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Diplomová práce se zabývá návrhem technologie obrábění složité součásti, která se 

nachází na podvozku tažné soupravy, kde se řeší zproduktivnění strojního času u 

vybraných operací na obráběném prstenci. První část práce se zaměřuje na operaci 

frézování kabelových drážek na prstenci. Druhá část je zaměřena na výrobu vnějších závitů 

pomocí tvářecího závitníku. Zhodnocením této práce je výběr vhodných břitových destiček 

pro hrubování a dokončovací práce frézování, u nichž bylo dosaženo nejlepších výsledků 

jak u strojního času obrábění, tak co nejdelší životnost břitových destiček při optimálních 

řezných podmínkách. Taktéž výběr optimálního řešení u výroby závitů, kde je požadováno 

snížení výrobního času u závitů M16 na obrobku, tak aby nedocházelo k zalamování 

závitníku a tím následnému vzniku zmetků ve výrobě. Zmetkovitost značně poklesla právě 

tím, že se závit tváří, nikoli řeže.  
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of Ostrava, 2015, Thesis head: doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. 

This thesis deals with design of complex parts machining technology, which is located 

on the chassis of the towing assembly, where to solve productivity machining time at 

selected operation on the machining ring. The first part is focused on the operation milling 

cabel grooves. The second part is focused on the production of threads with forming taps. 

Evaluation this thesis is selection appropriate cutting inserts for roughing and finishing 

milling, who have achieved the best results in both machining time and the longest 

life cutting inserts when optimal cutting conditions. Also, the selection of the optimal 

solution for production threads, where can reduce production time required for threads 

M16 on the part, so as to prevent wrapping of the tap and subsequent production scrap. 

Scrap declined significantly just by, that the thread producing by forming, no cuts. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka/Symbol Popis Jednotka 

Ø průměr [mm] 

As tažnost [mm2] 

D průměr [mm] 

HSS rychlořezné nástrojové oceli 

HV tvrdost podle Vickerse  

Kv nárazová práce [J] 

L délka strojního vrtání [mm]  

Lc délka frézované drážky [mm] 

NS náklady na strojní práci [Kč/ks] 

NSH hodinová sazba stroje [Kč/hod] 

Re výrazná mez skluzu [MPa] 

Rm pevnost v tahu [MPa] 

RO rychlořezné oceli 

SK slinutý karbid 

VBD vyměnitelná břitová destička 

T trvanlivost nástroje [min] 

f posuv nástroje na jednu otáčku [mm/ot] 

fz posuv na zub [mm] 

l délka vrtané díry, délka frézované drážky [mm] 

ln délka náběhu [mm] 

lp délka přeběhu [mm] 

n otáčky [min-1] 

tAS strojní čas [min] 

vc řezná rychlost [m.min-1] 

vf posuvová rychlost [mm.min-1] 

ve rychlost řezného pohybu [m.min-1] 

z počet zubů (břitů) nástroje 

=> z toho plyne 

EU Evropská unie 
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1 Úvod 

Strojírenský průmysl má dlouholetou tradici. Vzhledem k neustálému vývoji 

technologií, u nichž se klade důraz na přesnost, čas a kvalitu, jež jsou rozhodujícími 

aspekty nejen pro výrobu, ale i pro odbyt. Ruku v ruce s tím jde přeprava materiálu, 

polotovarů či finálních výrobků, často nadměrných rozměrů. K tomu slouží vleky, jež lze 

přizpůsobit konkrétnímu rozměru nákladu.  

Téma diplomové práce, které jsem si vybral, bylo pro mě jasnou volbou. U stejné 

společnosti jsem řešil již bakalářskou práci. Vstřícnost a ochota při předchozí spolupráci 

mi usnadnila rozhodování. 

 Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám 

problematikou a efektivitou obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Následuje navržení 

vhodného obráběcího stroje a řezných nástrojů pro opracovávaný montážní upevňovací 

kroužek neboli prstenec. Praktická část se zaměřuje na ověření navržené technologie 

s technicko-ekonomickou návratnosti. 

Nedílnou součástí nynějšího automobilového průmyslu, je přeprava nadměrných 

nákladů, jako jsou turbíny, části jaderných reaktorů, lodí atd. Tímto se zabývá německá 

společnost Goldhofer jež spolupracuje s českou firmou HOPAX, která pro ně vyrábí určité 

typy podvalníků. 

Diplomová práce je zaměřena na efektivnější opracování prstenců, které se nachází na 

vleku nad nápravou, kde je uložena kabeláž vleku a zatížena pístnicí s tlumičem nápravy. 

Cílem této práce je vylepšení technologického postupu u prstencové součásti, s důrazem na 

lepší životnost nástrojů a strojního času součásti, aby se firmě HOPAX vyplatila vlastní 

výroba a ne dovoz od německé firmy, se kterou je v kooperaci. 
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2 Obecná charakteristika daného problému 

2.1 Historie společnosti HOPAX 

 

Obr. 1 Sídlo společnosti HOPAX s.r.o. [1] 

 

Společnost HOPAX s.r.o. byla založena v roce 1994. Počáteční produkty byly různé 

ocelové konstrukce bez opracování. [1] 

Po roce 2000 se společnost rozhodla orientovat i na zahraniční zákazníky, především z 

Německa, Anglie, Holandska, Švýcarska a Norska. Vlivem zahraničního obchodování 

došlo ke změně nároků na výrobu, z nichž vyplynuly nové technologické požadavky. [1] 

V letech 2001 až 2008 tak došlo k prudkému rozvoji společnosti HOPAX s.r.o. Při 

hospodářské krizi nedošlo k zastavení investic, ale naopak k dalšímu rozvoji. [1] 

Svařence a opracování, to jsou dvě divize společnosti HOPAX s.r.o. Součástí divize 

„Výroba svařenců“ je i montážní pracoviště, kde je prováděna mechanická montáž, 

případně i montáž rozvodů hydrauliky, pneumatiky a chlazení. [1] 

V současnosti je společnost HOPAX s.r.o. moderní strojírenskou firmou, se schopností 

plnit náročné požadavky zákazníků. Svědčí o tom i dlouholetá spolupráce s norskou 

společností vyvíjející a dodávající technologie pro průzkum a odbývání mořského dna. [1] 
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2.2 Problematika dané součásti 

Firma HOPAX s.r.o. vyrábí vleky s tažným zařízením, které se používají k přepravě 

velkých a těžkých kusů (např. lodí, vagónů, jeřábu atd.). Vleky se mohou spojovat za sebe 

nebo vedle sebe tak, aby tvořily potřebnou plochu pro přepravovanou součást. Materiál se 

kterého se vleky vyrábějí je převážně HERDOX a WELDOX 700 E. Což je poměrně tvrdý 

materiál, který se musí obrábět slinutými karbidy s daným povlakem. Součást kterou řeším 

v diplomové práci je na (Obr. 2). Firma HOPAX s.r.o. má požadavek na snížení strojního 

času, který se nyní pohybuje okolo 8 hodin na kus. 

 

 

Obr. 2 Prstenec (montážní upevňovací kroužek) 3D pohled 
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2.3 Původní technologie – pracovní postup 

Polotovar prstence je výpalek s přídavkem 5 mm na každou stranu. 

 

Obr. 3 Dílenský výkres s parametry pro obsluhu 

 

 

Obr. 4 Řez z výkresu prstence pro rychlé pochopení daných operací 

Původní technologický postup se strojními časy (výkres prstence viz příloha A) 

1. Výpalek upneme na frézovací stůl pomocí upínek. Čas upínání cca 30 min. 

2. Frézovat 2x vybrání pro kabeláž v šířce 80 mm do hloubky 46 mm. Musí se 

dodržet 25+0,5 dle tloušťky plechu. Viz příloha (výkres) řez A-A. Na konci 

drážek frézovat 12x R5. Čas frézování drážek 100 min. Broušení HSS frézy po 

každé drážce. 

3. Frézovat vybrání pro kabeláž v šířce 70 mm do hloubky 35 mm. Dodržet 

25+0,5 dle tloušťky plechu. Viz příloha (výkres) řez B-B. Frézovat úkos 15°. 



13 

 

Na konci drážky frézovat 6x R5. Čas frézování drážky 46 min. Broušení HSS 

frézy po každé drážce. 

4. Řezat 1x M36 skrz se zahloubením Ø 60 mm do hloubky 17 mm. Čas vrtání a 

řezání závitu 10 minut. 

5. Vrtat 24x Ø 14 mm pro M16 skrz se zahloubením Ø 18 mm do hloubky 32 

mm. Závit M16 neřezat (zavity řezat až v sestavě svařence, ručním 

závitníkem). Čas vrtání všech 24 otvoru 8 min. 

6. Na hraně délky 620 mm srazit hranu 6 x 45°. Čas frézování sražení 8 min. 

7. Kus přepnout otočit a ustavit na krátké pomocné čepy kvůli středění. Čas 

upnutí a středění cca 30 min. 

8. Osazení do hloubky 3 mm nefrézovat – bude opracováno až po navaření do 

sestavy. 

9. Na obvodu (R400) frézovat sražení 11 x 45° (jsou připočteny 3 mm kvůli 

osazení). Čas frézování sražení 15 min. 

10. Na R349,8 frézovat v délce 620 mm frézovat sražení 22 x 45° (jsou připočteny 

3 mm kvůli osazení). Dodržet rozměr 305-0,5 mm! Čas frézování sražení 25 

min. 

