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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ČERNOHOUS, J. Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů:diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2015, 

60 s. Vedoucí práce Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.  

 

Diplomová práce se zabývá technologií hlubokého vrtání. V teoretické části je popsána 

podstata hlubokého vrtání. V další kapitole jsou uvedeny jednotlivé způsoby výroby 

hlubokých děr. V praktické části jsou porovnány výhody a nevýhody stávající a nové 

technologie výroby chladicích kanálů vstřikovacích forem. V závěru je uvedeno technicko-

ekonomické zhodnocení. 

THESIS ANNOTATION 

This thesis deals with the technology of deep drilling. In the theoretical part is described 

the core of deep drilling. The next chapter presents the different ways of producing deep 

holes. The practical part compares the advantages and disadvantages of existing and new 

technology cooling channels of injection molds. In conclusion, there is a technical-

economic evaluation. 
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Seznam použitých značek a symbolů 
 

 
Symbol         Popis                                                                                 Jednotka  

 

D   Průměr nástroje       [mm]  

n   Otáčky nástroje (obrobku)      [min
-1

]  

vc   Řezná rychlost       [m·min
-1

]  

vf   Posuvová rychlost       [mm·min
-1

]  

ve   rychlost řezného pohybu     [m·min
-1

]  

f   Posuv na otáčku       [mm]  

fz   Posuv na zub       [mm]  

z   Počet břitů nástroje       [-]  

AD   Průřez třísky        [mm
2
]  

bD   Jmenovitá šířka třísky      [mm]  

hD   Jmenovitá tloušťka třísky      [mm]  

ap   šířka záběru ostří       [mm]  

Ff   posuvová síla        [N] 

Fp   pasivní síla       [N] 

Fc   řezná síla       [N] 

   konstanta zohledňující vliv obráběného materiálu     [-] 

  konstanta zohledňující vliv obráběného materiálu     [-] 

  exponent, který vyjadřuje účinek posuvu na otáčku  [-] 

  exponent, který vyjadřuje účinek posuvu na otáčku  [-] 

kc  měrný řezný odpor materiálu     [-] 

mk  krouticí moment      [N mm] 

P  výkon        [kW] 

N   normálová síla      [N] 

T  třecí síla       [N] 



 

μ  součinitel tření      [-] 

tas     jednotkový strojní čas     [min] 

ln  délka náběhu vrtáku      [mm] 

l  hloubka vrtané díry       [mm] 

lp    výběhová délka vrtáku     [mm] 

Nsn  hodinové náklady na strojní čas    [Kč/hod] 

Ra   Průměrná aritmetická úchylka profilu drsnosti   [μm]  

  



 

Úvod 
Cílem práce je porovnání stávajícího a nově zaváděného postupu výroby temperačních 

otvorů vstřikovacích forem. Tyto otvory jsou vrtány metodou dělového vrtání. Stávající 

způsob výroby je prováděn na konvenční horizontální vyvrtávačce HV 63 od firmy TOS 

VANSDORF. Mezi hlavní nevýhody této metody je nutnost vyhotovení pilotního otvoru, 

nedostatečný systém chlazení a velké vetknutí nástroje.  Další nevýhodou tohoto stroje je 

odstupňovaná řada otáček a posuvů, protože stroj neumožňuje tyto hodnoty programovat. 

Tyto nedostatky odstraňuje nový vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj stolového typu 

HCB 110 CNC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Teorie vrtání otvorů 
Vrtání se obecně řadí mezi nejstarší způsoby obrábění. Jedná se o třískové obrábění 

materiálu pomocí nástroje, který se nazývá vrták. Při vrtání vyhotovujeme díry kruhového 

průřezu. Jako nástroj byly prvotně používány různé úlomky kamenů nebo kostí. V době 

kamenné vznikla také první smyčcová vrtačka. Dále se tato technologie vyvíjela především 

v období průmyslové revoluce. K rozvoji technologie hlubokých děr docházelo zejména 

v období válek při vrtání zbraní.[23,24] 

1.1 Kinematika pohybu [3] 
Vrtáním zhotovujeme díry do plného materiálu. Vyvrtáváním zvětšujeme díry již 

předpřipravené. Hlavní pohyb koná nástroj, který rotuje kolem své osy, v některých 

případech koná rotující pohyb obrobek. Vedlejší pohyb, je realizován vrtákem. Nevýhodou 

vrtání je proměnlivá řezná rychlost, která se zmenšuje od obvodu nástroje směrem do jeho 

osy, kde je jeho řezná rychlost nulová. Aby se předcházelo nejasnostem, uvádí se 

jmenovitá řezná rychlost na jmenovitém průměru nástroje.  

Velikost řezné rychlosti vc,posuvové rychlosti vf a rychlost řezného pohybu ve se vypočítá 

dle následujících vztahů: 

                            (1.1) 

        (1.2) 

                                      (1.3) 

kde: D [mm] je průměr obráběného otvoru, 

n   [min
-1

] jsou otáčky nástroje  nebo obrobku, 

f    [mm] je posuv nástroje na jednu otáčku. 

Některé nástroje, jako například šroubovitý vrták, kopinatý vrták mají více břitů. Proto je 

dobré definovat i velikost posuvu na zub fz:  

 

kde z [-] označuje počet břitů nástroje. 

 



 

1.2 Průřez třísky [3] 
 Na obrázku 1 je zobrazen průřez třísky pro šroubovitý vrták. Jmenovitý průřez třísky, 

který je odebrán jedním břitem, se vypočítá podle následujícího vztahu: 

,      (1.4) 

kde: bD [mm] je jmenovitá šířka třísky, 

       hD [mm] je jmenovitá tloušťka třísky, 

       ap [mm] je šířka záběru ostří, 

       f [mm] je posuv na otáčku. 

