 270300 171500 

 

4.2.   Porovnání časové a finanční úspory obou technologií opracování  

V tabulce 4.2 jsou porovnány spotřeby času obou technologií pro výrobu hlavních 

hřídelí o výkonu 3.6MW. Stávající technologie vykazuje 261,4 hodiny, kdežto navrhovaná 

nová technologie vykazuje 185,1 hodiny.  

Celková cena opracování stávající technologie je:        227 085,4 Kč 

Celková cena opracování nové technologie je:             168 284,4 Kč  

Úspora:           58 801 Kč 
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Tab. 4.2 Zhodnocení spotřeby času obou technologií 

STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE NAVRHOVANÁ TECHNOLOGIE 

Operace Čas [hodiny] Operace Čas [hodiny] 

Tryskat  6,0 Tryskat  6,0 

Rýsovat  3,5 Rýsovat  3,5 

Zavrtat  9,0 Zavrtat  9,0 

Soustružit-příruba +20 15,1 - - 

Soustružit-dřík +20 20,8 - - 

Soustružit-příruba +13 10,5 Soustružit-příruba +10 18,0 

Soustružit-dřík +13 17,5 Soustružit-dřík +10 30,2 

Jádrové vrtání 17,0 Jádrové vrtání 17,0 

Upravit před TZ 4 Upravit před TZ 4,0 

TZ - TZ - 

Tryskat  6,0 Tryskat  6,0 

Rýsovat  2,5 Rýsovat 2,5 

Frézovat otvor 11,0 - - 

Soustružit-dřík +10 25,0 Soustružit dřík +5 19,9 

Soustružit-příruba +10 8,5  - 

Osový otvor hotově 35,0 Osový otvor hotově 35,0 

Soustružit středící zátky 4,0   

Soustružit dřík +5 30,0 - - 

Soustružit přírubu +5 16,0 Soustružit přírubu +5 14,0 

Zámečníci  20,0 Zámečníci  20,0 

Celkem 261,4 Celkem 185,1 
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4.3.   Náklady na nástroje stávající a nové technologie 

Současné náklady na VBD pro výrobu 1 kusu a 20 kusů hlavní hřídele jsou uvedeny 

v tabulce 4.3 

Tab. 4.3 Současné náklady [19] 

P
R

A
M

E
T

 

OZNAČENÍ VBD / Kč ∑ Kč VBD / Kč ∑ Kč 

SCMT 380932E – OR 6635 1 / 2 000 2 000 20 / 2 000 40 000 

RCMX 2507 MOS – 37 6630 1 / 835 835 20 / 835 16 700 

SNMX 251224S – SR 6630 2 / 1 271 2 542 40 / 1 271 50 840 

Celkem 1 kus 5 377  20 kusů 107 540  

 

Náklady na nové VBD pro výrobu 1 kusu a 20 kusů hlavní hřídele jsou uvedeny 

v tabulce 4.4 

Tab. 4.4 Nové náklady na nástroje pro výrobu 1 ks hlavní hřídele [19] 

P
R

A
M

E
T

 

OZNAČENÍ VBD / Kč ∑ Kč VBD / Kč ∑ Kč 

SCMT 380932E – OR 9335 1 / 1 081 1 081 20 / 1 081 21 620 

RCMX 2507 MOS – 37 9315 1 / 883 883 20 / 883 17 660 

SNMX 251224S – SR 9325 2 / 1 346 2 692 40 / 1 346 53 840 

Celkem 1 kus 4 656  20 kusů 93 120 

 

Tab. 4.5 Celková úspora 

CELKOVÉ ÚSPORY PŘI OPRACOVÁNÍ 20 KS HLAVNÍCH HŘÍDELÍ 3.6 MW 

ÚSPORA Kč 

Stavitelná samostředící deska 171 500 

Opracování (nová technologie) 1 176 020 

Nové VBD 14 420 

Celková úspora 1 361 940 
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5. Závěr  

Téma moji bakalářské práce je: Racionalizace výroby hlavních hřídelí větrných 

elektráren. V této práci byla řešena racionalizace z několika pohledů. 

V úvodu práce jsou popsány základní informace z oblasti technologie soustružení. Ve 

druhé části je popsán materiál, který se používá k výrobě hlavních hřídelí větrných 

elektráren o výkonu 3.6 MW. Dále současná výroba s rozborem výrobních strojů, 

použitých nástrojů a technologický postup, konkrétně typu 3.6 MW. Racionalizace výroby 

je řešena z několika pohledů. Jedná se o vedlejší upínací časy a změnu technologického 

postupu výroby. Celá technologie (technologický postup) musí odpovídat 

MANUFACTURING AND INSPEKCION PLAN schválený konečným zákazníkem. 