11. V délce 350 mm frézovat R10. Čas frézování 3 min. 

 

Strojní čas - obrábění a upínání (4,45 hod.), vrtání a ruční řezání závitů (3,2 hod.). 

Při tomto technologickém postupu tedy dosahujeme strojního času 7,65 hod. Pro firmu 

tudíž ztrátové a neefektivní. V této práci jsem se zaměřil na snížení strojního času u dvou 

operací, které vykazovaly nejdelší strojní čas a to frézování drážek pro kabeláž a řezání 

závitu M16. 
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2.4 Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj WH(Q) 105 CNC 

Do nedávné doby se montážní upevňovací kroužek (prstenec) vyráběl právě na tomto 

stroji. Firma však získala dotaci z EU na nové obráběcí centrum, ke kterému se dostanu 

v jiné kapitole (4.1) této práce. 

Popis stroje: 

- Vyrábí společnost TOS VARNSDORF a.s., která má hlavní sídlo ve 

Varnsdorfu. 

- Stroj je souvisle řízený systémem HEIDENHAIN iTNC530 

- Je schopen opracovávat obrobek z více stran. 

- Vysoké řezné parametry a velké množství technologických funkcí předurčuje 

tento stroj k velmi náročným technologickým operacím. 

- Stroj má univerzální užití díky souvislému řízení souřadnic X, Y, Z a W a 

otočnému polohovatelnému stolu. 

- Stroj lze dovybavit řadou přídavných technologických zařízení. 

[1] 

 

Obr. 5 Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj WH(Q) 105 CNC [1] 
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Tab. 1 Maximální pojezdy stroje 

X 1800 mm 

Y 1600 mm 

Z 1250 mm 

W 630 mm 

 

 

 

Obr. 6 Pracovní osy stroje [2] 

 

2.5 Obrázky vleků značky Goldhofer 

 

 

Obr. 7 Osminápravový vlek [3] 
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Obr. 8 Vlek skládající se z osmi podvozků [1] 

 

 

Obr. 9 Vleky v provozu [1] 

 

 

Obr. 10 Vleky v provozu [1] 
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3 Problematika obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

3.1 Efektivní obrábění těžkoobrobitelných materiálů  

Jelikož jsou kladeny vysoké požadavky na použití řezných nástrojů (kdy obráběcí dílce 

jsou z důvodu tenkých stěn náchylnější k deformacím), je vždy velkou výzvou kvalitně 

provedené obrábění korozivzdorných, žáruvzdorných či tvrzených ocelí nebo superslitin. 

Jistota vlastního procesu hraje vzhledem k vysoké ceně výrobků nezanedbatelnou roli. Je 

nutné vyrovnat se s velkými, často dynamicky se měnícími řeznými silami, čelit vysokému 

abrazivnímu opotřebení, zajistit chemickou stabilitu řezného nástroje a dostatečný odvod 

tepla, jež při obrábění vzniká. Charakter vznikající třísky v některých případech způsobuje, 

že velká řezná síla působí v těsné blízkosti břitu, který je tímto vystaven extrémní námaze. 

Obrábění klade vysoké požadavky na výkon obráběcího stroje, požadavky na otáčky 

vřetena či velikost posuvu v jednotlivých osách však přemrštěně náročné nejsou. [4] 

Vhodné stroje a nástroje  

Základními požadavky na stroje jsou:  

- dostatečný výkon 

- spolu s upínačem obrobku a upínačem nástroje co je dostatečně stabilní a tuhý 

- schopnost tlumit vibrace 

- účinný odvod třísek 

- výkonné chlazení musí eliminovat vliv vnějších i vnitřních zdrojů tepla (velkou 

výhodou je tepelně symetrická konstrukce stroje) [4] 

Předností a předpokladem pro vysokou produktivnost je sofistikovaný software, který 

zabezpečí vhodnou strategii obrábění, při níž je nástroj rovnoměrně namáhán a řezné síly 

kolísají jen v nezbytně nutném rozsahu. Obráběcí centra firmy Okuma tyto požadavky nad 

míru splňují. Disponují optimálně rozmístěnými plochými vedeními až se čtyřnásobnými 

valivými hnízdy, tlumícími vibrace a účinně zabraňujícími nežádoucím změnám polohy 

vlivem řezných sil. Vysokou tuhost strojům dodává diagonální žebrování, jehož základní 

komponenty jsou odolné jak proti ohybu, tak i proti krutu (obr. 11). [4]  
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Obr. 11 3D schematická sestava stroje [4] 

 

Odolnost proti vibracím je u strojů Okuma dána nejen jejich koncepcí, ale i 

inteligentními systémy Machining Navi pro potlačení vibrací během obráběcího procesu. 

Tepelné deformace snižuje jak promyšlená koncepce strojů, tak i systémy kompenzace 

teplotních deformací TFC (obr. 12) a bezpečnosti procesu přispívá vyspělý antikolizní 

systém CAS. [4] 

 

Obr. 12 Antikolizní systém CAS [4] 

U extrémě náročných a velkých obrobků lze využít nabídky portálové koncepce. 

Nástroje pro opracování těžkoobrobitelných materiálů musí mít řeznou část zhotovenou z 

řezného materiálu, který je v dostatečné míře odolný proti namáhání při vysokých 

teplotách, proti vzniku plastické deformace a odolává abrazivnímu opotřebení i chemické 

reakci mezi třískou a řezným materiálem. Pro tyto účely nabízí Iscar řadu jakostí slinutého 
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karbidu, především IC807, IC808, IC330, IC380 a IC908. Jedná se o houževnaté 

submikronové substráty, opatřené TiAlN PVD nebo TiAlN+TiN PVD povlakem v 

provedení SumoTec, jež se vyznačují speciální úpravou, zvyšující jejich životnost a 

spolehlivost. V nabídce jsou i nepovlakované slinuté karbidy IS9 a IS20, whisker keramika 

IW7 a konečně řezné materiály na bázi CBN. Co se konstrukce nástroje týče, je žádoucí 

vysoce stabilní upnutí břitové destičky i možnost přivedení chladicí kapaliny do těsné 

blízkosti břitu pod vysokým tlakem. Představitelem vhodných frézovacích VBD jsou 

například destičky HELI2000 Chatterfree, vyznačující se asymetrickým tvarem a dvěma 

různými řeznými hranami ve šroubovici. Ty se do tělesa nástroje montují střídavě, aby 

bylo dosaženo maximálního efektu potlačení vibrací. Účinné dělení třísky zajišťují 

destičky P290 ACKT s děleným ostřím a pozitivní geometrií. Tyto jsou v tělese uloženy 

střídavě s lehkým axiálním přesazením. Tím se efekt dělení třísky násobí a je vítané u 

nástrojů s velkým vyložením a pro práci v hlubokých dutinách. Vysoce pozitivní geometrií 

disponují jednostranné destičky řady HM390 TDKT se třemi břity ve šroubovici i 

oboustranné destičky H690 TNKX s 6 využitelnými břity, rovněž ve šroubovici (obr. 13).   

[4] 

 

Obr. 13 Břitové destičky H690 TNKX s 6 využitelnými břity [4] 

Oba poslední jmenované typy se vyznačují lehkým řezem, odolností proti vibracím, 

jsou vhodné i pro práci do rohu, tedy pod úhlem 90°. Pro zhotovování dutin forem či 

obrábění lopatek jsou určeny quasi kruhové oboustranné destičky řady H606 RXCU s 

vysoce pozitivní geometrií.  Jsou na každé straně složeny ze tří kruhových segmentů 

majících i hladicí funkci. Poskytují tedy uživateli celkem šest břitů a další jejich výhodou 

je inovované uložení do prizmatu s vysokou tuhostí. Stále se rozšiřuje řada tangenciálních 

břitových destiček a příslušných nástrojů. Za všechny lze jmenovat řadu oboustranných 

VBD T490 pro frézování do rohu pod úhlem 90° s břity, opatřenými děličem třísky. Zde 

http://www.technickytydenik.cz/obrazek/52a83006515bc/3.jpg
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dělič zlepšuje odvod třísky z třískového prostoru nástroje a umožňuje tedy práci s větší 

šířkou záběru; tady se užívá střídavá montáž destiček. Pro těžké operace je doporučován 

opět VBD řady T465 pro práci s úhlem nastavení 65° (obr. 14). [4] 

Obr. 14 VBD pro práci s úhlem nastavení 65° [4] 

Sesterská společnost Iscaru, firma Ingersoll, se chlubí oboustrannými VBD typu 

GoldMax 8. Disponují celkem osmi břity s výrazně pozitivní geometrií a novým, tužším 

způsobem upínání. Jednou ze zajímavých novinek jsou i oboustranné radiální VBD typu 

IQ 845 s celkem osmi řeznými břity a wiper efektem. Při soustružení těžkoobrobitelných 

materiálů se nabízí několik úprav, které tímto zvyšují tuhost upnutí VBD (nový tvar 

upínací páky Combi D Lock, systém Safe T Lock, využívající prizmatického tvaru 

dosedací plochy VBD, systém Dove IQ Turn pro upnutí oboustranných VBD s 

rybinovitým tvarem jejich boků a tuhé systémy upnutí zapichovacích VBD). V neposlední 

řadě, nelze opomenout typy nástrojů s vysokotlakým vnitřním přívodem chladicí tekutiny 

Jet HP Line, jež mohou pracovat s tlaky 300–340 barů (obr. 15). [4] 

Obr. 15 Nástroje s vysokotlakým vnitřním přívodem chladicí kapaliny [4] 
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3.2 Oceli HARDOX a WELDOX 

Již několik let se na trhu vyskytují oceli s názvem HARDOX a WELDOX. Pro valnou 

část zpracovatelů se její používání stalo jakousi rutinou, avšak se najdou i tací, kteří v nich 

vidí cosi zvláštního, nedostupného až luxusního. [5] 

HARDOX a WELDOX jsou obchodní názvy a ochranné známky švédské firmy SSAB 

Oxelösund AB, jež se dlouholetou zkušeností a špičkovou technologii pro výrobu oceli 

řadí mezi elitní firmy v tomto oboru. Firma SSAB materiály HARDOX a WELDOX nejen 

vyrábí, ale i dodává zákazníkům ve formě plechu. HARDOX je plech odolný otěru. 

