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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá výrobou prototypové série kluzného oka, 
návrhem sériové výroby a ekonomicko-technického zhodnocení. Také se řeší 
povrchová úprava ok a její testování. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První se 
zabývá výběrem materiálu, nástrojů a samotné výroby oka. Druhá je věnována 
povrchové úpravě a následnému testování. Práce je zakončena ekonomicko-
technickým zhodnocením. 

 
Klíčová slova 

Kluzné oko, slitiny hliníku, anodická oxidace hliníku, tvrdý elox. 

 

ABSTRACT 

The content of this thesis deals with the manufacturing of the prototyped series of 
low friction ring, proposing of the serial production and economical and technical 
evaluation. This thesis also solves the surfacing of low friction rings and testing. The 
thesis is devided into two main parts. First part deals with selection of material, tools 
and process of manufacturing low friction ring. Second part concerns surfacing and 
after testing. The thesis ends with economic and technical evaluation. 
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Low friction ring, aluminium alloys, anodic oxidation of aluminium, hard anodizing. 
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ÚVOD 

Kluzné oko známe pod anglickým názvem low friction ring.  Využívá se v jachtingu, 
při práci ve výškách a horolezectví. Slouží ke spojení dvou lan k sobě a byly 
vymyšlené tak, aby jimi bylo možné nahradit klasické kladky. Ze začátku se kluzná 
oka používala hlavně na závodních lodích, a to pro snížení celkové hmotnosti lodi. 
Přibližně před pěti lety našly velké využití i na výletních jachtách. Ve srovnání 
s klasickou kladkou má kluzné oko nižší hmotnost, lepší pevnost a nižší výrobní cenu. 
Velkou nevýhodou, která je patrná ze samotného názvu je, že lano se při pohybu tře 
po povrchu oka a vzniklé tření se mění na teplo a hrozí poškození lana. Proto musí 
být povrch oka co nejvíce hladký a plynulý, aby vznikalo minimální tření. Kluzné oko 
se používá pro lana, u kterých se počítá s jeho minimálním pohybem. Také jsou 
vhodné pro vedení lana po dané dráze nebo místo kladek, zde je velká šance, že by 
se mohly při používání poškodit. Jedno z míst, kde je velká pravděpodobnost 
poškození lana je při výškovém kácení stromů. U kluzného oka nehrozí mechanické 
poškození jako u ložisek kladky. Zároveň je velkou výhodou, že nepotřebují téměř 
žádnou údržbu. Stačí občas zkontrolovat, zda se oko neopotřebovalo a nekoroduje 
nebo jestli není tření příliš velké. [1, 2] 

Diplomová práce se zabývá výrobou prototypové série kluzného oka, návrhem 
sériové výroby a ekonomicko-technického zhodnocení. Také se řeší povrchová 
úprava ok a její testování. 

 
Obr. 0.2 a 0.1 Ukázka použití kluzného oka. [1]
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1 ROZBOR SOUČÁSTI KLUZNÉHO OKA 

V kapitole je popsána a vyhodnocena součást kluzného oka. Dále je v této části 
zhodnocena konstrukce, použití, výběr materiálu a polotovaru. 
 
1.1 Charakteristika kluzného oka 

Kluzné oko je rotační součást prstencového tvaru. Jeho povrch se skládá převážně 
z rádiusů, které jsou na sebe tečně napojené. Díky tomuto napojení je povrch oka 
souvislý a nenarušují ho žádné skokové nebo zlomové změny.  

V dnešní době existuje několik společností, které oka prodávají. Mezi nejznámější 
firmy patří Antal, Rostan nebo Barton marine. Oka jsou vyráběna v několika různých 
velikostech. Při výběru velikosti oka záleží, k čemu bude využíváno. Při výškových 
pracích se používají převážně větší průměry, v jachtingu se můžeme setkat s různými 
rozměry a to od 18 do 99 mm. 

V rámci prototypové série bylo rozhodnuto vyzkoušet výrobu dvou různých 
průměrů ok. Větší oko (obr. 1.1) má vnější ø47 mm, díru o ø21 mm. Šířka oka je 
22 mm, šířka drážky 14,5 mm. Menší oko (obr. 1.2) má vnější ø29 mm, díru o ø11 mm. 
Šířka oka je 13 mm, šířka drážky 8 mm. Výkresy obou ok jsou uvedené v příloze 1  
a 2. Počet kusů obou průměru ok v prototypové sérii bude 20. 

 
Obr. 1.1 Oko ø47 mm. 
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Obr. 1.2 Oko ø29 mm. 

