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Seznam zkratek a použitého značení 

 

VBD  Vyměnitelná břitová destička 

TIG  Svařovací technologie 

CNC  Computer numeric control 

KPM  Kapilární zkouška 

MGF  Magnetofluorescenční zkouška 

OŘJ  Odbor řízení jakosti 

UV  Ultrafialové záření 
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1. Úvod 

Dnešní doba klade stále náročnější požadavky na životnost strojních dílů, na jejich 

materiály a vlastnosti. Především na součásti pracující v extrémních podmínkách. Jedním 

z mnoha průmyslových odvětví, požadujících vysoké nároky na materiály jednotlivých dílů, 

je těžební ropný průmysl. Se stále vzrůstajícím trendem těžby na mořském dně, jsou tyto 

extrémní požadavky uplatňovány na součástech tvořících těžební soupravy. 

Tato bakalářská práce se zabývá jednou z  konkrétních součástí, využívající se 

v těžební soupravě. Tato součást je vyráběna z materiálu Inconel 625, který jako jeden z mála 

materiálů odolává podmínkám působících v mořském prostředí. Zvláštní pozornost bude 

věnována rozboru požadavků kladených na materiál Inconel, jeho opracování a vyhodnocení 

stávající technologie výroby. 

Základním cílem bude návrh nové konstrukce a technologie výroby příruby z důvodu 

snížení nákladů výroby a jejímu dopadu na ekonomiku firmy. Navrhované řešení bude 

ověřeno praktickými zkouškami.  Závěrem bude provedeno technicko-ekonomické 

zhodnocení. 
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2. Rozbor požadavků kladených na strojní součásti z materiálu 

INCONEL 625 

Jednou z nejdůležitějších průmyslových surovin je ropa, která se využívá nejen pro 

energetické účely, ale je i důležitým průmyslovým a farmaceutickým artiklem. Její těžba 

souvisí s rozvojem vrtné techniky od počátku 19. století. Jako protiváha k tradiční 

suchozemské těžbě ropy se stává těžba na mořském dně. Technologie dobývání ropy 

z mořského dna se neustále vyvíjí a díky tomu se vrty mohou provádět ve stále větších 

hloubkách a tím se posouvají limity těžby. Se zvětšující se hloubkou se zvyšují technické a 

technologické požadavky na používané součásti vrtných souprav. Průměrná cena ropného vrtu 

do hloubky moře 200 metrů je 5 - 8 milionů amerických dolarů, což je desetkrát víc než stojí 

vrt na pevnině, a v podmořské hloubce 1 500 metrů vyjde vrt dokonce až 50 milionů dolarů. 

Přesto se podmořská těžba tímto způsobem stává rentabilní a dnes čerpá ropu z podmořských 

ložisek více než 40 zemí světa. 

Hloubka, tlak a přítomnost mořské soli, to jsou velmi extrémní podmínky, které 

kladou zvýšené požadavky na používaný materiál komponentů těžebních souprav. Jedním 

z nejvhodnějších materiálů pro použití za extrémních podmínek se stává materiál Inconel, 

který je pro své příznivé vlastnosti používán právě v mořském prostředí  (viz Obr. 2.1). 

 

 

Obr. 2.1 Podmořská těžba ropy 
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Název Inconel je vlastní registrovanou ochrannou známkou společnosti Special Metal 

Corporation, která se zabývá výrobou a distribucí materiálu se speciálními požadavky. 

Materiál má více obchodních názvů, mezi které patří: 

• Inconel 625 

• Chronin 625 

• Altemp 625 

• Haynes 625 

• Nickelvac 625 

• Nicrofer 6020 

  

2.1. Charakteristika materiálu Inconel 625 

Inconel 625 je používán pro svou vysokou pevnost, vynikající strukturu a výbornou 

odolnost proti korozi, pro celou řadu extrémně namáhaných součástí. Chemické složení 

Inconelu 625 je uvedeno v Tab. 2.1. Pevnost Inconelové slitiny 625 je čerpána 

ze zpevňovacího účinku molybdenu a niklu. Tyto kombinace prvků jsou také zodpovědné za 

dobrý odpor proti široké škále korozních prostředí, stejně jako odolnost proti oxidaci. Tato 

odolnost proti oxidaci a koroznímu prostředí z něj dělá vynikající materiál, ideální pro 

používání v mořském prostředí. Příkladem použití jsou nejen strojní díly k těžnímu zařízení, 

ale také ocelové lana pro zakotvení kabelu na mořském dnu, opláštění podmořských kabelů, 

popř. listy vrtulí pro speciální lodě. 

Vysoká tažnost, vynikající mez únavy při vyšších teplotách a oxidační odolnost jsou 

vlastnosti, díky kterým je Inconel 625 také zajímavý pro letecký průmysl. Je například 

používán na výfukové zařízení motorů, palivové a hydraulické trubky, turbíny.[2.]  
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 Tab. 2.1 Chemické složení materiálu Inconel 625 

 [%] 

Nikl 58 min. 

Chrom 20.0 – 23.0 

Železo 5.0 max. 

Molybden 8.0 – 10.0 

Niob (plus Fantal) 3.15 – 4.15 

Uhlík 0.10 max. 

Mangan 0.50 max. 

Křemík 0.50 max. 

Fosfor 0.015 max. 

Síra 0.015 max. 

Hliník 0.40 max. 

Titan 0.40 max. 

Kobalt 1.0 max. 

 

2.1.1. Vlastnosti 

Hlavní vlastností slitiny Inconel je odolnost proti oxidaci a korozi. Díky tomu je 

vhodný pro použití v extrémních podmínkách. Při zahřátí Inconelu se vytváří silná a stabilní 

pasivační oxidační vrstva, která chrání povrch materiálu před agresivním prostředím. Inconel 

si zachovává pevnost v širokém rozsahu teplot, proto se stává atraktivním pro vysokoteplotní 

aplikace.  

 

2.1.2. Obrábění 

Inconel je velmi těžce obrobitelný. Při opracování třískovým obráběním má materiál 

tendenci k elastické deformaci a tudíž k intenzivnímu zpevňování. Z tohoto důvodu se Inconel 

obrábí pomocí nástrojů s VBD s minimálním možným počtem třísek, tak aby se eliminovalo 

postupné nežádoucí zpevňování povrchu materiálu. Polotovary z Inconelu jsou velmi 

nehomogenní a v mnoha případech je nutno měnit parametry obrábění téměř při každém kuse, 

což kromě zvýšených nákladů na opracování zvyšuje také nároky na technickou úroveň 

obsluhy obráběcích strojů. 
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2.1.3. Svařování 

Svařování slitin Inconelu je obtížné vzhledem k náchylnosti k popraskání v tepelně 

ovlivněných oblastech. Přesto jsou firmy, které tuto technologií svařování a navařování 

zvládají a dokážou ji aplikovat i pro tak náročnou výrobu jako je výroba dílů pro technologii 

podmořského dobývání ropy. Nejčastější způsob svařování a navařování Inconelu je pomocí 

svařovací metody TIG. V posledních letech se začíná využívat také impulsové 

mikrosvařování laserem. 

