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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Neoral, O. Zefektivnění výroby vlakových náprav: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013, 44 s. 

Vedoucí práce: doc. Ing. Vrba Vladimír, CSc. 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na vlakové nápravy. Přesněji, řeší problém, který 

zefektivní výrobu vlakové nápravy. Jedná se o vlakovou nápravu typu 230.Na počátku 

popisujevznik železnice a úvod do problematiky.Poté se zabývá obecnou charakteristikou 

vlakové nápravy, železničního dvojkolí, typů pojezdů a rozdělení železničních vozů. 

Následně je řešena časově náročná manipulace s obrobkem z jednoho pracoviště na 

druhé, CNC stroj, u kteréhokvůli působení jednoho válečkovacího nástroje nevycházejí 

přítlačné síly a náprava tak není válečkována podle požadovaných rozměrů. Dále jsou 

popsány základní technologie výroby vlakové nápravy, postup výroby vlakové nápravy 

ve společnosti Pars nova a.s. a byl navrženzpůsob řešení pro efektivnější výrobu nápravy. 

 

ANOTATION OF BRACHELOR THESIS 

Neoral, O. ImproveProductionEfficiencyofTrainAxles:bachelor thesis. Ostrava : VŠB – 

Technical University ofOstrava, FacultyofMechanicalEngineering, Department 

ofMachining and Assembly, 2013, 44 p. Supervisor: doc. Ing. Vrba Vladimír, CSc.. 

 

These brachelor thesis focuseson trainaxle. More precisely, fixesproblem, 

thatimproveproductionefficiencyoftrainaxles. Thisis a train’saxle type 230.At the 

beginning,describes the formation ofrailway andintroduction to the topic. Thereafter, 

deals general characteristics trainaxles, train wheels, type undrecarriage and distribution 

train wagons. Subsequently, solved time –consuming manipulation with workpiece from 

one workplace to the second workplace, computer numerical computer machine on which 

due to the effect a one roller tools not based presser force and axle isn’t rolling according 

to required extent. Next, described basic technology of production train axles, production 

process train axles in company Pars nova a.s. and designed way of solving for 

efficientproduction of axles. 
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SEZNAM ZKRATEK APOUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Značka Popis Jednotka 

ha hektar   

ČSD-Dílen československé dopravní dílny   

ŽOS železniční opravny a strojírny   

Rm mez kluzu [MPa] 

Re mez pevnosti [MPa] 

HB tvrdost [HB] 

cca přibližně   

HŽ hutnictví železa   

CNC computernumericalcontrol   
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1)ÚVOD 

První počátky železnice se objevují už v roce 1804, kdy Richard Trevithick 

představil první pojízdnou parní lokomotivu. Tato parní lokomotiva byla malým krůčkem 

pro rozvoj železničního průmyslu a velkým krokem pro lidstvo. Odstartovala novou éru 

průmyslové revoluce, kde vznikla potřeba těžkého průmyslu a velká poptávka po oceli, 

železe a strojích. Moderní akciová společnost se ujmula financování kapitálu pro 

železniční projekty.[1] 

V 19. století tvořila železnice hustou dopravní síť, která zkrátila dobu cestování. 

V tomto století hrála významnou roli pro vojenské účely jako je přeprava vojenských 

oddílů, zásobování, ale také velmi známé masivní přepravě lidí do koncentračních táborů. 

Evropské země velice rychle a pozorně rozšiřovaly národní železniční síť. Velký rozvoj 

motorových vozidel v době mezi 1. a 2. světovou válkou měl za následek pozastavení 

výstavby železnice. Výstavba se sice pozastavila, ale její výkonnost stále rostla. Dodnes 

v Severní Americe hraje železnice velkou roli v nákladní dopravě. V Japonsku a v Evropě 

si udržela svoji pozici osobní dopravou a výstavbou vysokorychlostních tratí. [1] 

V dřívější době se nedbalo tolik na kvalitu a provozní podmínky spíše jako na 

produktivitu práce. Postupem času byly vynalezeny novější technologie, rostly 

požadavky zákazníků a začalo se dbát na tyto věci. Kvalitu a provozní podmínky 

můžeme ovlivňovat tepelným zpracováním, jakosti vstupního materiálu, obráběním nebo 

také povrchovou úpravou. Naopak kvalitou a provozními podmínkami můžeme 

ovlivňovat hlučnost vlakové soupravy, plynulejší jízdu soupravy po železnici, která 

snižuje opotřebení součástí a činní cestu pohodlnější. 

