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Bakalářská práce se zabývá inovací vrtání otvoru kladky, která nahradila starý způsob výroby 

pomocí nového nástroje. 

V úvodu je popsaná charakteristika obráběné součásti a její úloha v rámci montážního 

celku. Dále je popsána výroba otvoru kladky starší metodou a následovně její inovace. Jsou 

uvedeny technologické postupy, parametry strojů, řezné podmínky, ze kterých se počítá čas 

potřebný k vyvrtání  průchozího otvoru a další parametry spojené s výrobou. 

 Závěr bakalářské práce se zabývá technicko – ekonomickým zhodnocením obou 

metod výroby. Celková cena spojena s výrobou kladky se odráží v ceně nástroje,  

přebroušením jeho funkčních částí z důvodu určité trvanlivosti a na strojních časech. Hlavní 

podíl na celkové ceně výroby má strojní čas potřebný k vyvrtání otvoru kladky.  

Annotation of  Bachelor Project 

Mocek J., Inovation of Drilling of Roller Opening. Ostrava: Department of  Working and 

Assembly, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB- Technical University of Ostrava, 2009, 

40s. Bachelor Project, supervisor Mr. Mrkvica, I.  

This Bachelor Project is dealing with innovation of roller opening that  has replaced 

former way of production through the use of new device. 

In the indtroduction part there is described characteristic of the machined component 

and its role in the scope of the assembling unit. Further, there is description of production of 

roller opening using the older method and subsequently its innovation. There are presented 

technological procedures, machine parameters, cutting conditions, out of which the time 

needed for drilling of transit opening is calculated and other parameters connected with 

production. 

The final part of the project deals with technical- economical assessment of both 

production methods. The total price connected with production of the roller is reflected in the  

price of the instrument, by grinding of its functional parts because  of certain durability and on 

the machinery parts. The main part of the price is created by the time needed to drill the roller 

opening. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce řeší zlepšení efektivity obrábění vrtacím systémem HTS-R drilling 

system firmy Kennametal, při vrtání otvoru kladky. 

           Jedná se o moderní nástroj složený z několika komponentů, které obsahují  

nejnovějších trendy a technologie obrábění. Tento vrták nahradil starý nástroj Wisabo, kterým 

se vrtaná díra obráběla doposud s dlouhými strojními časy a náročnými postupy. 

          Inovace vrtání otvoru kladky je příkladem zlepšení a zdokonalení výroby obráběcích 

nástrojů v poslední době. Díky těmto pokrokům (zvýšení tvrdosti řezných materiálů, úpravou 

řezných geometrií, zdokonalení chladících systémů a upínání břitových destiček atd.), 

dokážeme zlepšit efektivitu obrábění zvýšením řezných rychlostí a posuvů. Toto nám 

umožňuje provést potřebnou operaci v kratším časovém sledu. Od tohoto se odvíjí výhody 

úspor času, peněž, opotřebení nástrojů apod.  

Funkční plochy nového vrtáku ze slinutého karbidy a rychlořezné oceli s kombinací 

s vnitřním chlazením, umožňuje vyvrtat požadovanou díru rychle, spolehlivě a úsporně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Cíle práce      

Hlavním cílem této práce je srovnání dvou nástrojů, kterými je vrtán otvor kladky o průměru 

100 mm. Zjišťují se náklady potřebné k vyvrtání otvoru, které se následně porovnávají. Počítá 

se hlavně čas potřebný k provedení výrobní operace, který se nejvíc odráží v ceně výroby.

 Vrtání otvoru není jediná operace prováděna na tomto obrobku. Jsou zde dále 

soustruženy čela a různá zkosení potřebná k správné funkci kladky v sestavě. Tou je roštový 

vozík využívaný v aglomeraci. 

Hlavním a nejvýznamnějším prvkem kladky je však vrtání otvoru vedoucí skrz celý 

obrobek. Rozměry díry při vrtání oběma způsoby jsou stejné. Parametry nástrojů se ale 

výrazně liší. Prvním nástrojem zhotovující otvor kladky je vrták Wisabo. Je to nástrčný, 

dvoubřitý nástroj s výměnným nožem z rychlořezné oceli. Druhým nástrojem je vrták firmy 

Kennametal označen jako HTS – R drilling systém. Nástroj je složený z několika funkčních 

části (pilotní vrták a břitové destičky, kterými se odebírá materiál) a pomocných částí 

zajišťující správný chod nástroje. Podrobnější informace o nástrojích jsou uvedeny 

v následujících kapitolách. 

 Vrták Wisabo zhotovuje součást na soustruhu typu SUI 63 NC,  na kterém jsou po 

vyvrtání otvoru  provedeny i zbývající operace potřebné pro dokončení kladky. Pro inovaci 

vrtání otvoru vrtákem firmy Kennametal je použita frézka typu FC 50 – V. Na tomto stroji se 

vyvrtá díra potřebného průměru a zbývající operace pro zhotovení kladky se provedou na 

soustruhu SUI 63 NC. Technické data strojů jsou uvedená níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

3 Charakteristika a funkce kladky v rámci celku 

Kladka (obr.3.1) se vyrábí z kruhové tyče, která má ∅ 210 mm a délku 6 metrů. Polotovar se 

řeže na délku 150 mm. Je vyroben z oceli 12 050.1 charakteristika materiálu viz tab. 3.1.[6] 

Polotovar je obráběn dle výkresu č.2224.020/g  a technologického postupu. 