Návrh nového technologického postupu a tím i změny MIP byl zaslán zákazníkovi, který 

dané změny schválil. 

Obecně výroba hlavních hřídelí větrných elektráren je ve firmě zavedena už několik 

let. V průběhu času se jejich počty navyšovaly a typy rozrůstaly. Pro udržení 

konkurenceschopnosti firmy je racionalizace nedílnou součástí každého jejího výrobního 

procesu. 

V části racionalizace výroby se zabývám snížením upínacích časů s použitím 

stavitelných samostředících desek, návrhem změny technologického postupu výroby a 

požívaných nástrojů. Následně jsou porovnány výrobní náklady na stávající a nově 

navrhované technologie. Návratnost investice do stavitelných samostředících desek je 

vyčíslena v minimální výrobě 8 kusů hlavních hřídelí větrných elektráren typu 3.6 MW. 

Celková úspora výroby 20 kusů hlavní hřídele je ve výši 1 361 940 Kč (viz. tab. 4.5). 
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Příloha A:  Materiálový list oceli: 42CrMo4 

 

 



 

Příloha B:  Stávající technologický postup obrábění hlavní hřídele   

 

Operace Stroj Popis práce Hodiny 

10 09863/11 Vstupní kontrola   

20 26134/86 Tryskat  6 

30 09412/14 Rýsovat s ohledem na přídavky 3,5 

 

40 

 

14828/11 

Upnout, středit a zavrtat středicí důlek A 20/90° dle 

ČSN 014916 (2x), frézovat 4 plošky pro upnutí ze 

strany čepu  

 

9 

 

50 

 

14167/13 

Hrubovat průměr příruby a vnější čelo až k hrotu dle 

hrubovacího výkresu +20 mm/pl. 

 

15,1 

 

60 

 

14167/13 

Upnout za přírubu, středit a soustružit dřík a vnitřní 

čelo příruby dle hrubovacího výkresu +20 mm/pl., 

zatočit ložisko na D 1100 dle výkresu 

 

20,8 

 

 

70 

 

 

14167/13 

Upnout stranou čepu do čelistí, středit, kontrolovat 

házivost, hrubovat vnější čelo D 1476, odstranit zbytek 

materiálu, čelo od průměru D 800 k ose provést na Ra 

3,2 pro BT, srazit hrany 4x45 ST PRO TZ dle 

hrubovacího výkresu +13 mm/pl. 

 

 

10,5 

 

 

 

80 

 

 

44164/13 

Upnout za přírubu, středit a soustružit dřík včetně 

vnitřního čela příruby dle hrubovacího výkresu +13 

mm/pl., přetočit průměr zkoušky a délku zkoušky 

srovnat na 200 mm, zatočit ložiska (2x) šířky 25 mm, 

srazit hrany 4x45° pro TZ 

 

 

17,5 

 

90 

 

04864/11 

Upnout, středit a jádrovat otvor na D 480 dle 

hrubovacího výkresu +13 mm/pl. 

 

17 

100 09421/14 Odjehlit, očistit, upravit vývrt před TZ 4 

110 09872/11 Rozměrová kontrola  

120 09421/14 Razit značení pro TZ  

130 09863/11 Odeslat k TZ  

140 TZ TZ  

150 09863/11 Kontrola protokolů  

 

 

   



 

Operace Stroj Popis práce Hodiny 

160 26134/86 Tryskat 6 

170 09412/14 Rýsovat 2,5 

180 14828/11 Středit dle otvoru, lícovat otvor z obou stran dle 

vyrobených středicích zátek D 490 

11 

190 24145/12 Soustružit středící zátky 4 

200 09421/14 Naklepnout středicí zátky  

 

210 

 

44164/13 

Upnout za přírubu, středit a hrubovat dřík včetně 

vnitřního čela příruby dle hrubovacího výkresu +10 

mm/pl., zatočit ložiska pro BT (2x) šířky 250 mm, 

upíchnout zkoušku, srovnat a vyhladit čelo pro vrtání 

 

25 

 

220 

 

44164/13 

Upnout za čep, středit a soustružit přírubu včetně čelní 

plochy na rozměry dle hrubovacího výkresu +10 

mm/pl., čelo od průměru D 800 k otvoru provést na Ra 

3,2 pro BT 

 

8,5 

 

230 

 

04864/11 

Upnout, středit a vrtat osový otvor hotově dle 

hrubovacího výkresu +10 mm/pl. 