Část mojí bakalářské práce se zaměřuje na zefektivnění výroby vlakové nápravy, 

kde popisujezdlouhavou výrobu nápravy ve firmě Pars nova a.s. kvůli časově náročné 

manipulaci s obrobkem z jednoho pracoviště na druhé, CNC stroj, který není schopen 

válečkovat nápravu na požadované rozměry.Dále uvádí základní technologie výroby 

nápravy a navrhuje řešení pro efektivnější výrobu nápravy. 
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2)O SPOLEČNOSTI PARS NOVA A.S. 

O historii společnostiPars nova a.s., která se nachází v Šumperku se dozvídáme už 

po II. světové válce, přesněji dne 8.12.1947. Toho dne byl položen základní kámen ke 

stavbě závodu. Závod byl postaven místo bývalého statku o rozloze 22ha. V červnu 1952 

byl zahájen provoz ČSD - Dílen. Roku 1973 se závod přejmenoval na ŽOS Šumperk. 

 

V dílně se opravovaly kolejové motorové vozidla, později však byla vytvořena 

prototypová dílna, kde se opravovaly motorové vozy, lokotraktory různých druhů, 

elektrické lokomotivy všech typů a vozidla pro údržbu trolejí. Roku 1993 privatizací 

šumperských železničních opraven byla psána nová etapa historie závodu. Vedení 

rozhodlo o rozšíření činnosti firmy o opravy tramvají a dalších řad železničních vozidel. 

1.srpna 2000 se firma stala akciovou společností s názvem Pars nova a.s. 

Do skupiny TRANSPORTATION akciové společnosti ŠKODA HOLDINGbyl 

začleněn 1.sprna 2008. 

V České republice je Pars nova a.s. jednou z nejvýznamnějších firem v oboru, která 

může oslnit zákazníky z České republiky, Slovenské republiky, Bosny a Hercegoviny, 

Ukrajiny a jiných evropských států svým širokým sortimentem oprav a modernizací 

železničních vozidel, tramvají i trolejbusů. 

 

V současné firmě Pars nova a.s. se provádějí opravy kolejových vozidel, opravy 

agregátů a výroba náhradních dílů, modernizace a rekonstrukce železničních kolejových 

vozidel, výroba a opravy tramvají všech typů. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE                                                                      ONDŘEJ NEORAL 
 

10 
 

3)OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

3.1 Vlaková náprava 

Vlaková náprava je rotační součást, která spojuje kola. Musí být co nejlehčí a 

zároveň pevná tak, aby snesla hmotnost vozu. Umožňuje odpružení vozu pomocí pružin. 

Je jednou z hlavních součástí pojezdu. 

 

Obrázek č.1 – vlaková náprava 

 

Obrázek č.2 – části vlakové nápravy 

3.2 Druhy náprav 

Rozeznáváme nápravy: 

a) hnací –Přenáší váhu vozu na koleje a krouticí moment pomocí ozubených 

              kol. 

 

b) hnané– Přenáší pouze tíhu vozu. 

 

3.3 Železniční dvojkolí 

Skládá se z nápravy a dvou kol. Kola jsou nalisována na nápravu. Oproti 

automobilům nemá náprava diferenciál. Dvojkolí je uloženo pomocí valivých ložisek. 

Přenáší brzdné síly na kolejnice a nese železniční vozidlo. [3] 
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Obrázek č.3 - železniční dvojkolí 

 

3.4 Typy pojezdů[4] 

Pojezdymůžeme rozdělit na: 

a) rámové–Vůz je uložený na dvou nápravách, které vedou ve společném rámu na spodku 

skříně. (např.: vozy řady 810, 814 Regionova) 

b) podvozkové – Mají samostatný rám, který je pohyblivý vůči spodku skříně vozu. 