 

0br. 1 Průřez třísky u vrtání do plného materiálu (vlevo) a do materiálu již předvrtaného 

(vpravo)[3] 

 

U vrtání do nepředvrtaného materiálu je šířka záběru ostří ap=D/2 a pro díry již předvrtané 

je ap=(D-d)/2. Pokud tento vztah dosadíme do rovnice výpočtu průřezu třísek (1.4), 

odebírané jedním břitem nástroje, tak dostaneme vztah pro vrtání do plného materiálu: 

                                                                              (1.5) 



 

pro vrtání již předem zhotovené díry: 

                                  (1.6) 

Pro dvoubřitý nástroj vypočítáme celkový průřez třísky pro vrtání do plného materiálu: 

                                                                              (1.7) 

a u děr již předvrtaných: 

. 

Průřezy třísek při použití šroubovitého vrtáku se vypočítají dle následujících vztahů: 

pro tloušťku třísky: 

                                                                                (1.8) 

pro šířku třísky při vrtání do plného materiálu: 

                                      (1.9) 

a při vrtání do předem vyrobené díry je jmenovitá šířka:  

                                      (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Působení řezných sil na šroubovitý vrták [3] 
Na obrázku 2 je zobrazeno silové zatížení šroubovitého vrtáku. Pokud je nástroj ideálně 

symetrický, je materiál odebírán současně oběma břity nástroje a velikost působících sil je 

pak na obou břitech stejná. Výsledné velikosti sil jsou pak rovny vektorovému součtu. 

 

0br. 2 Síly působící na šroubovitý vrták při procesu vrtání[3] 

 

 

 

 

 



 

Výsledné síly jsou potom rovny: 

Posuvová síla ,      (2.1) 

pasivní síla ,      (2.2) 

řezná síla ,       (2.3) 

Je-li vrták teoreticky přesně a správně naostřen, pak platí následující vztahy: 

[N],       (2.4) 

[N]     z toho plyne Fp=0,     (2.5) 

[N].        (2.6) 

 Velikost jednotlivých složek sil pro nástroj se vypočítá podle následujících vztahů: 

[N],       (2.7) 

[N],       (2.8) 

kde: [-]  jsou stálé hodnoty, zohledňující především vliv obráběného materiálu, 

       [-] jsou exponenty, které vyjadřují vliv průměru vrtáku, 

       [-] jsou exponenty, které vyjadřují účinek posuvu na otáčku 

       D [mm] je průměr vrtáku, 

      f [mm] je posuv na otáčku. 

V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty konstant a exponentů , ,  pro 

výpočet sil. 

Tab. 1 Hodnoty exponentů a konstant pro ocel o mezi pevnosti 750MPa a pro litinu[7].

 



 

Další variantou jak vypočítat řeznou sílu je pomocí měrného řezného odporu obráběného 

materiálu kc. Tato hodnota je vyjádřená na jednotkový průřez třísky [8]. Výsledná řezná 

síla se vypočítá podle následujících vztahů: 

 

kde: kc [MPa] je měrný řezný odpor materiálu. 

 

 

Pro výpočet krouticího momentu k ose rotace vrtáku lze podle obrázku 4 odvodit tento 

vztah: 

 

pro usnadnění ,   potom mk 

[N mm].      (2.9) 

Stanovení řezného výkonu se vypočítá podle následujícího vztahu: 

  [kW],    (3) 

kde: vc[m·min
-1

] je řezná rychlost vypočítaná podle vztahu (1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4  Působení sil na dělový vrták [8] 
Při vrtání dělovým vrtákem dochází k odebírání materiálu dvěma řeznými hranami 

(obrázek 3). Jednotlivé řezné hrany mají odlišné průřezy třísek, a proto vznikají dvě různě 

velké řezné síly s odlišnou vzdáleností od osy vrtáku. Působiště sil jsou ve vzdálenosti D/8 

a 3D/8 od osy. Pro výpočet řezných sil platí následující vztahy: 

        (3.1) 

        (3.2) 

        (3.3) 

                                                                                         (3.4) 

(3.5) 

 

Výslednou sílu F působící na nástroj vypočítáme vektorovým součtem jednotlivých složek. 

[N]       (3.6) 

 

Obr. 3 Síly působící na dělový vrták [8]. 



 

 

Vznikající síly se zachycují na vodítkách nástroje, kde působí normálové síly N1 a N2 a 

odpovídají jim třecí síly T1 a T2(obrázek 4). Vodítka jsou při obrábění ve styku 

s obráběným materiálem a řezná síla na ně působí tak silně, že dochází k mírnému 

přetvoření povrchu. Výsledkem je vysoká kvalita povrchu.  Vodítka umístěná na hlavici 

nástroje mohou být vyráběná v odlišných variantách (obrázek 5), záleží na obráběném 

materiálu a typu díry[9]. 

 

 

Obr. 4 Působení jednotlivých sil na dělový vrták [8]. 

 

 

 

 



 

 

Po sestavení momentové rovnice a silové rovnováhy dostaneme rovnice: 

    (3.7) 

       (3.8) 

      (3.9) 

 

 

Normálové síly, které působí na vodítka, vypočítáme podle vztahu: 

         (4.0) 

         (4.1) 

kde μ je součinitel tření vrtáku 

 

Pokud dosadíme vztahy 4.0 a 4.1 do rovnic 3.8 a 3.9 a vyjádříme Fc a Fp dostaneme vztahy: 

         (4.2) 

         (4.3) 

z rovnice 4.2 vyjádříme T1 a dostaneme vztah: 

        (4.4) 

dále do rovnice 4.3 dosadíme vztah 4.4 a vyjádříme T2: 

        (4.5) 

dosazením T2 ze vztahu 4.5 do rovnice 4.4 dostaneme rovnici pro T1: 

    (4.6) 



 

 

Pokud dosadíme vyjádřené T1 a T2 do vztahu 3.7 dostaneme výsledný vztah pro moment:  

                                     (4.7) 

Výsledný moment se tedy skládá z momentu způsobeného řeznou složkou síly a také od 

momentu třecího. V současnosti jsou některé moderní stroje vybaveny přístroji, které měří 

a vyhodnocují síly a momenty při obrábění. Pokud nastane porušení nástroje, tak se řezné 

síly při obrábění několikanásobně zvýší a řídicí systém ukončí proces, tak aby nenastaly 

žádné větší škody. 