 

Obr. 3.1 Kladka 

Obrobené kladky se ukládají do palet, které se jeřábem přenesou do meziskladu, kde čekají na 

další expedici. Kladka slouží jako pouzdro řetězu, který pohání roštový vozík (obr.3.2) viz 

výkres č.2310.700/d. Řetěz zapadá do rozety, která posunuje celou sestavou (obr.3.3). Ta se 

skládá z několika roštových vozíků, zapojených za sebou, pohybujících se po kolejích. 

 

 

Obr. 3.2 Roštový vozík 

 



 

 

 

Obr. 3.3 Rozeta v záběru 

Vozíky se pohybují po kruhové dráze na principu nekonečného kruhu. Na vozících je umístěn 

rošt, na který se sype směs vápence, rudy a koksu. Směs se míchá v obrovském bubnu, ve 

kterém je rozprašována voda. Tou se směs zhutní a zabrání tak okamžitému propadnutí 

roštem do odpadu. Na bocích vozíku jsou umístěny bočnice, aby směs nevypadávala ven. 

Poměr smíchaných surovin je určen kvalitou a vlastnostmi  požadované oceli.  

 Nad kroužícími vozíky jsou umístěny hořáky, které danou směs spečou (obr. 3.4). Malé 

nehodící se spečence propadnou sítem do odpadu. Pod kroužícími vozíky jsou umístěny 

ventilátory, které udržují směs při potřebné teplotě, aby prohořela v celé její tloušťce. Po 75m 

vozíky vysypou velké kusy spečenců do drtičky a vrací se zpět pro další suroviny. V drtičce 

se velké kusy rozdrtí na menší a ty se pak použijí jako vsázka do Vysoké pece. Celý postup 

výroby spečenců se dělá z důvodu většího přístupu vzduch, který by nebyl dostačující 

v případě prostého nasypaní směsi vápence, rudy a koksu do pece. Prosté nasypání směsi do 

pece v podobě prášku by mělo za následek její udušení. 

 

Obr. 3.4 Roštové vozíky v aglomeraci 



 

 

4 Starý způsob výroby otvorů 

4.1 Technologický postup 

VŠB - TUO Technologický postup     

výrobní 
Celkem listů: 

Vypracoval: 

Mocek Jan 

Datum: 20.6.2009 

Číslo výkresu: 

2224.020/g 

Patří do sestavy: 

2310.700/d 

Materiál:  12 050.1 Název součásti: 

Kladka Polotovar: ∅ 210-150 
 

 

Č.oper. Prac. Popis práce 
Stroj,nástr.

měřidlo 
Pozn. 

1 5961 Řezat polotovar ∅ D = 210 mm, l = 150 mm 

 

PKA 25B,  

 

 

2  Příprava pracovních podkladů   

2.1  Příprava pracovních pomůcek   



 

 

2.2  Upnout obrobek do sklíčidla 

 

 

  

2.3  Upnutí nástroje do koníku   

3  Navrtat ∅ D = 34 mm, l = 9 mm 

 

SUI 63 NC, 

Navrtávák, 

n=190 

min-1 

f=0,355 

mm 

 

3.1  Předvrtat ∅ D = 34 mm, l = 150  mm 

 

 

SUI 63 NC, 

Šroubový 

vrták,  

n=190 

min-1 

f=0,355 

mm 

 

3.2  Vrtat ∅ D = 100 mm, l = 150 mm nástrojem Wisabo 

 

SUI 63 NC, 

Wisabo,  

n=63 

min-1 

f = 0,15 

mm 

 



 

 

 

4  Soustružit na hrubo ∅ D = 201 mm z ∅ D = 210 mm 

 

SUI 63 NC, 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý,  

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

4.1  Soustružit na čisto ∅ D = 200 mm z ∅ D = 201 mm 

 

SUI 63 NC, 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=140 

m.min-1 

f=0,2 

mm.ot-1 

4.2  Soustružit otvor ∅ D = 102 mm z ∅ D = 100 SUI 63 NC, 

Nůž ubírací 

vnitřní,  

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 



 

 

 

4.3  Soustružit čelo na l = 146 mm z l= 150 mm 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

4.4  Soustružit čelo v otvoru ∅ D = 165 mm vč. 45° l = 

5mm 

 

 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

4.5  Srazit hranu  1,5 x 45° SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 



 

 

 

4.6  Srazit hranu  2 x 45° 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

5  Otočit obrobek a upnout 

 

SUI 63 NC  

5.1  Soustružit čelo na l = 143 mm z l = 146 mm 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 



 

 

5.2  Soustružit odlehčení ∅ D = 166 mm vč.45° l = 3 mm 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

5.3  Srazit hranu 1,5 x 45° 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

5.4  Srazit hranu 2 x 45° 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

 

 

 



 

 

4.2 Popis nástrčného vrtáku Wisabo 

Vrták Wisabo, znám také pod názvem Nástrčný vrták, je dvoubřitý nástroj s výměnným 

nožem z rychlořezné oceli. Tvrdost nože je 61 – 65 HRC. Vrták se používá především pro 

vrtání otvoru  průměru 100 – 120 mm. Skládá se ze stopky, nože, vodícího čepu, kolíku a 

upevňovacího šroubu (obr.4.1 a 4.2). viz. norma ČSN 22 1790.  