WELDOX je vysocepevný plech s vynikající svařitelností, kdy se jedná o kalený ocelový 

plech s nízkým obsahem uhlíku a legujících prvků tak, aby při vysokých hodnotách 

pevnosti (respektive tvrdosti) byla zajištěna jejich technologičnost, zejména svařitelnost. 

Vysokopevné konstrukční oceli WELDOX se popouštějí na vysoké teploty (cca 600°C). 

Vyšší popouštěcí teplotou vznikne ve vysokopevných konstrukčních ocelích jiná 

rovnováha mezi pevností a houževnatostí - úroveň houževnatosti je povýšena na úkor 

tvrdosti. [5] 

3.2.1 HARDOX  

Plech HARDOX je díky perfektní kombinaci mechanických vlastností, kam lze řadit 

vysokou tvrdost, houževnatost, pevnost, univerzální otěruvzdornost. Je ideální volbou pro 

výrobu, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu výroby v běžných i extrémně 

náročných podmínkách. Vysoká odolnost proti opotřebení otěrem samozřejmě zvyšuje 

životnost součástí (např. koreb výklopných vozů, korečků rýpadel, drtičů apod.). Tvrdost 

desky je zajišťováno účinným kalením na výrobní lince k tomu určené. Díky tomu má 

plech vysokou tvrdost i přes to, že v oceli je málo legovacích prvků. Plech, jež je 

konečným výsledkem, lze snadno svařovat, ohýbat či dále jakkoliv zpracovávat. Je 

dodáván v několika typech lišících se úrovní dosažené tvrdosti. V současné době jsou k 

dispozici následující materiály: HARDOX 400, HARDOX 450, HARDOX 500, HARDOX 

550, HARDOX 600 a HARDOX HiTuf. Číslo v označení materiálu odpovídá dosažené 

tvrdosti podle Brinella (HB). Označení HiTuf se užívá u materiálu určeného pro 

nejnáročnější aplikace. Dle individuálních potřeb lze zvolit vhodnou tvrdost plechu. [5] 
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Příklady vlastností materiálů HARDOX  

HARDOX 400 (370-430 HB, Rp0,2 = 1000 MPa) je univerzálním a zároveň 

nejrozšířenějším typem plechu, jež je odolný proti opotřebení, dobře ohýbatelný, 

svařovatelný a otěruvzdorný. Vzhledem k vysoké úrovni houževnatosti a bezproblémové 

svařitelnosti se často používá jako otěruvzdorný a konstrukční plech současně. [5] 

HARDOX 600 (560-640 HB, Rp0,2 = 1650 MPa) je vysoce odolný proti opotřebení. 

[5] 

HARDOX HiTuf je určen pro použití zejména v silných konstrukcích s vysokými 

nároky na odolnost proti prasknutí. Typickým použitím jsou silné demoliční střihače a 

břity. [5] 

Použití HARDOXu  

Mezi jednoznačně nejtypičtější aplikace materiálů HARDOX patří hlavně korby 

nákladních automobilů pro převážení sypkých hmot (kamení, štěrku, sutě, zeminy, písku, 

apod.). Je využíván i na lžících bagrů a nakladačů, pracovních částech různých drtičů, 

pluhů a dalších zemědělských strojů. Významně se uplatňuje i při výrobě přepravních 

kontejnerů nebo různých vodících lišt. HARDOX se používá jen na tzv. pracovních 

částech, tedy exponovaných místech s hrozícím největším opotřebením. Důvodem tohoto 

je cena. Zbytek konstrukce je obvykle z "normální oceli". [5] 

3.2.2 WELDOX 

Univerzální konstrukční vysokopevné plechy s mezemi kluzu od 355 (WELDOX 355) 

do 1300 (WELDOX 1300) MPa. Jejich jedinečnou podstatou je dosažení daného 

pevnostního stupně při zachování co nejlepší svařitelnosti materiálu. Výsledkem je např. 

ocel WELDOX 700, s mezí kluzu 700 MPa, která v tloušťce 20 mm má stejnou 

svařitelnost jako ocel 11 523. Zásadní rozdíl v mechanických vlastnostech mezi 

"klasickou" konstrukční ocelí (11 523) a vysokopevnými ocelemi WELDOX je hlavně v 

mezi kluzu a mezi pevnosti. Zbývající mechanické vlastnosti (tažnost a vrubová 

houževnatost) zůstávají při srovnání na přibližně stejné úrovni. Jak již bylo zmíněno, 

největší předností těchto ocelí je jejich svařitelnost. Vysokopevné oceli WELDOX s mezí 

kluzu 355 až 500 MPa a menší tloušťky oceli WELDOX 700 (do 20 mm) mají nižší 
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hodnotu uhlíkového ekvivalentu než ocel 11 523. V některých případech, kdy je z důvodu 

tloušťky plechu již nutné ocel typu 11 523 předehřívat, mohou být ekvivalentní tloušťky 

ocelí WELDOX 355 až WELDOX 700 svařovány bez předehřevu. A to je jistě pro mnoho 

výrobců ocelových konstrukcí velkou předností při zpracovávání materiálu. Stejně jako 

otěruvzdorný HARDOX, je i vysocepevný WELDOX dodáván v několika typech. V 

současné době se tak můžeme setkat například s WELDOX 355, WELDOX 420, 

WELDOX 460 a dále WELDOX 500, 700, 900, 960, 1030, 1100 a 1300. Uvedená čísla v 

označení materiálu vždy znamenají zaručovanou hodnotu meze kluzu v MPa. [5] 

Využití WELDOXu  

Použití a aplikace WELDOXu je jako u jiných ocelových materiálů s vyšší pevností. 

V tomto případě jde převážně o mostní konstrukce, jeřáby, podvalníky, části podvozků 

nákladních automobilů, hydraulické ruky, důlní výztuže, některé součásti zdvihacích 

zařízení a konstrukcí ropných plošin a další. WELDOXem 355 můžeme přímo nahradit 

ocel 11 523 (S355). [5] 

U ocelových plechů Weldox jsou zaručovány a hutním atestem doloženy Rp0,2, Rm, 

A5, KV a chemické složení. Oceli se dále vyrábějí s označením D, F, přičemž označení D 

znamená zaručenou hodnotu vrubové houževnatosti KV při -20°C, označení F pak při -

60°C. [6] 

Obráběná součást je z materiálu S 690 QL dle normy EN 10137. Tento materiál patří 

do jakosti plechů Weldox 700 E. [6] 

Weldox 700 je konstrukční ocel s minimální mezí kluzu 650 až 700 MPa v závislosti 

na tloušťce. Plechy se vyrábí v rozmezí tlouštěk 4 až 160 mm. [6] 

 

Tab. 2 Značení materiálu [6] 

označení dle norem 

ČSN EN 10027-1 S690QL 

ČSN EN 10027-2 1.8928 

ČSN 42 022 16 224.6 
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Tab. 3 Mechanické vlastnosti materiálu [6] 

mechanické vlastnosti 

Rm (Mpa) 790 

Re (Mpa) 685 

As (mm2) 14 

KV min (J) 39 

HV max 307 

σc (Mpa) 280 

σco (Mpa) 375 

τck (Mpa) 235 

 

 

Tab. 4 Chemické složení materiálu [6] 

Prvek Množství 

Cmax. 0,20% 

Simax. 0,60% 

Mnmax. 1,60% 

Pmax. 0,02% 

Smax. 0,01% 

Nmax. 0,02% 

Bmax. 0,01% 

Crmax. 1,50% 

Cumax. 0,30% 

Momax. 0,70% 

Nbmax. 0,06% 

Nimax. 2,00% 

Timax. 0,05% 

Vmax. 0,12% 

Zrmax. 0,15% 
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4 Návrh vhodného obráběcího stroje a řezných nástrojů pro danou 

součást 

4.1 Obráběcí stroje 

Společnost Hopax s.r.o. pořídila pro danou výrobu součástky vertikální obráběcí 

centrum MCFV 1680. Toto centrum vyrobí prstenec na dvoje upnutí. 

 

Obr. 16 Vertikální obráběcí centrum MCFV 1680 [7] 

 

Vertikální obráběcí centrum MCFV 1680 je vysoce produktivní stroj pro komplexní 

třískové obrábění. Pracovní stůl, jehož horní plocha slouží pro upnutí obrobku, se pohybuje 

v podélném směru (osa X) po vedení na křížovém suportu. Křížový suport se pohybuje po 

vedení na základně v příčném směru (osa Y). Vřeteník se pohybuje ve vertikálním směru 

(osa Z) po vedení na stojanu. Všechna vedení jsou tvořena lineárními vedeními s valivými 

jednotkami. Jejich dimenze a umístění dovoluje vysoké zatížení stolu, suportu a vřeteníku 

při zachování vysoké přesnosti rozměrů a kvality obrobku i při přerušovaném řezu. Toto 

konstrukční řešení také zajišťuje vysokou životnost stroje. [7] 
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Obr. 17 Pracovní stůl s maximálními pojezdy a rozměry [7] 

 

  Odměřování polohy v osách X, Y, Z je prováděno přímo inkrementálními lineárními 

odměřovacími jednotkami. Stroj je vybaven elektronickou kompenzací teplotních dilatací. 