 

Obr. 5 Vodítka dělových vrtáků a) vhodný pro všechny materiály, b) pro nerez ocel a 

běžnou ocel, c) pro litinu a tvárné materiály, d)pro hliník a měď[9]. 

 

 

 

 

 
 



 

 

1.5  Výpočet strojního času [3] 
 

Na obrázku 6 je zobrazen posuv nástroje, který se skládá z náběhové dráhy ln, hloubky 

vrtané díry l a přeběhu vrtáku lp 

 

Obr. 6 Pohled na dráhu nástroje [3]. 

Jednotkový strojní čas pro vrtání průchozí díry se vypočítá dle vztahu 3.1. 

 [min],                                                                   (4.8) 

kde: ln[mm] je délka náběhu vrtáku, 

       l [mm] je hloubka vrtané díry, 

       lp [mm] je výběhová délka vrtáku, 

       vf  [mm·min
-1

] je posuvová rychlost, 

       n[min
-1

] jsou otáčky nástroje, 

       f [mm] je posuv na otáčku. 

Pro klasický šroubovitý vrták s úhlem špičky 2κr=118° je  

lp= 0,5D·tg31°+(0,5÷1,0)≈0.3D+(0,5÷1,0) [mm ] a hodnota ln=(0,5÷1,0)[mm]. 



 

1.6 Typy vrtáků 

Vrtáky můžeme rozdělit podle druhu, konstrukce a geometrie nástroje do několika skupin. 

Středících vrtáků se využívá ke zhotovení pilotního otvoru, který určuje souřadnice 

budoucí díry a také slouží k vedení budoucího nástroje. Navrtání díry za pomocí středícího 

vrtáku je zobrazeno na obrázku č. 7. Do těchto otvorů je pak možné aplikovat klasické 

šroubovité vrtáky [3]. 

 

0br. 7 Navrtávání pomocí středícího vrtáku [3] 

 

 

Na vrtání děr, kde je poměr mezi průměrem a hloubkou díry roven 0,2 až 0,1 se nejčastěji 

používají šroubovité vrtáky (obrázek 8). Tělo vrtáku se skládá z válce, ve kterém jsou 

vyrobeny dvě protilehlé šroubovité drážky o úhlu stoupání šroubovice 27±5° pro oceli 

běžné pevnosti a 42°±5° pro slitiny hliníku a měkké cementační oceli. Tyto drážky slouží 

pro odvod třísek. Aby vrták nebyl zbytečně tepelně namáhán vlivem tření je tělo vrtáku 

směrem ke stopce mírně kuželovité. Další alternativou ke zhotovení těchto děr je využití 

kopinatých vrtáků (obrázek 9), nebo vrtáků s vyměnitelnými břitovými destičkami [3]. 



 

 

0br. 8 Popis šroubovitého vrtáku[3]. 

Výhodou kopinatých vrtáků je jejich vysoká tuhost, a že se mohou s nimi vrtat díry o 

průměru 10 až 128 mm do plného materiálu. V současné době je většina kopinatých vrtáků 

vybavena systémem vnitřního chlazení. Nevýhodou těchto vrtáků je horší drsnost 

obrobeného povrchu oproti vrtání za pomocí šroubovitého vrtáku. Břity nástrojů jsou 

v dnešní době převážně vyměnitelné a jsou vyrobeny z rychlořezných ocelí nebo slinutých 

karbidů. Pro lepší lámání odebírané třísky jsou na hlavním hřbetu obou břitů vyrobeny 

drážky[3]. 



 

 

0br. 9 Kopinaté vrtáky[4]. 

Další variantou je využití vrtáků buď s vyměnitelnou špičkou (obrázek 10), nebo 

s vyměnitelnými břitovými destičkami (obrázek 11). U vrtáků s vyměnitelnou špičkou se 

můžeme setkat s dvěma základními konstrukčními řešeními. U první varianty je 

vyměnitelný pouze břit (obrázek 10a). Naopak u druhé varianty je vyměnitelná celá 

korunka vrtáku (obrázek 10b). Tyto korunky jsou vyrobené v různém provedení s odlišnou 

geometrií. Kritériem může být obráběný materiál, nebo prováděná technologická operace. 

Výhodou těchto nástrojů jsou nižší náklady na řeznou hranu, nulové náklady na 

přebrušování a dlouhá životnost [3,6]. 

 

 



 

 

0br. 10 a)Vrták s vyměnitelným břitem, b)vrták s vyměnitelnou korunkou[5,3]. 

Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, které jsou vyrobeny ze slinutých karbidů, 

jsou upnuty do tělesa držáků pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou. Vlivem proměnlivé 

obvodové rychlosti je vhodné umístit na obvod nástroje destičky z materiálu o vyšší 

odolnosti proti opotřebení, např. z povlakovaného slinutého karbidu. Naopak blíže ke 

středu nástroje, kde je nižší řezná rychlost, je možné vložit destičky z nepovlakovaného 

slinutého karbidu. Při zvolení správné kombinace pak dostaneme přibližně stejnou 

trvanlivost obou druhů destiček, které můžeme po opotřebování vyměnit současně. 

Výrobci nabízejí mnoho tvarů destiček, s různými počty břitů. Výhodou těchto nástrojů je 

jejich univerzálnost, kdy je možné tyto nástroje využít i pro soustružení vnějších avnitřních 

válcových ploch [3].  

 

0br. 11 Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami[4]. 



 

Dělové vrtáky (obrázek 12) se využívají hlavně při vrtání hlubokých děr. Řezná část 

nástroje je vyrobena z rychlořezné oceli, nebo slinutého karbidu a je připájená na tyč, nebo 

trubku určité délky. Některé dělové vrtáky mohou mít vyměnitelné břitové destičky. Řezná 

kapalina je vedena otvory uvnitř nástroje a ty mohou být určitého tvaru (obrázek 13). 