1.2 Výběr materiálu 

Při výběru materiálu na výrobu kluzného oka je potřeba posoudit různé požadavky, 
které jsou na něj kladené. U sportovního vybavení bývá jednou z nejdůležitějších 
vlastností hmotnost, ale zároveň nesmí být při snaze o odlehčení vybavení nějak 
ohrožena bezpečnost uživatele. Bylo vybíráno z materiálů, které se používají  
na výrobu lezeckých karabin, a to z oceli, hliníku a titanu. Ocel má dobré mechanické 
vlastnosti a dobrou odolnost proti otěru. Vyšší hustota oceli však způsobuje, že je pro 
sportovní využití nepříjemně těžká a nedocílilo by se velkého odlehčení. Titan by byl 
ideální z hlediska fyzikálních a mechanických vlastností, ale z důvodu jeho vysoké 
ceny je pro výrobu ok nevýhodný. Slitiny hliníku nemají tak velkou pevnost  
a otěruvzdornost jako ocel, ale pro uvažované použití je stále dostačující. Velkou 
výhodou je nízká měrná hmotnost a přijatelná cena. [3] 

1.2.1 Rozdělení slitin hliníku 

Slitiny hliníku se dělí podle ČSN EN 573-1 do 8 normalizovaných skupin, a to podle 
hlavních legujících prvků. Každá skupina má jiné vlastnosti a hodí se pro jiné použití. 
Hlavními legujícími prvky, které jsou po hliníku druhými nejvíce zastoupenými prvky 
v slitině a určují hlavní vlastnosti slitiny, jsou měď, mangan, křemík, hořčík a zinek. 
Vedlejší přísadové prvky pomáhají zlepšit mechanické vlastnosti a umožnují tepelnou 
úpravu nebo pomáhají snížit množství doprovodných prvků. Mezi nejdůležitější 
přísadové prvky patří nikl a titan. Doprovodné prvky jsou považované za nečistoty, 
které se do slitiny dostanou během její výroby. Většina zhoršuje vlastnosti výsledných 
slitin, a to ať už pevnost, korozivzdornost nebo obrobitelnost. Příkladem 
doprovodných prvků je železo, vápník nebo olovo. [4, 5] 

- Řada 1000 je označení hliníku s čistotou 99,0 % nebo vyšší. Nelegovaný hliník 
má výbornou tvářitelnost a odolnost proti korozi a zároveň horší mechanické 
vlastnosti. Využití této řady hliníku je v elektrotechnickém nebo potravinářském 
průmyslu, např. balící materiál. [6] 

- Řada 2000 má hlavní legující prvek měď. K získání požadujících vlastností je 
potřeba slitiny tepelně zpracovat. Oproti ostatním řadám má horší odolnost proti 
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korozi. Slitiny jsou vhodné pro konstrukci součástí, u kterých je potřeba dobrý 
poměr vlastností, hmotnost a díly s dobrou pevností do provozní teploty 150°C. 
Hlavní použití je v automobilovém průmyslu, např. kola nákladních aut. [5, 6] 

- Řada 3000 má hlavní legující prvek mangan. Vlastnosti řady jsou podobné jako 
vlastnosti čistého hliníku. Slitiny řady 3000 nelze vytvrzovat, pevnost je 
poměrně nízká, je zachována vysoka tvárnost, dobrá chemická odolnost  
a odolnost proti korozi. Svařitelnost je taky velmi dobrá. Použití je hlavně pro 
výrobu plechovek na nápoje nebo kuchyňského nádobí.  [4, 6] 

- Řada 4000 má hlavní legující prvek křemík, který při vyšším množství (až 12 %) 
způsobuje snížení bodu tání. Většinu slitin z této řady nelze pomocí tepelného 
zpracovaní vytvrdit. Slitiny této řady se využívají pro svařovací dráty a pro tvrdé 
pájky na spojování hliníku. [4, 6] 

- Řada 5000 má hlavní legující prvek hořčík. Slitiny této řady mají dobrou 
odolnost proti korozi i v mořském prostředí. Při použití ve vyšších teplotách (nad 
65 °C) dochází k výraznému snížení korozní odolnosti. Slitiny se používají 
do konstrukcí lodí nebo jako obalový materiál. [5 ,6] 

- Řada 6000 má dva hlavní legující prvky-křemík a hořčík, které spolu tvoří 
intermetalické fáze Mg2Si a tím umožnují vytvrzení na vysokou pevnost. 
Svařitelnost, odolnost proti korozi a obrobitelnost je u této řady poměrně dobrá. 
Využívají se na výrobu rámu kol nebo při konstrukci mostů. [5, 6] 

- Řada 7000 má hlavní legující prvek zinek. Pokud se do slitiny přidá i malé 
množství hořčíku umožní to dosáhnout vysokých pevností pomocí vytvrzovaní 
za studena. Při zvýšení pevnosti se zároveň snižuje odolnost proti korozi. 
Obrobitelnost ve vytvrzeném stavu je velmi dobrá, slévárenské vlastnosti 
naopak špatné. Součásti vyrobené z řady 7000 jsou použité hlavně pro velmi 
namáhané díly. Ve velkém množství se používají v leteckém průmyslu. [4, 6] 

- Řada 8000 nemá přesně určený legující prvek. Používá se pro označení slitin, 
u kterých je použit jiný hlavní legující prvek než u předchozích řad. Jeden 
z nejznámějších legujících prvků je lithium. [7] 