Vrtaná díra se nejdřív navrtá a předvrtá vrtákem určitého průměru stanoveným dle 

normových listů viz. příloha tab.4.1 [7]. Následně vrták Wisabo vyvrtá díru o průměru 

100mm skrz celou kladku. Po dokončení otvoru se provedou zbývající operace potřebné ke 

správné funkci kladky na stejném typu stroji.     

 

Obr. 4.1 Schéma vrtáku Wisabo 

 

1 - stopka                     4 – kolík 

            2 - nůž               5 - upevňovací šroub 

                        3 - vodicí čep                                

   

 

Obr. 4.2 Vrták Wisabo 



 

 

4.3 Řezné podmínky pro díru vrtanou vrtákem Wisabo 

4.3.1 Podmínky pro navrtávák 

Hodnoty odečtené z tab.4.1 [7] 

Otáčky.........................................n = 190 [min-1]  

Posuv na otáčku..........................f = 0,355 [mm] 

 

Výpočet řezné rychlosti: 

Výpočet řezné rychlosti počítáme pomocí následujícího vzorce: 

1000

.. 1 nD
vc

π
=   (1)   

vc............řezná rychlost [m.min-1] 

n.............otáčky vřetena  

D1...........průměr obrobku [mm] 

1000.......přepočítávající  konstanta [-] 

 

==
1000

190.35.π
cv  21[m.min-1] 

Výpočet minutového posuvu: 

Minutový posuv vypočítáme pomocí vzorce: 

nff .min =  (2) 

fmin.............minutový posuv [mm.min-1] 

f..................posuv nástroje na otáčku [mm] 

n.................otáčky vřetene  

 
]min.[68190.355,0 1

min
−== mmf

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet strojního času na jednu vrtanou díru: 

Strojní čas vypočteme pomocí vzorce: 

min
1 f

L
t celk

s =          (3) 

ts1................strojní čas [min] 

Lcelk............délka předvrtání [mm] 

 

min13,0
68

9
1 ==st  

 

4.3.2 Podmínky pro vrták ∅∅∅∅ 35 mm 

Průměr vrtáku je určen z výkresu č. 31 - 05305 

Hodnoty odečtené z tab.4.1 [7] 

Otáčky........................................n = 190 [min-1]   

Posuv na otáčku..........................f = 0,355 [mm] 

 

Výpočet řezné rychlosti: 

Výpočet řezné rychlosti počítáme pomocí následujícího vzorce: 

1000

.. 1 nD
vc

π
=   (1)   

vc............řezná rychlost [m.min-1] 

n.............otáčky vřetena  

D1...........průměr obrobku [mm] 

1000.......přepočítávající  konstanta [-] 

 

==
1000

190.35.π
cv  21[m.min-1] 

 

Výpočet minutového posuvu: 

Minutový posuv vypočítáme pomocí vzorce: 

nff .min =  (2) 



 

 

 

fmin.............minutový posuv [mm.min-1] 

f..................posuv nástroje na otáčku [mm] 

n.................otáčky vřetene   

]min.[40190.212,0 1
min

−== mmf
 

Výpočet strojního času na jednu vrtanou díru: 

Strojní čas vypočteme pomocí vzorce: 

min
2 f

L
t celk

s =          (3) 

ts2............strojní čas [min] 

Lcelk........délka vrtání [mm] 

La...........délka náběhu [mm] 

Lb...........délka obrobku [mm] 

Lc...........délka přeběhu [mm] 

 

min4
40

160
2 ==st     mmLLLL cbacelk 16051505 =++=++=  

 

4.3.3 Podmínky pro vrták Wisabo 

Hodnoty odečtené z tab.4.1 [7] 

Otáčky........................................n = 63 [min-1] 

Posuv na otáčku..........................f = 0,15 [mm] 

 

Výpočet řezné rychlosti: 

Výpočet řezné rychlosti počítáme pomocí následujícího vzorce: 

1000

.. 1 nD
vc

π
=   (1)   

vc...............řezná rychlost [m.min-1] 

n................otáčky vřetena  

D1..............průměr obrobku [mm] 

1000..........přepočítávající  konstanta [-] 



 

 

==
1000

63.100.π
cv  20 [m.min-1 ]  

Výpočet minutového posuvu: 

Minutový posuv vypočítáme pomocí vzorce: 

nff .min =  (2) 

fmin.............minutový posuv [mm.min-1] 

f.................posuv nástroje na otáčku [mm] 

n................otáčky vřetene  

 ]min.[5,963.15,0 1
min

−== mmf  

Výpočet strojního času na jednu vrtanou díru: 

Strojní čas vypočteme pomocí vzorce: 

min
3 f

L
t celk

s =          (3) 

ts3...........strojní čas [min] 

Lcelk.......délka vrtání  [mm] 

La..........délka náběhu [mm] 

Lb..........délka obrobku [mm] 

