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Ve druhém bodě jsou popsány základy vrtacího procesu spolu s metodami hlubokého 
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Seznam použitých výrazů a zkratek 
 
Al chemická značka (aluminium) pro hliník 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci     

FcC , FfC  jde o konstanty, které vyjadřují především vliv materiálu 

CNC computer numeric kontrol – počítačem řízené ovládání stroje 

CNG compressed natural gas – stlačený zemní plyn 

ČSN Česká státní norma  

D průměr vrtacího nástroje [mm] 

EMS environmentální management systém 

EN Evropská norma   

Fc řezná složka síly řezání [N] 

Ff posuvová složka síly řezání [N] 

Fp pasivní složka síly řezání [N] 

G6 předepsaná toleranční pole díry pro běžné užití  

ISO International Organization for Standardization     

 Mezinárodní organizace pro normalizaci  

L celková délka součásti [mm] 

NC numeric kontrol – řízené ovládání stroje  

OHSAS systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Pfe pracovní boční rovina 

SK slinutý karbid  

STS Single Tube System – Systém vrtání jednou trubkou   

TiN nitrid titanu [%] 

TPV technická příprava výroby  

VBD vyměnitelné břitové destičky  

VK výrobní kapacita 

d průměr vrtané díry [mm] 

f posuv nástroje na otáčku  [mm/ot] 

fz posuv na zub  [mm] 

l  délka vrtané díry [mm] 

ln náběh vrtáku [mm] 

lp přeběh vrtáku  [mm] 

n otáčky nástroje [ot/min] 
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Pfe pracovní boční rovina 

At  jednotkový strojní čas  [min] 

vc  řezná rychlost [mm/min] 

ve výsledná rychlost řezného pohybu [mm/min] 

vf posuvová rychlost  [mm/min] 

Fcx , Ffx  jde o exponenty , které vyjadřují vliv průměru nástroje    

Fcy , Ffy  jde o exponenty, které vyjadřují vliv posuvu na otáčku  

z počet zubů (břitů) nástroje  

ϕ  úhel posuvového bodu  

η  úhel řezného pohybu  

π matematická konstanta (3,1415)
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Úvod 
 

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, 

zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“ 

Henry Ford 

 

V dnešním konkurenčním prostředí se každá firma snaží neustále inovovat a jinými 

způsoby zlepšovat produkci svých výrobků či poskytování služeb, a tím posilovat svoji 

pozici na trhu v daném odvětví. 

Rovněž společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s., se snaží stále inovovat svůj 

výrobní sortiment, a jedním z takových inovativních kroků, je snaha o zavedení výroby 

tepelných výměníků, určených převážně pro jadernou energetiku, která v současnosti 

rozhodně nestagnuje, ale naopak její rozvoj nabírá na tempu. Bezpečné a spolehlivé 

zásobování elektrickou energií je pro každou moderní ekonomiku životně důležité. 

Zejména pokud je nárůst spotřeby elektrické energie trvalým trendem a jen v Evropě 

dosahuje každoročně hodnoty okolo 1,8 %. 

Při produkci součástek pro jaderný průmysl jsou vlastnosti jako je přesnost a odolnost 

jedněmi z prioritních požadavků. To platí i při výrobě výměníků tepla, kde je náročná 

hlavně operace vrtání. Každý takový jednotlivý tepelný výměník obsahuje někdy  

až 16 000 hlubokých děr. Pro obrábění takového množství děr u trubkovnic tepelných 

výměníků se používají různé metody hlubokého vrtání. 

Téma diplomové práce vychází z konkrétních potřeb výše uvedené společnosti. 

Prioritou je tedy především zjistit, a to v první řadě na základě teoretických výpočtů, která 

z hlubokovrtacích metod je nejvýhodnější z hlediska zadaných požadavků, a jaký typ stroje 

je schopný odpovídajícím způsobem provést vyvrtání tisíce děr na příslušné trubkovnici. 

Pro objasnění daného tématu jsou vysvětleny základní pojmy, týkající se výrobního 

procesu, jako např. výroba, příprava výroby, racionalizace apod. Následuje stručné 

seznámení se společností, kde byla daná problematika řešena. V dalších částech jsou 

stručně popsány základy vrtacího procesu, s podrobnějším popisem jednotlivých metod 

hlubokého vrtání, především dělového a STS vrtání. V navazující třetí kapitole je proveden 

výpočet vrtacích časů dané součásti pro jednotlivé hlubokovrtací metody na různých 

strojích. Poté následuje návrh metody hlubokého vrtání a varianta stroje, který  

je nejvhodnější pro vyvrtání velkého počtu hlubokých děr dané součásti (trubkovnice).  
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1  Obecná charakteristika řešené problematiky 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou racionalizace výroby ve firmě Vítkovice 

Heavy Machinery a.s se sídlem v Ostravě. 

V první části jsou tedy více rozpracovány pojmy, kterými se budu při jejím řešení dále 

zabývat. Z pohledu racionalizace výroby resp. výrobních procesů je daná problematika 

velmi rozsáhlá a zasahuje do více rozdílných oblastí, přes kvalitu výroby či výrobního 

procesu, stanovení norem spotřeby času a práce, technické přípravy výroby atd. U této 

práce specifikuji pojmy jako je výroba, výrobní kapacity, organizace a řízení, to vše 

vedoucí k pochopení výrobního procesu a tím i přehledu, potřebného pro racionalizaci 

výroby. 

 

1.1   Vymezení základních pojmů 
 

A. Výroba – Výroba slouží v rámci podniku obecně k vytváření materiálních  

i nemateriálních statků, které odpovídají tržní poptávce. Produkce zboží je spojena 

s konkrétním výstupem. Tento výstup spočívá především v přeměně výrobních 

faktorů (vstupní materiál, půda, práce, kapitál) na hotový výrobek či službu. Tato 

přeměna probíhá jako výrobní proces, který sestává z celé řady procesů 

automatických, pracovních a převodních [2].  

 

Výrobní proces je charakterizován následujícími etapami:  

• Technická příprava výroby (TPV) – (dále jen TPV) zahrnuje vývoj, konstrukční 

přípravu výroby a výrobku, organizační přípravu výroby, zajištění materiálů, nářadí 

apod. 

• Výrobní proces – jde o vlastní přeměnu vstupních prvků ve výstupy, tzn. přeměnu 

vstupních materiálů, působením technologických procesů v hotové výrobky  

či služby. 

• Odbytová etapa – obsahuje činnosti, jejichž výsledkem je prodej vyrobených 

výrobků, tvorba distribuční sítě a prodejních cest, vyskladnění zboží a v neposlední 

řadě jeho rozvoz k zákazníkovi [1].  
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Postavení výroby v systému řízení podniku 

Výroba představuje jednu ze základních hodnototvorných funkcí podniku. 

Představuje propojení odbytového a nákupního trhu.  

V systému řízení podniku výrobou rozumíme proces vytváření výrobků, 

prostřednictvím nasazení pracovní síly, technických prostředků, materiálu, služeb  

i informací s ohledem na technologické podmínky daného podniku. Výrobní úsek 

představuje ve výrobním podniku oblast, kde dochází k realizaci úkolů výrobního 

programu a poskytovaných služeb [2]. 

Z hlediska podnikové ekonomiky jde o optimální výrobu, kde platí základní 

principy hospodaření a optimální zhodnocení vstupů. To znamená, že výroba  

je činnost, jejíž hlavním cílem je maximalizovat dostupné hmotné statky zajišťující 

uspokojování lidských potřeb [2]. 

Z hlediska technického jde především o výrobu, kdy dochází k přeměně vstupních 

materiálů ve finální výrobek či službu za současného působení pracovní (lidské) 

síly. Vstupní faktor se během procesu výroby mění a spotřebovává (jde o změnu 

surovin, polotovarů, chemikálií, spojovacích materiálů apod.) [2]. 

 

B. Typ výroby – tato typologie je založena na charakteristice strany výstupu,  

tzn. že hovoříme o produktu a programu [3]. Jednoduše řečeno, výroba nebude  

ve všech oborech na trhu stejná. Bude se lišit např. v porovnání strojírenské 

s textilní výrobou. Lze tedy říci, že bude ovlivněna charakterem finálního produktu 

za použití různých technologií k jeho vlastní výrobě. 

Obecně známe tyto typy výroby [3]: 

• kusová – vyrábí se hodně druhů a málo kusů, je typická pro ruční výrobní proces, 

často výroba na objednávku, vysoké náklady, 

• sériová – vyrábí se málo druhů a více kusů, je typická pro strojní výrobní proces,  

je charakterizována jako výroba na objednávku, obecně se vyznačující vysokými 

náklady, 

• hromadná – vyrábí se málo druhů a hodně kusů, je typická pro automatický proces, 

jsou zde nízké náklady.  

 

C. Výrobnost – charakterizuje jaké množství výrobků a výkonů stejného druhu,  

lze vyrobit na jednom pracovišti, na daném zařízení jedním pracovníkem,  

za určitých podmínek a v daném časovém úseku [3]. 
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D. Technická příprava výroby – samotné technické přípravě výroby předchází ještě 

velký koloběh činností a úkonů jako je např. nabídka, poptávka, objednávka, 

průzkum trhu a jiné marketingové předpoklady či odhady budoucího vývoje trhu,  

společnosti apod. 

TPV patří bezpochyby mezi nejvýznamnější složky celého výrobního procesu. 