 

2.1.4. Nákup a cena 

 Výroba slitiny Inconel 625, včetně kovaných polotovarů, je nejen velmi 

náročná a zvládá ji jenom několik firem na světě (USA, Mexiko, Velká Británie, Německo), 

ale je také chráněná licenčními smlouvami. To vše ovlivňuje nákupní cenu polotovarů, která 

je mnohonásobně vyšší než běžně dostupné konstrukční ušlechtilé oceli. Termínová 

dostupnost nakupovaných výkovků je stále velmi zdlouhavá, řádově v několika měsících. To 

klade zvýšené nároky na finanční potřeby firmy. 
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3. Rozbor stávající technologie výroby 

Vlivem technologické náročnosti opracování Inconelu a požadavkům přesnosti 

kladených zákazníkem na výslednou kvalitu, je i ve světovém měřítku velmi málo firem, které 

mohou tyto požadavky opakovaně a jednoznačně splnit. Jednou z firem zvládajících 

požadavky zákazníka je firma V-NASS se sídlem v Ostravě-Vítkovicích. Tato firma má 

vybudovanou technologickou i organizační základnu (jsou nositeli řady certifikátů a 

oprávnění) pro zvládání požadované technologie výroby dílů pro technologii podmořského 

dobývání ropy. Dle dostupných informací, firma V-NASS dlouhodobě a cíleně investovala do 

moderních obráběcích strojů s CNC řízením, umožňujích výkonné obrábění s vysokou 

přesností a kvalitou.  

Technologický postup firmy V-NASS zabývající se výrobou příruby, která je 

používaná jako jedna z mnoha součásti v podmořském zařízení pro těžbu ropy, je následně 

předložen k analýze a zhodnocení současného stavu výroby příruby. 

 

3.1. Technologické zázemí 

Stávající technologie výroby spočívá v opracování polotovaru Inconel 625 na 

požadované rozměry podle doloženého výkresu viz. Výkres č. 1. Opracování probíhá na 

produktivních, vysoce přesných obráběcích strojích s CNC řízením. Náročnost opracování je 

umocněna špatnou obrobitelnosti materiálu, rychlým opotřebováním řezného břitu destičky a 

tím i obtížným laděním korekcí k dosažení požadovaných rozměrů a v neposlední řadě 

náročným dodržením požadované drsnosti opracovaných ploch.  

 

 Pro vyhotovení součásti se využívají následující stroje: 

• Soustruh SPT 32 CNC 

• Bruska na otvory RJN 44 Wotan 

• Souřadnicový měřící stroj Integra 3D 

• Gravírovací stroj IMPALA 400 CNC  

• Vertikální obráběcí centrum MCV 1270 CNC 

• Elektrická zvonová pec CNC 



Tomáš Vitásek Návrh technologie obrábění navařených strojních součástí 

 

10  

3.1.1. Soustruh SPT 32 CNC 

 

Obr. 3.1 Soustruh SPT 32 

 

Tab. 3.1 Technické parametry Soustruhu SPT 32 

Pracovní rozsah  

Oběžný průměr nad ložem 600 mm 

Oběžný průměr nad příčným suportem horním 500 mm 

Oběžný průměr nad příčným suportem dolním 400 mm 

Max. průměr soustružení suportem horním 500 (pro nástroje na díry) 

360 (pro nástroje na vněj. 

prům.) 

Max. průměr soustružení suportem dolním 400 mm 

Max. délka soustružení 1500 mm 

Max. délka letmo upnutého obrobku 350 mm 

Max. hmotnost obrobku 600 kg 

Hlavní pohon  

Převod motoru při otáčkách 1500 min-1                37 kW 

Převod od motoru na vřeteno                               1. řada 

2. řada 

1 : 5,31 

1 : 1,5 

Rozsah otáček                                                       1. řada 

2. řada 

20 – 800 min-1 

70 – 3150 min-1 
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3.1.2. Bruska na otvory RJN 44 WOTAN 

 

 

Obr. 3.2 Bruska na otvory RJN 44 

 

 

Tab. 3.2 Technické parametry Brusky na otvory RJN 44 

Oběžný průměr v ochranném krytu / bez ochr. krytu 500 / 820 mm 

Maximální průměr upnutí (průměr licní desky) 700 mm 

Rozsah průměrů broušených otvorů: od – do 20 – 300 mm 

Max. hmotnost obrobku 250 kg 

Stupeň přesnosti / jakost opracované plochy IT 6 / 0,8 

Otáčky:   -brusného vřetena 

- pracovního vřetena / počet stupňů 

12 000 

120 – 1000 / 6 

Podélný pohyb stolu: max. / min. 450 / 0 
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3.1.3. Souřadnicový měřící stroj Integra 3D 

 

 

Obr. 3.3 Souřadnicový měřící stroj Integra 

 

 

 

Tab. 3.3 Technické parametry souřadnicového měřícího stroje Integra 

Měřící rozsah stroje:                                                   Osa Y 

Osa Y 

Osa Z 

1016 mm 

1016 mm 

813 mm 

Chyba indikace stroje: lineární, ve směru os 2,0+L/300 µm 

Chyba indikace stroje: volumetrická, obecná poloha 2,5+L/250 µm 

Maximální nejistota měření na 1000 mm délky 6,0 µm 

Povolené zatížení stolu (bodové zatížení) 1317 kg 

Vnější rozměry stroje                                                 délka 

šířka 

výška 

2210 mm 

1880 mm 

2974 mm 
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3.1.4. Gravírovací stroj IMPALA 400 CNC 

 

Obr. 3.4 Gravírovací stroj IMPALA 400 CNC 

Tab. 3.4 Technické parametry Gravírovacího stroje IMPALA 400 CNC 

Stavění souřadnic  

Stabilní mramorové provedení  

Pohon os krokovými motory  

                                         Úchylka                                (mm) Menší než 0,002 

Pracovní rozsah os X x Z x Z                                       (mm) 500 x 400 x 200 

Max. výška obrobku                                                     (mm) ….. 