Hlavní funkcí chladicí kapaliny je transport třísek z místa řezu a vzniklého otvoru. Další 

funkce řezné kapaliny je snížení tření a odvod tepla z místa řezu.[3,11] 

 

0br. 12 Dělový vrták [10] 

 

0br. 13 Tvary chladícího kanálu a) Otvor ledvinovitého tvaru b)chladicí kanál s dvěma 

otvory c)chladicí kanál s jedním otvorem[9]. 

 



 

 

Důležitým parametrem stroje je výkonnost čerpadla pro chladicí kapalinu. Koncentrace 

oleje by měla být kolem 15%, minimálně ale 10%. Vhodný tlak a průtok chladicí kapaliny 

je uveden na obrázku 14.[11] 

 

0br. 14 Výběr doporučeného tlaku a průtoku v závislosti na průměru nástroje[11] 

Třísky jsou odváděny drážkou ve vrtáku (obrázek 15). Při samostatném procesu vrtání je 

důležité si uvědomit, že nástroj není rotačně symetrický a nemá těžiště v ose rotace. Proto 

během obrábění vznikají odstředivé síly. Vlivem působení odstředivých a axiálních sil a 

štíhlosti nástroje je nutné provést jeho kontrolu na vzpěr. Samotný nástroj se také nedovede 

sám zavrtat do materiálu, a proto je nutné mu zajistit vhodné vedení. To lze realizovat 

zhotovením pilotního otvoru, nebo pomocí vodicích pouzder. Samotný pilotní otvor by měl 

být hluboký 1,5 x D a průměr lícovaný na mm.[11,8,3] 

 

0br. 15 Odvod třísek při vrtání dělovým vrtákem[8] 

 



 

Při práci je důležité dávat pozor na to, aby nikdy nedošlo k zapnutí pracovních otáček 

vřetena s upnutým dělovým vrtákem, pokud není jakkoliv veden (pilotním otvorem, 

podpěrou). Dále je nutné vypínat otáčky vřetena ještě před vyjetím nástroje z vyvrtaného 

otvoru. Využitelná délka vrtáků je 40 až 50D. Celková délka pak může dosahovat   

i 6000 mm. Vrtáním pomocí dělového vrtáku lze dosáhnout přesnosti vrtaných otvorů IT7 

a drsnost povrchu Ra mezi 0.1 a 0.8. Pokud jsou tedy zajištěny optimální podmínky, tak je 

možné dosáhnout oproti klasickým spirálovým vrtákům i lepší kvalitu vrtaných otvorů, 

především u přímosti, kvality povrchu a osové odchylky. Geometrie nástroje od německé 

firmy botek, která se zabývá vývojem nástrojů pro hluboké díry od roku 1974 je zobrazena 

na obrázku 16. [11,12,13]. 

 

 

0br. 16a)Geometrie břitu pro díry  průměru v rozsahu 0.5 až 4mm b) Geometrie břitu pro 

díry průměru v rozsahu 4.001 až 12.000mm [9] 

 

 

 

 

 



 

Některé dělové vrtáky mohou obsahovat i dva břity (obrázek 17). Tyto vrtáky jsou vhodné 

pro materiály s krátkou třískou a v porovnání s jednobřitým vrtákem je možné použít 

 i vyšší posuvové rychlosti[14]. 

 

0br. 17 Dvoubřitý dělový vrták od firmy Sandvik[14] 

Druhy opotřebení břitu jsou uvedeny na obrázku 18. 

 

0br.18 Opotřebení dělového vrtáku a) vnější roh b) „V“ drážka c) horní část špičky 

vrtáku[8] 

 

 

 



 

 

Ostření dělových vrtáků se provádí na speciálních bruskách (obrázek 18), protože pouze 

přesně naostřeným nástrojem lze dosáhnout dobrých výkonů. Ostření dělových vrtáků se 

provádí, jakmile opotřebení hřbetu dosáhne 0,2 až 0,4 mm u vrtáků s průměrem menších 

než 15 mm, a u vrtáků s průměrem nad 15mm 0,6mm. Daný břit lze v závislosti na 

požadované toleranci díry a na materiálu obrobku přeostřovat 15 až 20 krát. Trvanlivost 

břitu dělového vrtáku je 10 až 20 m po každém přeostření[14]. 

Ostření dělových vrtáků lze realizovat i na běžné brusce pro broušení nástrojů a fréz za 

použití speciálního upínacího přípravku (obrázek 19). Dále je možné provádět přeostření i 

na brusce pro broušení vrtáků pro vrtání hlavní[14]. 

 

0br.18 Specializovaná bruska TBSM 2-32 na broušení dělových vrtáků[14] 

 

 

0br.19 Přípravek TBV 116 pro ostření dělových vrtáků[11] 



 

 

Nejlepších výsledků se dosahuje na speciálních strojích určených pro hluboké díry 

(obrázek 20). Dělové vrtání lze však aplikovat i na běžné stroje, jako například na 

horizontální vyvrtávačku nebo obráběcí centrum. Důležité je, aby stroj umožňoval 

konstantní a plynulý mechanický posuv. Stroje by měly obsahovat z bezpečnostních 

důvodů blokovací zařízení, které by bránilo spuštění stroje bez přívodu chladicí kapaliny, 

dále se doporučuje používat manometr pro měření tlaku chladicí kapaliny a ukazatele její 

výšky v nádrži. Z bezpečnostních důvodů je také dobré použití zařízení na ochranu proti 

nadměrnému posuvu [14]. 

 

0br. 20 Hlubokovrtací stroj Tibo 535[8]. 