 

Rámové pojezdy 

Podvozek je netočný, protože nemá vlastní rám.Rychlost, kterou vůz s tímto 

pojezdem dosáhne je maximálně 80 km/h. Skládají se z podélníku (1), konzoly ložiskové 

skříně (2), pružiny svislého vypružení (3), tlumiče svislého vypružení (4),konzoly skříně 

vozu (5), pryžového bloku závěsu (6), závěsu skříně vozu (7), úhlové páky vahadla (8), 

brzdové zdrže (9). 
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Obrázek č.4 – rámový pojezd [5] 

 

 

Obrázek č.5 – motorové vozidlo řady 810[6] 

Podvozkové pojezdy[7] 

U podvozkových pojezdů je rám zkonstruován z podélníku (1), ten je spojen dvěma 

příčníky (2) a dvěma čelníky. Pro větší stabilitu podvozku jsou čelníky a příčníky spojeny 

podélnou výztuhou. Dále se skládá z pružiny prvotního vypružení (5), trnu pro ložiskové 

vedení skříně (6). Pomocí plochého torna (7) a postranní kluznice (8) je upevněno uložení 

skříně na podvozek. Dalšími součástkami podvozku jsou kolébka (9), nosič pružin 

druhotného vypružení (10), pružiny druhotného vypružení (11), závěs a nouzový závěs 

nosiče pružin (12), tlumič svislých pohybů kolébky (13). Brzda je složena z dvojčité 

zdrže (14), táhla s kulisou (15), protismykového regulátoru (16). Nezbytnou součástkou 

je také třífázový alternátor (17). Tyto podvozky jsou konstruovány na železniční vozy 

řady 363. 
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Obrázek č.6 – podvozkový pojezd[8] 

 

Obrázek č.7 – železniční vůz řady 363[9] 

Podvozkové pojezdy můžeme dále rozdělit na: 

a) Podvozky pro nákladní vozy 

b) Podvozky pro osobní vozy 

c) Podvozky pro regionální tratě 

d) Podvozky pro vyšší rychlosti 
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a)podvozky pro nákladní vozy 

Jedná se o podvozky, které mají jednoduché vypružení, jednoduchou konstrukci 

nosných částí a dílypro snadnou vyměnitelnost. Brzdy jsou špalíkové. Provozní rychlost 

nákladních vozů je od 100 až 120 km/h. Podvozek je vyroben tak, aby snesl hmotnost na 

nápravu od 20 do 22,5 tun.  

b) podvozky pro osobní vozy 

Jde o podvozek s dvojitým vypružením. Podvozek snesehmotnost až 30 tun. Vyrábí 

se s kotoučovou brzdou. 

c)podvozky pro regionální tratě 

 Jsou vyráběny z konstrukce, která se přizpůsobuje tratím s oblouky o malých 

poloměrech. S těmito podvozky vůz dosáhne rychlosti 80 až 120 km/h.  

d)podvozky pro vyšší rychlosti 

Vyrábějí se s tužší konstrukcí pro větší stabilitu. Rychlost dosažená s těmito 

podvozky se pohybuje od 120 do 160 km/h. Brzdy těchto podvozků jsou kotoučové, 

doplněné magnetickou brzdou.  

 

 

Obrázek č.8 – rozdíl mezi rámovým a podvozkovým pojezdem[10] 
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3.5Základní rozdělení kolejových vozů [11] 

a) hnací  - podle využití – osobní, nákladní 

               - podle konstrukce – lokomotivy, přípojné vozy (osobní, nákladní) 

-podle přívodu energie – závislé (troleje), polozávislé, dieselové. 

b) přípojné  - osobní (klasické, odlehčené, poschoďové) 

 - nákladní (plošinové, kryté, nízkostěnné, vysokostěnné) 

 - služební 

c) speciální – údržbové, měřící, nehodové 

 

 

Obrázek č.9 – osobní vlak[12] 

 

Obrázek č.10 – nákladní vlak [13] 
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Obrázek č.11 – vlak pro údržbu trati[14] 
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4)TECHNOLOGIE VÝROBY VLAKOVÉ NÁPRAVY 230 

Výroba vlakové nápravy je časově náročná a převyšovala by rozsah bakalářské 

práce, proto jsem popsal jen základní technologické operace, které provádí firma, která 

dodává výkovky do firmy Pars nova a.s.  

 

 

Obrázek č.12 – surový materiál (výkovek) 

 

 

Náprava prochází těmito základními technologiemi: 

a) Ohřevem materiálu na kovací teplotu 

b) Kováním 

c) Tepelným zpracováním 

d) Mechanickými a materiálovými zkouškami 

e) Obráběním 

f) Nedestruktivními zkouškami 

g) Nátěrem, montáží a expedicí 
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4.1 Ohřev materiálu 

Polotovarem pro výrobu nápravy jsou předvalky čtvercových průřezůz oceli jakosti 

11 558.1. Jedná se o kontinuálně litou ocel její chemické složení a mechanické vlastnosti 

jsou uvedeny v tabulkách 1. a 2. Předvalky se od sebe dělí rámovou pilou v určité délce a 

po následném ohřevu v krokových pecích do oblasti kovacích teplot přichází na řadu 

kování. Obsah uhlíku v železe se koriguje ohřevem materiálu v oblasti austenitu.  