Stůl  

Vysokofrekvenční vřeteno L 62 DL 1.6 SK  

Otáčky vřetena                                                           (ot/min) 5000 - 60000 

Výkon motoru S1/S3                                                  (KW) 1.6 
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3.1.5. Vertikální obráb ěcí centrum MCV 1270 CNC 

 

Obr. 3.5 Vertikální obráběcí centrum 

 

Tab. 3.5 Technické parametry Vertikálního obráběcího centra 

Stůl  

Upínací plocha stolu 1500 x 670 mm 

T-drážky (počet x šířka x rozteč) 5 x 18 x 125 mm 

Max. zatížení stolu 1200 kg 

Pracovní rozsah  

X – osa 1270 mm 

Y – osa 610 mm 

Z – osa 720 mm 

Posuv  

Pracovní posuv 1 – 15000 mmּmin-1 

Rychloposuv 40 mּmin-1 
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3.1.6. Elektrická zvonová pec CNC 

 

Obr. 3.6 Elektrická zvonová pec CNC 

 

Tab. 3.6 Technické parametry Elektrické zvonové pece 

Rozměry pracovního prostoru  

Délka 1350 mm 

Šířka 800 mm 

Výška 847 mm 

Maximální rozměr vsázky  

Délka 1200 mm 

Šířka 700 mm 

Výška 500 mm 

Další údaje  

Max. hmotnost vsázky 900 kg 

Maximální teplota v peci 850 °C 

Rozsah pracovních teplot 200 – 650 °C 

Řízená teplota v peci Citlivost 8 °C 
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3.2. Charakteristika vyráb ěné součásti 

Součást podle výrobního výkresu (Výkres č. 1) je opracovávána podle následujícího 

technologického postupu. Jedná se o přírubu, která je využívána v soupravách pro 

podmořskou těžbu ropy. Součást se vyrábí z Inconelu 625. Jako polotovar je použitý výkovek 

s přídavky 30 mm na plochu. Díky použití výkovku se snižuje odpad velmi drahého 

základního materiálu. Součást musí být vyrobena dle požadavků zákazníka a funkční plochy 

musí být obrobeny v předepsané vysoké přesnosti, což klade velmi vysoké nároky na nástroje. 

Přes velmi výkonné nástroje jsou pro opracování Inconelu používány značně nižší řezné 

podmínky než u běžných materiálů (konstrukční legované oceli). Po opracování každé 

součásti musí být provedena kontrola rozměrů a zkoušení předepsanou nedestruktivní 

metodou pro zjištění případných povrchových a vnitřních vad. 

Vyráběná součást je znázorněna v částečném řezu (viz. Obr. 3.7). 

 

 

Obr. 3.7 Částečný řez přírubou 
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3.3. Technologický postup výroby 

Následující technologický postup, podle dokumentace firmy, je rozpracován po 

jednotlivých operacích. Operace technologického postupu jsou řazeny chronologicky za 

sebou podle postupu výroby. U každé operace je uvedeno pracoviště, na kterém se daná 

operace provádí. U každého pracoviště je popsán postup výroby obsahující přesnosti, 

předepsané kontroly a příslušné předpisy pro zadaný obrobek. 

 

Číslo operace Pracoviště Čas dávkový Čas jednicový 

 Popis operace 

 

10 Kontrola OŘJ 0,00 min 0,00 min 

 kontrola vydaného materiálu 

 

 

20 Soustruh SPT 32 690,00 min 300,00 min 

 soustružit dle programu V100; 

otvor průměr D 49 (+0.1) mm s přídavkem –0.2 mm na průměr; 

otvor průměr D 38+(0.5) mm hotově dle výkresu; 

vnitřní kuželová plocha 30° (-30´) s přídavkem –0.2 mm na průměr; 

ostatní hotově dle výkresu; 

pozn.: šablona pro měření čelního zápichu šířky 9.576 (+0.1) mm dle 

výkresu (detail D) označena S100 

 

30 3D Měřící přístroj 5,00 min 14,00 min 

 kontrola operace 20 

 

 

40 Bruska otvorová  16,00 min 105,00 min 

 brousit otvor průměr D 49(+0.1) mm  

(středit dle vnitřního čela průměru D 158(-0.2) mm) 
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50 Kontrola OŘJ 0,00 min 0,00 min 

 kontrola tvrdosti 36 - 38 HRc 

 

 

60 Gravírovací stroj  15,00 min 14,00 min 

 označit dle interního předpisu V-NASS 

 

 

70 Zámečník nástrojů  0,00 min 5,00 min 

 připravit a očistit pro kontrolu KPM 

 

 

80 Kontrola OŘJ  0,00 min 0,00 min 

 zajistit provedení kontroly KPM 

 

 

90 Zámečník nástrojů  0,00 min 10,00 min 

 očistit a upravit po kontrole KPM 

 

 

100 Kontrola OŘJ  0,00 min 0,00 min 

 výstupní kontrola; 

(včetně vystavení požadovaných protokolů o kontrole a naměřených 

hodnotách) 
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3.4. Zhodnocení technologického postupu výroby 

V operaci 20 tohoto technologického postupu se provádí opracování na soustruhu typu 

SPT 32 CNC, dle programu V100, který je vytvořen konkrétně pro tento výrobek. Zhoršená 

obrobitelnost Inconelu spojená s extrémním zpevňováním povrchu materiálu výrazně 

ovlivňuje spotřebu řezných nástrojů, přetěžuje výkon soustruhu a hlavně neumožňuje použít 

progresivní vysokorychlostní soustružení, které je u jiných ocelí běžné. Vzhledem k 

požadovaným přesným rozměrům jsou otvory následně opracovávány na otvorové brusce 

typu Wotan, kde se dosáhne opakovaně požadovaných přesností. Během výroby se provádí 

řada kontrolních operací, které zákazník požaduje. Zkouška tvrdosti, nedestruktivní zkouška 

kapilární metodou pro odhalení případných povrchových vad a na závěr je provedena 

výstupní kontrola, včetně vystavení závěrečného protokolu o skutečně naměřených 

hodnotách. 

Z hlediska použité technologie se pracovalo s těmito základními způsoby obrábění: 

soustružení a broušení. Z pohledu současné technologie nelze tyto základní operace žádným 

konvenčním způsobem zjednodušit. Výrobek je opracován z jednoho kusu polotovaru. Důraz 

je kladen především na přesnost funkčních ploch a celá technologie opracování je 

přizpůsobena tomuto požadavku. 
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4. Návrh vhodné technologie pro obrábění navařených strojních 

součástí 

Firma zabývající se výrobou součástí pro podmořskou těžbu ropy, musí neustále 

vylepšovat technologii opracování a investovat do nových strojů a technologií. V tomto 

odvětví průmyslu je celosvětová konkurence, firma je nucena zvládat požadavky zákazníků a 

přitom nesmí neúměrně prodražovat výrobu součástí. Nesplněním těchto požadavků se může 

stát, že se zákazník obrátí na jiného konkurenčního dodavatele a firma tímto ztratí šanci na 

další zakázky. Výrazná by mohla být také ztráta prestiže u ostatních zákazníků, protože díly 

pro podmořskou těžbu ropy mohou dodávat jen firmy s nejvyspělejším technologickým a 

výrobním zázemím. Pokud firma ztratí opakovaně zakázku, může to znamenat postupný 

úpadek firmy, což je zvláště v této době celosvětové krize pro každou firmu katastrofou. 