Stroj je určen pro operace hlubokého vrtání pomocí dělového vrtáku a je vybaven řídicím 

systémem. Součástí stroje je vysokotlaké čerpadlo určené k odvodu třísek. Maximální 

průtok čerpadla činí 90 l/min s tlakem kolem 40 barů. Maximální tlak může být až 100 

barů, průtok ale klesne na 20l/min[8]. Technické parametry stroje jsou uvedeny  

v tabulce 2. Na obrázku 21 je umístěn detail dělového vrtáku umístěného 

v plastovém pouzdře a podepřený lunetou. 

 

0br. 21 Detail nástroje, který je umístěn ve vodicím pouzdře [8]. 



 

 

 

Tab. 2 Technické parametry obráběcího stroje TIBO 535[8]. 

 

Výhodou CNC horizontální vyvrtávačky (obrázek 22) je automaticky polohovaný otočný 

stůl, který umožňuje lepší ovladatelnost obrobku. Další výhoda horizontální vyvrtávačky je 

její univerzálnost. Lze na ní frézovat rovinné i tvarové plochy, vrtat i vyvrtávat. Stojan je 

odlitý z šedé litiny[15]. V tabulce 3 jsou uvedeny základní technické parametry stroje. 

 

0br. 22 Vodorovná vyvrtávačka WH 10 CNC[15]. 

 



 

 

 

Tab.3 Technické parametry vodorovné vyvrtávačky WH 10 CNC[15] 

 

Obráběcí centrum neslouží primárně k vyvrtávání hlubokých děr. Vrtají se na něm 

převážně díry menších hloubek, než například na speciálních strojích pro hluboké vrtání. 

Na obrázku 23 je uvedeno CNC obráběcí centrum od firmy KOVOSIT. 

 

0br. 23 CNC obráběcí centrum od firmy MAS KOVOSIT [16]. 

 

 



 

 

Stroj umožňuje rychlé a přesné obrábění v pěti osách (obrázek 24), dále slouží k vrtání, 

vyvrtávání, vystružování a řezání závitů. Stroj je vybaven automatickou výměnou nástrojů 

ze zásobníku[16]. 

 

 

0br. 24 Pracovní prostor obráběcího stroje od firmy MAS KOVOSIT[16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 STS Systém  (Single tube system) 
Vysokotlaká čerpadla přivádějí řeznou kapalinu do prostoru mimo trubku vrtáku, tedy 

mezi vrták a obráběný otvor. Uvnitř vrtáku je otvor, kudy jsou tlakem řezné kapaliny 

odváděny třísky, které dále putují dutou stopkou vrtáku pryč z obráběného otvoru.[14] 

Princip je zobrazen na obrázku 25. 

 

0br. 25 Princip vrtání systémem STS[14]. 

Hlava nástroje musí být utěsněna na čelní straně obrobku i na straně druhé. Řezná kapalina 

je u tohoto systému hnána pod vysokým tlakem (obrázek 26), proto tento systém je 

spolehlivější než ejektorový. Tento systém se hojně využívá při obrábění materiálů 

s obtížným utvářením třísky, jako jsou například nízkouhlíkové a korozivzdorné oceli. 

STS systém umožňuje vrtat jak do plného materiálu, tak i vyvrtávat díry již vyhotovené. 

Vrtací hlavice, která je našroubovaná na vrtnou trubku, (obrázek 27) pro vrtání do plného 

materiálu se vyrábí až do průměru 180mm. STS systém by měl být prioritní volbou pro 

velké výrobní série a je 4-6 krát produktivnější než dělové vrtání. [3,14]. 

 

 

 



 

 

 

0br.26 Volba průtoku (vlevo) a tlaku chladicí kapaliny (vpravo) 

pro STS vrtné hlavy 800.2[14] 

 

 

0br.27 STS Vrtací hlavice Corodrill 800 [3] 

Pro tento způsob vrtání je zapotřebí speciálního stroje (obrázek 28) a příslušenství, 

zejména těsnění a výkonný chladicí systém. Systému STS se využívá především pro 

součásti v energetickém průmyslu (desky výměníků tepla) na otvory pro chladicí kapalinu 

u forem (obrázek 29), na výrobu různých součástí u automobilů nebo nákladních vozů, 

otvory pro chladicí kapalinu či olej v blocích motoru u lodí a podobně.[8,14] 



 

. 

0br.28 STS Schéma stroje pro STS vrtání[14] 

 

0br.29 Otvory pro chladicí kapalinu ve formě (průměr vrtáku Dc=15mm, hloubka díry 

1000mm až 2000mm)[14] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Ejektorový systém 
Ejektorový vrták je složen z vrtací hlavice (obrázek 30), která je pomocí závitu připevněná 

do vnější vrtací trubky. Chladicí kapalina je přiváděna do vrtáku mezikružím vzniklým 

mezi dvěma trubkami (obrázek 31). Nepatrné množství chladicí kapaliny odchází 

štěrbinami v zadní části vnitřní trubky a dochází k ejektorovému jevu a odsávají se tak 

třísky z místa řezu. Plusem je, že není potřeba žádného těsnění u čela obrobku, jako tomu 

je u STS systému. Proto se používá tam, kde obrobek nemá rovné čelo apod. Tento systém 

pracuje také s nižším tlakem kapaliny oproti systému STS (obrázek 32). Výhodou tohoto 

systému je jeho aplikace na běžné obráběcí stroje (soustruh, vodorovná vyvrtávačka, 

obráběcí centrum) bez jejich závažných konstrukčních úprav (obrázek 33)[14,3,8]. 

 

.  

0br.30 Hlavice ejektorového vrtáku [3] 

 

 

0br.31 Princip ejektorového vrtání[14] 



 

Ejektorový systém je vhodné využít u menších sérií. Využití nachází například 

v automobilovém průmyslu (pístní čepy, bloky naftových motorů), nebo pro vrtání hlavní u 

zbraní.[14] 

 

0br.32 Diagramy pro ejektorové vrtání nástroje 800.20 od firmy Sandvik. Vlevo průtok 

řezné kapaliny, vpravo tlak řezné kapaliny v závislosti na průměru vrtáku.[14] 

 

 

0br.33 Schéma stroje pro ejektorové vrtání [14] 

Při vrtání ejektorovým systémem do nepředvrtaného materiálu se používá opěrné pouzdro 

(obrázek 34), které má být umístěno co nejblíže k obrobku, tak aby bylo zajištěno dobré 

počáteční zařezávání. V ideálním případě by mělo čelo pouzdra kopírovat tvar obrobku. 