Lc..........délka přeběhu [mm] 

 

min84,16
5,9

160
3 ==st          mmLLLL cbacelk 16051505 =++=++=  

 

Celkový čas vrtání pro jednu díru….ts = ts1 + ts2 + ts3 = 0,13 + 4 + 16,84 = 20,97min 

 

 

 

 



 

 

4.4 Popis stroje SUI 63 NC  

Soustruh hrotový univerzální s číslicovým řízením CC100T (obr.4.3) je určený pro obrábění 

hřídelových a přírubových součástí v malosériové a středněsériové výrobě. Vyhovuje 

požadavkům na výkonné a přesné obrábění. Tuhost stroje je v relaci s výkonem elektromotoru 

hlavního pohonu a dovoluje plné využití nástrojů. Na stroji je možné obrábět vnější a vnitřní 

válcové plochy, kulové a kuželové plochy, řezání vnějších i vnitřních závitů. Řídící systém 

umožňuje jednoduché řízení přímo na stroji (bez přípravy programu mimo stroj). Má lineární 

i kruhovou interpolaci dvou řídících souřadnic. Volené funkce se na ovládacím panelu 

zadávají tlačítky a čísly na klávesnici. 

 

 

Obr. 4.3 Soustruh SUI 63 NC 

 

4.4.1 Technická data stroje  

Pracovní rozsah stroje 

Oběžný průměr nad lóží……………………………………………………………...630 mm 

Oběžný průměr nad suportem…………………………………………………….….350 mm 

Vzdálenost hrotů……………………………………………………………………1500 mm 

Výška hrotu nad lóží…………………………………………………………………310 mm 

Šířka lože……………………………………………………………………….........710 mm 



 

 

Délka lože…………………………………………………………………………..2955 mm 

Výška lože………………………………………………………………………...…470 mm 

Průměr sklíčidla…………………………………………………………………….. 315 mm 

Vřeteno 

Kužel ve vřeteni metrický……………………………………………………….….….…..80 

Max. moment síly vřetene……………………………………………………..…....2800 Nm 

Otáčky 

Počet otáčkových řad……………………………………………………………….………..4 

Rozsah otáček………………………………………………………………..1,8 – 2240 min-1 

Rozsah otáček v jednotlivých řadách: I. řada……………………………..…..1,8 – 280 min-1 

 II. řada………………………………....3,5 – 560min-1 

 III. řad………………………………..7,1 – 1120 min-1 

                                                 IV. řada………………………………..14 – 2240min-1 

Posuvy 

Regulace pracovních posuvů………………………………………………………….plynulá 

Rozsah pracovních posuvů: Podélný…………………………………..….2 – 5000mm.min-1 

 Příčný………………………………….....…2 – 5000 mm.min-1 

Rychlost rychloposuvu: Podélného……………………………………………......12 m.min-1 

     Příčného……………………………………………...…8,5 m.min-1 

Pohon 

Celkový příkon stroje……………………………………………………..…..……....40 kVA 

Výkon elektromotoru hlavního pohonu………………………………………..……....30 kW 

Výkon elektromotoru pro pohon hydrauliky………………………………….……....1,5 kW 

Výkon elektromotoru čerpadla mazání ………………………………………….…..0,06 kW  

Otáčky elektromotoru pro pohon hydrauliky……………………………….…..1410 ot.min-1 

Otáčky elektromotoru čerpadla mazání…………………………………………2700 ot.min-1 

Chladící zařízení 

Výkon čerpadla – dopravný…………………………………………………..…40 dm3.min-1 

Otáčky čerpadla…………………………………………………………………1405 ot.min-1 

Výkon elektromotoru čerpadla…………………………………………………...…...1,1 kW 

Užitný objem nádrže…………………………………………………………….……210 dm3 



 

 

5 Inovace vrtání otvoru 

5.1 Technologický postup 

VŠB - TUO 
Technologický postup  

výrobní 
Celkem listů 

Vypracoval: 

Mocek Jan 

Datum: 20.6.2009 

Číslo výkresu: 

2224.020/g 

Patří do sestavy: 

2310.700/d 

Materiál: 12 050.1 Název součásti: 

Kladka Polotovar: ∅ 210-150 
 

 

Č.op. Prac. Popis práce 
Stroj,nástr.

měřidlo 
Pozn. 

1 5961 Řezat polotovar ∅ D = 210 mm, l = 150 mm 

 

PKA 25B, 

Posuvné 

měřítko,  

 

 

2  Příprava pracovních podkladů   



 

 

2.1  Příprava pracovních pomůcek   

2.2  Základní příprava   

2.3  Upnout nástroj do držáku   

2.4  Upnout nástroj do vřetena   

2.5  Upnout obrobek do svěráku 

 

 

  

2.6  Seřídit chlazení   

3  Vrtat díru ∅ D = 100 mm, l = 150 mm  

 

 

FC 50-V, 

HTS-R, 

Posuvné 

měřítko, 

vc=130 

m.min-1 

f=0,2 mm 

 