Z uvedených důvodů, musí každá firma hledat prostředky a technologie, které mají 

pozitivní vliv na snižování výrobních nákladů. Tato nová řešení, týkající se používání nových 

strojů nebo vylepšení technologických postupů výroby, se mohou projevit na rychlosti a 

efektivnosti výroby. Na druhou stranu, nová řešení nesmí mít vliv na kvalitu výrobků. Jedno 

z možných řešení inovace výroby nabízí následující návrh. 

 

 

4.1. Návrh inovace výroby příruby 

Aktuální cenové zatížení výroby příruby je v současné době již příliš nákladné. Jedna 

z možností výroby příruby je použití jiného základního materiálu, který je levnější.  

Při návrhu nové technologie výroby a opracování příruby, byl brán zřetel na 

technologické zázemí firmy. Kvůli nutnosti dodržet potřebné parametry na funkčních 

plochách, se muselo volit takové konstrukční a technologické řešení, které by tyto parametry 

bylo schopno splnit. 

Proto se muselo hledat takové řešení, které by mohlo pracovat s materiálem Inconel, 

na funkčních plochách. Z těchto poznatků vyplývá, že jako možné řešení se jeví nalezení 

vhodné kombinace technologických procesů mezi levnějším základním materiálem, jeho 

navaření materiálem Inconelem a následným konečným opracováním. 

Vzhledem k možnosti použití navařovacího automatu Fronius, který je součástí 

technologického parku firmy V-NASS se zvolila metoda navařování Inconelu na opracovaný 
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polotovar z materiálu třídy 17 150. Navařování probíhá pomocí navařovacího drátu, který je 

vyroben z materiálu Inconel 625. Drát se navaří na polotovar v místech funkčních ploch a tím 

se zaručí, že příruba bude na těchto plochách splňovat požadované vlastnosti. Při navařování 

se nevyužívá předehřev. Po navaření se provedou nutné nedestruktivní zkoušky pro zjištění 

případných vnitřních nebo vnějších vad v navaření. Poté se navařený materiál na přírubě 

opracuje na požadované rozměry podle navrženého konstrukčního řešení. 

 

 

Obr. 4.1 Částečný řez přírubou s navařením 

 

Základní požadavky kladené na funkční plochy jsou nízká drsnost a vysoká přesnost 

výroby. Jednou z funkčních ploch na přírubě je vnitřní válcová plocha v celé délce součásti. 

Druhou funkční plochou je drážka na čele příruby. Výsledné návary, které jsou provedeny na 

funkčních plochách, jsou znázorněny na Obr. 4.1. Znázornění příruby s navařením je 

provedeno v částečném řezu. Návary jsou znázorněny modrou barvou. 
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4.2. Navařování 

Vedle spojovacího svařování, které dnes nesporně patří mezi nejdůležitější 

technologie, umožňující vytváření důmyslných konstrukcí, hospodárnou výrobu strojů, 

zařízení i užitných předmětů které zasahuje do mnoha oblastí lidské činnosti, včetně umění, 

jež velmi vhodně doplňuje nánosové svařování, pro které se častěji užívá technický termín 

navařování. Tato technologie, určená pro vytváření homogenních vrstev spojených se 

základem metalicky, se používá k mnoha účelům od běžného doplnění rozměru opotřebeného 

výrobku nebo součásti, až po vytvoření vrstvy se zcela odlišnými vlastnostmi od základu, na 

kterém je navaření provedeno. Používá se dnes v širokém rozsahu jako součást výrobní 

technologie (například k vytváření těsnících ploch uzavíracích a regulačních armatur, výstelek 

komponentů u důležitých dílů v jaderné energetice, funkčních povrchů v automobilovém a 

leteckém průmyslu a řadě dalších aplikací) a také jako prostředek ke zvyšování životnosti 

strojů, zařízení, součástí i nástrojů ve výrobě, údržbě i opravárenství. Navařování dosáhlo v 

posledních desetiletích značného rozšíření, díky rozvoji navařovacích technologií a 

návarových materiálů.[1.] 
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4.2.1. Charakteristika 

Navařování je metalurgický proces, při kterém je základní materiál nataven působením 

použitého zdroje tepla, který rovněž utavuje zvolený návarový (přídavný) materiál, čímž se na 

základu vytváří homogenní kovová nebo slitinová vrstva. Zdrojem tepla přitom může být: 

• plamen hořlavého plynu ve směsi s kyslíkem, 

• elektrický oblouk, 

• plazma, 

• laser. 

Cílem navařování je co nejvíce snížit (omezit) hloubku provařené vrstvy a tím i snížit 

podíl základního materiálu v návarovém kovu, což také příznivě ovlivňuje množství tepla 

vneseného do navařovaného dílce a tím i menší deformace a pnutí. Proto je zapotřebí pro 

jednotlivé technologie volit takový postup, který hloubku provařené vrstvy optimálně sníží. 

 

Pro praktickou aplikaci má navařování následující využití: 

a) prostou obnovu opotřebené části provozovaného předmětu, kde je žádoucí, aby 

návarový kov byl přibližně stejného chemického složení. (pro obnovu původního rozměru 

volit návarovou vrstvu ve vyšší kvalitě nežli základ) 

b) návarem vytvořit vrstvu se zvláštními vlastnostmi odolávající například: 

• korozi, 

• tepelnému namáhání, 

• abrazivnímu opotřebení, 

• adheznímu opotřebení, 

• erozi, 

• kavitaci, 

• kombinaci několika působení současně. 
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4.2.2. Popis navařovacího zařízení 

 

Obr. 4.2 Popis z navařovacího zařízení Fronius 

 

1. Kontrolní systém: automatizace procesu 

1a. Skříňka dálkového ovládání 

2. Svařovací energetický zdroj 

3. Zdroj vyhřívání drátu 

4. Křížové NC saně 

5. Mechanismus posuvu drátu 

6. Hořák 

7. Sloup s příčníkem 

8. Otočný stůl pro upnutí navařované součásti 

 

V roce 2008 vybudovala firma V-NASS ve svém areálu zcela nové navařovací 

zařízení, které spolu s obráběcími možnostmi firmy otevírá firmě další možnosti, jak uspět na 

náročném celosvětovém trhu. Cílem je snížit ceny polotovarů a snížit pracnost ve výrobě. To 
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vše vede k celkovému snížení ceny a zkrácení termínů dodávek vyráběných dílů. Zatím se 

tato technologie používala jen pro větší díly, řádově cca od 150 kg váhy dílce. 