 

C Mn Si P S 

0,20 1,60 0,55 0,05 0,045 

Tab.1 - chemické složení v % 

 

 

Tab.2 - mechanické vlastnosti 

 

 

                    Obrázek č.13 – diagram železo - uhlík 

4.2 Kování 

Kování se provádí na kovacím lise CKZW 5600/6500. Lis má konstrukci ze čtyř 

mohutných sloupů.Nosnou část tvoří traverza uložená patkami na ocelových sloupech. 
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V horním příčníku je uchycen nástroj, který kove nápravu. Po několika úderech pootočí 

manipulátor lisu nápravu o několik stupňů. 

 

Obrázek č.14 – kovací lisCKZW 5600/6500[15] 

 

Obrázek č.15 – manipulátor lisu [16] 
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4.3 Tepelné zpracování 

Po vykování nápravy na základní tvar se výkovek tepelně zpracuje (kalením). 

Proces je řízený počítačem. Tepelným zpracováním se dosahuje optimálních 

mechanických vlastností. 

 

Obrázek č.16 – proces kalení [16] 

4.4 Mechanické a materiálové zkoušky 

Firma Pars nova a.s. požaduje po firmě, která jim posílá výkovky náprav, aby 

výroba a zkoušení bylo provedeno dle HŽ 420273-94 a ŽKV 100-11/455.Podélnou 

zkoušku u 1 ks z tavby a vsázky. 1 x RM = min. 539 max. 657 MPa, RE = min. 255 MPa, 

A5 = min. 20.0%. Zkoušku vrubové houževnatosti: 3x. KCU2 = při 20°C – v příčném 

směru. Zkoušku tvrdosti: 2 x HB =  u 100% ks. Vyhodnocení mikrostruktury u 1 ks 

z tavby.Vyhodnocení velikosti austenitického zrna u 1 ks z tavby dle EN ISO 643, 

velikost 5 a jemnější. Dále firma požaduje od dodavatele, aby bylo posíláno 8 kusů 

náprav ročně. 
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5)VÝROBA VLAKOVÉ NÁPRAVY V PARS NOVA A.S. 

Firma Pars nova a.s. nakreslí výkres výkovku s požadovanými rozměry viz. příloha 

1. Poté pošlevýkres a dokumenty s požadavky na výrobu výkovku různým firmám. Ta 

firma, s kterou Pars nova a.s. uzavře obchod, vyrobí výkovek se zarovnanými čely, 

vyvrtanými důlky pro vystředění podle svých technologií a pošle je firmě Pars nova a.s.  

Ta se pak zabývá pouze obrábění, válečkování nápravy, nedestruktivní zkoušky a 

montáží dvojkolí podle svých technologií. Ačkoliv je výroba nápravy ve firmě od 

obrábění až po expedici zdlouhavá kvůli časově náročné manipulaci s obrobkem ipřesto 

si firma Pars nova a.s. provádí tyto operace sama. 

 

5.1Přeprava a manipulace s obrobkem 

Obrobek se mezi pracovišti převáží pomocí vysokozdvižného vozíku s upravenou 

vidlicí. Jsou tři pracoviště, na kterých bude výkovek obráběn. Přeprava půl tunové 

nápravy je náročná a lze u ní lehce přijít k úrazu. Čas výroby se prodlouží nejen u 

přepravy, ale také u upínání a seřizování obrobku na stroje na určitých pracovištích. 

 

 

Obrázek č.17 – vysokozdvižný vozík s upravenou vidlicí 
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Obrázek č.18 – přeprava obrobku z pracovišť 

5.2 Hrubování na soustruhu SU 80 A 

Hrubování je odebrání co největší třísky za co nejmenší čas. Je to první operace, 

která následuje po vstupní kontrole, kde se kontrolují všechny dokumenty a protokoly, 

které jsou dokládány ke každému výkovku. Jak již bylo zmíněno nápravy, které jsou do 

firmy posílány, už mají zarovnanou čelní plochu, vyvrtané středící důlky pro upnutí mezi 

hroty a vyvrtané díry se závity. 