Funkce stroje jsou řízeny CNC řídícím systémem, který umožňuje obrábění i prostorově 

složitých tvarů, kdy nástroj sleduje dráhu vzniklou jako výstup z 3D CAD programu. 

Maximální zatížení stolu je 2500 kg. [7] 
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 Tab. 5 Technická data [7] 

POJEZDY   

osa X (pracovní stůl) 1 650 mm 

osa Y (křížový suport) 810 mm 

osa Z (vřeteník) 810 mm 

vzdálenost čela vřetena od stolu 110 - 920 mm 

max. pracovní posuv 15 m/min 

rychloposuv 30 m /min 

zrychlení 3,5 m/s2 

STŮL   

pracovní plocha 1 800 x 780 mm 

počet T-drážek x šířka x rozteč 5 x 18 x 160 mm 

max. zatížení 2500 kg 

ZÁSOBNÍK NASTROJŮ   

počet míst v zásobníku 24 ks 

čas výměny nástroje 4,5 s  

max. průměr nástroje:   

plně obsazený zásobník 110 mm 

bez sousedních nástrojů 180 mm 

max. délka nástroje 300 mm 

max. hmotnost nástroje 15 kg 

max. hmotnost celková 200 kg 

PŘÍVODY ENERGIE   

jmenovité napětí sítě 3 x 400 V/50 Hz 

provozní příkon 35 kVA 

stlačený vzduch 0,6 MPa 

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE   

půdorys stroje s dopravníkem třísek 5 980 x 3 630 mm 

max. pracovní výška stroje 3 470 mm 

hmotnost stroje 13 800 kg 

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM: HEIDENHAIM 

  SINUMERIK 

  FANUC 
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Volitelné vybavení: 

- SK 40 – zásobník s kapacitou 30 nástrojů 

- Zásobník kazetový s kapacitou 32, 42, 52 nástrojů 

- Upínací kužel CAT 50, BT 50, CAT 40, BT 40, ISO 40 

- Agregát pro chlazení osou vřetena s filtrační stanicí 

- Vysokootáčková vřetenová jednotka 50 000 min-1 

- Chlazení nástroje osou vřetena kapalinou 

- Chlazení nástroje osou vřetena vzduchem 

- Chlazení nástroje olejovou mlhou 

- Otočný stůl, 4. a 5. řízená osa 

- Sonda pro kontrolu rozměru obrobku 

- Sonda pro kontrolu rozměru nástroje 

- Oplachování pracovního prostoru 

- Odsávání olejové mlhy z pracovního prostoru 

- Sběrač oleje z hladiny chladící kapaliny 

Standardní vybavení: 

- Digitální pohony SIEMENS 

- Lineární optoelektrická pravítka 

- Centrální mazací systém 

- Zásobník nástrojů s výměnnou rukou 

- Automatické ofukování držáku nástroje 
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- Chladící agregát se systémem chlazení nástroje 

- Oplachování teleskopických krytů 

- Systém dopravníků třísek 

- Elektronická kompenzace 

- Vřeteno pro nástroj BIG-PLUS 

[7] 
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4.2 Vysvětlení pojmu 1D až 5D u frézovacích strojů:  

Jedním ze zásadních hodnotících kritérií konstrukční vyspělosti stroje (obráběcího 

centra) je počet os v systému souřadnic, jež mohou být při obrábění v činnosti současně.  

Jednoosé obrábění (1D): Typickým je pohyb po jedné ose, např. stroj pro vrtání.  

Dvouosé obrábění (2D):  Charakteristický je pohyb ve dvou osách najednou, u 

 frézky X, Y.  

2,5 D obrábění: U frézky při najetí na hloubku třísky (osa Z) a následné 

 obrábění v osách X, Y.  

Tříosé obrábění (3D):  Typickým je pohyb ve třech osách X, Y, Z řízených 

 současně, tzv. tříosá frézky.  

Pětiosé obrábění (5D):  Je charakteristické pohybem v pěti osách najednou, 

 posuvy v osách X, Y, Z. K řešení dalších dvou os může 

 být použito: otočného stolu s možností naklápění, nebo 

 použitím přídavného zařízení na stole (kolébka), nebo 

 výkyvem frézovací hlavy ve dvou osách. 

[8] 

4.3 Navržení řezných nástrojů pro obrobení prstence 

 

Obr. 18 První obráběná strana prstence 

 

 



31 

 

Vyhrubování drážek pro kabeláž 

 Fréza Ø52, R8 

První testovaná metoda na urychlení výrobního času prstence. Zaměření zrychlení je 

na výrobu tří drážek. U staré metody se strojní čas pohybuje kolem 2,5 hodiny. Drážky 

jsou obráběny frézami z rychlořezných ocelí. 

 

 

Obr. 19 Frézovací hlava Ingersoll Ø 52 mm [9] 

 

 

Obr. 20 Destička Ingersoll RHKW [9] 
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Druhá testovaná metoda na urychlení. 

 

Obr. 21 Frézovací hlava Iscar Ø 52 mm [11] 

 

 

Obr. 22 Destičky Iscar RNHU [12] 
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Vrtání Ø32 pro M36, n=14000/f=120 

 

Obr. 23 Vrták s výměnou destičkou Ø 32 mm [13] 

 

Zahloubení pro M36 a šlicht kabeláží pouze stěny 

Monolitní fréza Ø20 n=1900/f=750 

 

 

Obr. 24 Monolitní fréza Ø20 mm [14] 
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Vrtání Ø18 do hloubky 17mm 

Vrták Ø18 n=1600/f=240 

 

 

Obr. 25 Vrtací tělo pro vrtání otvoru Ø 18 mm [13] 

 

Díra Ø15,2 pro závit M16 

 

 

Obr. 26 Tělo vrtáku s výměnou vrtací destičkou [13] 
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Obr. 27 Vrtací destička Ø 15,2 mm na vrtání otvorů u kterých se tváří závit [15]  
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Dokončovací frézování drážek a vnějšího R5 v kabeláži 

D Ø32 plátková 

První testovaná metoda pro zrychlení výroby a nahrazení dosavadního frézování 

rychlořeznými frézami. 

 

Obr. 28 Frézovací hlava Ingersoll Ø 32 mm [10] 

 

 

Obr. 29 Destička Ingersoll RHHT [9] 
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Druhá testovaná metoda pro zrychlení výroby. 

 

Obr. 30 Iscar fréza Ø 32 mm [16] 

 

 

Obr. 31 Iscar destička RCCT [17] 
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Dokončovací operace kabeláže (drážek) dno 

Frézováno D Ø20 plátková 

 

 

Obr. 32 SECO systém značení [18] 

 

 

Obr. 33 Vybraná fréza SECO Ø20 mm [19] 



39 

 

 

Obr. 34 Destička XOMX120408TR [20] 

 

 

Obr. 35 Rozměry destičky [20] 

Použití: ocel, nerez, litina 

Rohový rádius: R 0,8 

Specifikace: Výměnná břitová destička s utvařečem třísky, úhel čela 25° 

 

Sražení hrany 

Plátek Δ s otvorem, DURATOMIC (značka) TCMT 16T308-F2  TP2500 (tip) 

n=1800/f=300 
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Obr. 36 Sražení hrany  

 

Vrtání závitu M36 Iscar MM TRD 22-M60-30P-4T08 528 

n=1320/f=generace programu na závitování (HAIDENHAIM) 

Vrtání závitu cca 8 min 

 

 

Obr. 37 Závitovací hlavička pro M36 od firmy ISCAR [21] 

 

Upínání součásti 30 min.  
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Obr. 38 Druhá obráběná strana prstence 

 

Vybrání fréza  Ø52 kulaté plátky R8 

n=979/f=2350 

Hrubování vybrání 45° hrana 38 mm s přídavkem 0,5 mm na šlicht 

 

Obr. 39 Detail vybrání  

Výměna nástroje na šlichtování vyhrubované části 45°na sražení n=2400/f=400 

Zastavení programu a přepnutí upínek 

Čas vybrání 40 minut 
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Tváření závitů M16x2 

sražení hrany a následné tváření závitů 

tvářící závitník (Ø15,2 díra připravená k tváření) 

 

 

Obr. 40 Tvářecí závitník HSS S-XPF DIN 376 [22] 

 

 

Obr. 41 Tvářecí závitníky DIN 374 a DIN 376 firmy OSG EUROPE [22] 
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4.4 Výroba vnitřních závitů tvářením  

Ve strojírenské praxi se valná většina vnitřních závitů zhotovuje třískovým obráběním, 

což je klasický způsob. U tohoto způsobu jsou uplatňovány závitníky řezné, jež postupným 

odřezáváním třísek vytvoří závity požadovaného profilu a rozměru. [23] 

S ohledem na ekonomickou i technologickou stránku výroby se v kusové nebo 

malosériové výrobě závitů, jeví tato varianta tou nejvhodnější. Ovšem při zavádění nových 

výrob a technologií, hlavně při sériové výrobě vnitřních závitů, by technologové neměli 

opomíjet již existující a efektivní způsoby výroby závitníků. V poslední době nabývá stále 

většího významu beztřísková výroba vnitřních závitů, tzv. tváření závitů. [23] 