Opěrné podložky nástroje se musí opírat o pouzdro vrtáku, jinak může dojít k zaříznutí 

obvodové VBD do pouzdra vrtáku. Poškozené pouzdro by pak neposkytovalo nástroji 

dostatečnou oporu. [14] 

 



 

 

0br.34 Vrtací pouzdro u ejektorové vrtání [14] 

4 Korunkové trepanační vrtáky 
Při vrtání dochází k odebírání materiálu jenom v prostoru mezikruží (obrázek 35). Jádro 

zůstává neporušené a může se tak použít buď jako vzorek na mechanické zkoušky, nebo na 

materiálovou analýzu. Potřebný výkon na zhotovení otvoru je nižší oproti vrtání do plného 

materiálu. Jestliže je potřeba vyvrtat slepou díru je nutné použít speciální nástroj, který 

dokáže jádro podseknout. V případě vrtání hlubokých děr dochází k vychýlení jádra, a 

proto musí být podepřeno, jinak by mohlo dojít k poškození VBD. Při obrábění je nutné 

věnovat se odvodu třísek.[14,8] 

 

0br.35 Korunový vrták [8] 

 

 



 

5 Druhy řezných kapalin 
Řezné oleje jsou složeny z minerálních olejů a EP přísad. Olejové řezné kapaliny 

prodlužují trvanlivost břitu nástrojei o 30% a také zrovnoměrňují tvorbu třísky. Z obrázku 

36 vyplývá, že olej lze využít pro širší oblast posuvů. 

Olejové emulze jsou směsi vody s olejem. Dochází zde ke kombinaci mazacího účinku 

oleje a tepelné kapacity vody. Kromě vody a oleje se musí přidávat do směsi řada přísad 

jako například emulgátory, antibakteriální činidla a EP aditiva. Veškeré přísady se musí 

dávkovat v předepsaném množství. Emulze se využívají spíše pro rychloobrábění a na 

rozdíl od oleje obrobek čistí.[14]. 

 

 

0br.36 Graf utváření třísek při použití oleje nebo emulze v závislosti na řezných 

podmínkách[14] 

 

 

 

 

 

 



 

6 Praktická část 
 

Firma Formplast Purkert (obrázek 37), s.r.o byla založena v roce 1992 a zabývá se 

vstřikováním plastů. Po svém vzniku se firma postupně rozrůstala a v současné době má 

450 zaměstnanců, kteří pracují ve dvou pobočkách. Nástrojárna, konstrukce a lisovna sídlí 

v Bystřeci u Jablonného nad Orlicí. Samotná lisovna ještě sídlí v Králíkách. Firma vlastní 

nejmodernější technologie pro výrobu vstřikovacích forem a lisování součástek. Největší 

procentuální zastoupení lisovaných dílů je především pro automobilový, elektrotechnický a 

textilní průmysl. Hlavními zákazníky jsou Siemens, Bosch, Automotive Lighting, Hella a 

Koito[1]. 

 

 

0br. 37 Pohled na nástrojárnu a konstrukci v Jablonném nad Orlicí[1] 

V současné době firma zároveň nabízí posouzení vyrobitelnosti pomocí Moldflow analýzy, 

vzorkování forem a vystavení náležitých protokolů, montáže konstrukčních celků, 

pokovování tvarových dílů vyrobených z plastu, kovu nebo skla[1]. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na Obrázkuč.38 jsou vyfocené výrobky, pro které firma navrhovala vstřikovací formu, 

nebo je i lisovala. V současnosti firma dostavěla novou logistickou halu a nakoupila nové 

technologie pro vstřikování plastů. Díky tomu může firma zvýšit výrobu zhruba o dvacet 

procent. Podnik se velice intenzivně zabývá výzkumem a vývojem, kdy například vyvinul 

novou koncepci pro LED osvětlení automobilů, kterou exportuje zejména do USA a 

reaguje tak na zvyšující se poptávku.[2] 

 

0br. 38 Součásti vyrobené firmou Formplast Purkert, s.r.o[2] 

  



 

 

Vstřikovací formy (obrázek 39) se v dnešní době konstruují v CADu. Firma Formplast 

PURKERT využívá program Solidworks. 

 

0br.39Vstřikovací forma konstruovaná firmou FORMPLAST PURKERT  

Forma se skládá z pohyblivé (označovaná zkratkou MS- moving side, nebo také AS,) a 

pevné části (označovaná zkratkou DS,). Dělící rovina je plocha, kde na sebe dosedá tvárník 

a tvárnice. Musí být navržena tak, aby výlisek šel z formy vyndat. Samotný výlisek je 

tvořen dutinou vzniklou mezi tvárníkem a tvárnicí. Tyto součásti jsou nejsložitější na 

výrobu celé formy. Na jejich výrobě se podílí jednak veškeré základní technologie 

třískového obrábění dále i nekonvenční způsoby obrábění (elektroerozivní obrábění). 

Tvárník i tvárnice (obrázek 40) obsahují temperanční kanály (obrázek 41), kterými protéká 

kapalina- voda, olej, glykoly.[18] Na tyto otvory se tedy nevztahují žádné geometrické 

tolerance. Drsnost vrtaných děr by neměla být horší než Ra 3,2 μm. Výrobní tolerance 

otvorů je ±0.1mm.Tyto kritéria systém dělového vrtání splňuje. 

 

 



 

 

0br.40 Pohled na tvárník (nahoře) a tvárnici (dole). 



 

 

0br.41Chladicí kanály o průměru 8mm v tvárníku (nahoře) a tvárnici (dole) 

Tento temperační systém je nejjednodušší možný. Díry jsou kolmé na stěnu obrobku a 

odpadá tak frézovací operace, vytvářející kolmou plochu na osu vrtáku (Obrázek 42). 