Formulují se zde změny prvopočátečních návrhů, změny konstrukční  

či technologické, týkající se budoucího resp. finálního výrobku. Stručně řečeno, 

stádium přípravy výroby obsahuje všechny činnosti (marketingová analýza, 

strategie výroby, tvorba výrobního programu, zabezpečení technicko-organizačních 

činností pro danou výrobu atd.) spojené se zahájením nové nebo progresivnější 

výroby, to znamená tvorbu nového produktu nebo jeho vylepšení pomocí nových 

inovačních technologií [3]. 

 

Obr.  č.1 Postavení TPV v cyklu vývoje výrobku [3] 

 

Hlavním cílem a v podstatě úkolem TPV, je především přenesení dosažených 

výsledků z výzkumu trhu na základě marketingové analýzy do oblasti výroby. 
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 TPV obsahuje: 

a) Konstrukční příprava výroby 

Konstrukční příprava výroby bezprostředně navazuje na návrh výrobku, 

zahrnuje činnosti související s vývojem výrobku, tj. určení jeho užitkových 

vlastností, funkcí atd. Má několik etap, které závisejí na velikosti podniku a typu 

podniku, které jsou: 

• vývoj a výroba prototypu, resp. nového produktu, 

•    testování vlastností – zde dochází k testování funkčnosti daného  

prototypu, konstrukčnímu řešení dílčích uzlů i celé sestavy, 

plynulosti výroby aj. 

 

 Výstupem je konstrukční dokumentace, skládající se z výrobních výkresů 

jednotlivých součástí, z montážních sestav výrobků a skupin, schémat pro dílenské 

a provozní účely, rozpisek obsahujících soupis všech součástí a materiálů, včetně 

jejich rozměrů, přesností atd. Dále pak metodické návody a pokyny pro obsluhu  

a údržbu včetně propagačních materiálů apod. [2]. 

 

b) Technologická příprava výroby 

 Zahrnuje činnosti související se způsoby vyhotovení výrobku, tj. určení 

zařízení, strojů, přípravků, nářadí, kontrolních a měřících pomůcek, ochranných  

a bezpečnostních prostředků. Současně zahrnuje činnosti související 

s vypracováním výrobních postupů, norem spotřeby práce a času obsluhy nebo 

zařízení a norem spotřeby materiálů [2]. 

Technologická příprava výroby úzce souvisí a navazuje s konstrukční  

a materiálovou přípravou výroby. Pomocí této etapy se snažíme v podnicích 

hospodárně využít suroviny, materiál a energii s minimálními ztrátami, 

minimalizaci nákladů, optimální využití výrobních zařízení, minimalizaci pracnosti 

výroby, zkrácení průběžné doby výroby a stupně rozpracovanosti. 

Výstupem technologické přípravy výroby je technologická dokumentace, která 

se různí, podle typu a charakteru výroby [2]. 
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 Technologická příprava výroby obecně  obsahuje: 

• návodky, 

• technologické postupy – sled jednotlivých výrobních činností 

uspořádaných tak, aby se z polotovaru stal hotový výrobek  

(jde o závazný plán výroby), 

• rozpisky, 

• technologické výkresy polotovarů, 

• dílenské rozpisky součástí, 

• montážní postupy. 

 

c) Ekonomická příprava výroby 

Ekonomická příprava výroby zahrnuje činnosti související s výpočtem nákladů 

a ceny. Na jejím základě se snažíme minimalizovat náklady při zachování 

funkčních a estetických vlastností výrobku [2]. 

Úkolem tedy je:  

• stanovení nákladů na výrobu, 

• sestavení všech kalkulací, 

• stanovení ceny výrobku, úkonu. 

 

Náklady na výrobu se vypočítají na základě technologických postupů, spotřeby 

pracovního času a na základě úkolové mzdy. Obsahuje hodnotové vyjádření 

spotřebovaného času (v Kč,-) na výrobu jednoho kusu výrobku. 

Kalkulace je stanovení (zjištění) jednotlivých položek nákladů, nákladů celkem, 

stanovení ceny na jednu kalkulační jednici nebo-li jednotku výkonu (např. 1 kus). 

Cena výrobku se provádí na základě výpočtů spotřeby materiálových  

a mzdových nákladů. Tento údaj má velký význam při rozhodování o začlenění 

výrobku do výrobního programu podniku a na jeho základě se můžou vykonávat 

úpravy návrhu výrobku [2]. 

 

E. Výrobní kapacita (VK) – „výrobní kapacitou rozumíme množství výrobků 

(výkonů), které lze vyrobit za daných podmínek na určitém výrobním zařízení nebo 

pracovišti ve zvoleném období. Technicko-organizační podmínky musí respektovat 

kritéria ekonomické efektivnosti, požadované jakosti a bezpečnosti práce“ [2]. 



Diplomová práce                                                                                                    Jan Mléčka 
 

- 15 - 
 

Při jejím plánování si musíme nejprve zohlednit velikost a druh výrobních kapacit, 

jejich rozmístění a rovněž časové využití výrobní kapacity. 

 

F. Kapacita výrobní jednotky – tento pojem vyjadřuje, po jakou dobu je možno 

využívat stroj, zařízení, pracoviště nebo pracovníka k produkci, v průběhu 

zvoleného období. Zvoleným obdobím se obvykle myslí rok, čtvrtletí, týden apod. 

Obecně se vyjadřuje normou využitelného časového fondu. Závisí na použitých 

materiálech a technologiích, kvalifikaci pracovníků, velikosti podniku, jeho 

organizaci výroby a samozřejmě v neposlední řadě také na jeho technické 

vyspělosti strojového parku s jednotlivými výrobními zařízeními [1]. 

 

G. Organizace – hlavním cílem organizace je vytvořit prostředí pro efektivní 

spolupráci všech zaměstnanců na jednotlivých úrovních v dané organizaci  

pro zajištění plynulého chodu celého podniku. Organizace výroby  

je charakterizována následujícím uspořádáním [3]: 

 

1) Technologické uspořádání 

 Do výrobních úseků jsou zařazována pracoviště se stejným nebo blízkým 

technologickým charakterem. Tento způsob uspořádání se používá především 

v kusové a malosériové výrobě. 

Výhody: 

•       pokud se změní výrobní program, změna se dotkne hlavně mezioperační        

manipulace, 

•  malá citlivost na poruchy strojů, 

•  možnost využití volné kapacity pracoviště, 

•  příznivé podmínky pro údržbu a opravy. 

Nevýhody: 

•  větší vzdálenosti mezi pracovišti, 

•  náročnější příprava a řízení výroby, 

•  značný objem rozpracované výroby, 

•  dlouhá průběžná doba výroby, 

•  velká náročnost na výrobní plochy a na kapacity meziskladů [3]. 
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2) Předmětné uspořádání 

Do výrobních úseků jsou zařazována všechna pracoviště technologicky nutná 

k výrobě určité části výrobku, vznikají prostorově soustředěná pracoviště. Používá 

se v hromadné a velkosériové výrobě. 

 

Výhody: 

•  minimalizace a zpřehlednění mezioperační manipulace, 

•  zkrácení průběžné doby výroby, 

•  menší objem rozpracované výroby, 

•  menší nároky na výrobní plochy a kapacity meziskladů, 

•  jednodušší příprava a řízení výroby. 

Nevýhody: 

•  při změně výrobního programu je třeba změnit i uspořádání pracovišť, 

•  obtížné využití volné výrobní kapacity (jednoúčelové stroje), 

•  náročná údržba a opravy strojů [3]. 

 

H. Řízení – pojem řízení se zabývá účelnou koordinací ve sféře výroby. Úkolem sféry 

výroby  je tvorba nových užitných hodnot, které podnik potřebuje ke své existenci 

pro jeho další rozvoj [1]. 

Řízení výroby zahrnuje koordinaci hmotně energetických procesů a působení  

na pracovní vztahy. Jako každý jiný proces má i řízení výroby své zákonitosti. 

Schéma procesu řízení viz Obr. č. 2. 
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Obr.  č.2 Obecné schéma procesu řízení [1] 

 

I. Racionalizace – „můžeme ji chápat jako součást řízení zdokonalování stávajícího 

stavu“ [2]. V podstatě jde o zlepšování dané výroby s cílem dosažení  

co nejhospodárnějšího výrobního procesu, při minimalizaci vstupních prvků. 

Racionalizace rovněž při jejím provádění směřuje k postupnému zavádění novějších 

technologií. Také je ale nutné zabezpečit organizačně všechny práce, spojené 

s těmito novějšími technikami a technologiemi. 

„Racionalizace se ve všech případech podkládá ekonomickou kalkulací, směřuje 

k rentabilitě a hospodárnosti, jedná se ale o proces neustálého zlepšování“ [2].  
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Obr.  č.3  Cíle racionalizace v podniku [2] 

 

 

J. Kvalita – Cílem každého podniku je zabezpečit a udržet si pevné místo na trhu. 

Aby se výrobní podnik udržel na trhu v současném konkurenčním prostředí,  

je potřeba uvádět na trh nové produkty, které uspokojí otevřené i skryté potřeby 

zákazníků. To znamená, že konkurenceschopnost výrobního podniku je silně 

závislá na rychlosti reakce na potřeby zákazníků, ceně a hlavně KVALITĚ 

nabízeného sortimentu [4]. 

„Kvalita je pojem vztahující se k výrobkům či službám, ale i k prováděným 

činnostem a je charakteristikou, která má svou historii“ [4].  