 

Obrázek č. 19 – zarovnané čela a vyvrtané středící důlky 
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Hrubování se provádí na konvenčnímsoustruhu SU 80A na prvním pracovišti, kde 

se odstraňuje nerovnost a házivost výkovku s ponecháním přídavku 10 mm na další 

operaci (hrubování). Na operaci má obsluha tohoto soustruhu dáno 60 minut. 

 

Obrázek č.20 – soustruh SU 80 A 

Při hrubování výkovku na soustruhu SU 80 A se používá soustružnický nůž 

s vyměnitelnou břitovou destičkou ze slinutých karbidů. 

 

Obrázek č.21 – nožová hlava se soustružnickými noži 
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Po vykonání této operacese obrobený výkovek přepraví na druhé pracoviště po 

červené trase vyznačené na obrázku č.18, které je vzdálené cca 25 metrů. Kdybychom 

neprovedli hrubování na prvním pracovišti, ale upnuli výkovek rovnou na CNC stroj na 

druhém pracovišti, házivost výkovku by způsobila velké vibrace a následné zvětšení vůlí 

stroje. To ovšem není pro daný CNC stroj, který pracuje v tisícinách milimetru dobré, 

jelikož by se snižovala jeho životnost. 

 

5.3Hrubování na CNC stoji TCH 500 PRIME 80-2500 

Hrubování na druhém pracovišti se provádí na CNC stroji TCH 500 PRIME 80-

2500. Nejdříve musí obsluha vytvořit program pro hrubování obrobku. Potése obrobek 

hrubuje s ponecháním přídavku 10 mm na další operaci.Na provedení této operace má 

obsluha dáno 60 minut.  

 

Obrázek č.22 – CNC stroj TCH 500 PRIME 80-2500[17] 

 

TCH 500 PRIME 80-2500 je soustružnický stroj určen pro kusovou, sériovou nebo 

malosériovou výrobu. Využívá se pro obrábění dlouhých hřídelových součástí a přírub 

z taženého a kovaného materiálu. V ose vřetena se mohou obrábět vnitřní i vnější 
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válcové, kuželové plochy, také se může vystružovat, vrtat, řezat závity. Kdybychom stroj 

vybavili rotačními nástroji, dokázal by i mimoosé vrtání, frézovaní a v rovině kolmé na 

osu dokonce i 3D tvary. Při obrábění skla, dřeva, plastů bychom nejdříve museli 

informovat výrobce a zeptat se na patřičné provozní podmínky. 

CNC stroj je řízený počítačem, který používá řídicí systém  Sinumerik. Dále je 

vybaven jednou dvanáctipolohovovounástrojovou hlavou pro upnutí nástrojů. Ta je 

upnuta šrouby na samostatný křížový suport a pohybuje se v osách X a Z. Osa hlavy pro 

upnutí nástrojů je stejná jako osa vřetene stroje. Příčný a podélný suport křížového 

suportu je lineárně veden. Pohybují se pomocí střídavých motorů s digitálním řízením. 

Motor pohánějící příčný suport má brzdu pro nežádoucí sjetí suportu. 

Střídavý regulační motor pohání přes planetovou převodovku a řemenový převod 

vřeteno, které je uloženo ve vřeteníku. Hydraulický upínací válec na konci vřetena ovládá 

čelisti sklíčidla. 

 

Lineární vedení je mazáno tukem. Dlouhé obrobky jsou podepírány koníkem. 

Koníkpohybující se po dvojici lineárních vedení je přestavován pomocí šroubu 

s předepnutou maticí. Asynchronímotor se šnekovou převodovkou pohání šroub. Jakmile 

koníknajede do požadované polohy, tak se lineární vedení zabrzdí. Řídicí systém se stará 

i o vysunutí pinoly koníku pomocí hydraulicky poháněného válce.Pracovní prostor je 

chráněn kryty. Vedení je zakryto teleskopickými kryty. Třísky, které vznikají při 

obrábění, padají do dopravníku, kterým jsou přepravovány do kontejneru. Světelný maják 

signalizuje ukončení pracovního cyklu stroje.[17] 

 

 

Obrázek č.23–popis základních částí stroje[17] 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE                                                                      ONDŘEJ NEORAL 
 

26 
 

 