Ustavení obrobku je rovněž jednoduché, není potřeba sinusového pravítka. 

 

 



 

 

 

0br.42 Ukázka šikmého temperačního kanálu  

Na zhotovení těchto kanálů firma doposud využívala systému dělového vrtání na 

konvenční horizontální vyvrtávačce WH 63 od firmy TOS VANSDORF (obrázek 43). 

Technické parametry stroje jsou uvedeny v tabulce 4. Materiálem tvárnice a tvárníku je 

ocel 1.2343ESU. Chemické složení oceli je uvedeno v tabulce 5. Ocel je dobře obrobitelná 

ve stavu žíhaném na měkko[18]. 

 

0br. 43 Konvenční vodorovná vyvrtávačka stolová WH 63[19] 

 

 



 

 

 

Tab.4 Technické parametry vodorovné vyvrtávačky stolové WH 63 [19] 

  WH63 
 

 Průměr pracovního vřetena 63 mm 

 Upínací kužel --- ISO 

  4 Morse 

 Otáčky vřetena - 21 stupňů 18 - 1800  min
-1 

 Výkon hlavního motoru 5,5 kW 

 Otáčky hlavního motoru 1425 min
-1

 

 Výkon motoru rychloposuvu 1,6 kW 

 Otáčky motoru rychloposuvu 2800 min
-1

 

 X…příčný pojezd stolu 1000 mm 

 Z…podélný pojezd stolu 1000 mm 

 Y…svislý pojezd vřeteníku 710 mm 

 W…výsuv vřetena 560 mm 

 Upínací plocha stolu 800 x 890 mm x mm 

 Nosnost stolu 2000 kg 

 Šířka upínacích drážek 23 H8 mm 

 Průměr / hloubka středícího průměru 100H6 / 12 mm 

 Pracovní posuvy...X, Y, Z, W - 26 stupňů 0,02 - 6,3 mm  

 Rychloposuv...X, Y, Z, W 1600 mm / min 

 Rychloposuv otáčení stolu...B 1,5 min
-1

 

 Instalovaný příkon 7,3 kVA 

 Hmotnost stroje 7600 kg 

 Zástavbový prostor včetně CE – orientační 5500 x 4000 mm x mm 

 

 

Tab. 5 Chemické složení oceli 1.2343 dodávané firmou JKZ Bučovice [18] 

 

 



 

 

Na obrázku 44 je upnutá součást připravená k navrtání pilotního otvoru. Na dalších 

obrázcích jsou vyfoceny detaily z výroby temperančního kanálu.    

 

0br. 44 Součást připravená k navrtání pilotního otvoru 

 

0br. 45 Vřeteno s přívodem chladicí kapaliny pro dělový vrták 

 

 

 



 

 

 

 

0br. 46 Dělový vrták upnutý ve vřetenu. Vlevo najíždí do vodicího otvoru,vpravo zachycen 

při procesu vrtání. 

 

 

Obr. 47 Vyvrtaný temperační otvor 

 

 

 

 

 



 

Rozdíl mezi současnou a novou technologií bude ukázán na tvárníku formy číslo 3002. 

Rozměry temperančních kanálů jsou uvedeny na obrázku 48. 

Současná technologie 

Tab. 6 Technologický postup současné technologie pro temperanční kanály tvárníku: 

č. 

operace 
popis operace nástroj řezné podmínky* 

1 navrtání středicího otvoru vrták A4  

ČSN 22 1110 

f=0,02mm 

n=900min
-1 

 

2 vrtat pilotní otvor Φ 8, do hloubky 

12mm 

vrták 8 

ČSN 22 1121 

f=0,02mm 

n=900min
-1 

3 vrtat Φ 8mm, hloubka dle výkresu dělový vrták 8, 

 

f=0,02 mm 

n=900 min
-1

 

*řezné podmínky jsou použity dle dělového vrtáku, tak aby obsluha vrtačky nemusela po 

každé výměně nástroje měnit nastavení posuvů a otáček u stroje. Používaný posuv a otáčky 

vřetena jsem získal od obsluhy stroje. 

výpočet řezné rychlosti 

 

výpočet strojních časů 

Navrtání středícího otvoru 

0,38 min 

Protože tvárník obsahuje 14 otvorů je celkový strojní čas pro navrtávání roven: 

 min 

Vrtání pilotních otvorů  

0,777 min 



 

Celkový strojní čas vrtání pilotních otvorů je roven: 

min 

 

Obr. 48 Rozměry temperačních kanálů o průměru 8mm. 

vrtání temperančních kanálů 

126,8 min 

celkový strojní čas na kompletní výrobu temperančních kanálů u tvárníku: 

 min 

náklady na strojní čas na jeden kus: 

 

kde Nsn jsou hodinové náklady na strojní čas vodorovné vyvrtávačky VH 63 a činí 

200Kč/hod. 

Náklady strojního času na jeden kus jsou 476 Kč. 

Do nákladů na výrobu nejsou započítány náklady spojené s ostřením a opotřebením 

nástroje, tyto hodnoty mi nebyly sděleny, protože se špatně odhadují. Někdy se prý zničí  



 

i nový břit (obrázek 49), může to být způsobeno například tvrdou částicí v materiálu. 

Náklady na vedlejší práci se také špatně vyčíslují, protože každý kus je originál, proto jsou 

tyto náklady zahrnuty v režii stroje. 

 

 

 

Obr. 49 Zničené břity dělových vrtáků 

Nová technologie 

Firma se rozhodla nahradit stávající konvenční horizontální vyvrtávačku VH 63 za CNC 

vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj stolového typu HCB 110 CNC (obrázek 50). 

 

Obr. 50 Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj stolového typu HCB 110 CNC [20]. 

Tento stroj obsahuje přídavné vřeteno určené speciálně pro dělové vrtání (obrázek 51). 