 

1.2   Představení společnosti Vítkovice Machinery Group 
 

„VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou 

se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek 

velkých investičních celků“ [5]. Vítkovice zahrnují okolo třicítky firem, včetně dceřinné 

společnosti Vítkovice Heavy Machinery a.s., kde jsem zpracovával svoji diplomovou 

práci. ,,Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how 

založeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2008 oslavila značka VÍTKOVICE své 180 

narozeniny. Tradiční výroba sériových produktů a engineeringové obory byly doplněny 
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dvěma novými oblastmi: Green Technology - CNG  a bioplyn a Informačními  

technologiemi. Vítkovice jsou v současnosti  evropským  lídrem ve výrobě ocelových lahví 

se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních 

zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Jsou jedním z těch, kteří dynamicky rozvíjejí 

projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní  pohon 

stlačeným zemním plynem (CNG). Společnost Vítkovice Machinery Group vlastní 

certifikace od významných renomovaných inspekčních společností“ [5]. 

„Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investičních 

akcí jako jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v neposlední 

řadě také v programu výroby komponent pro jadernou energetiku. V této oblasti mají 

VÍTKOVICE na co navázat. V minulosti byly významným dodavatelem komponent  

pro jaderné elektrárny. Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené  

ve VÍTKOVICÍCH slouží v Temelíně, v Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách 

v zahraničí“ [5].  

Pro lepší přehlednost je v Příloze 1 uvedena struktura skupiny VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP. 

Právě v dceřinné společnosti Vítkovice Heavy Machinery a.s., se zabývám v rámci své 

diplomové práce, analýzou vrtacího stroje pro budoucí výrobu výměníků tepla sloužící  

při výrobě jaderné energie. 

Podrobnější popis o funkci a zadání výroby trubkovnice je uveden v Příloze 2. 

 
 

1.3   Představení společnosti Vítkovice Heavy Machinery a.s. 
 

„VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je významná strojírenská společnost s vlastní 

výrobou oceli, která se zaměřuje na dodávky zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, 

opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, 

tvářecích zařízení a válcovaných obručí pro železniční průmysl. Své úsilí směřuje  

na zvyšování podílu výroby a dodávek strojírenských produktů s vysokou přidanou 

hodnotou“ [6]. 

„Poskytuje služby v oboru metalurgických procesů a oboru tvářecích strojů, služby 

 jak podle vlastního know-how, tak podle know-how zákazníka“ [6]. 

Jak již bylo výše uvedeno společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s., patří k hlavním 

pilířům skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a díky svým mnohaletým 

zkušenostem z oblasti těžkého strojírenství, stále dokáže držet krok se špičkou  konkurence 
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v daném oboru. V poslední době pro zachování své vlastní konkurenceschopnosti se snaží 

inovovat a revitalizovat svůj zastaralejší strojový park. Pro boj s konkurencí využívají 

rovněž vysokou kvalifikovanost svých pracovníků. 

Sídlo firmy: 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo firmy:  Ruská 2887/101 

                     706 02 Ostrava – Vítkovice 

IČO:   25877950 

DIČ:   CZ25877950 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

oddíl B, vložka 2486. 

 

1.3.1   Certifikáty společnosti 

Společnost splňuje na dnešní dobu již standardní certifikáty, stanovující základní 

požadavky na kvalitu výrobků. 

 

Jedná se o: 

• Certifikace systému managementu jakosti dle standardu  

EN ISO 9001:2008 

Charakteristika normy: 

„Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2008 řeší systém 

managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu 

 je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden  

a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé 

zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat  

a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci 

 a odpovědnost za řízení těchto činností a přispívá k celkovému 

zprůhlednění fungování organizace“ [7]. 

 

• Systém environmentálního managementu dle standardu EN ISO 14001  

Charakteristika normy: 

„Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém 

environmentálního managementu (EMS). Z norem ISO řady 14000 je právě 
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norma ISO 14001 tou, podle jejíž požadavků se systém zavádí  

a certifikuje“ [8]. 

Cílem této normy je především podporovat ochranu životního prostředí 

s prevencí proti znečišťování. Nestanovuje žádné konkrétné požadavky  

na danou organizaci, pouze klade důraz na dodržení právních norem, 

týkajících se životního prostředí. Na těchto základech si pak organizace 

může sama určit, čím nejvíce zatěžuje životní prostředí, a jakou metodu  

si zvolit k jejímu snížení [8].  

 

• Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

dle standardu OHSAS 18001 

Charakteristika normy: 

„OHSAS 18001 je mezinárodně uznávaná specifikace pro posuzování 

systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

 Byla vyvinuta v reakci na naléhavý požadavek organizací, podle které  

by jejich systémy managementu BOZP mohly být posuzovány  

a certifikovány. Základním principem je identifikace všech možných rizik  

na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné 

poškození zdraví zaměstnanců. Důraz je kladen na prevenci  

a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující  

se na pracovištích a to při všech činnostech spojených s fungováním 

organizace“ [9]. Je koncipována tak, aby byla slučitelná s normami (výše 

uvedenými) ISO 9001 a ISO 14001, a rovněž by měla usnadňovat integraci 

všech těchto uvedených tří systémů v jednotný fungující celek. 

 

Pro doplnění jsou uvedeny certifikáty výše zmíněných systémů, které společnost 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. vlastní, viz Příloha 3.    

 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                                    Jan Mléčka 
 

- 22 - 
 

2  Analýza současného stavu v oblasti dělového 

vrtání ve srovnání s STS vrtáním 

 

V této části diplomové práce se budu zabývat srovnáním současného stavu v oblasti 

dělového vrtání s STS vrtáním. Dříve, než se však dostaneme k samotnému porovnání 

těchto metod, rád bych definoval několik obecných pojmů z hlediska technologie vrtání. 

 

2.1   Vymezení základních pojmů vrtacího procesu 
 

Vrtáním se zhotovují díry do plného materiálu nebo se zvětšují již jinak vytvořené 

otvory různých tvarů (válcové, kuželové), různých rozměrů (průměrů a délek) a různých 

přesností rozměrů. Nástrojem je zde vrták konající ve většině případů hlavní  

pohyb – rotační a vedlejší posuvný do záběru. Při vrtacím procesu je osa vrtáku kolmá 

k obráběnému materiálu. Pro vrtáky je charakteristická jejich zmenšující se řezná rychlost 

od obvodu do středu nástroje se současnou nulovou hodnotou v ose vrtáku.  Popis 

kinematiky a sil při vrtání je znázorněn na Obr. č. 4, 5. Vrtání patří i v současnosti 

k nejrozšířenějším způsobům obrábění. 

  

Přehled metod vrtání [10]: 

a) Vrtání krátkých děr 







÷≤ 105

d

l
, k tomuto procesu lze využít vrtáky šroubovité, 

kopinaté, s vyměnitelnými břitovými destičkami aj. U vrtání dlouhých děr 









>10

d

l
, se používají vrtáky dělové (hlavňové), ejektorové, STS. Pro menší 

průměry děr, lze použít šroubovité vrtáky. 

b) Vrtání do plna a vrtání předzhotovené díry. 

c) Vrtání průběžných a neprůběžných děr. 

d)  Speciální vrtání (např. vrtání do plechu, vrtání se současným zahlubováním  

a vystružováním). 

e)   Vrtání do těžkoobrobitelných materiálů (např. beton, pryž apod.) pomocí nástrojů 

se speciální konstrukcí či geometrií. 
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Obr.  č.4 Kinematika vrtacího procesu [11] 

 

 1  –  směr hlavního pohybu 

 2  –  směr posuvového pohybu 

 3  –  směr řezného pohybu 

 cv   –  řezná rychlost   

 fv   –  posuvová rychlost 

 ev   –  výsledná rychlost řezného pohybu 

 
efP   –  pracovní boční rovina 

 ϕ    –  úhel posuvového bodu 

 η   –  úhel řezného pohybu 

 

Jak bylo výše uvedeno, se zmenšující se řeznou rychlostí od obvodu ke středu nástroje 

(vrtáku), je hodnota v jeho ose nulová. Z toho lze považovat obvodovou rychlost nástroje 

na jeho maximálním průměru ostří za řeznou rychlost, kterou určujeme stejně  

jako u technologie soustružení. 

1000cv
nD ⋅⋅

=
π

              [ -1m.min ]                      (1) 

nf ⋅=fv                     [ -1mm.min ]                   (2) 

22
ev fc vv +=          [ -1m.min ]                      (3) 

D .....průměr vrtané díry [mm] 

n ......otáčky nástroje (vrtáku) [ot/min] 

f .......posuv nástroje na jednu otáčku [mm/ot] 
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Pro určení hodnoty posuvu na zub se použije tento vztah: 

z

f
=zf                     [mm]                                   (4) 

z ......počet zubů (břitů) nástroje 

 

 

Obr.  č.5 Řezné složky síly při vrtání [11] 

 

 

 

Fc  – řezná složka síly řezání 

fF  –  posuvová složka síly řezání 

pF  –  pasivní složka síly řezání 

 

Tyto dílčí složky síly řezání se vyjadřují z následujících vzorců: 

cFyCFX

cFc fDCF ⋅⋅=   [N]                                (5) 

fFyfFX

fFf fDCF ⋅⋅=    [N]                                (6) 

pF = 0, pouze za předpokladu, je-li vrtací nástroj dobře a přesně naostřen  

FcC , FfC  [-] ..jde o konstanty, které vyjadřují především vliv materiálu 

Fcx , Ffx  [-] ...jde o exponenty , které vyjadřují vliv průměru nástroje 

Fcy , Ffy  [-] ...jde o exponenty, které vyjadřují vliv posuvu na otáčku 
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D [mm] .........průměr vrtacího nástroje 

f [mm] ...........posuv na otáčku 

 

Pro racionalizaci výroby, je rovněž důležité znát údaje o dosaženém jednotkovém 

strojním času, abychom se mohli při dalších výpočtech opřít o reálnější hodnoty, 

charakterizující dobu vrtání jednotlivých operací. 