 

Obrázek č.24 – parametry stroje TCH 500 PRIME 80-2500 [17] 

 

Po hrubování na CNC stroji TCH 500 PRIME 80-2500 se obrobek přepraví 

z druhého pracoviště na třetí po zelené trase vyznačené na obrázku č.18, kde bude 

obrobek válečkován. Třetí pracoviště je vzdáleno cca 250 metrů od druhého. 
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5.4Obecná charakteristika válečkování 

Válečkování je metoda obrábění, u které nevzniká tříska a při kterése zlepšuje 

kvalita povrchu. Válečkované obrobky mají velkou přesnost, kvalitní a zpevněný povrch. 

Používáním válečkovacích nástrojů není již potřeba používat technologie, jako je 

broušení, lapování nebo honování.[18] 

Přesnost rozměrů válečkovaného obrobku je ovlivněna kvalitou povrchu, který je 

předobroben. Zpevnění, zhutnění a kvalita povrchu podstatně zvyšuje odolnost obrobku, 

otěruvzdornost i korozivzdornost. Snižuje se tak únava materiálu. Odvalováním nástroje 

se stlačují zrna struktury kovu, a tím se zvyšuje jeho povrchová tvrdost o 50 - 100 %. 

Válečkováním se materiál elasticky deformuje, čímž roste pevnost i pod povrchem. To 

vytváří zpětný tlak na povrch, který je odolnější proti silám, které na něj mohou působit 

během procesu. Povrchy, které se válečkují, mají větší únosnost a otěruvzdornost.[18] 

Máme dva způsoby provedení a to: 

a) jednobodové válečkování viz. obr č.25 

b) dvoubodové válečkováníviz. obr č.26 

 

 

 

Obrázek č.25 – jednobodové válečkování[19] 
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Obrázek č.26 – dvoubodové válečkování[19] 

Nevýhodou jednobodové válečkovací metodyje to, že čím větší přítlačná síla působí 

kolmo na nápravu, tím více je náprava prohýbána a povrch není válečkován na 

požadované rozměry. Zatímco u dvoubodové válečkovací metodypůsobí přítlačné síly 

proti sobě a tím nedochází k prohýbání nápravy. 

Druhyválečkovacích nástrojů 

a)karbidové nástroje pro válečkování vnějších přímkových ploch 

Činná část jetvořena karbidovým válečkem, který se odvaluje po povrchu nápravy. 

Váleček je přitlačován systémem pružin, jeden působí ve svislém směru a druhý ve 

vodorovném. S těmito nástroji lzeválečkovat až do rohu. 

 

Obrázek č.27- nástroje pro vnější přímkové plochy[20] 
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b)karbidové nástroje pro válečkování vnějších tvarových ploch 

 

Obrázek č.28 -  nástroje pro vnější tvarové plochy [20] 

Těmito nástroji válečkujeme různé tvarové plochy, rádiusy, vlakové nápravy. Tyto 

nástroje jsou používány při válečkování na stroji XUC – 135. 

 

c)karbidové nástroje pro válečkování vnitřních a vnějších přímkových ploch 

 

Tyto nástroje dosahují drsnosti 0,13 – 0,20 µm. Snižují výrobní náklady eliminací 

vedlejší operace. Mají dlouhou životnost a můžeme s nimi válečkovat na CNC strojích. 

 

 

Obrázek č.29 - nástroje pro vnitřní a vnější přímkové plochy [20] 

 

 

Další možností jsou válečkovací nástroje s diamantovou ploškou, které se využívají 

stejně jako soustružnický nůž. Druhy válečkovacích nástrojů doplňují hydraulické 

nástroje s kuličkami na slepé otvory, průchozí otvory, na vnější válcové plochy nebo 
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otvory se zvláštním tvarem na dně či na kuželové otvory. Pro obrábění jiných průměrů 

mají některé z válečkovacích nástrojů vestavěný mikrometr. [18] 

Použití válečkovacích nástrojů 

U přípravy obrobku je nutno brát v úvahu několik faktorů - vzor povrchu, geometrii 

nástroje a přídavek na obrábění. Nejideálnějším povrchem obrobku po obrobení je pro 

válečkování zoubkovaný profil. Pokud je povrch dokonale a hladce obroben, není třeba 

ho válečkovat. Pro válečkovací operace nejsou vhodné velké trhliny a hluboké prohlubně 

na obrobku, které vznikly vrtáním, soustružením nebo vystružováním.Jelikož válečkovací 

nástroj kopíruje tento povrch, takže budou velké pukliny a nepřesnosti viditelné. Hrubější 

povrch můžeme mít u materiálů jako je mosaz, hliník. Čím jemnějije povrch obroben, tím 

menší bude změna po použití válečkovacího nástroje. [18] 