Toto vřeteno je umístěno vedle frézovacího vřetena. Obsahuje tři vodící lunety, které 

slouží jako podpěry. 



 

 

 

Obr. 51 Pohled na vřetena stroje [21] 

Technické parametry přídavného vřetena jsou uvedeny v tabulce 7. Maximální dodávaný 

průtok emulze osou vřetena je 30 litrů za minutu a maximální dodávaný tlak emulze je 

40 barů. 

Tab. 5 Technické parametry vyvrtávacího vřetena GD 1300[19] 

 



 

Volba řezných parametrů 

Firma nakoupila dělové vrtáky od firmy Palbit. Na obrázku 52 jsou uvedeny řezné 

rychlosti pro různé typy obráběných materiálů. Pro zadaný obráběný materiál je tedy řezná 

rychlost v rozsahu od 40 do 80 m·min
-1

. Posuv nástroje jsem odečetl z obrázku 53. 

 

 

Obr. 52 Graf určující řeznou rychlost [22] 

 

 

Obr. 53 Graf určující posuv nástroje[22] 



 

 

Dle grafu zobrazeného na obrázku 53 jsou v tabulce 6 uvedeny posuvy pro nejpoužívanější 

průměry dělových vrtáků. 

Tab. 6 hodnoty posuvu  nástroje 

průměr vrtáku[mm] posuv [mm] 

Φ8 0,02 

Φ10 0,025 

Φ12 0,03 

 

V tabulce 7 je uveden tlak a průtok chladicí kapaliny pro nejpoužívanější průměry 

dělových vrtáků odečtený z grafu na obrázku 54. 

Tab. 7 hodnoty tlaku a průtoku chladicí kapaliny v závislosti na průměru nástroje 

průměr vrtáku[mm] tlak chladicí kapaliny [Bar] průtok chladicí kapaliny 

[dm
3
/min] 

Φ8 70 30 

Φ10 60 35 

Φ12 50 40 

 

 

 

Obr. 54 Graf určující tlak a průtok chladicí kapaliny[22] 



 

 

Maximální možný průtok a tlak chladicí kapaliny, který stroj umožňuje je 30 dm
3
/min 

 a 40 Barů. Z tohoto důvodu volím z uvedeného doporučeného rozsahu řezné rychlosti  

(40-80 m·min
-1

)jenom vc 55 m·min
-1

. V tabulce 8 jsou uvedené řezné parametry pro 

jednotlivé průměry nástrojů. 

Tab. 8 Zvolené řezné parametry  

průměr vrtáku [mm] posuv [mm] řezná rychlost 

 [m·min
-1

] 

otáčky [min
-1

] 

Φ8 0,02 55 2188 

Φ10 0,025 55 1750 

Φ12 0,03 55 1459 

 

U tohoto stroje odpadají první dvě operace, proto se výsledný strojní čas skládá ze 

samotného vrtání temperačních otvorů: 

52,2min 

  

náklady na strojní čas jednoho kusu: 

 

kde Nsn jsou hodinové náklady na strojní čas nového stroje a činí 250 Kč/hod. Tyto 

náklady jsou zvýšeny z důvodu zařazení kvalifikovanějšího pracovníka a vyšší spotřeby 

elektrické energie.  

 

 

 

 

 



 

7  Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo porovnat a zhodnotit stávající a nově navržený způsob výroby 

temperančních otvorů vstřikovacích forem ve firmě Formplast Purkert. Původní metoda se 

provádí na konvenční vodorovné vyvrtávačce VH 63 od firmy TOS Vansdorf. Nevýhodou 

této metody je složitější postup výroby. Nejdříve se musí materiál navrtat pomocí 

středicího vrtáku, poté vyvrtat pilotní otvor. Samotné obrobení jednoho takového pilotního 

otvoru trvá pro průměr vrtáku 8 mm 70 sekund. Ve firmě se nejčastěji vrtají díry o 

průměrech 8,10 a 12mm. Řezná rychlost je z důvodu nedostatečného výkonu chladicího 

systému pro vrták o průměru 8 mm pouhých 22,62m·min
-1

. U průměrů 10 a 12 mm je 

řezná rychlost také přibližně 20m·min
-1

. Posuvy nástrojů jsou u stávajícího i nového stroje 

stejné. Pro průměr 8mm je posuv 0.02mm. U nového stroje není potřeba vyvrtání pilotního 

otvoru. Nástroj je totiž veden lunetami a pouzdrem. Řezná rychlost je volena dle firemního 

katalogu, pro průměr 8mm je 55 m·min
-1

. 

 V závěru práce byl proveden jednoduchý propočet úspory nákladů strojního času na 

tvárníku formy číslo 3002. Úspora na tomto tvárníku činí 258,5 Kč. Při hodnotě nového 

stroje 12 500 000 Kč je nutné obrobit 48356 takových tvárníků, to odpovídá návratnosti 

pouze při uvažování úspor nákladů ve strojním čase 11,5 roků při dvousměnném 

osmihodinovém provozu a ročním pracovním fondem dělníka 230 dnů. Firma Formplast 

uvažuje orientačně o hodinové fakturační sazbě u nového stroje 800 Kč/hod. Sazba u 

starého stroje činí  400 Kč. Firma podle tohoto propočtu vydělá na novém stroji za každou 

hodinu o 400 Kč více, což při jeho hodnotě 12 500 000 Kč činí návratnost 31 250 hodin. 

Při dvousměnném osmihodinovém provozu a pracovním fondu dělníka 230 dnů odpovídá 

návratnost stroje za 8,5 let. Propočty se liší, protože můj výpočet uvažuje pouze s úsporou 

strojového času na jednom výše uvedeném výrobku (tvárník formy 3002). Firma, ale 

počítá, s širokou škálou různých výrobků a s úsporami ve výměně nástrojů, rychlejšími 

přejezdy a hlavně s úsporou vzniklou přeupínáním a ustavováním obrobků a menší 

zmetkovitostí, také přihlíží ke konkurenčním sazbám.        
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