1.2.2 Tepelné zpracování hliníku 

Vlastnosti slitiny hliníku, obzvlášť tvrdost a pevnost, lze kromě chemického složení 
ovlivnit i následným tepelným zpracováním. Při vytvrzování dochází ke změnám ve 
struktuře materiálu, aby mohlo k těmto změnám dojít musí slitiny obsahovat legující 
prvek, který vytvrzování umožní. Tyto legující prvky musí tvořit intermetalické fáze. 
Mezi hlavními legujícími prvky, které umožňují vytvrzovaní patří měď, hořčík, nikl  
a zinek. Nejrozšířenější je vytvrzování, které se skládá z rozpouštěcího žíhaní  
a precipitačního vytvrzování. [4, 7] 

- Rozpouštěcí žíhaní má za úkol rozpustit intermetalické fáze v mřížce tuhého 
roztoku. Změnu rozpustností způsobí zvýšení teploty těsně pod eutektickou 
teplotu dané slitiny. Tuto teplotu má každá slitina jinou a při žíhaní je potřeba 
tuto hodnotu přesně znát. Při překročení může dojit k natavení na hranicích zrn. 
Také je potřeba znát potřebný čas pro rozpuštění intermetalických fází, pokud 
bude doba žíhaní příliš dlouhá může dojit k zhrubnutí zrn. Když dojde 
k nasycení tuhého roztoku následuje prudké ochlazení, nejčastěji vodou. Doba 
ochlazení musí být co nejkratší, aby nedošlo k znovu vytvoření intermetalických 
fází. Po ochlazení vznikne přesycený tuhý roztok. [4, 7] 

- Precipitační vytvrzování neboli stárnutí, spočívá v postupném rozpadu 
přesyceného tuhého roztoku. V mřížce hliníku vznikají koherentní precipitáty, 
které jsou stále propojeny s mřížkou tuhého roztoku. Vzniká tím vnitřní pnutí, 
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které zvyšuje pevnost a tvrdost. Tažnost je naopak snížena kvůli deformaci 
mřížky. Při vytvrzování se musí dát pozor, aby nedošlo k tzv. přestárnuti, kdy 
slitina ztrácí získanou tvrdost a pevnost. Občas se přestárnutí provádí záměrně 
k obnovení tažnosti slitiny a zachování časti pevnosti získané při stárnutí. 
Vytvrzování může probíhat jak za normální teploty (tzv. samovolné vytvrzování), 
které trvá několik dní, tak za zvýšené teploty (tzv. umělé vytvrzování), které 
probíhá několik hodin. [4, 7] 

Tepelné zpracování hliníku se označuje písmenem T a číslicí od 1 do 9. Označení 
se píše přímo za číselné označení řady. Tepelné zpracování: 

- T1 - po ochlazení ze zvýšené teploty tváření a přirozeném stárnutí, 
- T2 - po ochlazení ze zvýšené teploty, tváření za studena a přirozeném stárnutí, 
- T3 - po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena a přirozeném stárnutí, 
- T4 - po rozpouštěcím žíhání a přirozeném stárnutí, 
- T5 - po ochlazení ze zvýšené teploty tváření a umělém stárnutí, 
- T6 - po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí, 
- T7 - po rozpouštěcím žíhání a umělém přestárnutí, 
- T8 - po rozpouštěcím žíhání, tváření zastudena a umělém stárnutí, 
- T9 - po rozpouštěcím žíhání, umělém stárnutí a tváření zastudena. [7] 

1.2.3 Výběr slitiny oka 

Při výběru slitiny hliníku byl proveden chemický rozbor oka od společnosti Rostan. 
Zjištěné složení (tab. 1.1) neodpovídalo žádné slitině z dostupných katalogů 
materiálu, a proto byla vybrána slitina hliníku, která nejlépe odpovídá daným 
požadavkům. 

Tab. 1.1 Chemický rozbor kluzného oka od firmy Rostan. 
Si [%] Cr [%] Mn [%] Fe [%] Ni [%] Cu [%] Zn [%] Al 
0,89 0,09 0,32 0,95 0,042 0,56 0,58 Zbytek 

Ze začátku se uvažovalo nad použitím slitiny z řady 5000, protože oka se 
nejčastěji využívají na jachtách a tato řada má dobrou odolnost proti korozi v mořském 
prostředí. Ale protože mají oka využití i při činnostech ve velkých výškách, musí být 
pevnostní vlastnosti co nejlepší.  Pro volbu materiálu se nabízí možnost použít stejnou 
slitinu, která se využívá na výrobu karabin do horolezectví. V dnešní době se drtivá 
většina hliníkových karabin používaných při lezení vyrábí ze slitiny hliníku EN AW - 
7075 T6.  

Pro výrobu kluzného oka bylo rozhodnuto použití slitiny EN AW – 7075 T6, 
chemické označení AlZn5,5MgCu. Hodnoty chemického složení (tab. 1.2)  
a mechanických vlastností (tab. 1.3) slitiny byly určeny pomocí lexikonu technických 
materiálů. 