Výsledky práce s válečkovacími nástroji[18] 

Výsledkem válečkování je především rozměrová přesnost obrobku. Výsledek 

válečkování závisí na: 

 

 velikosti tlaku nástroje na povrch obrobku 

 výchozí drsnosti a tvaru mikronerovností 

 mechanických vlastností válečkovaného materiálu 

 tvaru a jakosti povrchu válečkovacího nástroje 

 pracovním posuvu válečkovacího nástroje 

 

 

5.5 Válečkování nápravy na stávajícím CNC stroji 

 

CNC stroj je vybaven zařízením pro jednobodové válečkování nápravy. Kvůli 

prohýbání nápravy v důsledku jednobodového válečkování nevycházely přítlačné síly a 

stroj nebyl schopen na nápravě válečkovat rádiusy. Proto se přestal tento stroj využívat a 

technologie válečkování se provádí na předešlém stroji, který využívá dvoubodové 

válečkování. CNC stroj je skoro stejný jako CNC stroj TCH 500 PRIME 80-2500, liší se 

pouze zařízením pro válečkování náprav.  
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5.6 Válečkování nápravy na strojiXUC – 135 

 

Válečkování ve firmě Pars nova a.s. se provádí na třetím pracovišti. Obrobek 

s přídavkem 10 mm z předchozí operace je válečkován na stroji XUC – 135, který byl 

vyroben v roce 1989 v Polsku. Tento stroj byl používán před CNC strojem, který nebyl 

schopen válečkovat nápravu na požadované rozměry. Proto se válečkování provádí opět 

na stroji XUC – 135. Stroj XUC - 135 využívá dvoubodové válečkování. Obsluha má 

dáno na provedení operace 80 minut. Poté se obrobek přepraví po žluté trase zpět na stroj 

TCH 500PRIME 80-2500. 

 

 

Obrázek č.30 – válečkovací stroj XUC – 135 

5.7 Soustružení na čisto 

Soustružení na čisto je třískové obrábění, při kterém dochází k úběru malého 

množství materiálu. Je to předposlední operace u výroby nápravy. U nápravy 230, která 

před soustružením na čisto byla válečkována, se odebírá tříska 0,2 mm. Protože po 

válečkování nám náprava na povrchu změkne a je potřeba změklý povrch obrobit. 

Soustružení na čisto dodá nápravě hladký, kvalitní, lesklý a rozměrově přesný povrch a 

obrobek tak nemusí být už broušen. Soustružení na čisto je prováděno na druhém 

pracovišti na CNC stroji TCH 500 PRIME 80-2500. Na provedení této operace má 

obsluha dáno 45 minut. 
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5.8 Defektoskopické zkoušky[27] 

Do této skupiny spadá: 

a) Vizuální kontrola – Přímá kontrola je prováděna pouhým okem nebo lupou, nepřímá 

kontrola pomocí endoskopů, systému využívající malé televizní kamery 

s příslušenstvím jako je světlo a manipulátory. 

 

b) Radiografické zkoušení – Na zkušební materiál působí rentgenové nebo gama záření. 

Podle detekce vad se dělína radioskopii využívající fluorescenční stínidlo, televizní 

přenos, nebo radiografii, která využívá záznam na rentgenovém filmu.  

 
Obrázek č.31 – součásti pro radiografické zkoušení [21] 

 

 

c) Zkoušení ultrazvukem –Nejčastější metodou je impulzní odrazová metoda, ta 

využívá jednu sondu, která plní funkci vysílače i přijímače ultrazvukových vln. Vada 

nacházející se na dráze ultrazvukových vln, odrazí část energie a vrátí se zpět. 

Polohu a velikost vady určíme pomocí stínidla ultrazvukového defektoskopu. Tato 

metoda je využívána ve firmě Pars nova a.s. pro zjišťování vad a trhlin v nápravě. 