4  Odjehlit, zahloubit   

5  Příprava pracovních podkladů   

5.1  Příprava pracovních pomůcek   

5.2  Upnutí a nastavení univ.sklíčidla   

5.3  Upnout obrobek do sklíčidla   

5.4  Upnout nástroj do nožové hlavy   

6  Soustružit na hrubo ∅ D = 201 mm z ∅ D = 210 mm SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 



 

 

 

6.1  Soustružit na čisto ∅ D = 200 mm z ∅ D = 201 mm 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=140 

m.min-1 

f=0,2 

mm.ot-1 

6.2  Soustružit otvor ∅ D = 102 mm z ∅ D = 100 mm 

 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vnitřní, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

6.3  Soustružit čelo na l = 146 mm z l= 150 mm SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 



 

 

 

6.4  Soustružit čelo v otvoru ∅ D = 165 mm vč. 45° l = 

5mm 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

6.5  Srazit hranu  1,5 x 45° 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

6.6  Srazit hranu 2 x 45° 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 



 

 

6.7  Otočit obrobek a upnout 

 

SUI 63 NC 

 

 

6.8  Soustružit čelo na l = 143 mm z l = 146 mm 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

6.9  Soustružit odlehčení ∅ D = 166 mm vč.45° l = 3 mm 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 

7  Srazit hranu 1,5 x 45° SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 



 

 

5.2 Popis nástroje HTS drilling system     

Nástroj (obr.5.1) samotný se skládá z několika součástí tvořící jeden velký celek.Tělo nástroje 

je vyrobeno z konstrukční oceli běžného typu. Funkčními částmi nástroje jsou kazety 

s vyměnitelnými břitovými destičkami (VBD) ze slinutých karbidů (SK) a pilotní vrták 

vyrobený z rychlořezné oceli (RO). 

 

 

Obr. 5.1 Vrták HTS - R 

 

7.1  Srazit hranu 2 x 45° 

 

SUI 63 NC 

Nůž ubírací 

vyhnutý 

pravý, 

vc=100 

m.min-1 

f=0,3 

mm.ot-1 



 

 

 

Vyměnitelné kazety obsahují dvě nebo tří vyměnitelné břitové destičky. Počet a typ se volí 

dle parametru vrtané díry. Nástroj je propojen k vřetenu několika kužely a redukcemi, které 

přenáší kroutící moment (obr. 5.2 a 5.3) 

 

 

Obr. 5.2 Schéma redukcí vrtáku HTS - R 

 

 

 

 

Obr. 5.3 Vrták HTS – R s redukcemi 



 

 

5.3 Funkční části nástroje   

5.3.1 Pilotní vrták  

Je velmi důležitou součásti celého nástroje, protože vede nástroj v řezu po celé jeho délce. 

Vrták přesahuje celé těleso nástroje o určitou délku l3 viz. tab.5.2. [1] Je vyroben 

z povlakované rychlořezné oceli, která snáší velké zatížení i při velmi malé obvodové 

rychlosti v místě řezu. Pilotní vrták dosedá v nástroji na imbusový šroub, kterým se reguluje 

délka l3. Mezi šroubem a vrtákem nesmí vzniknou mezera, do které by se vrták mohl pří 

zatížení schovat. Vrták je dále zajištěn radiální silou pomocí šroubu, která tlačí na plošku 

vyfrézovanou na samotném vrtáku (obr. 5.4). 

 

Obr. 5.4 Pilotní vrták 

5.3.2 Kazety s břitovými destičkami 

Součásti nástroje jsou dvě kazety s 2-3 vyměnitelnými břitovými destičkami. V našem 

případě jsou to dvě destičky typu KC. Kazety i samotné destičky jsou přichyceny šrouby  

(obr.5.5). Výhodou nástroje je možnost zbroušení dosedací plochy kazety a zvětšit tak škálu 

vrtaných průměrů (obr.5.5).    

 

Obr. 5.5 Schéma kazety s VBD 



 

 

 

Obr. 5.6 Sada systému HTS - R 

5.4 Parametry použitého vrtáku 

  

Parametry vrtací hlavice viz. tab.5.1 [1]                 Parametry pilotní vrtáku viz. tab.5.2 [1] 

 

Označení…….3.76096R048V    Označení………….B510S20000 

∅ d1max-min = 96 - 102 mm 

∅ d3 = 48 mm     Řezný materiál…….AS3 

∅ d4 = 27mm                 ∅ d5 = 20 mm 

l1 = 70 mm                             l3 = 8,1 mm  

m = 1,1 kg 

 

Parametry břitových destiček viz. tab.5.3 a 5.4 [1] 

 

Označení………….DFT06T308HP   Označení………….SPHX120404R20 

Řezný materiál……KC 7140, KC 720  Řezný materiál……KC 7140, KC 720 

                    ∅ d1 = 10 mm               ∅ d2 = 2,6 mm 

                      ∅ d2 = 4,4 mm                                               l = 6,35 mm  

            l11 = 6,62 mm                                                         s = 2,38 

          s = 3,8                                α2 = 11° 

            α = 8°                                 r = 0,4   

            r = 0,8                          α1= 7° 

                               γ = 12° 



 

 

   

Parametry držáku viz. tab.5.5  [1]            Parametry kuželového upínače viz tab.5.6 [1] 

 