4.4.1 Výhody použití tvářecích závitníků  

Závity jsou vytvářeny v předvrtaných otvorech bez oddělování třísek. To je 

významným pozitivem především v neprůchozích otvorech a všude tam, kde nejsou 

optimální podmínky pro dobrý odchod třísek. Odpadá tak možné nebezpečí ucpávání 

nástroje třískami a z toho vyplývající možnost poškození nástroje i závitu. Čímž se snižuje 

i možnost poruchy stroje, jež by měla za následek částečnou či úplnou odstávku stroje, což 

by se jistě promítlo do výsledného počtu zhotovených produktů. Nemluvě o případných 

nákladech na nutnou opravu. [23] 

Zásadní předností vytvářeného závitu je jeho vyšší jakost a větší pevnost, neboť při 

tváření závitu dochází ke zpevnění povrchu závitu zhuštěním materiálu a nejsou přerušena 

vlákna materiálu v profilu závitu jako u řezaných závitů. Je rovněž dosahováno 

rovnoměrnější kalibrace závitu. [23] 

Proces tváření vyžaduje vyšší řezné rychlosti, což samozřejmě vede v tomto procesu 

ke zvýšené produktivitě. [23] 

4.4.2 Předpoklady pro použití tvářecích závitníků  

Základním a důležitými předpoklady pro použití metody tváření vnitřních závitů jsou 

mechanické vlastnosti materiálu, který je obráběn. Jedná se především o jeho dobrou 

tvárnost za studena a tažnost nejméně 10 %. Tyto vlastnosti má více než polovina 

průmyslově používaných materiálů. Nejvhodnějšími materiály pro tváření závitů jsou 

zejména slitiny hliníku, měkké mosazi a oceli s pevností do 500 MPa. Některé materiály 

vyznačující se velkou tažností, např. měď nebo hliník, k použití této metody přímo 
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vybízejí. Zde je však nutné podotknout, že klasické třískové obrábění má právě u těchto 

materiálů svoje zvláštní specifika a nezřídka jde o velmi obtížný proces. [23] 

Tvářecí závitníky nejsou vhodné pro závitování v křehkých druzích neželezných 

materiálů, v litině a v chromniklových a martenzitických ocelích s pevností přes 1000 

MPa. Rovněž se nedoporučuje tváření pro průměry větší než 30 mm a stoupání závitu nad 

3 mm. [23] 

4.4.3 Proces tváření závitu  

Při samotném procesu tváření závitu se zoubky na náběhu tvářecího závitníku 

postupně vtlačují do obráběného materiálu, jež teplem, které při tváření vzniká, měkne a 

zatéká tak mezi zoubky profilu tvářecího závitníku. Výsledkem procesu tváření je závitový 

profil, jehož boky mají podstatně lepší kvalitu, tj. nižší drsnost povrchu než u závitu 

vzniklého řezáním. Neúplně utvářené vrcholy závitového profilu jsou typickým znakem 

tvářeného závitu, avšak vliv na pevnost závitu je nulová, neboť pevnost, funkce a přesnost 

závitového spojení jsou založeny na bocích závitového profilu a jeho nosné hloubce. [23] 

 

Obr. 42 Typické znaky tvářeného závitu [24] 
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4.4.4 Správná velikost předvrtaného otvoru  

Průměru předvrtaného otvoru má velký význam pro úspěšné použití metody tváření 

závitu. Všeobecně platí, že předvrtaný otvor pro tváření je větší a velikost jeho tolerance 

musí být podstatně přesnější než pro klasický způsob výroby závitu, tj. pro řezání. Přesnost 

vyvrtaného otvoru se pohybuje od 0,05 mm do M8 a 0,1 mm nad M8. [23] 

Vnitřní závit je vytvářen přemisťováním materiálu dovnitř otvoru. Zde musí dosáhnout 

předepsaných hodnot malého průměru matice. Při nedodržení výše uvedené, ale poměrně 

přesné tolerance předvrtaného otvoru, dochází ke dvěma jevům: 

- Bude-li otvor příliš velký, výsledný závit bude nedotvářený, tedy nebude 

dosaženo předepsané výšky profilu závitu.  

- Při příliš malém otvoru se závit nepodaří vytvořit vůbec, a pokud se jej podaří 

vytvořit, pravděpodobně dojde k poškození tvářecího závitníku.  

Z uvedeného vyplývá, že velikost předvrtaného otvoru a stabilita jeho přesnosti je 

základní podmínkou při zavádění technologie tváření vnitřních závitů. Všichni výrobci 

tvářecích závitníků sice doporučují hodnoty průměrů předvrtaných otvorů pro jednotlivé 

rozměry tvářecích závitníků, nicméně nejvýhodnější průměry předvrtání by se měly vždy 

určit zkouškou, což by zamezilo zbytečnému poškození materiálu, který nelze dále použít. 

[23] 

4.5 Technologie tváření vnitřních závitů  

Průběh tváření vnitřních závitů je úspěšný, jsou-li vytvořeny vhodné podmínky: 

- Výběr a příprava výrobního zařízení. Zde může být použito běžné závitovací 

zařízení vybavené upínači, do kterých lze tvářecí závitníky bezpečně upnout. 

Bude-li tváření prováděno do neprůchozích otvorů, je vhodné použití 

momentové závitořezné hlavy.  

- Příprava otvoru. Část materiálu se během tváření axiálně vytláčí, a to v 

náběhové části před otvor a při výběhu závitníku za otvor. V tomto je nutné 

pamatovat na sražení obou hran otvoru a zařadit tuto operaci ještě před operaci 
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samotného tváření závitů, aby nedošlo k vytlačení materiálu na čelech otvoru, 

což by bylo problematickým.        [23] 

Při tváření vznikají několikanásobně větší odpory a krouticí momenty než při řezání 

závitu a současně vzniká velké tření mezi nástrojem a obrobkem. Z těchto důvodů je 

důležité a nutné použít vhodného řezného oleje, jež je aplikován během samotného procesu 

tváření. Nad potřebou chlazení převládá potřeba mazání, tedy snížení tření. U hliníkových 

slitin lze k účelu mazání použít i řezné emulze, ale musí mít vyšší koncentraci. 

Bezproblémové použití tvářecích závitníků je do jisté míry závislé na vlastnostech 

mazacího prostředku. [23] 

 

Obr. 43 Geometrické rozdíly mezi tvářecím a řezným závitníkem [25] 

Jedním ze zásadních činitelů ovlivňujících proces tváření je závitovací rychlost 

nástroje. Obecně platí, že rychlost závitování by neměla klesnout ve vztahu k obráběnému 

materiálu pod 10 - 15 m.min-1. Toto platí pro tváření ocelí. U neželezných kovů s nižší 

tažností by pak řezná rychlost neměla klesnout pod 20 m.min-1. Zvyšováním řezné 

rychlosti v procesu tváření klesá krouticí moment namáhající nástroj. [23] 

Tváření vnitřních závitů má ve vztahu k obráběným materiálům svá výrazná specifika 

a při úvaze o zavádění této technologie do výrobního procesu je vhodné ověřit uvedené 

aspekty. Je doporučováno specifikovat vždy jednotlivé případy tváření závitů z hlediska 

obráběného materiálu, předvrtaného otvoru, řezné rychlosti a mazacího prostředku. [23] 
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Závitník testovaný na prstenci 

 

Obr. 45 Katalogové parametry tvářecího závitníku [22] 

 

4.6 Konstrukce tvářecího závitníku  

Na rozdíl od řezacího závitníku má tvářecí závitník s ohledem na specifický způsob 

práce a požadavků na postup, odlišnou konstrukci. Zcela chybí podélné drážky, jež u 

řezacího závitníku tvoří čela břitů. Přední část tvářecího závitníku je tvořena náběhovým 

tvářecím kuželem, za kterým následuje kalibrační část. Pracovní částí nástroje je náběhový 

tvářecí kužel, neboť tato část přemísťuje materiál. Kalibrační část nástroje kalibruje 

vytvářený závit. Délka náběhového kužele je obvykle konstruována v délce tří stoupání 

závitu a nelze ji na rozdíl od řezacích závitníků v průběhu použití obnovovat nebo 

upravovat. U neprůchozích otvorů je nutné z těchto důvodů s délkou náběhového kužele 

počítat při stanovení hloubky předvrtaného otvoru vůči činné délce závitu. [23] 

Tvářecí závitník má tvar mnohoúhelníku, přesněji řečeno jeho průřez má tento tvar. 