 

Obrázek č.32 – ultrazvuk a jeho příslušenství [22] 
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Obrázek č. 33 – monitor ultrazvuku [22] 

d) Magnetická prášková metoda –Zkoušená součást se zmagnetuje, poté se na něj 

nanese suspenze a výsledky se vyhodnocují osvětlením místa ultrafialovým světlem. 

Pomocí magnetického prášku se zviditelňují místa necelistvostí. Tato metoda je opět 

využívaná ve firmě Pars nova a.s. 

 

Obrázek č.34 – příslušenství pro magnetickou zkoušku [23] 

 

 

Obrázek č.35 – výsledky měření [23] 
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e) Kapilární metoda –Tekutý penetrant se pomocí nátěru, nástřiku nebo ponoru nanese 

na povrch součásti, který vnikne do povrchových necelistvostí. Zbytekpenetrantu se 

odstraní a na povrch je nanesena bílá látka na zvýraznění necelistvostí. Vyhodnocuje 

se 2x ultrafialovým světlem. Poprvé se zviditelní větší vady, později drobnější.  

 

Obrázek č.36– způsob zkoušení [24] 

 

f) Metoda vířivých proudů –Působící vnější elektromagnetické pole indukuje ve 

zkušební součásti vířivé proudy. Na parametry zkušební součásti a přítomnosti vad je 

závislá intenzita s rozložením. Jsou průchozí a příložné systémy. U průchozích 

prochází materiál dutinou cívky a u příložných se cívka pokládá na jeho povrch. 

 

Obrázek č.37–příslušenství pro metody vířivých proudů [25] 
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6)ZEFEKTIVNĚNÍ VÝROBY VLAKOVÉ NÁPRAVY 

Zefektivnění výroby vlakové nápravy bylo pojato jako návrh nového CNC stroje 

s dvoubodovým válečkováním a změna v přepravě obrobku z daných pracovišť. Na 

obrázku č.38 je znázorněno umístění nově navrženého CNC stroje a nová trasa přepravy 

obrobku. Stroj je umístěn na pracoviště místo CNC brusky typu BUC 63 A, kterou již 

není potřeba využívat díky CNC stroji TCH 500 PRIME 80-2500, který nápravu 

soustruží na čisto. 

 

 

Obrázek č.38 – umístění navrhovaného CNC stroje a změna přepravy obrobku 
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Navrhovaným strojem je Roller 2800 CNC. Jeho předchůdcem je stroj MT 70 

CNC. V roce 2008 z důvodu omezení pracovního místa suportem pro soustružení, je stroj 

MT 70 CNC vybaven pouze zařízením pro válečkování. 

 

 

Obrázek č.39 – stroj Roller 2800 CNC [26] 

 

Zařízením pro válečkování jsou dva proti sobě tlačící válečkovací nástroje umístěné 

na podélný suport. Suportu umožňuje pohyb CNC řízená osa Z po loži stroje v podélném 

směru. Pohyb v ose X je řízen hydraulicky dvěma pinolami upevněnými proti sobě, do 

kterých jsou upínány válečkovací nástroje. Síla válečkování se nastavuje hydraulicky.[27] 
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Obrázek č.40 – parametry stroje Roller 2800 CNC[27] 
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7)TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Jak se říká, čas jsou peníze. Aprotože přeprava dva a půl metru dlouhé a 480 kg 

těžké nápravy vyžaduje velkou soustředěnost a profesionalitu obsluhy vysokozdvižného 

vozíku, byl navržen a umístěn nový CNCstroj Roller 2000 CNC na pracoviště místo 

brusky BUC 63 A viz. obrázek č.38 , který zkrátí nejen čas přepravy obrobku, ale také 

výrobní čas. Zkrácení přepravy a navržení nového stroje je časově výhodnější než 

předchozí postup výroby. Nejen, že se ušetří na přepravě vysokozdvižným vozíkem, ale 

také se zvýší produktivita výroby. 
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ZÁVĚR 

Problém, kterým byla časově náročná manipulace s obrobkem z daných pracovišť a 

CNC stroj, který nebyl schopen válečkovat nápravu na požadované rozměry, byl vyřešen 

návrhem nového CNC stroje a umístěním na pracoviště místo brusky, což zkrátilo dobu 

přepravy a výrobní čas. Manipulace s obrobkem, tak bude jednodušší a pro obsluhu 

vysokozdvižného vozíku bude přeprava bezpečnější a efektivnější. Zkrácením výrobního 

času a přepravy se zvýšila produktivita výroby. 
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