Tab. 1.2 Chemické složení EN AW - 7075 [8].  
Si  
[%] 

Fe 
[%] 

Cu 
[%] 

Mn 
[%] 

Mg 
[%] 

Cr 
[%] 

Zn 
[%] 

Zr+Ti 
[%] 

Ostatní 
[%] Al 

0,4 0,5 1,2-2 0,3 2,1-2,9 0,18-0,28 5,1-6,1 0,2 0,15 Zbytek 
 
Tab. 1.3 Mechanické vlastnosti EN AW – 7075 T6 [8]. 

Mez kluzu Rp 0,2 
[MPa] 

Mez pevnosti Rm 
[MPa] Tažnost A [%] Hustota [kg/m3] 

500 560 7 2800 
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2 VÝROBA PROTOTYPOVÉ SÉRIE KLUZNÉHO OKA 

V kapitole se řeší výrobní postup prototypové série ok, výběr polotovaru, použité 
stroje a nástroje a samotná výroba oka. 

2.1 Návrh výrobního postupu prototypové série ok 

Pro výrobu ok byla zvolena technologie soustružení. Pro součást kluzného oka je 
jasnou volbou kvůli rotačnímu tvaru oka. Soustružením lze lehce získat většinu tvarů 
oka na jedno upnutí. Problém nastává při tvorbě vnitřního rádiusu, který celý na jedno 
upnutí není možné vyrobit. Proto je potřeba postup výroby rozdělit na dvě části a oka 
vyrábět na dvě upnutí. Na první upnutí se z polotovaru vyrobí většina tvaru oka a na 
druhé upnutí se oko dokončí celé. Pro zefektivnění výroby se výrobní postup upravil, 
tak aby se na první upnutí z polotovaru obrobila dvě oka najednou. Tím se zkrátil čas 
potřebný pro manipulaci se strojem a výměnu nástroje. Návrh postupu výroby ok, 
nezávisle na průměru. 

Návrh výrobního postupu prototypové série: 

1. Zarovnání čela,  
2. Soustružení vnějšího průměru a rádiusu, 
3. Předvrtání díry, 
4. Soustružení půlky vnitřního rádiusu u prvního oka, 
5. Soustružení dvou hrubovacích zápichů, 
6. Soustružení dvou drážek tvaru U, 
7. Upíchnutí prvního oka, 
8. Zarovnání čela druhého oka a tvorba rádiusu, 
9. Obrobení půlky vnitřního rádiusu u druhého oka, 
10. Upíchnutí druhého oka, 
11. Zarovnání na konečnou délku oka a tvorba rádiusu, 
12. Obrobení druhé půlky vnitřního rádiusu, 
13. Hotová součást. 

 
Obr. 2.1 Návrh výroby prototypové série kroky 1-7. 
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Obr. 2.2 Návrh výroby prototypové série kroky 8-13. 

2.2 Výběr polotovaru 

Polotovar na výrobu prototypové série bude kruhová tyč válcovaná za tepla.  

- Výpočty pro oko ø47 mm. 

Přídavek na průměr Pc byl vypočítán pomocí vztahu (2.1): 

�� � 0,05 ∙ �	
��  2 ���� (2.1) 

kde: dSMAX [mm] - Největší průměr na součásti. 

�� � 0,05 ∙ 47  2 � 4,35 ��  

Průměr polotovaru dPV byl spočítán pomocí vztahu (2.2): 

��� � �	
��  ��  ���� (2.2) 

��� � 47  4,35 � 51,35 ��  

- Výpočty pro oko ø29 mm 

Přídavek na průměr Pc byl vypočítán pomocí vztahu (2.1): 

�� � 0,05 ∙ 29  2 � 3,45 ��  

Průměr polotovaru dPV byl spočítán pomocí vztahu (2.1): 

��� � 29  3,45 � 32,45 ��  

Z katalogů byly vybrané nejbližší průměry polotovaru. Pro výrobu prototypové série 
byly koupené tyče ø50 mm a ø30 mm, délky 1000 mm. Polotvar byl vybrán z katalogu 
a nakoupen u firmy Alms spol. s r.o. 
 

 
Obr. 2.3 Polotovar ø50 mm a obr. 2.4 Polotovar ø30 mm. 
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2.3 Stroje použité pro výrobu prototypové série 

- Pila 

Pro dělení polotovaru byla použita pásová pila na kov Bomar STG 220G (obr. 2.5) 
Základní technické parametry stroje: 

- Max. řezaný průměr: 220 mm, 
- Rozměry stroje: 1370x900x1360 mm, 
- Celkový příkon stroje: 0,9 kW, 
- Hmotnost stroje: 304 kg, 
- Řezná rychlost: 28 až 56 m/min. [9] 

 
Obr. 2.5 Pásová pila Bomar STG 220G. 