Nejčastěji se jedná o mnohoúhelník se třemi, čtyřmi nebo pěti zaoblenými vrcholy. Tento 

tvar umožňuje pronikání řezného oleje k pracovní části závitníku vhodným způsobem. Pro 

dokonalejší přívod řezného oleje jsou některé závitníky opatřeny úzkými a mělkými 

drážkami, které rovněž umožňují únik vzduchu a oleje z tvářeného otvoru, aby bylo možné 

se vyhnout pístovému efektu ve dně neprůchozího otvoru. Správná konstrukce tvaru 

příčného profilu tvářecího závitníku ovlivňuje velikost tvářecí síly a tím i velikost 

potřebného krouticího momentu. [23] 

Tvářecí závitníky se vyrábějí z vysoce výkonné rychlořezné oceli. Pro obtížnější 

pracovní podmínky je jejich pracovní část opatřena povlakem TiN nebo TiCN, a to pro 

snížení tření a zvýšení trvanlivosti nástrojů. [23] 
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Obr. 46 Geometrie nástroje [24] 

 

4.7 Ekonomika technologie tváření vnitřních závitů  

Za určitých specifických podmínek je tato metoda dokonce jednodušší a ekonomičtější 

než řezání závitů. Má zásadní rozhodující význam při požadavcích na jakost povrchu, 

zpevnění a kvalitu závitu. Jednou z dalších výhod je podstatně vyšší trvanlivost, a to až 

10krát vyšší oproti třískovému obrábění. U standardních tvářecích závitníků je oproti 

klasickým závitníkům řeznou rychlost možné zvýšit až o 100 %. Výsledkem jsou kratší 

pracovní časy. [23] 

Další skutečností je, že tvářecí závitníky nelze obnovovat, tzn., že se nepřeostřují, a 

tím odpadají náklady na údržbu používaných nástrojů což je pozitivním přínosem pro 

plánování výdajů spojených s výrobním procesem. Není nutno se tedy zabývat 

problematikou přeostřování, jako je tomu u klasických závitníků, kde přeostřování nástrojů 

je v poslední době v řadě podniků velkým přitěžujícím problémem. [23] 

Tváření vnitřních závitů je jednou z nejprogresivnějších metod výroby závitů. Hlavní 

přednosti jejího použití se nejvíce projeví v sériové výrobě. Pokud jsou dodržována určitá 
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pravidla, nejde o metodu náročnou, ale v podmínkách strojírenství v České republice spíše 

jde o metodu neznámou, či méně známou, ještě nezvyklou. [23] 

 

5 Ověření navržené technologie 

5.1 Strojní čas frézování a trvanlivost břitových destiček pro tři drážky 

v prstenci 

Obecný vzorec pro strojní čas frézování: 

ksa
fv

DL

fn

L

v

L
t c

c

cc

f

c
AS 
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[min]  

Legenda: 

tAS – strojní čas [min] 

Lc – celková dráha nástroje [mm] 

vf – posuvová rychlost [mm min-1] 

vc – řezná rychlost [m min-1] 

D – průměr frézy [mm] 

f – posuv na otáčku [mm] 

n – otáčky [ot./min] 

ac – počet cyklů odběru třísky [ks] 

ks – počet drážek na prstenci [ks] 

[13] 

- Vyhodnocení nejvhodnější destičky a řezných podmínek, které splní 

požadavky na co nejnižší čas vyhrubování kabelové drážky a optimální výdrž 

destičky. 

- Pro snadnější orientaci v řezných podmínkách je uveden čas vypočtený ze 

vzorce. Jeho hodnota se od skutečného strojního času lišila vždy maximálně o 

15 sekund. 

Trvanlivost břitové destičky: 

- V důsledku obrábění dochází k opotřebení nástroje a ostrost řezné plochy je 

snížena.  Aby nedocházelo k většímu řeznému odporu, chvění obrobku, 
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zvýšení příkonu stroje a tím ke zhoršení kvality a přesnosti obrábění drážek, 

musí být břitové destičky při určitém stupni otupení nahrazeny. 

- Trvanlivost břitových destiček je vypočítána z počtu vyfrézovaných drážek a 

převedena na čas čistého strojního času. 

 

AStdrážkaT 
 [min] 

 

Legenda: 

T – trvanlivost břitové destičky 

ASt  – strojní čas jedné vrtané díry 

drážka  –  počet obrobených drážek než musela být provedena výměna, nebo  

  otočení břitových destiček. 

[26] 

5.2 Řezné podmínky při obrábění - frézování  

Přesnost rozměrů a jakost obrobené plochy  

- Rozmanitá nabídka nástrojů a výčet mnoha způsobů frézování umožňují 

rozšíření škály jakosti obrobené plochy; nejen geometrie nástroje a způsob 

frézování má vliv na přesnost rozměrů a tvaru, ale i jakost povrchu je ovlivněna 

řadou dalších parametrů, jako jsou řezné podmínky, naostření či přesné seřízení 

nástroje, tuhost stroje, ale i další.  

- Dosažitelná přesnost frézování především významně záleží na tuhosti a 

přesnosti obráběcího stroje.  

Řezné podmínky  

- Při frézování se hloubka záběru pohybuje v rozsahu 0,5 až 20 mm i více, pro 

jednotlivé fáze frézování se většinou volí rozsah:  

              Pro hrubování 10 až 20 mm i více 

            Pro středně těžké obrábění 2 až 10 mm 

             Na čisto 0,5 až 2 mm  
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- Posuv na zub by neměl klesnout pod 0,05 mm, jelikož poté se začíná projevovat 

vliv poloměru ostří břitu nástroje, to platí hlavně pro nástroje s břity z 

povlakovaných slinutých karbidů. Posuv na zub se obvykle pohybuje v rozsahu 

0,05 až 0,4 mm a pro běžné a tvarové frézování se obvykle volí posuv na zub v 

rozsahu:  

  Běžné frézování 0,1 až 0,4 mm  

  Frézování tvarovými frézami 0,05 až 0,2 mm  

- Při frézování se řezné rychlosti pohybují obvykle v rozsahu 20 až 570 m.min-1 a 

jsou závislé zejména na druhu obráběného materiálu, na způsobu opracování a na 

materiálu nástroje. Při středně těžkém frézování nástroji z RO a SK jsou 

v následném přehledu uvedeny orientační hodnoty řezných rychlostí:  

  Ocel, šedá litina: RO 20 až 40 m.min-1; SK 120 až 200 m.min-1  [27] 
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5.3 Postup testů  

Výpočty času, rychlosti obrobení drážek a životnost destiček: 

Frézování průchozích drážek 80 x 231 x 42 mm a dodržení drsnosti Rz = 100 se 

provádí ve třech operacích. První operace - hrubování Ø 52 frézovací hlavou s kulatými 

destičkami R8. Druhá operace - dokončení se dělí do dvou etap, kde první etapa dokončení 

se provádí Ø 32 frézou s kulatými destičkami R6 a druhá etapa Ø 20 frézovací hlavou 

s kosočtvercovým tvarem destiček a R5. 

Zkoušené typy destiček jak u hrubování, tak u dokončení obrábění drážek, byly 

zkoušeny přímo v provozu na strojním obráběcím centru MCFV 1680. Před zkoušením 

frézování byly zakoupeny destičky Ingersoll (RHKW 1605 MOTN, RHHT 1204 MOTN) 

také i ISCAR (H400 RNHU 1606-AX, RCCT 1004MO) a SECO XOMX120408TR-M908 

na úplné dokončení drážky. Destičky byly vybírány pomocí katalogových tabulek 

vybraných firem a následně konzultovány a schvalovány technologem v podniku. 

První část výroby drážek se zabývá hrubováním. Na obráběcím centru se zkoušely dva 

typy destiček, které se zkoušely přímo na obrobcích. Důraz byl kladen jak na rychlost 

obrábění, tak i na určitou trvanlivost břitových destiček, která však nehrála prioritní roli. 

Jedním z hlavních aspektů, který měl vliv na volbu řezné rychlosti a posuvu, byla tuhost 

stroje, nástroje a upnutí. Při určitých řezných podmínkách vznikalo značné chvění, které 

nežádoucím způsobem ovlivňovalo obrábění. Při všech testech obrábění byla používaná 

řezná kapalina, s výjimkou RHKW destičky, kde výrobce nedoporučuje chladit řeznou 

kapalinou povlak IN 2040. Hrubovaná část měla na každé straně přídavek na dokončení 5 

mm a na dnu drážek 2 mm. Hrubování bylo prováděno frézou Ø 52 mm, která se nořila do 

materiálu pomocí navolení cyklu drážka. 

Druhá část obrábění byla zaměřena na dokončovací práce první etapy obrábění. Důraz 

byl kladen, stejně jako u hrubování, jak na rychlost obrábění, tak i na trvanlivost destiček. 

Používané destičky měly za úkol ofrézovat zbylé přídavky 5 mm ze stěn a 2 mm ze dna 

drážky. Dokončovací práce byly dělány frézou o Ø 32 mm s R6 na kruhových destičkách. 

Při druhé etapě dokončení frézování drážek byl kladen důraz na rychlost a 

požadovanou přesnost zaoblení krajů stěn na vnější R5. Typ destičky byl zkoušen jen 

jeden, a to značky SECO, z důvodů dobrých časových výsledku. 
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Pro dobré pochopení daných operací byly vypracovány přibližné náčrty a 3D modely, 

jež jsou přiřazeny k výpočtovým zkouškám. Zkoušky výpočtu byly téměř totožné 

s reálným strojním časem. Lišily se maximálně o 20 sekund. Z důvodů jakéhokoliv 

přerušení (výměny destiček nebo přestávek v podniku) jsem volil výpočetní metodu 

vzorcem experimentu. 

 

 

Obr. 47 Obrobky z výroby naskládané na sobě, na kterých lze vidět drážky. 

 

 

Obr. 48 Jiný pohled na prstence s drážkami 
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5.4 První část obrábění - hrubování kabelových drážek frézou Ø 52 mm 

 

Obr. 49 Náčrt s rozměry hrubované drážky 

a) držák a destička značky Ingersoll  

držák:  5W7K052R00 

destička:  RHKW 1605 MOTN 

povlak: IN 2040 – Houževnatý karbid s TiAlN povlakem, určený pro  

   obrábění ocelí, při středních a vysokých řezných rychlostech. Bez 

   použití řezné kapaliny. 

vc = 170 - 220 m/min, f = 0,4 mm/ot. 