Označení…………..5.34050-048168              Označení……….DO50RMWD50144M 

           ∅ d2 [h6] = 50 mm                 ∅ d1 
[H6] = 50 mm

           ∅ d4 = 27mm                L = 144 mm 

   L1 = 180 mm              ∅ D = 85 mm 

   l2 = 168 mm             ∅ D2 = 145 mm 

   l4 = 68 mm         nmax = 4000 min-1 

   m = 4,1 kg                  m = 9,6 kg 

 

 

5.5 Zásady správného vrtání 

Vrtaný povrch musí být rovný. Různé otřepy a výstupky mohou mít za následek vyosení 

vrtáku z řezné dráhy. Dále musí být povrch navrtán tak, aby navrtaná díra neměla vetší 

průměr než nástroj a nebyla příliš hluková.Způsobilo by to totiž, že by pilotní vrták nebyl 

v řezu a třísku by odebíraly pouze destičky (obr.5.6) 

 

 

Obr. 5.6 Zásady správného vrtání 

Povrch nesmí být křivkový. Vrtaná plocha musí být plochá. Vrták není schopen ubírat 

materiál jen některou svou funkční části jako např. fréza. Musí zabírat kolmo a zároveň všemi 

destičkami (obr.5.7) 



 

 

 

Obr. 5.7 Zásady správného vrtání 

 

Vrták není schopen vrtat hluboké díry. Pilotní vrták zasahuje do hloubky jen několika 

milimetrů kvůli stabilitě nástroje. Hluboké díry menšího průměru se musí vyvrtat zvlášť 

(obr.5.8). 

 

Obr. 5.8 Zásady správného vrtání 

Na konci vrtané díry vypadne vždy plech tvaru talíře. Proto se nesmí vrtat součásti, které jsou 

umístěny hned za sebou. Hrozilo by totiž, že se daný talíř zadrhne uvnitř vrtané součásti a 

poškodí obrobek nebo nástroj (obr.5.9) . 

  



 

 

 

Obr. 5.9 Zbytkový talíř po vrtání 

5.6 Popis stroje FC 50-V  

Frézovací stroj FC 50 – V (obr.5.10) je určen pro kusovou, sériovou i hromadnou výrobu. 

Koncepce stroje s ložem a stálou výškou stolu splňuje novodobé požadavky na mechanizaci a 

automatizaci. Vhodně zvolený rozsah rychlostí otáček vřetena i posuvů stolu a vřeteníku 

dávají stroji předpoklady ke splnění všech požadavků na obrobení dané součásti. 

 

 

Obr. 5.10 Frézka FC 50 - V 



 

 

5.6.1 Orientační data stoje   

Provedení stroje…………………………....vertikální 

Typ…………………………………….............FC 50 

Výrobce………………………………….TOS Kuřím 

Celková délka…………………………....…2980 mm 

Celková šířka……………………………….2400 mm 

Celková výška………………………...…....2865 mm 

Celková hmotnost……………………...…....6000 kg 

Celkový příkon stroje………………………..27 kVA 

 

5.6.2 Technická data stroje 

Max. kroutící moment na vřeteni se strmým kuželem 50……………………......…2500 Nm 

Max.přípustné zatížení stolu obrobkem…………………………….………………..1200 kg 

Celková plocha stolu………………………………………………………....500 x 2000 mm 

Počet T drážek stolu  ………………………………………………………………………..3 

Šířka a rozteč T drážek stolu…………………………………....…………..…..22 x 125 mm 

Podélný zdvih stolu………………………………………………………..……......1250 mm 

Příčný zdvih stolu……………………………………………………....………….…500 mm 

Svislý pohyb vřeteníku……………………………………………………………….560 mm 

Počet stupňů posuvů……………………………………………………….……………….24 

Rozsah strojních posuvů: podélný……………………………………...…10 – 2000 mm/min 

.       příčný………………………………....………..10 - 2000 mm/min 

       svislý-vřeteník…………………………………..5 - 1000 mm/min 

Rychloposuv: podélný……………………………..……………………...……4000 mm/min 

 příčný……………………………………………….........……..4000 mm/min 

 svislý-vřeteník………………………………………………….2000 mm/min 

Kužel ve vřeteni……………………………………………………………….……..strmý 50 

Otáčky vřetena: počet stupňů…………………………………………………………….…16 

   rozsah………………………………………………….……45 - 1400 ot/min 

Elektromotor pro pohon vřetena (50 Hz)…………………………………...……1460 ot/min 

       výkon………………………………...……………..15 kW 

Elektromotor pro náhon posuvů………………………………………………….1435 ot/min 

       výkon……………………………………………..………….3 kW 

 



 

 

5.6.3 Ovládání stroje řídícím systémem NS 350, NS 351 

Řídící systém NS 350, NS 351 je schopen řídit stroj v pravoúhlých cyklech dle programu. 

Dále umožňuje najíždění na souřadnice ve dvou osách současně, to znamená, že stroj najede 

na předepsanou souřadnici v nejkratším možném čase. Kromě informací o souřadnicích 

vydává systém povely pro řízení ostatních funkcí stroje jako: START a STOP vřetene, řazení 

otáček, řazení velikosti rychlosti posuvu, zapínání a vypínání chladící kapaliny. 