 

4.3. Technologický postup výroby 

4.3.1. Technologický postup – opracování před návarem 

Navržený technologický postup viz. Příloha č. 1 popisuje opracování polotovaru dle 

výkresu (Výkres č. 2.1). Podstatou je opracování základního materiálu třídy 17 150 z výkovku 

na požadované rozměry. Rozměry jsou navrženy tak, aby na funkčních plochách bylo možné 

navařit v dalším postupu výroby materiál Inconel. Na přírubě jsou stanoveny přídavky na 

pozdější opracovaní po navaření na konečné rozměry. Na přírubě se po opracování provede 

kapilární zkouška pro zjištění případných povrchových vad. Následně se provede také 

zkouška magnetická pro zjištění, zda se vady nevyskytují také v materiálu. Příruba se musí 

před a po každé zkoušce očistit, aby nedošlo k nežádoucímu ovlivnění zkoušky vlivem 

nečistot. Po provedení zkoušek se zkontrolují všechny rozměry a vystaví se ke každému dílci 

měřící protokol. 

 

 

4.3.2. Technologický postup – provedení návaru 

Technologický postup viz. Příloha č. 2 popisuje průběh navařování materiálu 

INCONEL 625 (Výkres č. 2.2) na předem obrobený polotovar. Navařování probíhá na 

navařovací soupravě Fronius.  

Před navařováním se musí zkontrolovat všechny protokoly o měření a provedení 

zkoušek z předchozího postupu. Dále je nutné očistit a odmastit plochy, na kterých bude 

proveden návar. Návar se provede dle programu V300, u navařování se nepoužívá předehřev. 

U příruby je ovšem stanovena teplota Interpas na 315 °C. Tato teplota se nesmí během 

navařování překročit. Pokud během navařování teplota vzroste nad 315 °C, musí se 

navařování přerušit a pokračovat až po poklesu teploty. Po navaření každé vrstvy se musí 

navařená vrstva očistit pomocí nerezového kartáče. Po dokončení navařování se provede 

ultrazvuková zkouška pro zjištění případných vnitřních vad. Na závěr se provede speciální 

žíhání dle interního předpisu firmy V-NASS.  Výstupní kontrola je opět dokladována 

příslušným protokolem. 
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4.3.3. Technologický postup – opracování po návaru 

Opracování po návaru viz. Příloha č. 3  probíhá na vertikálním obráběcím centru, kde 

se zarovná návar na čelech na základním materiálu a je hrubován návar ve vnitřních otvorech.  

Poté se na soustruhu SPT 32 CNC zarovnají čela a otvory se opracují na hotovo. Na 

obráběcím centru se vyfrézuje čelní drážka. Ta je následně zkontrolována kapilární zkouškou. 

Dále se na otvorové brusce brousí vnitřní otvor na hotovo a opět se provede na této vnitřní 

ploše kapilární zkouška. Na soustruhu SPT 32 CNC se provede soustružení povrchu na 

hotovo dle výkresu (Výkres č. 2.3). Na závěr se provede magnetická zkouška a zkontrolují se 

rozměry na souřadnicovém měřícím stroji Integra.  
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5. Praktické zkoušky pro ověření navrhované technologie 

obrábění 

Ověřovací a praktické zkoušky výroby navrhované technologie byly uskutečněny 

přímo ve firmě V-NASS. Tyto zkoušky slouží ke zjištění, zda je možno danou příruby vyrábět 

pomocí navrhovaných technologických postupů. Zkoušky byly provedeny pod dohledem 

pracovníků, kteří dohlíželi na dodržování technologických postupů. Tyto zkoušky se dají 

rozdělit na: 

• Praktické zkoušky – vlastní provedení výroby podle navrhovaného technologického 

postupu 

• Ověřovací zkoušky – kontrola a ověření funkčnosti a parametrů součásti, již 

předepsaných v technologickém postupu 

 

 Po každém výrazném technologickém zásahu, tím se rozumí jedna nebo více operací 

viz přílohy (Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3), byly provedeny v rámci ověřovacích 

zkoušek především nedestruktivní zkoušky (kapilární, magnetická a ultrazvuková). Těmito 

zkouškami se kontroluje, zda nevznikají povrchové nebo vnitřní vady v materiálu, které by 

zamezily funkčnosti součásti. 

 

5.1. Praktické zkoušky 

Praktickou zkouškou se ověřovalo, zda je možno vyrobit navrhovanou součást podle 

technologických postupů. Jako první se provedlo opracování před návarem. Při použití 

technologické metody třískového obrábění - soustružení materiálu třídy 17 150, bylo podle 

předpokladu opracování provedeno úspěšně (viz. Obr. 5.1), a to vzhledem k použití 

základního materiálu, který má dobrou obrobitelnost a technologie jeho opracování pro 

konvenční metody je dobrá.  

Hlavní pozornost byla věnována další technologické metodě - navařování materiálu 

Inconel 625. Navařování bylo provedeno na navařovacím zařízení Fronius. Při navařování 

bylo nutné kontrolovat teplotu Interpas, která nesměla překročit 315 °C, pokud teplota 

polotovaru dosáhla této teploty muselo být navařování přerušeno do doby, než se teplota 

dostala opět pod teplotu Interpas. Každá vrstva navařeného matriálu musela být očištěna 

pomocí nerezového kartáče, teprve poté se mohla začít navařovat další vrstva. Toto očištění je 
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předepsáno technologickým postupem. Při nedodržení tohoto postupu dojde ke znehodnocení 

navaření. Následně bylo opět použito třískového obrábění – soustružení a broušení, které 

mělo za úkol opracovat součást již na požadované rozměry a přesnosti. Při obrábění se ovšem 

tentokrát projevila špatná obrobitelnost materiálu Inconel 625. Pro tuto situaci byly využity 

zkušenosti ze stávající technologie obrábění materiálu Inconel 625 a proto technologie 

finálních úprav již proběhla bez komplikací. 

Samotná výroba součásti byla úspěšně provedena. Ověřila se tím reálná možnost 

výroby součásti podle navrhnutého technologického postupu. 