 
- CNC soustruh 

Součástky byly vyrobené na stroji firmy Kovosvit MAS, CNC soustruh SP 280 SY 
(obr. 2.6). Stroj je numericky řízen pomocí programu Sinumerik a obsahuje 
protivřeteno a revolverovou hlavu s možností upnout poháněné nástroje. 

Základní technické parametry stroje: 

- Rozměry stroje: 3875x2122x2345 mm, 
- Hmotnost stroje: 7200 kg, 
- Max. průměr soustružení: 280 mm, 
- Max. délka soustružení: 450 mm, 
- Max. hmotnost obrobku: 350 kg, 
- Max. výkon S1/S6 – 40 %: 22 / 33 kW. [10] 
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Obr. 2.6 CNC soustruh SP 280 [10]. 

 
2.4 Použité nástroje pro výrobu prototypové série 

Při výrobě byly zvoleny nástroje dostupné na dílně ÚST VUT. Celkově bylo při 
výrobě použito šest soustružnických nožů, dva vrtáky, jeden středicí vrták a jeden 
pilový pás. Všechny použité soustružnické nože jsou s VBD.  

Pilový pás 2710x27x09 M42 5/8 (obr. 2.7) 

 
Obr.2.7 Pilový list 2710x27x09 M42 5/8 [11]. 

Soustružnický nůž DCLNL 2525 M12 (obr. 2.8) s VBD CCGT 120404F-AL, HF7 
(obr. 2.9) od společnosti Pramet. Rozměry a doporučené řezné hodnoty výrobcem 
VBD jsou v tab. 2.1.  
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Obr. 2.8 Soustružnický nůž DCLNL 2525 M12. 

 
Obr. 2.9 VBD CCGT 120404F-AL, HF7 [12]. 

Tab. 2.1 Rozměry a doporučené řezné hodnoty VBD CCGT 120404F-AL, HF7 [13]. 

(l) 
[mm] 

D 
[mm] 

d1 
[mm] 

s 
[mm] 

rε 
[mm] 

f min 
[mm] 

f max 
[mm] 

ap min 
[mm] 

ap 
max 
[mm] 

Vc 
[m/min] 

12,9 12,7 5,5 4,76 0,4 0,1 0,3 0,4 7 435 

Vrták z rychlořezné oceli ø20 mm (obr. 2.10). Doporučená řezná rychlost pro RO se 
pohybuje kolem 90 m/min.  

 
Obr. 2.10 Vrták z RO ø20mm. 
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Středicím vrtákem z RO ø2 mm (obr. 2.11). 

 
Obr. 2.11 Středicí vrták ø2 mm [14]. 

Vrták z rychlořezné oceli o ø10 mm (obr. 2.12). Doporučená řezná rychlost pro RO se 
pohybuje kolem 90 m/min.  

 
Obr. 2.12 Vrták z RO ø10mm. 

Soustružnický nůž vnitřní A08K-SCLCR06 (obr. 2.13) od společnosti Seco s VBD 
CCMT 06 02 04-UM, 1515 (obr. 2.14) od společnosti Sandvik. Rozměry a doporučené 
řezné hodnoty výrobcem VBD jsou v tab. 2.2. 

 
Obr. 2.13 Soustružnický nuž vnitřní A08K-SCLCR06. 
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Obr. 2.14 VBD CCMT 06 02 04-UM, 1515 [15]. 

Tab. 2.2 Rozměry a doporučené řezné hodnoty VBD CCMT 06 02 04-UM, 1515 [15]. 

IC 
[mm] 

LE 
[mm] 

S 
[mm] 

RE 
[mm] 

f min 
[mm] 

f max 
[mm] 

ap min 
[mm] 

ap max 
[mm] 

Vc 
[m/min] 

6,35 6,048 2,381 0,4 0,08 0,3 0,5 2,5 200 

Soustružnický nůž vnitřní A12K-SCLCL 06 (obr. 2.15) od společnosti Pramet 
s VBD CCMT 06 02 04-UM 1515 (obr. 2.14) od společnosti Sandvik. VBD je stejná 
jako u předchozího nástroje tab. 2.2. 

 
Obr. 2.15 Soustružnický nůž vnitřní A12K – SCLCL 06. 

Zapichovací nůž XLCFN 3202 M3.00 (obr. 2.16) s VBD LFMX 3,1-20SL8M2 
(obr. 2.17) od společnosti Pramet. Rozměry a doporučené řezné hodnoty výrobcem 
VBD jsou v tab. 2.3. 

 
Obr. 2.16 Zapichovací nůž XLCFN 3202 M3.00. 
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Obr. 2.17 VBD LFMX 3,1-20SL8M2 [12]. 