5.7 Doporučené řezné podmínky vrtáku HTS – R  

Řezná rychlost nástroje se volí na základě vlastností obráběného materiálu. Jako např. tvrdost 

HRC, mez pevnosti Rm nebo obsah uhlíku. Posuv nástroje pak kromě vlastností daného 

materiálu ovlivňuje ještě typ použité břitové destičky. 

 

Hodnoty odečtené z tab.5.7 [1] 

Řezná rychlost...........................vc = 130 [m.min-1] 

Posuv na otáčku.........................f = 0,12 [mm] 

 

Poznámka: 

Po provedení několika zkoušek obrábění  polotovaru bylo zjištěno, že nástroj snese vyšší 

posuv při stejné řezné rychlosti a zatížení. Proto je ve výpočtu otáček uveden posuv vyšší, něž 

který byl odečten z tab. Zvýšením hodnoty posuvu jsme docílil zkrácení strojního, který se 

odráží v ceně výroby. 

Výpočet otáček vřetene: 

Otáčky vypočteme ze vzorce pro výpočet řezné rychlosti  
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Výpočet minutového posuvu: 

Výpočet minutového posuvu vypočteme ze vzorce: 

nff .min =  (2) 

fmin.............minutový posuv [mm.min-1] 

f..................posuv nástroje na otáčku [mm] 

n.................otáčky vřetene   

]min.[83414.2,0 1
min

−== mmf
 

Výpočet strojního času na jednu vrtanou díru: 

Strojní čas vypočteme pomocí vzorce: 

minf

L
t celk

s =          (3)         

ts.............strojní čas [min] 

La...........délka náběhu [mm] 

Lb...........délka obrobku [mm] 

Lc...........délka přeběhu [mm] 

 

  min92,1
83

160 ==st        mmLLLL cbacelk 16051505 =++=++=  

 

Hodnoty odečtené z grafů č.1-4 [1] 

Potřebný výkon stroje................Ps = 20 kW 

Kroutící moment........................Md = 0,8 Nm 

Řezná síla...................................Ft = 12,5 kN 

Tlak chladící kapaliny................p = 0,5 MPa 

Množství chladící kapaliny........V = 4,3 l.min-1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 Použité procesní kapaliny 

6.1 Chladící kapalina HOCUT B50S 

Při vrtání otvoru kladky byla použita biostabilní částečně syntetická emulsní kapalina 

HOCUT B50S. [4] 

6.1.1 Technické informace 

Popis 

HOCUT B50S je částečně syntetická kapalina, která je složena z několika druhů rafinovaných 

minerálních olejů, korozních inhibitorů a biostabilních aditiv. 

Finální kapalina je průhledná emulse, která nabízí excelentní životnost v systémech strojů a 

velmi dobré vlastnosti. 

 

Použití 

HOCUT B50S je určena pro široký rozsah aplikací od obrábění až po broušení.  

Výhodou je velmi nízká pěnivost a excelentní ochrana proti výskytu bakterií. 

Aplikace 

Tato vysoce universální kapalina může být použita jak pro systém jednoho stroje tak i pro 

centrální chladící systémy. Je vhodná pro všechny druhy kovů a slitin a zaručuje protikorozní 

ochranu výrobku i stroje. 

Výhody 

- dlouhá životnost v systémech  

- nízký sklon k pěnivosti  

- bezchlorové 

- vylučuje trampový olej  

- udržuje stroj čistý 

- úspora nákladů 

- dobrá ochrana proti korozi 

- netvoří pevné usazeniny 

 



 

 

Příprava 

Vždy při přípravě emulse vlévat koncentrát za stálého míchání do vody. 

Doporučuje se používat vodu do 300ppm CaCO3. Vždy přimíchávat emulsi ne jenom vodu. 

Doporučená koncentrace  

Doporučuje se častá kontrola koncentrace. Nízká hodnota nezaručuje dlouhou životnost 

emulse a naopak příliš vysoká může podráždit pokožku. 

Broušení 3-4% 

Běžné obrábění 3-5% 

Skladování   

V uzavřeném skladu, zabránit kontaminaci povrchových vod při dešti. Obaly zřetelně označit. 

Doporučena teplota skladování 5-35°C. 

Data (koncentrát) 

Vzhled………………….….čirá kapalina 

Barva……………………….jantarová 

Měrná hmotnost (15,5°C)…1,05 g/ml 

Data (emulse 5%) 

Vzhled…………transparentní  

Barva…………..do žluta 

pH……………...9,0-9,4 

 

7 Technicko – ekonomické zhodnocení 

Zakázka je tvořena počtem 1400 kladek pro 350 roštových vozíků. Polotovar kladky je 

vyroben z materiálu 12 050.1 o ∅ 210 – 150 mm. Cena materiálu je dle katalogu FERONA je 

10 140 Kč/m. Polotovary se řežou z kruhových tyčí délky 6m. Z jedné tyče se tedy nařeže 40 

ks kladek.Z toho vyplývá, že na zakázku o počtu 1400 kladek je třeba 1400/40 = 35 tyčí. 

 

 



 

 

7.1 Cenová nabídka vrtací sestavy HTS 

Vrtací hlavice 

Dle potřebných parametrů vrtání je zvolena vrtací hlavice 3.76096R048V o ∅d = 96 - 100 

mm. Cena vrtací hlavice je 17 575 Kč. 