 

 

Obr. 5.1 Soustružení čela příruby před navařením 

 

5.2.  Ověřovací zkoušky 

Při opracovávání na jednotlivých pracovištích se muselo během opracování provádět 

neustále kontrolní měření pro kontrolu rozměrů. Po každém významnějším technologickém 

zásahu bylo nutné provést nedestruktivní zkoušky: 

• Kapilární zkouška 

• Magnetofluorescenční zkouška 

• Ultrazvuková zkouška 

Při použití těchto konkrétních zkoušek nebyly zjištěny žádné povrchové ani vnitřní 

vady. Tím bylo zjištěno, že při výrobě byly dodrženy navržené technologie. 
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5.2.1. Kapilární zkouška 

Účelem kapilární zkoušky je vyhledávání trhlin, které bezprostředně souvisí 

s povrchem zkoušené součásti a jsou na povrchu otevřené, aby do nich mohla vniknout 

detekční kapalina. Jedná se o metodu barevné indikace. Před vlastní kontrolou je nutné 

zkoušený povrch součásti důkladně očistit a zbavit mechanických nečistot.  

Provedení zkoušky probíhá tak, že na odmaštěný zkoušený povrch se nanese detekční 

tekutina. Detekční tekutina se následně odstraní emulgátorem a suchou textilií rychlým 

otřením. Bezprostředně po odstranění detekční tekutiny se na zkoušený povrch nanese v tenké 

vrstvě vývojka.  

Prohlídka a indikace trhlin se provádí ihned při zasychání vývojky a po jejím 

zaschnutí. Pro zlepšení rozlišitelnosti se může použít lupa. Následuje vyhodnocení zjištěných 

indikací a měření velikosti trhliny. Vývojka po dokončení metody se odstraňuje otřením. 

Dokonalé očištění se provádí omytím technickým benzínem. 

5.2.2. Magnetofluorescenční zkouška 

Tato zkouška podobně jako zkouška kapilární slouží ke zjišťování povrchových 

necelistvostí, navíc i takových, které leží těsně pod povrchem.  

Vlastní zkouška zahrnuje zmagnetování součásti elektromagnetem a nanesení 

fluorescenční tekutiny (suspenze vody a fluorescenčního prášku nebo přípravku ve formě 

spreje) nebo suchého prášku. Vyhodnocení a indikace trhlin se provádí pomocí UV světla, 

jehož zdrojem je UV lampa. V místě vzniklého rozptylového pole je prášek přitahován a 

vytváří zřetelnou stopu, která je obrysem vady. 

5.2.3. Ultrazvuková zkouška 

Zkoušení materiálu je založeno na šíření akustického vlnění zkoušeným předmětem a 

registrací změn, vyvolaných ve zkušebním prostředí jeho interakcí na rozhraní mezi dvěma 

prostředími s rozdílnými akustickými vlastnostmi, tj. homogenním prostředím materiálu a 

heterogenitou (vada – bublina, vměstek, trhlina) 

Zkušební povrch se musí nejprve očistit a poté se na něho nanese vrstva vazebního 

prostředku, který umožňuje přenos akustické vazby. Dále se nastavují parametry zkoušky a to 

nastavením rozsahu, kalibrací časové základny na echogramu a nastavení citlivosti sondy. 

Zkouška se provádí úhlovou sondou s citlivostí zkoušení nastavenou na umělé vadě ze 

srovnávací měrky. 
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6. Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu 

Technicko-ekonomické zhodnocení má za cíl zjistit, zda je nově navržená konstrukce 

a technologie výroby výhodnější oproti výrobě stávající. Ukazatelem výhodnosti je 

komplexní cena výroby se zahrnutím nákladů na pořízení vstupního materiálu. Pro výpočet 

zhodnocení návrhu se počítá s měsíční sérií výrobků o počtu 10-ti kusů. Tento počet je 

stanoven z obvyklého měsíčního objemu výroby těchto dílů. K výpočtu využijeme dávkové a 

jednicové časy udané v technologickém postupu a režijní ceny jednotlivých pracovišť. 

6.1. Technické zhodnocení 

Parametrem pro zjištění technického zhodnocení byla zvolena pracnost. Určuje se 

pomocí časů uvedených v následujících tabulkách. Časy pro výrobu příruby jsou uvedeny 

zvlášť pro současnou a zvlášť pro navrhovanou technologii výroby. 

Čas se udává jako dávkový a jednicový. Dávkový čas udává dobu, která je nutná pro 

seřizování stroje a přípravné práce. Tento čas se pro sérii výrobků pro daný stroj stanoví 

pouze jednou, protože je pro následující výrobu stroj již nastaven. Jednicový čas je jednotný 

pro každý kus na seřízeném stroji. 

6.1.1. Pracnost současné technologie 

V tabulce Tab. 6.1 jsou uvedeny časové údaje jednotlivých operací, tak jak jsou udány 

ve firemním technologickém postupu. Technologický postup udává časy kontrolních operací 

(OŘJ) jako nulové hodnoty, protože toto pracoviště je zahrnuto v režijních nákladech jako 

např. konstrukce, technologie, doprava. 

Tab. 6.1 Časy opracování původního monolitního dílce 

Celistvé opracování 
 čas dávkový [min] čas jednicový [min] 

Kontrola OŘJ 0 0 
Soustruh SPT 32 690 300 
Souřadnicový měřící stroj 5 14 
Bruska otvorová  16 105 
Kontrola OŘJ 0 0 
Gravírovací stroj 15 14 
Zámečník nástrojů  0 5 
Kontrola OŘJ  0 0 
Zámečník nástrojů  0 10 
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Sumarizací hodnot z Tab. 6.1 se získá čistý čas pro výrobu jedné součásti. Z těchto 

hodnot lze pak stanovit čas pro výrobu součástí v dané sérii (viz Tab. 6.2). Při výpočtu se 

zahrne jednou dávkový čas a připočítá se násobek jednicového času podle počtu vyráběných 

kusů podle vztahu (1). 

 

� � �� � � · ��         (1) 

 

Kde: t… výsledný čas [min] 

 td…. dávkový čas [min] 

 n… počet kusů v sérii [-] 

 tj…. jednicový čas [min] 

 

Celková časová náročnost pro výrobu součásti v  sérii 10-ti kusů je 5 206 minut bez 

zahrnutí režijních časů. 

Tab. 6.2 Časy celistvého opracování v sérii 

Operace [min] 

Kontrola OŘJ 0 
Soustruh SPT 32 3 690 
Souřadnicový měřící stroj 145 
Bruska otvorová  1 066 
Kontrola OŘJ 0 
Gravírovací stroj 155 
Zámečník nástrojů  50 
Kontrola OŘJ  0 
Zámečník nástrojů  100 
Kontrola OŘJ  0 

Celkem 5 206 
 

 

6.1.2. Pracnost navržené technologie 

V tabulce Tab. 6.3 jsou uvedeny časy opracování před návarem. Dále v tabulce Tab. 6.4 jsou 

uvedeny časy pro navařování a v tabulce Tab. 6.5 jsou uvedeny času opracování po návaru. 