Tab. 2.3 Rozměry a doporučené řezné hodnoty VBD LFMX 3,1-20SL8M2 [13]. 

a [mm] b [mm] rε [mm] K [°] f min 
[mm] 

f max 
[mm] 

vc 
[m/min] 

3,1 2,6 0,2 8 0,07 0,16 160 

Zapichovací nůž GFIL 2525 M05 (obr. 2.18) s VBD LCMF 0516MO-MP (obr. 2.19) 
od společnosti Pramet. Rozměry a doporučené řezné hodnoty výrobcem VBD jsou 
v tab. 2.4. 

 
Obr. 2.18 Soustružnický nůž GFIL 2525 M05. 

 
Obr. 2.19 VBD LCMF 0516MO-MP [12]. 
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Tab. 2.4 Rozměry a doporučené řezné hodnoty VBD LCMF 0516MO-MP [13]. 

a [mm] l [mm] rε [mm] f min 
[mm] 

f max 
[mm] 

ap min 
[mm] 

ap max 
[mm] 

vc 

[m/min] 
5 16,4 2,5 0,1 0,7 0,8 2,5 160 

Zapichovací nůž GFKL 2525 M02 (obr. 2.20) s VBD LCMF 022002 -F1 (obr. 2.21) 
od společnosti Pramet. Rozměry a doporučené řezné hodnoty výrobcem VBD jsou 
v tab. 2.5. 

 
Obr. 2.20 upichovací nůž GFKL 2525 M02. 

 
Obr. 2.21 VBD LCMF 022002 - F1 [12]. 

Tab. 2.5 Hodnoty VBD LCMF 022002 - F1 [13]. 

a [mm] l [mm] rε [mm] f min [mm] f max [mm] vc [m/min] 
2 19,5 0,2 0,03 0,18 185 
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2.5 Výrobní postup prototypové série kluzného oka 

Výrobní postup pro oko ø47 mm je shrnut v tab.2.6 a pro oko ø29 mm v tab. 2.7. 

Tab. 2.6 Výrobní postup pro oko 47 mm. 

VUT FSI ÚST 
BRNO VÝROBNÍ POSTUP Název celku: 

Diplomová práce  
Název skupiny: 

Kluzné oko ø 47mm  

Dne: 3.2.2020  
Vyhotovil: Bc. Svoboda 

Kryštof Kontroloval:  Polotovar: ø50x1000 EN AW – 7075 T6  

Číslo op. 
pořadové: 

Název, 
označení 

stroje, 
zařízení, 

pracoviště: Dílna: Popis práce v operaci: 
Výrobní nástroje, přípravky, 

měřidla, pomůcky: 

Orientační: Třídící 
číslo: 

1 1.1 Bomar 
STG 220G 

Řezárna Dělit materiál na délku 333 mm Pilový pas 2710x27x0,9 

2 
2.1 CNC 
soustruh 
SP280 SY 

Obrobna Upnout do sklíčidla vysunout na délku 60 mm   

  2.2  Zarovnat čelo DCLNL 2525 M12, VBD 
CCGT 120404F-AL 

  2.3  Soustružit na hotovo na ø47 mm na délce 
51.5 mm a rádiusu 1,875 mm 

 DCLNL 2525 M12, VBD 
CCGT 120404F-AL 

  2.4  Vrtat díru ø20 mm do hloubky 56 mm  Vrták ø20 mm 

  2.5  Soustružení na hotovo vnitřní díru na ø21 mm 
do hloubky 22,5 mm a rádiusu 11 mm 

 A12K – SCLCL 06, VBD 
CCMT 06 02 04-UM, 1515 

  2.6  
Soustružit na hrubo dva zápichy šířky 3,1 mm 
na ø29,5 mm ve vzdálenosti 9,5 mm a 35,5 
mm 

 XLCFN 3202 M3.00, 
VBD LFMX 3,1-20SL8M2   

  2.7  
Soustružení dvou U drážek na hotovo šířky 
14,5 mm s rádiusem 7,25 mm a 1,875 ve 
vzdálenosti 3,750 mm a 29,75 mm 

 GFIL 2525 M05, VBD LCMF 
0516MO-MP 

  2.8   Upíchnutí prvního oka na délku 22,5 mm 
 GFKL 2525 M02, VBD LCMF 

022002 -F1 

  2.9  Zarovnání čela druhého oka a soustružení 
rádiusu 1,875 mm 

 DCLNL 2525 M12, VBD 
CCGT 120404F-AL 

  2.10  Soustružení na hotovo vnitřní díru na ø21 mm 
do hloubky 22,5 mm a rádiusu 11 mm 

 A12K – SCLCL 06, VBD 
CCMT 06 02 04-UM, 1515 

  2.11  Upíchnutí druhého oka na délku 22,5 mm 
 GFKL 2525 M02, VBD LCMF 

022002 -F1 

 3 
3.1 CNC 
soustruh 
SP280 SY 

Obrobna  Upnout oko do speciálních čelistí sklíčidla   

  3.2  Zarovnání oka na délku 22 mm a tvorba 
rádiusu 1,875 mm 

DCLNL 2525 M12, VBD 
CCGT 120404F-AL 

 3.3  
Soustružení na hotovo vnitřní díru na ø21 mm 
do hloubky 22,5 mm a rádiusu 11 mm 

A12K – SCLCL 06, VBD 
CCMT 06 02 04-UM, 1515 

4 4.1 Výstupní 
kontrola Konečná kontrol rozměru Posuvné měřítko 
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Tab. 2.7 Výrobní postup pro oko 29 mm. 