Kazety 

Cena vnitřní a vnější kazety, do kterých se upevňují VBD je 3 531 Kč. 

Pilotní vrták  

Trvanlivost pilotního vrtáku B510S20000 AS3 je 20 ks kladky. Životnost je ovlivněna max. 

počtem přebroušení vrtáku.U tohoto typu je možné vrták přebrousit 5x než je vyřazen 

z provozu. Jedno přebroušení pilotního vrtáku stojí 150 Kč. 

 

Řezné destičky 

V kazetách jsou umístěny dva typy destiček. Prvním typem je destička SPHX120404R20 

KC7140, která odebírá materiál po obvodu kladky a tvoří tak průměr vrtané díry. Trvanlivost 

jedné řezné hrany destičky je 50 ks kladky. Destička má 4 řezné hrany, které zvyšují její 

životnost. Cena této destičky je 363 Kč. 

Druhým typem řezné destičky je DFT06T308HP KC7140, která odebírá zbývající 

materiál kladky. Trvanlivost jedné řezné hrany destičky je 30 ks kladky. Destička má 3 řezné 

hrany zvyšující její životnost. Cena destičky je 272 Kč.  

Upínač 

Dle parametru vrtací hlavice byl zvolen upínač  5.32305 – 651 v ceně 12 350 Kč. 

Držák 

Dle parametru upínače byl zvolen držák  5.34050 – 048168  v hodnotě 11 526 Kč. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled cenové nabídky vrtacího systému HTS  

 

Typ nástroje Označení Ks Cena Kč/ks 
Celková 

cena [Kč] 
Vrtací hlavice d=96-100mm 3.76096R048V 1 17 575 17 575 

VBD - vnitřní kazeta 3.77000R230V 1 3 531 3 531 

VBD - vnější kazeta 3.77000R231V 1 3 531 3 531 

Pilotní vrták B510S20000 AS3 14 2 281 31934 

VBD - vnitřní destička DFT06T308HP KC7140 48 272 13 056 

VBD - vnější destička  SPHX120404R20 KC7140 7 363 2 541 

Upínač ISO 50/d = 50mm 5.32305 – 651 1 12 350 12 350 

Držák L = 180 mm 5.34050 – 048168 1 11 526 11 526 

SUMA    96 044 
 

7.2 Celkové náklady na výrobu kladky spojené se systémem HTS 

KčCCCCcelk 122672161281050096044321 =++=++=  

C1……cena vrtacího systému HTS 

C2…... cena potřebná k přebroušení pilotních vrtáků 

C3……cena vyvrtání děr kladek pro celou zakázku. 

 

KčXXXC 1050014.5.150.. 3212 ===  

 

X1…….cena přebroušení pilotního vrtáku 

X2…….počet přebroušení pilotního vrtáku 

X3…….počet pilotních vrtáků 

 

KčtYYC s 1612892,1.6.1400.. 213 ===  

 

Y1…..počet kladek 

Y2…..minutová sazba stroje 

 ts……čas potřebný k vyvrtání jednoho otvoru 

 

 



 

 

7.3 Celkové náklady na výrobu kladky spojené s vrtákem Wisabo 

 

Cena nástrčného vrtáku WISABO je 20 000 Kč. Trvanlivost vrtáku je 10 kladek. Poté je 

nutné přebroušení. 

KčCCCCcelk 2171481761482100020000321 =++=++=  

 

C1……cena vrtáku WISABO 

C2…... cena potřebná k přebroušení vrtáku 

C3……cena vyvrtání děr kladek pro celou zakázku. 

 

KčXXC 21000140.150. 212 ===  

 

X1…….cena přebroušení vrtáku 

X2…….počet přebroušení pilotního vrtáku 

 

KčtYYC s 17614897,20.6.1400.. 213 ===  

 

Y1…..počet kladek 

Y2…..minutová sazba stroje 

 ts……čas potřebný k vyvrtání jednoho otvoru 

 

 

 

Výše úspory  díky zakoupení vrtáku HTS – R na celou zakázku. 

 

KčCCU celkcelk 9447612267221714821 =−=−=  

 

 

 

 

 

 



 

 

8 Závěr 

Inovace vrtání otvoru kladky se ukázala jako velmi výhodná. Strojní časy potřebné k vyvrtání 

otvoru se díky nástroji HTS – R výrazně snížily. Tím jsme docílili cenové úspory při výrobě 

celé zakázky. Koupě nového vrtáku se tedy i přes jeho vyšší pořizovací cenu vyplatila. 

Nástroj se v praxi osvědčil velmi dobře. Díky své stavbě a důmyslné propracovanosti 

jednotlivých části vrtáku se proces vrtání obešel bez komplikací. Po několika zkušebních 

vzorcích bylo dokonce možné hodnotu posuvu na otáčku zvýšit víc, než doporučoval  katalog 

firmy Kennametal, aniž by se porušil nástroj. Pro případ opětovné výroby zakázky se úspora 

rozroste o pořizovací cenu nástroje HTS – R. Zakázka tedy bude stát v porovnání se starým 

způsobem výroby o hodně méně.    
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