Pro návrh byl použit obdobný postup jako u kapitoly (6.1.1). 
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Tab. 6.3 Časy opracování před návarem 

Opracování před návarem 

 
čas dávkový 

[min] 
čas jednicový 

[min] 

Kontrola OŘJ 0 0 
Soustruh SPT 32 250 75 
Gravírovací stroj 25 14 
Kontrola OŘJ 0 0 
Zámečník nástrojů 0 15 
Kontrola OŘJ 0 0 
Zámečník nástrojů 0 10 
Kontrola OŘJ 0 0 
Zámečník nástrojů 0 5 
Souřadnicový měřící stroj 5 8 
Kontrola OŘJ 0 0 

 

 

 

Tab. 6.4 Časy pro navařování 

Navařování 

 
čas dávkový 

[min] 
čas jednicový 

[min] 

Kontrola OŘJ 0 0 
Zámečník nástrojů 5 0 
Navařovací automat 20 340 
Kontrola OŘJ 0 0 
Kontrola OŘJ 0 0 
Žíhání 1,2,3,zvláštní 12 290 
Kontrola OŘJ 0 0 
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Tab. 6.5 Časy pro opracování po navaření 
 

Opracování po návaru 

 
čas dávkový 

[min] 
čas jednicový 

[min] 

Kontrola OŘJ 0 0 
Vert. Obr. centrum 60 50 
Soustruh SPT 32 480 100 
Kontrola OŘJ  0 0 
Obr. Centrum MCV1270  80 80 
Zámečník nástrojů 5 15 
Kontrola OŘJ 0 0 
Zámečník nástrojů 0 5 
Bruska otvorová Wotan  20 95 
Kontrola OŘJ 0 0 
Zámečník nástrojů 0 5 
Kontrola OŘJ 0 0 
Zámečník nástrojů 0 5 
soustruh SPT 32 320 60 
Kontrola OŘJ 0 0 
Gravírovací stroj 20 14 
Zámečník nástrojů 0 5 
Kontrola OŘJ 0 0 
Zámečník nástrojů 0 5 
Souřadnicový měřící stroj 5 13 
Kontrola OŘJ 0 0 

 

 

V Tab. 6.6 jsou uvedeny jednotlivé sumarizační časy, které udávají potřebné časy pro 

jednotlivé navržené technologické postupy výroby. Celkový čas potřebný pro navrženou 

výrobu 10-ti kusů je 13 397 min. 

 

Tab. 6.6 Celkový čas opracování navrženou technologií 

 [min] 

Opracování před návarem 1 550 
Navařování 6 337 
Opracování po návaru 5 510 

Celkem 13 397 
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Z porovnání tabulek Tab. 6.2 a Tab. 6.6 vyplývá, že současná technologie je časově 

méně náročná. Ovšem časový parametr výroby není hlavním parametrem pro porovnávání 

mezi efektivitou současné a navržené technologie. Zjištěné časy jsou použity pro ekonomické 

zhodnocení. 

 

6.2. Ekonomické zhodnocení 

Pro zjištění cenového rozdílu mezi stávající výrobou a navrhovanou technologií je 

nutné znát ceny jednotlivých operací v Kč.min-1 podle  Tab. 6.7. Tyto režijní sazby jsou 

stanoveny interním předpisem firmy V-NASS. 

 

Tab. 6.7 Ceny operací podle firmy V-NASS 

Ceny operaci 
 [Kč.min-1] 

Vertikální obráběcí centrum 15,26 
NC-Soustruh 13,26 
Bruska otvorová 9,02 
Gravírovací stroj 9,02 
Zámečník nástrojů 9,02 
Souřadnicový měřící stroj 15,68 
Navařovací automat  15,9 
Žíhací pec 5 

 

 

6.2.1. Cenové zhodnocení současné výroby 

Výsledná cena současné technologie výroby se určuje z Tab. 6.2 kde jsou popsány 

časy jednotlivých strojů využitých pro výrobu 10-ti kusové série. Vynásobením potřebných 

časů s cenami jednotlivých režijních sazeb získáme celkovou cenu výroby 10-ti přírub. 
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Tab. 6.8 Cena výroby stávající technologií pro sérií 10 ks 

Operace [min] [K č.min-1] [K č] 

Kontrola OŘJ 0 0 0 
NC-Soustruh SPT 32 3690 15,26 56309,4 
Souřadnicový měřící stroj 145 15,68 2273,6 
Bruska otvorová 1066 9,02 9615,32 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Gravírovací stroj 155 9,02 1398,1 
Zámečník nástrojů 50 9,02 451 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Zámečník nástrojů 100 9,02 902 
Kontrola OŘJ 0 0 0 

Celkem   70949,42 
 

Celková cena pro výrobu dané série je 70 950,- Kč bez započtení ceny základního 

materiálu. Pro zjištění komplexní ceny výrobků dané série se zahrnutím základního materiálu 

je dále nutné znát cenu základního materiálu Inconel 625, která je 18 880 Kč/ks za polotovar 

o rozměrech ø160 – 100 mm. Výpočet je proveden následovně: 

 

�	 � � · �
 � ��           (2) 

 

Kde: ck… komplexní cena [Kč] 

 n… počet kusů v  sérii [-] 

 cz… cena základního materiálu [Kč] 

 cv… cena výroby podle tab8 [Kč]   

 

�	 � 10 · 18 880 � 71 000 

�	 � 259800, � �č 
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6.2.2. Cenové zhodnocení navržené technologie 

Výslednou cenu určíme obdobně jako v kapitole 6.2.1. Kde jednotlivé dílčí ceny jsou 

uvedeny v tabulkách Tab. 6.9, Tab. 6.10, Tab. 6.11 a celková cena výroby navrženou 

technologií je v Tab. 6.12. 