VUT FSI ÚST 
BRNO VÝROBNÍ POSTUP Název celku: 

Diplomová práce  
Název skupiny: 

Kluzné oko ø 29mm  

Dne : 3.2.2020 
Vyhotovil: Bc. 

Svoboda Kryštof Kontroloval:  Polotovar: ø30x1000 EN AW – 7075 T6  

Číslo op. 
pořadové: 

Název, 
označení 

stroje, 
zařízení, 

pracoviště: Dílna: Popis práce v operaci : 
Výrobní nástroje, přípravky, 

měřidla, pomůcky : 

Orientační: 
Třídící 
číslo: 

1 1.1 Bomar 
STG 220G Řezárna Dělit materiál na délku 333 mm Pilový pas 2710x27x0,9 

2 
2.1 CNC 
soustruh 

SP280 SY 
Obrobna Upnout do sklíčidla vysunout na délku 60 mm   

  2.2  Zarovnat čelo DCLNL 2525 M12, VBD 
CCGT 120404F-AL 

  2.3  Soustružit na hotovo na ø47 mm na délce 
51.5 mm a rádiusu 1,875 mm 

 DCLNL 2525 M12, VBD 
CCGT 120404F-AL 

 2.4  
Navrtání středícího důlku (pouze u prvního 

kusu) Středící vrták ø2 mm 

  2.5  Vrtat díru ø20 mm do hloubky 56 mm  Vrták ø10 mm 

  2.6  Soustružení na hotovo vnitřní díru na ø21 mm 
do hloubky 22,5 mm a rádiusu 11 mm 

 A08K-SCLCR06, VBD CCMT 
06 02 04-UM, 1515 

  2.7  
Soustružit nahrubo dva zápichy šířky 3,1 mm 
na Ø 29,5 mm ve vzdálenosti 9,5 mm a 35,5 

mm 

 XLCFN 3202 M3.00, 
VBD LFMX 3,1-20SL8M2   

  2.8  
Soustružení dvou U drážek na hotovo šířky 
14,5 mm s rádiusem 7,25 mm a 1,875 ve 

vzdálenosti 3,750 mm a 29,75 mm 

 GFIL 2525 M05, VBD LCMF 
0516MO-MP 

  2.9   Upíchnutí prvního oka na délku 22,5 mm 
 GFKL 2525 M02, VBD LCMF 

022002 -F1 

  2.10  Zarovnání čela druhého oka a soustružení 
rádiusu 1,875 mm 

 DCLNL 2525 M12, VBD 
CCGT 120404F-AL 

  2.11  Soustružení na hotovo vnitřní díru na ø21 mm 
do hloubky 22,5 mm a rádiusu 11 mm 

 A08K-SCLCR06, VBD CCMT 
06 02 04-UM, 1515 

  2.12  Upíchnutí druhého oka na délku 22,5 mm 
 GFKL 2525 M02, VBD LCMF 

022002 -F1 

 3 
3.1 CNC 
soustruh 

SP280 SY 
Obrobna  Upnout oko do speciálních čelistí sklíčidla   

  3.2  Zarovnání oka na délku 22 mm a tvorba 
rádiusu 1,875 mm 

DCLNL 2525 M12, VBD 
CCGT 120404F-AL 

 3.3  
Soustružení na hotovo vnitřní díru na ø21 mm 

do hloubky 22,5 mm a rádiusu 11 mm 
A08K-SCLCR06, VBD CCMT 

06 02 04-UM, 1515 

4 4.1 Výstupní 
kontrola Konečná kontrol rozměru Posuvné měřítko 

 

2.6 Výroba prototypové série kluzného oka 

Výroba prototypové série proběhla na dílně ÚST. Protože ne všechny použité nástroje 
jsou vhodné na obrábění hliníku, řezné podmínky byly upravené pro zlepšení 
obrábění a povrchu ok.  
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2.6.1 Výrobní program  

Výrobní CNC programy byly vytvořené v programu Sinumerik 840D, byly napsány  
a simulovány přímo na stroji. Pro každé oko byly vytvořeny dva programy. Programy 
jsou přiložené v elektronické příloze.  

- V CNC program OKO jsou naprogramované operace 2.2 až 2.11 z výrobního 
postupu pro oko ø47 mm. 

- V CNC program OKO2 jsou naprogramované operace 3.2 a 3.3 z výrobního 
postupu pro oko ø47 mm. 

- V CNC program OCKO jsou naprogramované operace 2.2 až 2.12 z výrobního 
postupu pro oko ø29 mm. 

- V CNC program OCKO2 jsou naprogramované operace 3.2 až 3.3 z výrobního 
postupu pro oko ø29 mm. 
 