Vztah pro výpočet např. průchozí díry je: 

fn

lll

v

L
t

pn

f
AS

⋅

++
==    [min]                            (7) 

 

kde:    

 nl  [mm] ................ náběh vrtáku   

 l  [mm] ................ délka vrtané díry 

 pl  [mm] ................ přeběh vrtáku 

 fv  [ -1mm.min ] ..... posuvová rychlost  

 n [ -1min ]............. otáčky vrtáku 

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

 

Z hlediska mé diplomové práce se budu dále zabývat pouze metodami pro hluboké 

vrtání. Vysvětlení proč právě půjde o hlubokovrtací operaci zní následovně: při bližším 

pohledu na poměr 10
ddíry průměr  

ldíry  délka
> , a  následným dosazením příslušných číselných 

hodnot z výkresu trubkovnice (viz Příloha 9 – řez G-G), vyjde poměr 11,111 > 10,  

což dokládá, že jde o metodu vrtání hlubokých děr.  

Při hlubokém vrtání do plného materiálu lze obrábět různými způsoby a to: rotací 

nástroje, rotací obrobku nebo kombinací, to znamená rotujícím nástrojem a současně 

rotujícím obrobkem. Samozřejmě se stále jedná o vrtání, kde je nutné mít na paměti 

základní principy o této metodě obrábění, což je hlavně správná volba řezných podmínek 

vrtacího procesu, které jsou: řezná rychlost, posuv a vrtaná hloubka. Rovněž způsoby 

odvodu třísky (ve většině případů tlakem procesní kapaliny) z místa řezu jsou velmi 

důležité. 

Charakteristické pro hlubokovrtací metody jsou především požadavky na vysoký úběr 

materiálu obrobku se současně kladenou velkou přesností výroby dané díry. V tomhle 

případě jde hlavně o nároky na přímost, rozměrovou přesnost a jakost obráběné plochy.  
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Při vrtání hlubokých děr vznikají extrémní podmínky, mající velký vliv na nástroj, vrtací 

stroj a jeho vybavení.  

Proces hlubokého vrtání se využívá v různých oborech např. v jaderné energetice, 

letectví, ocelářském a automobilovém průmyslu, v těžařském průmyslu aj. Pro lepší 

přehled jsem uvedl pár příkladů hlubokého vrtání v praxi viz Obr. č. 6, 7. 

 

 

Obr.  č.6 Použití vrtáku MDW080XHT Sumitomo při hlubokém vrtání 

sklářských forem [12] 

 

 

Obr.  č.7 Výměník tepla pro generátor páry [13] 

 

 

Z obecného hlediska existují tři základní metody hlubokého vrtání: 

 dělové vrtání, 

 STS (Single Tube System), 

 ejektorové vrtání. 
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„Dělové vrtání dokáže obrábět menší díry než systém Single Tube System  

(dále jen STS), ale STS je mnohem produktivnější (4 – 6 krát) a pokud je to možné,  

vždy musí být první volbou. Ejektorový systém je alternativou k STS v případech, 

 kdy se vrtají menší výrobní série a není k dispozici specializovaný stroj“ [13, str. 4]. 

 

2.2   Systém dělového vrtání 
 

„Systém dělového vrtání používá nejstarší princip přívodu chladící kapaliny. Chladící 

kapalina se přivádí kanálkem vytvořeným uvnitř vrtáku na břit. Odtud odstraňuje třísky 

drážkou tvaru V vytvořenou na vnějším povrchu vrtáku. V důsledku tvaru drážky je průřez 

vrtáku jen ¾ plného průřezu“ [13, str. 140]. Princip a zařízení dělového vrtání  

viz Obr. č. 8, 9. 

 

 

 

Obr.  č.8 Princip odvodu třísky dělovým vrtákem [13] 

 

 

 

Obr.  č.9 Zařízení pro dělové vrtání [13] 
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Systém dělového vrtání lze použít pro malé průměry vrtaných děr do velkých i malých 

hloubek. Používají se zde jak vrtáky monolitní vhodné pro hluboké díry, tak i vrtáky 

s VBD (vyměnitelnými břitovými destičkami). 

Pro dosažení co nejlepších výsledků je nutné použít stroje, které jsou přímo určené  

pro vrtání hlavní [13].  

Pro dělové vrtání hlavní lze upravit rovněž běžně používané stroje. Posuvový 

mechanismus stroje by měl umožňovat co nejplynulejší mechanický posuv. Je doporučeno 

namontovat různá snímací zařízení např. el. blokovací zařízení, proti samovolnému 

spuštění stroje bez přívodu chladící kapaliny, taktéž je vhodné použití manometrů  

pro měření tlaku chladící kapaliny. Pro sledování chladící kapaliny bychom měli využít 

pojistný ventil a ukazatele výšky hladiny [13]. 

Pro upnutí obrobku je výhodnější zvolit hydraulické upínání, které zajišťuje  

u dělového vrtání spolehlivější upnutí než pneumatické. 

Velikost otvoru pouzdra vrtáku se musí brousit na stejný průměr, jako má hlava 

vrtáku. Pouzdra vrtáku se musí vyrábět ze slinutého karbidu (SK) a pokud nastane 

okamžik, kdy průměr pouzdra přesáhne toleranci 0,02 mm, je nutné jej vyměnit. Rovněž 

musíme pouzdro nastavit přesně v ose s vřetenem stroje a vrtacím nástrojem s tolerancí 

0,02 [13], viz Obr. č. 10. 

 

Obr.  č.10 Nastavení pouzdra vrtáku [13] 
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Výhody 

Oproti ostatním metodám, jsme schopni systémem dělového vrtání vrtat díry malých 

průměrů, lze jej snadno použít na obráběcím centru s předem vyvrtanou dírou,  

nebo při využití vodících pouzder. Ve srovnání se systémem STS je u dělového vrtání 

potřeba polovičního tlaku a množství chladící kapaliny. Rovněž se při použití této metody 

dosahuje užších tolerancí rozměrů a vysoké kvality obrobené plochy [13]. 

 

Nevýhody 

Nevýhodou je nutnost utěsnění místa, kde vstupuje nástroj (vrták) do obrobku,  

kvůli vysokotlakému přívodu chladící kapaliny dané vrtané díry, aby nedocházelo 

k rozstříknutí do prostor okolo stroje. Rovněž produktivita vrtacího procesu, je ve srovnání 

s metodou STS menší [13]. 

 

2.2   Systém s jednou trubkou – STS  
 

STS systém by měl být vždy první volbou u hlubokého vrtání, protože se vyznačuje 

velmi vysokou produktivitou.  

„Tento systém je založen na vnějším přívodu chladící kapaliny a vnitřním transportu 

třísky“ [13, str. 132]. Princip je uveden viz Obr. č. 11. 

 

 

Obr.  č.11 Princip funkce STS  [13] 

 

„Platí, že hlava je vždy našroubována na vrtnou trubku. Chladící kapalina se přivádí 

prostorem mezi trubkou vrtáku a vrtaným otvorem.  

Chladící kapalina se pak odvádí společně s třískou vrtací trubkou. Rychlost řezné 

kapaliny je tak vysoká, že třísky trubkou odcházejí zcela hladce. Poněvadž je odvod třísky 

vnitřní, nemusí být ve stopce žádná drážka pro třísku. Může tedy být její průřez zcela 
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kruhový, což jí zajišťuje mnohem větší tuhost než u dělového vrtáku“[13, str. 132]. Více viz 

Obr. č. 12.  „Produktivita vrtání STS je až 6krát vyšší než u dělového vrtání“ [13, str. 132]. 

 

 

Obr.  č.12 Zařízení pro STS vrtání [13] 

 

Nastavení STS při rotaci vrtáku a pevně upnutého obrobku se používá  

jak u symetrických, tak i u nesymetrických obrobků. Vřeteno musí být nastaveno s velkou 

přesností, aby naměřené házení na vnitřním kuželu nepřesáhlo 0,02 mm [13],  

viz Obr. č. 13. 

 

Obr.  č.13 Nastavení systému STS, kde hlavní řezný pohyb koná 

 rotující vrták [13] 

 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                                    Jan Mléčka 
 

- 31 - 
 

Konstrukce pouzdra vrtáku 

Pouzdra vrtáku slouží především jako vodící zařízení hlavy vrtáku do obrobku 

v počátečních stádiích vrtání. Pro dosažení vysoké jakosti vrtaných otvorů a delší 

trvanlivosti břitu nástroje, brousíme pouzdra vrtáku na stejný průměr jakou má hlava 

vrtáku s přidanou plusovou tolerancí, viz Tab. č. 1. Samotná konstrukce pouzdra ovlivňuje 

nejen jakost obrobené plochy (vrtané díry), ale i přímost díry a její rozměrovou  

přesnost [13]. 