 

b) držák a destička značky ISCAR 

držák:  H400 FR-12 

destička:  H400 RNHU 1606-AX 



55 

 

povlak:  IC 808 – Tvrdý, jemnozrnný substrát s výbornou odolností proti  

   odštípnutí, v kombinaci s TiAlN PVD povlakem. Velmi odolný  

   vůči opotřebení. 

vc = 120 - 150 m/min, f = 0,5 mm/ot. 

Pro vyhodnocení nejvhodnějšího typu břitové destičky se začalo s řeznými 

podmínkami, které doporučuje výrobce. 

 

a) Destička Ingersoll  

Lc = 231 [mm] 

vc = 195, 180, 170, 160 [m min-1] 

D = 52 [mm] 

f = 0,4 [mm] 
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Nastavení řezné rychlosti v polovině doporučené od výrobce. 

min22,23316
4,019510

52231
3
















ASRHKWt

 

Trvanlivost destiček byla 9 drážek => 

min66,69)322,23(9  AStdrážkaT

 

Snížení řezné rychlosti na 180 m min-1. 

min16,25316
4,018010

52231
3
















ASRHKWt  

Trvanlivost destiček byla 13 drážek => 

min03.109)316,25(13  AStdrážkaT  
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Snížení řezné rychlosti na 170 m min-1. 

min63,26316
4,017010

52231
3
















ASRHKWt  

Trvanlivost destiček byla 20 drážek => 

min53,177)363.26(20  AStdrážkaT  

Snížení řezné rychlosti na 160 m min-1. 

min30,28316
4,016010

52231
3
















ASRHKWt  

Trvanlivost destiček byla 20 drážek => 

min67,188)330.28(20  AStdrážkaT
 

 

Graf 1 Srovnání řezných rychlostí u destičky Ingersoll RHKW 
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Nejlepších výsledků bylo dosaženo při řezné rychlosti 170 m min-1 u břitové 

destičky Ingersoll RHKW, u kterého neprobíhalo chlazení v místě řezu. Čas 

opracování jednoho prstence byl 26,63 min. a trvanlivost destiček T=177,53 

min. s množstvím 20 vyhrubovaných drážek. Poté muselo dojít k výměně 

plátků. 

b) Destička ISCAR  

Lc = 231 [mm] 

vc = 135, 140, 130, 120 [m min-1] 

D = 52 [mm] 

f = 0,5 [mm] 
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Nastavení řezné rychlosti v polovině doporučené od výrobce a posuv  

na 0,5 mm. 

min84,26316
5,013510

52231
3
















ASRNHUt

 

Trvanlivost destiček byla 16 drážek => 

min15.143)384.26(16  AStdrážkaT
 

 

Navýšení řezné rychlosti na 140 m min-1. 

min88,25316
5,014010

52231
3
















ASRNHUt  

Trvanlivost destiček byla 14 drážek => 

min77,120)388,25(14  AStdrážkaT  
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Snížení řezné rychlosti na 130 m min-1.

   

min87,27316
5,013010

52231
3
















ASRNHUt  

Trvanlivost destiček byla 17 drážek => 

min93,157)387,27(17  AStdrážkaT  

Snížení řezné rychlosti na 120 m min-1. 

min19,30316
5,012010

52231
3
















ASRNHUt  

Trvanlivost destiček byla 21 drážek=> 

min33,211)319,30(21  AStdrážkaT
 

 

Graf 2 Srovnání řezných rychlostí u destičky Iscar RNHU 

 

U destičky Iscar RNHU při hrubování dopadla nejlépe řezná rychlost  

120 m min-1 s posuvem 0,5 mm. Tato destička obrobila prstenec za 30,19 min. 

Trvanlivost destiček T=211,33 min. s množstvím 21 opracovaných drážek.
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Graf 3 Porovnání nejlepších dosažených výsledků obou zkoušených destiček 

Zhodnocení první části pokusu hrubování: 

Při srovnání obou destiček a jejich výsledků dosahovala nejkradších časů destička 

RHKW avšak nejvíce drážek vyhrubovala destička RNHU. Pro urychlení výroby a také, že 

rozdíl v počtu drážek byl jen jedna, byla schválená a používána destička Ingersoll RHKW 

se strojním časem 26,63 minut a trvanlivostí 177 minut. 
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5.5 Druhá část – dokončení drážek 

5.5.1 První etapa – dokončování kabelových drážek s frézou Ø 32 mm. 

 

Obr. 50 Náčrt s rozměry první etapy dokončení frézování frézou Ø 32 mm 

 

a) držák a destička značky Ingersoll  

držák:  15B2H032043x8r00 

destička:  RHHT 1204 MOTN 

povlak:  IN 2005 – Jemnozrnný karbid, pro obrábění oceli s vyšší   

   houževnatostí, antikorozních ocelí, šedé a tvárné litiny. Vysoká  

   odolnost proti otěru. 

vc = 180 - 220 m/min, f = 0,5 - 0,8 mm/ot. 
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b) držák a destička značky ISCAR 

držák:  ERW D020A032-B-3-C32-12 

destička:  RCCT 1004MO 

povlak:  IC 808 – Tvrdý, jemnozrnný substrát s výbornou odolností proti  

   odštípnutí, v kombinaci s TiAlN PVD povlakem. Velmi odolný  

   vůči opotřebení.  

vc = 120 - 150 m/min, f = 0,5 mm/ot. 

 

a) Destička Ingersoll 

Lc = 231 [mm]

 vc = 200, 190, 180, 170 [m min-1] 

D = 32 [mm] 

f = 0,6 [mm] 

 

Nastavení řezné rychlosti v polovině doporučené od výrobce a posuv  

 na 0,6 mm. 

min19,12321
6,020010

32231
3
















ASRHHTt

 

Trvanlivost destiček byla 26 drážek => 

min65,105)319,12(26  AStdrážkaT
 

Snížení řezné rychlosti na 190 m min-1. 

min83,12321
6,019010

32231
3
















ASRHHTt

  

Trvanlivost destiček byla 29 drážek => 

min02,124)383,12(29  AStdrážkaT
 



62 

 

Snížení řezné rychlosti na 180 m min-1. 

min55,13321
6,018010

32231
3
















ASRHHTt

 

Trvanlivost destiček byla 35 drážek =>  

min08,158)355,13(35  AStdrážkaT
 

Snížení řezné rychlosti na 170 m min-1.   

min34,14321
6,017010

32231
3
















ASRHHTt

 

Trvanlivost destiček byla 36 drážek =>  

min08,172)334,14(36  AStdrážkaT
 

 

Graf 4 Srovnání řezných rychlostí u destičky Ingersoll RHHT 

U destičky Ingersoll RHHT nejlepších výsledků vykazovala řezná rychlost 

180 m min-1 s posuvem 0,6 mm. U těchto řezných podmínek došlo k obrobení 

prstence za 13,55 min. Trvanlivost destiček T=158,08 min. s množstvím 35 

opracovaných drážek. 
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b) Destička ISCAR  

Lc = 231 [mm] 

vc = 135, 140, 150 [m min-1] 

D = 32 [mm] 

f = 0,5 [mm] 
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Nastavení řezné rychlosti v polovině doporučené od výrobce a posuv  

na 0,5 mm. 

min67,21321
5,013510

32231
3
















ASRCCTt  

Trvanlivost destiček byla 33 drážek =>  

min37,238)367,21(33  AStdrážkaT  

Navýšení řezné rychlosti na 140 m min-1. 

min90,20321
5,014010

32231
3
















ASRCCTt    

Trvanlivost destiček byla 31 drážek =>  

min97,215)390,20(31  AStdrážkaT  

Navýšení řezné rychlosti na 150 m min-1. 

 min51,19321
5,015010

32231
3
















ASRCCTt  

Trvanlivost destiček byla 29 drážek =>  

min60,188)351,19(29  AStdrážkaT
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Graf 5 Srovnání řezných rychlostí u destičky Iscar RCCT 

 

U destičky Iscar RCCT nejlepšího času na poměr trvanlivosti vykazovala 

řezná rychlost 140 m min-1 s posuvem 0,5 mm. Při zkoušce RCCT destičky 

bylo dosahováno vyšších strojních časů než u destičky Ingersoll, a proto se 

udělaly jen tři pilotní testy a dál se v testech nepokračovalo. 
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Graf 6 Porovnání nejlepších výsledků u destiček Ingersoll RHHT a Iscar RCCT 

 

Zhodnocení první části pokusu dokončení: 

Při srovnání obou destiček a jejich výsledků dosahovala nejkradších časů a nejvíce 

opracovaných drážek destička RHHT. Po zhodnocení výsledků byla do technologického 

postupu zařazena destička Ingersoll RHHT s časem opracování drážek na prstenci 13,55 

minuty a trvanlivostí plátku 158 minut. Destičky podobu své trvanlivosti opracují 35 

drážek. 
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5.5.2 Druhá etapa – dokončování frézování, byla použita fréza Ø20 

 

Obr. 51 Náčrt s rozměry frézování druhé etapy dokončení pro frézu Ø20 

 

držák a destička značky SECO 

držák:  R217.69-2020.3-12.2AN 

destička:  XOMX120408TR-M908 

vc = 100 - 140 m/min, f = 0,5 – 0,8 mm/ot., ap = 2 – 3 mm 
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Nastavení řezné rychlosti v polovině doporučené od výrobce a posuv na 0,6 mm. 

min68,9316
6,012010

20231
3
















ASRHHTt  

Trvanlivost destiček byla 73 drážek => min55,235)368,9(73  AStdrážkaT
 

Navýšení řezné rychlosti na 140 m min-1. 

min29,8316
6,014010

20231
3
















ASRHHTt

 

Trvanlivost destiček byla 60 drážek => 

min80,165)329,8(60  AStdrážkaT
 

Navýšení posuvu na 0,8 z 0,6 mm. 

min22,6316
8,014010

20231
3
















ASRHHTt

 

Trvanlivost destiček byla 57 drážek =>  

min18,118)322,6(57  AStdrážkaT
 

Navýšení řezné rychlosti na 150 m min-1. 

min81,5316
8,015010

20231
3
















ASRHHTt

 

Trvanlivost destiček byla 50 drážek =>  

min83,96)381,5(50  AStdrážkaT
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Graf 7 Výsledky testů u destičky Seco XOMX 

 

Destička Seco XOMX dosahovala od samého začátku vynikajících strojních časů při 

obrábění. Z tohoto důvodu nebyl testován další typ destiček. V první řadě dokončovacího 

obrábění se opět řezná rychlost a posuv nastavily dle doporučení (výrobce Seco) pro 

obrábění oceli S690QL. Při optimalizaci řezných podmínek byly nejlepší výsledky při 

řezné rychlosti 140 m min-1 a posuvu 0,8 mm. Čas dokončení prstence je 6,22 min. a 

trvanlivost destiček je T=118,18 min. Destičky vydrží obrobit 19 prstenců. 