 

Tab. 6.9 Cena opracování před návarem pro danou sérii 

Opracování před návarem [min] [K č/min] [Kč] 

Kontrola OŘJ 0 0 0 
Soustruh SPT 32 1000 13,26 13260 
Gravírovací stroj 165 9,02 1488,3 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Zámečník nástrojů 150 9,02 1353 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Zámečník nástrojů 100 9,02 902 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Zámečník nástrojů 50 9,02 451 
Souřadnicový měřící stroj 85 15,68 1332,8 
Kontrola OŘJ 0 0 0 

Celkem 18787,1 
 

 

 

Tab. 6.10 Cena navařování pro danou sérii 

Navařování [min] [K č/min] [Kč] 

Kontrola OŘJ 0 0 0 
Zámečník nástrojů 5 9,02 45,1 
Navařovací automat 3420 15,9 54378 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Žíhání 1,2,3 dle předpisu V-NASS 2912 5 14560 
Kontrola OŘJ 0 0 0 

Celkem 68983,1 
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Tab. 6.11 Cena opracování po navaření pro danou sérii 

Opracování po návaru [min] [K č/min] [Kč] 

Kontrola OŘJ 0 0 0 
Vert. obr. centrum 560 15,26 8545,6 
Soustruh SPT 32 1480 13,26 19624,8 
Kontrola OŘJ  0 0 0 
Obr. Centrum MCV1270  880 13,26 11668,8 
Zámečník nástrojů 155 9,02 1398,1 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Zámečník nástrojů 50 9,02 451 
Bruska otvorová Wotan 970 9,02 8749,4 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Zámečník nástrojů 50 9,02 451 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Zámečník nástrojů 50 9,02 451 
Soustruh SPT 32 920 13,26 12199,2 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Gravírovací stroj 160 9,02 1443,2 
Zámečník nástrojů 50 9,02 451 
Kontrola OŘJ 0 0 0 
Zámečník nástrojů 50 9,02 451 
Souřadnicový měřící stroj 135 15,68 2116,8 
Kontrola OŘJ 0 0 0 

Celkem 67549,9 
 

Tab. 6.12 Cena výroby navrženou technologií pro danou sérií 

 [Kč] 
Opracování před návarem 18 787,1 
Navařování 68 983,1 
Opracování po návaru 68 000 

Celkem 155 770,2 
 

 

Celková cena pro výrobu dané série je 156 000 Kč bez započtení ceny všech použitých 

materiálů. Pro zjištění komplexní ceny se musí zahrnout cena použitých materiálu: 

• Základní materiál třídy 17 150 – 2652,  - Kč/ks o rozměrech ø165 – 106 mm 

• Navařovací drát Inconel 625 – 1248,  - Kč/na ks (hmotnost 1,3 kg) 

Výpočet komplexní ceny navrhovaných technologií se provede podle vztahu (3) 
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�	 � � · ��
 � ��� � ��          (3) 

 

Kde: ck… komplexní cena [Kč] 

 n… počet kusů v  sérii [-] 

 cz… cena základního materiálu [Kč] 

 cd… cena navařovacího drátu [Kč] 

 cv… cena výroby podle Tab. 6.12 [Kč]   

 

�	 � 10 · �2 652 � 1 248� � 156000 

�	 � 195 000 �č 

6.2.3.  Cenové srovnání 

Pokud se do komplexní ceny zahrne nejen cena samotné výroby, ale také cena nákupu 

použitého materiálu, je cenový rozdíl výrazný. Komplexní cena stávající technologie pro 

danou sérii je 259 800,- Kč. Komplexní cena nově navržené technologie pro danou sérii je 

195 000,- Kč. Cenový rozdíl je na 10-ti kusech 64 800,- Kč (viz.Graf č. 6.1) 

Z tohoto cenového srovnání vyplývá, že navržená technologie výroby je výhodnější. 

Při porovnání ceny výroby bez započítání ceny materiálu je navržená technologie cca 2x 

dražší než stávající technologie s tímto souvisí také časová náročnost, která je cca 2,5x delší 

než stávající výroba. Na druhé straně, při použití nové technologie výroby dojde ke snížení 

finančních potřeb (zásob) o  149 800,- Kč z důvodu jednorázového nákupu materiálu pro 

výrobu 10-ti kusů polotovarů viz Tab. 6.13. 

 

Tab. 6.13 Cena nákupu materiálu 

materiál [Kč/ks] [Kč/10ks] 

Současná technologie 
Inconel 625 18 880 188 800 

 

Navržená technologie 
17 150 2 652 26 520 
Navařovací drát 1 248 12 480 
Celkem  39 000 
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Graf č. 6.1 Cenové srovnání technologií 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout novou konstrukci výrobku a novou výrobní 

technologii konkrétní součástky - příruby, využívající se pro technologii k podmořské těžbě 

ropy. Při tomto způsobu dobývání ropy z mořského dna se z důvodů extrémních podmínek 

musí využívat speciální materiály. Jedním z nich je materiál Inconel 625, který má určité 

specifické vlastnosti vhodné pro využití v mořském prostředí.  

Jednou z firem zabývající se výrobou těchto speciálních dílů je firma V-NASS, pro 

kterou je zpracován konkrétní návrh nové technologie. Cílem návrhu je zefektivnění a snížení 

výrobních nákladů pro určitý konkrétní výrobek. Výsledkem rozboru stávající technologie se 

odhalily možnosti pro změnu. Při návrhu se vycházelo z náročné obrobitelnosti a vysoké ceny 

materiálu Inconel. Dále se musely vzít v úvahu funkční plochy příruby, které jsou 

vystavovány extrémním podmínkám mořského prostředí. 

Součásti  návrhu nové technologie je způsob navařování Inconelu navařovacím drátem 

na funkční plochy. Protože firma již vlastní navařovací zařízení, je možno úspěšně použít tuto 

zvolenou technologii. Jako polotovar je možno zvolit výrazně levnější materiál třídy 17 150, 

na který je Inconel následně navařen. 

Pro ověření návrhu nové technologie se provedly zkoušky přímo ve výrobě. Zkoušky 

byly provedeny přesně podle navržených technologických postupů, a tímto se potvrdila 

možnost výroby touto technologií. Během výroby byly průběžně prováděny kapilární a 

magnetické zkoušky pro zjištění případných vnitřních vad, které by mohly znemožnit použití 

příruby pro požadovanou funkci. 

Při technicko-ekonomickém zhodnocení se projevilo, že navržená technologie výroby 

s použitím navařování, bez započtení nákupních cen použitých materiálů, se jeví časově a 

finančně náročnější. Zahrne-li se do ceny výrobku nakupovaný polotovar, stane se navržená 

technologie finančně výhodnější. 

Úspora na 10-ti kusech je 64 800 Kč. Při roční produkci 120-ti kusů je odhadovaná 

úspora 777 600,- Kč.  

Další nespornou výhodou je značné uvolnění finančních prostředků nutných pro nákup 

potřebných materiálů. Oproti původní potřebě finančních prostředků na nákup polotovarů, se 

projeví až 80% úspora. Z uvedených důvodů je nový návrh pro firmu V-NASS finančně 

zajímavý. 
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