 

Tab. č. 1 - Příslušné tolerance pro jednotlivé velikosti pouzdra vrtáku [13] 

Nominální velikost 
pouzdra (mm)  

Tolerance (G6) 

12,60 – 18,00 +0,006 ÷  +0,017 
18,01 – 30,00 +0,007 ÷  +0,020  
30,01 – 50,00 +0,009 ÷  +0,025 
50,01 – 80,00 +0,010 ÷  +0,029 
80,01 – 120,00 +0,012 ÷  +0,034 
120,01 – 180,00 +0,014 ÷  +0,039 
180,01 – 250,00 +0,015 ÷  +0,044 
250,01 – 315,00 +0,017 ÷  +0,049 
315,01 – 400,00 +0,018 ÷  +0,054 
400,01 – 500,00 +0,020 ÷  0,060 
Příklad: 
Průměr vrtáku 35,95 mm. Pouzdra vrtáku musí 
Být vyrobena na průměr 35,959 až 35,975 mm. 

 

Výhody 

Tímto systémem je možno vrtat do plného materiálu díry větších průměrů  

(až přes 200 mm) než při ejektorovém vrtání. Hlavy vrtáků se vyrábějí až do velikostí 

průměru 180 mm, a při vrtání „na jádro“ v rozsazích 120 ÷  300 mm. Tento systém  

lze použít rovněž u materiálů, u kterých dochází ke špatnému utváření třísky,  

tj. např. u korozivzdorných a nízkouhlíkových ocelí, materiály s nerovnoměrnou 

strukturou, kde dochází k problémům s lámavostí třísky. Dosahujeme zde až 6krát vyšší 

produktivity vrtání než u dělového vrtání. Vhodný pro velkosériovou výrobu a extrémně 

dlouhé obrobky [13]. 

 

Nevýhody 

Vyžaduje speciální stroj pro vrtání hlubokých děr a vysoký tlak chladící kapaliny. 

Rovněž cena nástrojů je vysoká, pokud použijeme vrtáky pro systém STS. Tato metoda 

také není vhodná pro vrtání děr menších průměrů [13]. 
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2.3   Ejektorový systém 
 

Ejektorový systém je levnou a zároveň jednoduchou variantou metod u hlubokého 

vrtání a dá se použít u strojů s vodorovnými vřeteny. Princip je uveden  

viz Obr. č. 14. „Systém se skládá z hlavy vrtáku, vnější trubky, vnitřní trubky, konektoru, 

kleštiny a těsnící objímky. (Více viz Obr. č. 15.) Hlava vrtáku je zašroubována do vnější 

trubky pomocí čtyřchodého plochého závitu. Vnější trubka a vnitřní trubka jsou upevněny 

ke konektoru pomocí kleštiny a těsnící objímky. Pro různé rozsahy průměrů, tj. průměry 

vnějších trubek, se kleština a těsnící objímka musejí měnit“ [13, str. 128]. 

 

 

Obr.  č.14 Princip ejektorového vrtání [13] 

 

 

 

 

Obr.  č.15 Zařízení pro ejektorové vrtání [13] 

 

U ejektorového systému není potřeba žádné těsnění mezi obrobkem a pouzdrem 

vrtáku. Je pouze nutné, aby pouzdro v němž ukládáme vrták bylo nastaveno co nejblíže 

obrobku, kvůli nedostatečné délce opěrných podložek. Vzdálenost nesmí přesáhnout  

1 mm, viz Obr. č. 16, pro zajištění dobrého počátečního zařezávání [13]. 
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Pro zajištění účinné dodávky chladící kapaliny, by měla být délka pouzdra minimálně 

o 5 mm delší, než délka o kterou vyčnívá hlava vrtáku z vnějšího čela trubky [13].   

 

 

Obr.  č.16 Polohování pouzdra vrtáku při ejektorovém vrtání [13] 

Výhody 

Lze jej velmi jednoduše přizpůsobit stávajícímu strojovému vybavení tj. i na běžných 

soustruzích a soustružnických centrech a vodorovných vyvrtávačkách, bez větších 

konstrukčních zásahů. Rovněž při použití tohoto systému stačí nižší tlak kapaliny,  

než u STS vrtání [13]. 

 

Nevýhody 

Jak již bylo výše uvedeno, tak se ejektorový systém používá pouze jako alternativa 

STS jen pro menší výrobní série děr větších průměrů 20 ÷  60 mm, což nám v našem 

případě nevyhovuje, jelikož budeme potřebovat vrtat v co nejkratším čase velké množství 

děr o průměru 16,2 mm na specializovaném stroji přímo pro hluboké vrtání [13]. 
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3  Posouzení situace a specifikace problémů 
 

 

V rámci třetí kapitoly, se musí položit teoretické základy pro výrobu trubkovnice  

(viz Příloha 9), abychom si mohli udělat lepší představu o dosažených strojních časech 

potřebných na její výrobu. Zaměříme se především na tu část trubkovnice, kde je nejvíce 

děr, které se budou vrtat buď na stávajícím stroji (viz následující kapitola 3.1) po jeho 

rekonstrukci anebo na stroji novém. Budeme rovněž porovnávat strojní časy při použití 

technologie dělového a STS vrtání u obou těchto variant.  

 

3.1   Stručný popis a charakteristika stávajícího stroje 
 

Jedná se o třívřetenovou vrtačku Mitsubishi Trivret R 5113 na vrtání trubkovnic  

a bubnových těles viz Obr. č. 17. Tato vodorovná vrtačka je číselně řízena a je vybavena 

třemi vodorovnými vřeteny a je určena pro přesné a výkonné opracování, a to jak STS 

nástroji, tak i dělovými a spirálovými vrtáky. Všechny tyto nástroje jsou navzájem 

vyměnitelné. Osové rozteče mezi všemi třemi vřeteny jsou nastavitelné. Další 

charakteristika stroje je uvedena v Příloze 4. 

 

Obr.  č.17 Trivret vrtačka – R 5113 Mitsubishi 
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V současné době má třívřetenová vrtačka Mitsubishi R 5113 vrtací jednotku 

v nefunkčním stavu, čekající na rekonstrukci. Rovněž svým zastaralým vybavením, 

především číslicovým řízením (NC) je nevyhovující pro zavedení výroby trubkovnic.  

 

3.2   Návrh technologického postupu výroby trubkovnice na stroji  

Mitsubishi Trivret  R5113 

 

V našem případě se jedná o obecný návrh výroby trubkovnice (viz Tab. č. 2), 

především jde o vyvrtání 10 628 děr a děr ø 40 mm (viz Obr. č. 18), které lze vyvrtat  

na stroji Mitsubishi Trivret R 5113. Předchozím tepelným zpracováním či jinými úpravami 

se nebudeme dále zabývat, protože zadání vycházející přímo z potřeb firmy Vítkovice 

Heavy Machinery a.s. znělo, zaměřit se především na vrtací operace v rámci výše 

uvedeného stroje. 

Všechny použité nástroje pro různé metody hlubokého vrtání, byly vybrány na základě 

doporučení odborníka z provozu firmy Vítkovice Heavy Machinery a.s. 

 

Tab. č. 2 – Návrh technologického postupu výroby trubkovnice na stroji Mitsubishi 

Trivret R 5113 

č. Operace Pracoviště Popis opearce 

001 34775 

Upnout a ustavit dle orýsování na lože vrtacího stroje 

Trivret – R 5113 Mitsubishi. 

 

002 34775 Odvrtat ø 40 2x do 90, dle řezu D-D a C-C 

003 34775 

Odvrtat ø 16,2 dle řezu G-G, vrtat každou druhou řadu 

-> z důvodu uvolnění vnitřního pnutí a zahřívání  

obrobku. 
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Obr.  č.18 Vrtané díry na stroji Mitsubishi Trivret R 5113 

 

 

Rozdělení vrtání: 

počet otvorů:               10 628 

rozteč otvorů v řadě:   22 

rozteč řad:                   19,05    

 

počet vrtání na Mitsubishi (3 + 2 + 1 vřeteny):     3772 

3 vřetena:            3278 

2 vřetena:             300 

1 vřeteno:             194 

 

Pro lepší přehled je rozdělení vrtání na jednotlivé vřetena uveden v následujícím 

Grafu č. 1. 
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Rozdělení vrtání na jednotlivé vřetena

3278

300
194

3 vřeteny

2 vřeteny

1 vřetenem

 

        Graf č. 1 – Rozdělení vrtání na jednotlivé vřetena 

 

Počet vrtání jednotlivými vřeteny vychází z mých dílčích propočtů všech děr ve všech 

řadách. Na základě sestavení výkresové dokumentace (viz Příloha 9) v programu AutoCad 

2010, bylo vypočteno kolik děr v jednotlivých řadách, lze vrtat 3 vřeteny, 2 vřeteny  

a 1 vřetenem, se současnou znalostí vzdálenosti roztečí os vřeten. 

 

3.3   Teoretické propočty dosažených strojních časů na stávajícím 

stroji Mitsubishi Trivret  R 5113 

 

Jak již bylo výše uvedeno, má vrtací stroj Mitsubishi Trivret R 5113 vrtací jednotku 

momentálně v nefunkčním stavu, proto všechny mnou navrhované strojní časy dosažené 

při jednotlivých vrtacích operacích jsou pouze orientační, ale naproti tomu nám mohou 

poskytnout důležité podklady, při případné rekonstrukci stroje v podobě nahrazení starého 

vřeteníku a NC řízení, vřeteníkem novým i s novějším CNC řízením. 

Je nutné provést porovnání jednotlivých metod hlubokého vrtání na stávajícím stroji 

Mitsubishi Trivret R 5113. To znamená porovnat metodu dělového a STS vrtání na základě 

dosažených vrtacích časů.  