 

5.6 Výpočet času a rychlosti vyvrtání požadovaného otvoru a následné 

tváření závitu. 

Na obrobku se nachází 24 otvorů, ve kterých je závit M16 x 2. Předchozí metoda 

výroby se prováděla na prstenci, jež byl již zakomponován v podvozku valníku při ručním 

řezáním závitů. Samotné řezání jednoho závitu trvalo cca 8 minut, což v samotném součtu 

činilo 192 minut => 3,2 hodiny. 

Poté se přestoupilo na řezání závitů po celkovém opracování pneumatickým 

závitořezem. Čas u této metody i s prostoji byl o polovinu menší - cca 4 minuty. Celkový 
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čas se tedy pohyboval kolem 1,6 hodiny. Při této metodě však docházelo k častému 

zalomení nebo opotřebování závitníku, což pro výrobu bylo nežádoucí a vedlo ke 

komplikacím. 

Vyřešení této problematiky bylo navržení tvářecího závitníku, u něhož nedochází 

k zalamování a došlo i ke zrychlení výroby. Závit se nyní tváří na obráběcím centru. 

 

Postup práce při zhotovení závitu M16 x 2 novým způsobem: 

Výpočet času, rychlost vyvrtání požadovaného otvoru k tváření Ø15,2 mm a následné 

tváření závitu M16 x 2. 

Výpočet: 

s

pn

AS
nf

lll

nf

L
t









 

Legenda: 

tAS – strojní čas 

l  –  délka vrtané díry 

ln  –  délka náběhu 

lp –  délka přeběhu 

f  –  posuv na otáčku 

p  –  proměnná, která zahrnuje najetí k vrtanému otvoru a následné odskoky  

  po 10 mm z díry z důvodu vyplavení třísky z vrtaného otvoru. Tato proměnná 

  má hodnotu 5 sekund na díru. 

n  –  otáčky vrtáku 



70 

 

 

Obr. 52  Náčrt s dírou Ø15,2 mm, délkou vrtané díry 60 mm, délkou náběhu 2 mm a 

 délkou přeběhu 5 mm 

 

Vrtání Ø15,2 mm 

s

p
nf

lll
p

nf

L
t

s

pn

AS

54,1260209,0

.min209,0083333,0
190028,0

5260
1
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Obr. 53 Náčrt vrtání Ø18 mm, délka vrtané díry 32mm, délkou náběhu 2 mm a délkou 

přeběhu 0 mm 

Vrtání Ø18 mm 

s

p
nf

lll
p

nf

L
t

s

pn

AS

32,1060172,0

.min172,0083333,0
160024,0

0232
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Tváření závitu M16 x 2 

Tváření zavitu bylo stopováno přímo na obráběcím centru a výsledný naměřený čas 

tváření závitu byl u jednoho otvoru cca tAS3=2 minuty. Posuv na otáčku byl 0,4 a otáčky 

200. Stroj si posuvy a otáčky generuje sám z podprogramu závitování. 

Program závitování se skládal z najetí nad otvor 300 mm a zastavení. Poté obsluha 

obráběcího centra namazala závitník olejem značky Protofluid a spustila program.  

Závitník se nezalomil ani u jednoho tváření. Výrobce zaručuje 1354 závitu do hloubky 

20 mm při řezní rychlosti 15 m min-1. Závitník se mění zhruba po 40 až 45 prstencích. 
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Celkové zhotovení otvoru: 

Celkové zhotovení otvoru se skládá z vrtání průchozí díry Ø15,2 mm, zahloubení  

Ø18 mm a tváření zavitu M16 x 2. 

tAS = tAS1 + tAS2 + tAS3 

tAS = 0,209 + 0,172 + 2 

tAS = 2,381 min. 

Celkový strojní čas na otvor, zahloubení a závit činí 2,381 minuty. 

Celkový čas na obrobku tedy je 2,381 x 24 = 57,14 minuty. 

 

Graf 8 Porovnání časů výroby třemi metodami 

Vyhodnocení nejlepší metody: 

Nejlepších výsledků dosáhla metoda tváření závitů na obráběcím centru, kde strojní 

čas na jeden závit činil necelé tři minuty a také nedocházelo k vůbec žádnému zalamování 

závitníku jak u předchozích metod. Tvářené závity jsou mnohem pevnější a kvalitnější co 

se týká jejich struktury v krystalické mřížce materiálu. 
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6 Technicko-ekonomické zhodnocení 

6.1 Náklady na starou technologii u obrábění prstence 

Tab. 6 Pořizovací cena 

NÁZEV SOUČÁSTI CENA [Kč] KUSY 

Cena broušení za frézu HSS Ø52 250 1 

Cena broušení za frézu HSS Ø32 200 1 

Cena broušení za frézu HSS Ø20 150 1 

Vrták Ø14 139 1 

Sada ručních závitníků M16 819 1 

Cena HSS frézy Ø52 2458 1 

Cena HSS frézy Ø32 1662 1 

Cena HSS frézy Ø20 701 1 

Cena celkem: 6379   

 

6.2 Náklady na novou technologii u obrábění prstence 

Tab. 7 Pořizovací cena 

NÁZEV SOUČÁSTI CENA [Kč] KUSY 

Ingersoll frézovací hlava Ø52 11200 1 

Ingersoll frézovací hlava Ø32 8400 1 

Iscar frézovací hlava Ø52 11500 1 

Iscar frézovací hlava Ø32 8700 1 

Seco frézovací hlava Ø20 4600 1 

Destička RHKW1605MOTN 2690 10 

Destička RHHT1204MOTN 2520 10 

Destička H400 RNHU 1606 2800 10 

Destička RCCT 1004MO 2340 10 

Destička XOMX1204 2500 10 

Tvářecí závitník HSS S-XPF 2563 1 

Cena celkem: 59813   

 

6.3 Porovnání staré a nové technologie 

Vzorec na náklady strojní práce Ns: 

60

SHAS
S

Nt
N


     [Kč/ks] 
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Legenda: 

NS – Náklady na strojní práci. 

tAS – Jednotkový strojní čas. 

NSH –  Hodinová sazba stroje. 

[28] 

Stará technologie vrtání 

Výpočet nákladu na obrobení prstence u operací frézování drážek a výroby závitu staré 

technologie. Strojní čas je 338 minut. Skládá se z času frézování drážek, vrtání a řezání 

závitů. Hodinová sazba stroje 800 Kč/hod.  

ksKč
Nt

N SHAS
S /67,4506

60

800338

60






  

K nákladům na obrobení prstence u vybraných operací musíme připočíst broušení fréz 

všech tří průměru, jež stojí 600 Kč. Náklady tedy činí 5106,67 Kč.  

 

Nová technologie vrtání 

Výpočet nákladu na obrobení prstence u operací frézování drážek a výroby závitu 

novou technologii. Strojní čas je 103,54 minut. Skládá se z času frézování drážek, a to 

hrubování a dokončovacích operací, a vrtání a tváření závitů.  Hodinová sazba stroje 800 

Kč/hod. 

ksKč
Nt

N SHAS
S /53,1380

60

80054,103

60






  

Náklady na výrobu prstence novou technologii činí 1380 Kč. 

Tato cena je přibližně 3x nižší, než cena u staré technologie. 
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6.4 Doba návratnosti 

Firma vyrobí 3 přívěsy měsíčně, což znamená 48 prstenců. Novou technologii se 

měsíčně ušetří 150 054 Kč. Už po prvním měsíci po odečtení nákladů na novou technologii 

byla firma v plusu o 96 620 Kč. 
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7 Závěr 

V diplomové práci bylo řešeno navržení technologie obránění složité součásti se 

zaměřením na nejdéle trvající úseky při obrábění. U těchto úseků došlo k navržení nových 

postupů. Konkrétně frézování pomocí vybraných SK plátků a u výroby závitů bylo 

navrženo a odzkoušeno tváření závitů. Při srovnání nových a starých technologií došlo ke 

snížení strojního času o 235 minut. Dospělo se k závěru, že použití nových 

technologických postupů je třikrát levnější, než u staré metody. Návratnost nákladů při 

přechodu na nové technologie se vrátila již po prvním měsíci.  
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9 Seznam příloh 

Příloha A – Výrobní výkres prstence (montážního kroužku) 