 

35 

240 09421/14 Očistit a připravit pro kontrolu  

250 09873/11 Zkouška UZ, vystavit protokol  

260 09421/14 Očistit po zkoušce  

270 09872/11 Rozměrová kontrola vývrtu  

280 09421/14 Nasadit středicí desky a dotáhnout  

 

 

290 

 

 

44164/13 

Upnout, středit (přírubou do čelistí) a soustružit mezi 

hroty dle hrubovacího výkresu +5 mm/pl. (vycházet 

z vrtání) hotově celý dřík včetně tvarových přechodů a 

vnitřního čela příruby, na průměru D 1070 vyhladit 

ložisko pro lunetu 

 

 

30 

 

300 

 

44164/13 

Upnout čepem do čelisti, středit a soustružit hotově dle 

hrubovacího výkresu vnější průměr příruby včetně 

levého čela příruby, hotově soustružit sražení 200x45° 

v otvoru 

 

16 

310 09421/14 Odjehlit, očistit, připravit pro kontrolu 20 

320 - 

380 

09877/11 

09863/11 

Závěrečné zkoušky, rozměrové kontroly, vystavení 

protokolů, předání zákazníkovi 

 



 

Příloha C:  Nový technologický postup obrábění hlavní hřídele 

 

Operace Stroj Popis práce Hodiny 

10 09863/11 Vstupní kontrola  

20 26134/86 Tryskat  6 

30 09412/14 Rýsovat s ohledem na přídavky 3,5 

40 14828/11 Upnout, středit a zavrtat středicí důlek A 20/90° dle 

ČSN 014916 (2x), frézovat 4 plošky pro upnutí ze 

strany čepu 

9 

50 14167/13 Upnout stranou čepu do čelistí, středit a soustružit 

průměr a vnější čelo příruby včetně osazení D 1470 až 

k hrotu dle hrubovacího výkresu +10/13 mm/pl., srazit 

hrany 4x45° pro TZ, vnitřní R min. 5 mm 

18 

60 44164/13 Upnou za přírubu, středit a soustružit dřík včetně 

vnitřního čela příruby dle hrubovacího výkresu +10/13 

mm/pl., soustružit dřík včetně vnitřního čela příruby a 

přetočení průměru zkoušky dle hrubovacího výkresu 

+10 mm/pl., zatočit ložiska (2x), srazit hrany 4x45° 

pro TZ 

30,2 

70 04864/11 Upnout, středit a jádrovat otvor na D 480 dle 

hrubovacího výkresu +10 mm/pl. 

17 

80 09421/14 Odjehlit, očistit, upravit vývrt před TZ 4 

90 09872/11 Rozměrová kontrola - 

100 09421/14 Razit značení pro TZ - 

110 09863/11 Odeslat k TZ - 

120 TZ TZ - 

130 09863/11 Kontrola protokolů - 

140 26134/86 Tryskat 6 

150 09412/14 Rýsovat 2,5 

 

 

 



 

 

Operace Stroj Popis práce Hodiny 

160 34169/13 Upnout za přírubu, středit a soustružit hotově celý dřík 

dle hrubovacího výkresu +5 mm/pl. Včetně tvarových 

přechodů a vnitřního čela příruby, zatočit ložiska pro 

BT (2x) šířky 250 mm, upíchnout zkoušku, srovnat a 

vyhladit čelo pro vrtání 

19,9 

170 04864/11 Upnout, středit a vrtat osový otvor hotově dle 

hrubovacího výkresu +5 mm/pl. 

35 

180 09421/14 Očistit a připravit pro kontrolu - 

190 09873/11 Zkouška UZ, vystavit protokol - 

200 09421/14 Očistit po zkoušce - 

210 09872/11 Rozměrová kontrola vývrtu - 

220 34169/13 Upnout, středit (čepem do čelisti) a soustružit hotově 

dle hrubovacího výkresu +5 mm/pl. vnější průměr 

příruby včetně levého čela příruby a osazení D 1460, 

hotově soustružit sražení 200x45° v otvoru 

14 

230 09421/14 Odjehlit, očistit, připravit pro kontrolu 20 

240 

- 

320 

09877/11 

- 

09863/11 

Závěrečné zkoušky, rozměrové kontroly, vystavení 

protokolů, předání zákazníkovi 

- 