Zaměříme se především na výpočet jednotkového strojního času At , vycházející  

ze znalosti obráběného materiálu a volby nástroje se stanovenými řeznými podmínkami. 

Na výrobu trubkovnice bude použit materiál ⇒  značen dle ČSN 11 416; dle nového 

evropského označení EN 10028-2 ⇒  P265GH. „Je to neušlechtilá, nízkouhlíková, 

nelegovaná ocel, pro vyšší teploty a žárupevná. Na součásti kotlů a tlakových nádob. 
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Svařitelnost zaručená“ [14]. Více o chemickém složení a jeho mechanických vlastnostech 

lze nalézt v Příloze 5. 

Podle Tab. č. 2, kde je popsán obecně postup vrtání děr na stroji Mitsubishi  

Trivret R 5113, si nejprve vypočteme časy pro vyvrtání děr ø 40mm 2x do 90mm, dle řezu 

D-D a C-C.  

Podle mechanických vlastností vrtaného materiálu, průměru díry a hloubky vrtaného 

otvoru, byl vybrán z katalogu firmy SECO následující nástroj: jde o vrták s břitovými 

destičkami SD 503, viz Obr. č. 19. Nástroj je vhodný pro vrtání do hloubky až 3 x D.  

 

 

Obr.  č.19 Vrtací nástroj SD 503 [15] 

 

Potřebné řezné podmínky, jako je posuv nástroje na otáčku a jeho řezná rychlost,  

byly převzaty z firemního katalogu SECO, viz Tab. č. 3.   

 

Tab. č. 3 – Řezné podmínky [15] 

 
Doporučení řezné rychlosti je stanoveno na základě životnosti obvodové destičky což je cca. 7 m 

vyvrtané hloubky díry (20 – 30 min. v řezu). 

 

 

Rovněž výběr břitových destiček pro daný nástroj, byl proveden z katalogu firmy 

SECO, viz Obr. č. 21.   
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Obr.  č.20 Obvodová břitová destička [15] 

 

Destička má 4 řezné hrany, dosahuje vysoké výkonnosti, spolehlivosti, ekonomičnosti 

obrábění a nízkých nákladů na otvor. 

Podle výše uvedené Tab. č. 3 je doporučená řezná rychlost m/min 310 - 250vc =  

a posuv f = 0,13 mm/ot dle průměru vrtané díry, což je v našem případě ø 40 mm.  

Když známe tyto dvě proměnné, lze si následovně spočítat potřebné otáčky  

stroje n [ot/min], posuvovou rychlost [ ]mm/minv  f  a strojní čas [ ]smin; t A . 

Otáčky stroje n, lze spočítat ze vzorce pro výpočet řezné rychlosti: 

1000cv
nD ⋅⋅

=
π

 

D

v1000
n c

⋅

⋅
=

π
 

Po dosazení příslušných hodnot dostaneme: 

ot/min 2467 n
40

3101000

D

v1000
n c

=

⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

ππ  

Posuvová rychlost  fv : 

nf ⋅=fv  

Po dosazení: 

mm/min 321v

246713,0v

f

f

=

⋅=
 

 

Pokud se podíváme do Přílohy 4 na str. 1, je vidět že stroj Mitsubishi Trivret R 5113, 

je schopen obrábět při výše uvedených otáčkách a posuvových rychlostech.  
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Dle Obr. č. 18 je v řezech D-D a C-C viditelné, že hloubka vrtané díry je mm 90ls = . 

Z této délky pak vycházíme při výpočtu strojního času potřebného pro vyvrtání jedné díry 

o ø 40 mm. 

Výpočet strojního času At : 

[ ]smin;   
v

l
t

f

s
A =  

Po dosazení: 

[ ] s 17   min 2804,0
321

90
t A ⇒==  a pro 2 díry s 34 t A =⇒  

Podle výše uvedených výpočtů jsme dospěli k tomu, že pro vyvrtání děr  

ø 40mm do 90mm 2x, dle řezu D-D a C-C (viz levá dolní část na Obr. č. 18) při použití 

výše uvedeného nástroje SD 503, nám zabere vyvrtání 34 s. Tento čas se bude rovněž 

připočítávat k časům dosaženým, při dělovém a STS vrtání. 

 

A) Dělové vrtání 

Dělové vrtání se týká především třetí operace uvedené v Tab. č. 2 tedy: odvrtat  

ø 16,2 mm dle řezu G-G, vrtat každou druhou řadu -> z důvodu uvolnění 

vnitřního pnutí a zahřívání obrobku. 

Pro tuto vrtací metodu byl vybrán jako nástroj dělový vrták s vyměnitelnými 

břitovými destičkami (dále jen VBD), od firmy Gühring, který je v katalogu  

od této společnosti označen jako: Gun drills EB 800, viz Tab. č. 4. 

 

Tab. č. 4 – Vlastnosti dělového vrtáku EB 800 [17] 

Typ Obrázek 
Hloubka 

vrtání 

Materiál 

nástroje 

Rozsahy 

průměrů 

Délka 

nástroje 

Dělový 

vrták 

EB 800 

 30 x D 
Slinutý 

karbid 

16,0 – 

24,0 

až 840 

mm 

 

Dle katalogu Gühring jsou nejvhodnější destičky značené K20/K40  

viz Tab. č. 5. Břitové destičky jsou povlakovány TiN a jsou vhodné pro širokou 

škálu materiálů jako jsou oceli, měkké Al slitiny, litiny aj.  
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Tab. č. 5 – Vlastnosti břitové destičky K20-K40 [16] 

 

 

Všechny rozsahy průměrů lze upravit na nominální průměr, jednoduše výměnou 

jednotlivých komponentů, viz Tab. č. 6. 

 

                               Tab. č. 6 – Modifikace rozsahu průměrů [17] 

Velikost Rozmezí průměrů (mm) 

1.00 16.00 – 16.49 

1.01 16.50 – 16.99 

1.02 17.00 – 17.49 

1.03 17.50 – 17.99 

 

Řezné podmínky je nutné opět určit, stejně jako v předchozím případě  

podle druhu obráběného materiálu viz Tab. č. 7. V našem případě se tedy jedná  

o běžnou konstrukční ocel, jak již bylo výše uvedeno. 

 

Tab. č. 7 – Řezné parametry obráb. materiálů [17] 

 

 = výrobce doporučuje chlazení řezným olejem 

 

Množství řezného oleje potřebného k chlazení nástroje a odchod třísky z místa 

vrtání je uveden v Grafu č. 2 napravo červeně vyznačen. V závislosti  

na ø nástroje, jde o množství 32 l/min.  
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Graf č. 2 – Závislost tlaku a množství oleje na ø nástroje [17] 

 

Posuv f  lze určit z následujícího Grafu č. 3, kde je náš obráběný materiál 

vyznačen zelenou barvou. Průměr vrtáku budeme brát pro 16 mm.  

 

Graf č. 3 – Závislost posuvu na materiálu a ø nástroje [17] 

 

Podle výše uvedené Tab. č. 7 je doporučená řezná rychlost m/min 100 -85v c =  

a dle Grafu č. 3 je posuv f = 0,09 mm/ot. Když známe tyto dvě proměnné,  

lze si následovně spočítat potřebné otáčky stroje n [ot/min], posuvovou rychlost 

[ ]mm/minv  f  a strojní čas [ ]smin; t A . 

Otáčky stroje n, lze spočítat ze vzorce pro výpočet řezné rychlosti: 

1000cv
nD ⋅⋅

=
π

 

D

v1000
n c

⋅

⋅
=

π
 

Po dosazení příslušných hodnot dostaneme: 

ot/min 1965 n

2,16

1001000

D

v1000
n c

=

⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

ππ  
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Posuvová rychlost  fv : 

nf ⋅=fv  

Po dosazení: 

mm/min 177v

196509,0v

f

f

=

⋅=
 

 

Dle Obr. č. 18 je v řezu G-G viditelné, že hloubka vrtané díry je mm 180ls = . 

Z této délky pak vycházíme při výpočtu strojního času potřebného pro vyvrtání 

jedné díry o ø 16,2 mm. 

Výpočet strojního času At : 

[ ]smin;   
v

l
t

f

s
A =  

Po dosazení: 

[ ] s 1min  1   min 017,1
177

180
t

SA ⇒==  

 

Jak je výše uvedeno je nutné vyvrtat 10 628 děr a to: 

počet vrtání na Mitsubishi (3 + 2 + 1 vřeteny):     3772 

 3 vřetena:            3278 

 2 vřetena:             300 

 1 vřeteno:             194 

 

Tedy: 

[ ] 53,8
7,5

64
  h 64

60

017,13772

60

 t 3772
t SA

A =⇒=
⋅

=
⋅

= směn 

 

[ ]min 1,3836t A =  

Podle vypočtených hodnot jsme zjistili, že pro vyvrtání 10 628 děr  

na trubkovnici, při 7,5 hodinovém směnovém čase, bude nutný čas 3 836 min,  

tj. něco přes 8,5 směn. Dosažené hodnoty času při dělovém vrtání jednotlivými 

vřeteny lze nalézt v Příloze 6. 
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Režijní náklady na stroj Mitsubishi Trivret R 5113 jsou 900 Kč/h. Celkové 

náklady stroje při použití metody dělového vrtání + připočtená operace  

č. 002, budou v tomto případě 57 375 Kč,-. 

 

B) Metoda STS 

Stejně jako u dělového vrtání, použijeme metodu STS na operaci  

č. 3  (viz Tab. č. 2). 

Jako nástroj bude použit pevný vrták s pájenou hlavou, viz Obr. č. 21 od firmy 

Sandvik Coromant. Je vhodný pro rozmezí průměrů 15,6 – 65 mm. Tento nástroj 

vrtá až do hloubky 150 x D s drsností Ra = 2 µm. VBD budou ze slinutého 

karbidu (SK), vhodné pro obrábění nelegovaných a legovaných ocelí,  

při vysokých řezných rychlostech.  

 

Obr.  č.21 Hlava pro vrtání 420.6 [13] 

 

Chlazení nástroje a odvod třísky je zajišťován chladící kapalinou,  

která je přiváděna vnitřní částí nástroje. Používá se buď čistý olej nebo roztok. 

Rychlost průtoku řezné kapaliny je znázorněna v následujícím Grafu. č. 4. 

 

 

Graf. č. 4 – Diagram průtoku řezné kapaliny  
STS vrtné hlavy 420.6 [13] 
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Podle Grafu č. 4 bude průtok řezné kapaliny cca 48 l/min. Tato hodnota  

je doporučována výrobcem na základě znalosti základního materiálu a průměru 

nástroje. 

Řezné podmínky použitého nástroje pro námi obráběný materiál metodou STS 

lze najít v Tab. č. 8.  

 

Tab. č. 8 – Řezné podmínky pro vrtné hlavy s pájenými VBD 424.6 a 420.6 [13] 

 

 

Podle výše uvedené Tab. č. 8 je doporučená řezná rychlost  

m/min 120 -70v c = a dle Grafu č. 3, je posuv f = 0,14 – 0,20 mm/ot. Volím 

m/min 120v c = a f = 0,14 mm/ot. Na základě znalosti těchto dvou proměnných  

si lze následovně spočítat potřebné otáčky stroje n [ot/min], posuvovou rychlost 

[ ]mm/minv  f  a strojní čas [ ]smin; t A . 

Otáčky stroje n, lze spočítat ze vzorce pro výpočet řezné rychlosti: 

1000cv
nD ⋅⋅

=
π

 

D

v1000
n c

⋅

⋅
=

π
 

Po dosazení příslušných hodnot dostaneme: 

ot/min 2358 n

2,16

1201000

D

v1000
n c

=

⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

ππ  

 

Posuvová rychlost  fv : 

nf ⋅=fv  

Po dosazení: 

mm/min 330v

235814,0v

f

f

=

⋅=
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Dle Obr. č. 18 je v řezu G-G viditelné, že hloubka vrtané díry je mm 180ls = . 

Z této délky pak vycházíme při výpočtu strojního času potřebného pro vyvrtání 

jedné díry o ø 16,2 mm. 

 

Výpočet strojního času At : 

[ ]smin;   
v

l
t

f

s
A =  

Po dosazení: 

[ ] s 33    min 545,0
330

180
t

SA ⇒==  

 

Jak je výše uvedeno je nutné vyvrtat 10 628 děr a to: 

počet vrtání na Mitsubishi (3 + 2 + 1 vřeteny):     3772 

 3 vřetena:            3278 

 2 vřetena:             300 

 1 vřeteno:             194 

Tedy: 

[ ] 57,4
7,5

34,26
  h 26,34

60

545,03772

60

 t 3772
t SA

A =⇒=
⋅

=
⋅

= směn 

 

[ ]min 2056t A =  

 

Podle vypočtených hodnot jsme zjistili, že pro vyvrtání 10 628 děr  

na trubkovnici, při 7,5 hodinovém směnovém čase, bude nutný čas 2 056 min,  

tj. více než 4,5 směn. Dosažené hodnoty času při vrtání metodou STS 

jednotlivými vřeteny lze nalézt v Příloze 7. 

Režijní náklady na stroj Mitsubishi Trivret R 5113 jsou 900 Kč/h. Celkové 

náklady stroje při použití metody STS + připočtená operace č. 002, budou 

v tomto případě 30 848 Kč,-. 

 

Při výpočtu strojních časů pro jednotlivé metody, v případě rekonstrukce výše 

uvedeného stroje v podobě výměny starého vřeteníku za nový, nebo výroby trubkovnice  

na novém stroji, bude postup totožný. 
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3.4  Teoretické propočty dosažených strojních časů na novém 

vřeteníku 

V této části své diplomové práce hned na úvodu popíšu detailně nový navržený 

vřeteník včetně uvedení jeho parametrů jako je např. celkový rozsah otáček vřetena, 

maximální průtočné množství oleje apod. Vyrábí ve společnosti TOS Varnsdorf a byl mi 

doporučen odborným konzultantem z Vítkovické společnosti. 

Jde tedy o vrtací vřeteník pro vrtání hlubokých děr s řízeným svislým přestavením 

(osa Y’), naklápěním (osa X‘) a vodorovným přísuvem vrtacího vřetene (osa Z’),  

viz Obr. č. 22. 

 

 

Obr.  č.22 Foto nového vřeteníku [18] 

 

Součástí modulu je i zařízení pro přívod chladícího média (oleje) středem vřetena 

jednotky i pro vnější přívod chladícího média a to běžně do průměru vrtané díry 30 mm. 

Pro větší průměry je větší množství média přiváděno přes 2 speciální pouzdra. Obsahem 

modulu je i vlastní nádrž, čerpadla a filtrační zařízení [18]. Jednotlivé parametry  

viz Tab. č. 9. 

Varianty podle řídícího systému: 

• řídící systém Heidenain: iTNC 350, 

• řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D. 

Obě  varianty jsou vybaveny pohony  Siemens. 
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Tab. č. 9 – Parametry vřeteníku [18] 

 hodnoty 

Maximální hloubka vrtání – osa Z‘ mm 1 500 

Celkový rozsah otáček vřetena 1/min 75-5 600 

1. Rozsah otáček 1/min 75-1 400 
2. Rozsah otáček 1/min 300-5 600 
rozsah otáček 75-1 400 1/min od 770 

rozsah otáček 300-6 000 1/min od 770 

Max. průtočné množství oleje l/min 80 
Objem nádrže l 2000 
Maximální posuv v ose Z‘ mm/min 15 000 
Maximální posuv v ose Y‘ mm/min 12 000 

 

Vrtat budeme opět pouze díry viz Tab. č. 2 a jak již bylo výše uvedeno, tak volba 

nástrojů a tudíž i jednotlivé řezné podmínky budou stejné, jako v předešlém případě  

při výpočtu strojních časů u dělového a STS vrtání. 

Pro vyvrtání děr ø 40mm 2x do 90mm, dle řezu D-D a C-C, byl vybrán vrták s VBD 

SD 503. Po dopočítání jednotlivých řezných parametrů bylo zjištěno, že tyto lze odvrtat  

za čas: [ ] s 17   min 2804,0
321

90
t A ⇒==  a pro 2 díry s 34 t A =⇒ . 

Tento čas a náklady spojené s vyvrtáním příslušných děr, se poté připočte  

k nákladům dělového a STS vrtání. 

Odvrtat ø 16,2 mm dle řezu G-G, vrtat každou druhou řadu -> z důvodu uvolnění 

vnitřního pnutí a zahřívání obrobku. U této vrtací operace je opět nutné porovnat dosažené 

strojní časy u metody dělového a STS vrtání, abychom mohli určit,  

která z nich je vhodnější. 

 

A)  Dělové vrtání 

Pro tuto vrtací metodu byl vybrán jako nástroj dělový vrták s VBD, značený  

EB 800, viz předchozí kapitola 3.3 za A). Řezné podmínky jsou tedy stejné.  

Čas pro vyvrtání jedné díry je: 

[ ] s 1min  1   min 017,1
177

180
t

SA ⇒== . 

A pro vyvrtání 10 628 děr jedním vřetenem, bude celkový vrtací čas metodou 

dělového vrtání: 

[ ] 24
7,5

180,15
  h 15,180

60

017,110628

60

 t 10628
t SA

A =⇒=
⋅

=
⋅

= směn. 
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[ ]min 809 10t A =  

Režijní náklady na stroj Mitsubishi Trivret R 5113 po jeho rekonstrukci, 

v podobě výměny starého vřeteníku za nový jsou 900 Kč/h. Celkové náklady 

stroje při použití metody dělového vrtání + připočtená operace č. 002, budou 

v tomto případě 162 000 Kč,-. 

 

B)   Metoda STS 

Pro tuto vrtací metodu byl vybrán jako nástroj pevný vrták s pájenou hlavou,  

viz Obr. č. 21. Řezné podmínky jsou tedy stejné. Čas pro vyvrtání jedné díry je: 

[ ] s 33    min 545,0
330

180
t

SA ⇒== . 

A pro vyvrtání 10 628 děr jedním vřetenem, bude celkový vrtací čas metodou 

STS vrtání: 

[ ] 13
7,5

96,5
  h 5,96

60

545,010628

60

 t 10628
t SA

A =⇒=
⋅

=
⋅

= směn. 

 

[ ]min 5792t A =  

 

Režijní náklady na stroj Mitsubishi Trivret R 5113 po jeho rekonstrukci, 

v podobě výměny starého vřeteníku za nový jsou 900 Kč/h. Celkové náklady 

stroje při použití metody STS + připočtená operace č. 002, budou v tomto případě 

87 750 Kč,-. 

 

3.5  Teoretické propočty dosažených strojních časů na novém          

stroji    

 

Hlubokovrtací stroj WHN13 IXION CNC představuje speciální stroj uzpůsobený  

pro aplikaci technologie moderního a progresivního způsobu hlubokého vrtání.  

Stroj vychází z osvědčené konstrukce horizontky WHN(Q)13CNC na jejíž skelet  

je aplikován vrtací vřeteník IXION [17]. Vyrábí se ve společnosti TOS Varnsdorf a byl mi 

doporučen odborným konzultantem z Vítkovice Heavy Machinery a.s. 
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Obr.  č.23 Stroj WHN13 IXION CNC [18] 

 

Předností stroje je tuhé až robustní provedení rámu, dlouhodobá přesnost a velký 

pracovní prostor. Konstrukce je založena na optimálně zvolených technicko-konstrukčních 

prostředcích s dlouhou životností a na vždy aktuální CNC řídící a pohonné technice. 

Výsledkem je technicky moderní obráběcí stroj s příznivým a pro uživatele zajímavým 

poměrem vysoké užitné úrovně stroje k jeho relativně nízké nákladové náročnosti. Stroj  

je určen k produktivnímu vrtání zejména hlubokých děr zvláště při výrobě forem [18]. 

Základní technické parametry lze nalézt v Příloze 8. 

 

Vrtací operace budou stejné, viz Tab. č. 2. Pro vyvrtání děr ø 40 do 90 2x, dle řezu 

 D-D a C-C, při zvoleném nástroji SD 503 dosáhneme času: 

[ ] s 17   min 2804,0
321

90
t A ⇒==  a pro 2 díry s 34 t A =⇒ . 

Náklady spojené s vyvrtáním těchto děr opět připočteme k následujícím 

hlubokovrtacím operacím (dělové a STS). 

 

A)  Dělové vrtání 

Pro vyvrtání 10 628 děr jedním vřetenem na novém stroji, bude celkový vrtací 

čas metodou dělového vrtání stejný jako v předešlém případě: 

[ ] 24
7,5

180,15
  h 15,180

60

017,110628

60

 t 10628
t SA

A =⇒=
⋅

=
⋅

= směn. 

 

[ ]min 809 10t A =  

Ale režijní náklady nového stroje WHN 13 IXION CNC budou 1200 Kč/h. 

Celkové náklady stroje při použití metody dělového vrtání + připočtená operace 

č. 002, budou v tomto případě 216 000 Kč,-. 
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B)  Metoda STS 

U metody STS zůstane řezná rychlost cv = 120 m/min a otáčky n = 2358 ot/min 

stejné, ale posuv fv  se změní z důvodu vyššího výkonu stroje. Bude tedy  

f = 0,16 mm/ot. Tím se  nám změní hodnota posuvové rychlosti, kde: 

fv = n . f 

fv = 2358 . 0,16  

fv = 377 mm/min 

Čas pro vyvrtání jedné díry tedy bude: 

[ ] s 29    min 477,0
377

180
t

SA ⇒== . 

A pro vyvrtání 10 628 děr jedním vřetenem, bude celkový vrtací čas na novém 

stroji metodou STS: 

[ ] 3,11
7,5

84,5
  h 5,84

60

477,010628

60

 t 10628
t SA

A =⇒=
⋅

=
⋅

= směn. 

 

[ ]min 5070t A =  

 

Režijní náklady na novém stroji WHN 13 IXION CNC budou  

1200 Kč/h. Celkové náklady stroje při použití metody STS + připočtená operace 

č. 002, budou v tomto případě 101 700 Kč,-. 

 

Dále je nutné porovnat časy dosažené u jednotlivých hlubokovrtacích operací  

a náklady s nimi spojené. V neposlední řadě je důležité porovnání, která z variant stroje 

bude vhodnější, tzn. je-li přínosnější rekonstruovat stávající stroj v podobě výměny 

vřeteníku, nebo koupit nový stroj. Tyhle náležitosti se budou řešit v následující Kapitole 4. 
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4  Návrh varianty řešení 

 

V této kapitole je nutné na základě vypočtených hodnot z předešlé části,  

viz Kapitola 3 rozhodnout, která z variant strojového vybavení a metody vrtání bude 

nejvhodnější pro zavedení výroby trubkovnice. Následovně se musí ekonomicky zhodnotit 

vybraná varianta. 

 

4.1   Porovnání jednotlivých variant 
 

Jak již bylo řečeno, šlo především o porovnání dvou variant a to z hlediska strojového 

vybavení, tzn. zjistit zda je ekonomicky výhodnější začít vyrábět trubkovnici na stávajícím 

stroji po jeho rekonstrukci, v podobě výměny vřeteníku, nebo se přistoupí ke koupi nového 

stroje. Dalším hlediskem byl výběr nejideálnější hlubokovrtací metody, tzn. vybrat  

zda bude metoda dělového vrtání časově méně náročná a ekonomicky efektivnější, 

v porovnání s metodou STS a naopak.  

Porovnání jednotlivých variant z pohledu nákladů na výrobu trubkovnice, při použití 

metody dělového a STS vrtání, viz Graf. č. 5, 6. 

 

Porovnání nákladů na výrobu trubkovnice na novém 

vřeteníku u jednotlivých hlubokovrtacích metod

162000
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 ]

 

Graf. č. 5 – Porovnání nákladů na výrobu trubkovnice na novém 

vřeteníku u jednotlivých hlubokovrtacích metod 
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Porovnání nákladů na výrobu trubkovnice na novém 

stroji u jednotlivých hlubokovrtacích metod

216000

101700
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50000
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150000
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Graf. č. 6 – Porovnání nákladů na výrobu trubkovnice na novém 

stroji u jednotlivých hlubokovrtacích metod 

 

Z výše uvedených grafů je zřejmé, že nejlevnější variantou je použití metody STS  

na novém vřeteníku. Cena stroje WHN 13 CNC je 11 000 000 Kč,- v základní verzi  

(bez DPH) a cena nového vřeteníku je 6 000 000 Kč,- (bez DPH). Z toho tedy vyplývá,  

že rozdíl nákladů při použití metody STS na novém stroji ve srovnání s náklady při vrtání 

na novém vřeteníku, činí 13 950 Kč,- a počáteční investice na jejich koupi není 

zanedbatelný. Proto je nejvhodnější varianta volba rekonstrukce stávajícího stroje 

v podobě výměny starého vřeteníku za nový. 

 

5  Zhodnocení navrženého řešení 
 

Z výše uvedeného porovnání jednotlivých variant a následného výběru  

té nejvhodnější vyplynulo, že metoda hlubokého vrtání STS je efektivnější než metoda 

dělového vrtání. Rovněž použití této metody na zrekonstruovaném stroji Mitsubishi Trivret 

R 5113 v podobě výměny vrtací jednotky je vhodnější, než koupě nového stroje. 

Bylo porovnáno i hledisko ceny jednotlivých variant strojů (viz. Graf. č. 7)  

a analyzovány jednotlivé vrtací časy viz Graf č. 8. 
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Graf. č. 7 – Porovnání cen jednotlivých variant stroje 
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Graf. č. 8 – Vrtací časy pro jednotlivé metody 

 

Z grafů viz výše jednoznačně vyplývá, že počáteční investice při rekonstrukci stroje 

bude nižší. Taktéž jednotlivé vrtací časy pro operace č. 002, 003 (viz Tab. č. 2) sice 

udávají, že na novém stroji bude při použití metody STS čas kratší, než při rekonstrukci 

stroje, ale náklady budou jednoznačně vyšší u nového stroje. 

Jedním z dalších faktorů, který je důležitý zohlednit, je ten že samotná výměna vrtací 

jednotky na stávajícím stroji Mitsubishi Trivret R 5113, nebude tak časově náročná 

 a drahá. Rovněž celá konstrukce současného stroje je vyzrálejší a stabilnější. Naproti tomu 

koupě nového stroje bude rozhodně finančně i časově náročnější. 
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5.1   Závěr z hlediska využití dané problematiky v praxi 
 

Stanovené cíle diplomové práce byly splněny. Bylo zjištěno na základě dílčích 

výpočtů, že nejvhodnější variantou pro zavedení výroby trubkovnic ve společnosti 

Vítkovice Heavy Machinery a.s. je rekonstrukce stávajícího stroje Mitsubishi Trivret  

R 5113 v podobě výměny vrtací jednotky. A jako nejefektivnější metodou pro hluboké 

vrtání velkého počtu děr na trubkovnici je metoda STS.  

Z praktického hlediska, bude výsledný efekt spočívat především ve zvýšení 

konkurenceschopnosti Vítkovické společnosti v oblasti výroby tepelných výměníků.  

Tuto práci lze využít v jakémkoli výrobním podniku, který splňuje zásadní kritéria  

po stránce strojního vybavení.  

V úvodních kapitolách je rozpracováno několik základních pojmů týkající se  obecně 

výrobního procesu s popisem a strukturou společnosti Vítkovice Heavy Machinery a.s. 

Další část vymezuje základní pojmy procesu vrtání, s podrobnějším popisem jednotlivých 

metod hlubokého vrtání, především metod dělového a STS vrtání. 

Hlavní část diplomové práce je zaměřena na výpočet vrtacích časů (dle navrženého 

technologického postupu) jednotlivých hlubokovrtacích metod pro různé varianty stroje. 

Následuje návrh nejvhodnějších variant a zhodnocení navrženého řešení, kde navrhuji 

rekonstrukci stávajícího stroje a použití hlubokovrtací metody STS. V přílohách  

jsou uvedeny dodatečné informace k celkovému pochopení řešené problematiky. 
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