 
Obr. 2.22 Ukázka programu OKO. 

2.6.2 Výroba ok ø47 mm 

- Rozdělení polotovaru na 3 části dlouhé 330 mm na pásové pile Bomar STG 
220G, kvůli CNC soustruhu SP 280 SY, do kterého lze upnout maximální délku 
tyče 450 mm. 

- Polotovar ø50 mm byl upnut do čelistí na kulatinu na CNC soustruh SP 280 SY.   
- Pro zarovnání čela byl použit nůž DCLNL 2525 M12. Posuv byl zvolen 0,12 mm, 

řezná rychlost 450 m/min a šířka záběru 0,5 mm. 
- Soustružení na ø47 mm na délce 51,5 mm a vytvoření rádiusu 1,875 mm nožem 

DCLNL 2525 M12. Pro hrubování byl zvolen posuv 0,270 mm, řezná rychlost 
450 m/min a šířka záběru 1,3 mm. Na dokončení byl ponechán přídavek 0,2 
mm a posuv byl snížen na 0,11 mm. 

- Vrtání díry ø20 mm do hloubky 56 mm (obr. 2.23) vrtákem z RO ø20 mm. Posuv 
byl zvolen 0,85 mm, otáčky 1500 1/min. 



 

VÝROBA PROTOTYPOVÉ SÉRIE KLUZNÉHO OKA 
 

25 ÚST FSI VUT v Brně 

 
Obr. 2.23 Vyvrtaná díra ø20 mm. 

- Soustružení díry na ø21 mm na délce 22,5 mm a vytvoření rádiusu 11 mm (obr. 
2.24) vnitřním nožem A12K – SCLCL 06. Při hrubování byl zvolen posuv 0,120 
mm, řezná rychlost 160 m/min a šířka záběru 1,5 mm. Na dokončení je 
ponechán přídavek 0,2 mm. Na dokončení byl posuv snížen na 0,09 mm  
a řezná rychlost zvýšena na 170 m/min. 

 
Obr. 2.24 Vytvořený rádius 11 mm. 

- Soustružení dvou zápichu šířky 3,1 mm na ø29,5 mm ve vzdálenosti 9,5 mm  
a 35,5 mm (obr. 2.25) zapichovacím nožem XLCFN 3202 M3.00. Posuv  
byl zvolen 0,1 mm a řezná rychlost 90 m/min. Otáčky byly omezené  
na 1500 1/min. 
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Obr. 2.25 Vytvořené zápichy šířky 3,1 mm. 

- Soustružení dvou drážek s rádiusem 7,25 mm na dně a s rádiusy 1,875 mm 
na vrchu ve vzdálenosti 3,750 mm a 29,75 mm (obr. 2.26) zapichovacím nožem 
GFIL 2525 M05. Pro hrubování byl zvolen posuv 0,050 mm, řezná rychlost 120 
m/min a šířka záběru 3 mm. Na dokončení je ponechán přídavek 0,1 mm 
a stejné řezné hodnoty. 

 
Obr. 2.26 Půlkruhové drážky. 

- Upíchnutí prvního oka na délku 22,5 mm (obr. 2.27) upichovacím nožem GFKL 
2525 M02. Pro upíchnuti byl zvolen posuv 0,1 mm a řezná rychlost 90 m/min. 
Otáčky byly omezené na 1500 1/min. 
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Obr. 2.27 Upíchnutí prvního oka. 

- Zarovnání čela druhého oka a vytvoření rádiusu 1,875 mm nožem DCLNL 2525 
M12. Posuv byl zvolen 0,11 mm, řezná rychlost 400 m/min a šířka záběru 
0,5 mm. 

- Soustružení díry na ø21 mm na délce 22,5 mm a vytvoření rádiusu 11 mm 
(obr. 28) vnitřním nožem A12K – SCLCL 06. Při hrubování byl zvolen posuv 
0,120 mm, řezná rychlost 160 m/min a šířka záběru 1,5 mm. Na dokončení je 
ponechán přídavek 0,2 mm. Na dokončení byl posuv snížen na 0,09 mm a 
řezná rychlost zvýšena na 170 m/min. 

- Upíchnutí druhého oka na délku 22,5 mm upichovacím nožem GFKL 2525 M02. 
Pro upíchnuti byl zvolen posuv 0,1 mm a řezná rychlost 90 m/min. Otáčky byly 
omezené na 1500 1/min. 

- Výměna čelistí a upnutí oka za hotovou stranu (obr. 2.28). Místo čelistí 
na kulatinu ø50 mm za upravené čelisti s rádiusem. 

 
Obr. 2.28 Upravené čelisti a upnutí za hotovou stranu oka. 

- Zarovnání oka na konečnou délku 22 mm a vytvoření rádiusu 1,875 mm nožem 
DCLNL 2525 M12. Pro hrubování byl zvolen posuv 0,270 mm, řezná rychlost 
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450 m/min a šířka záběru 1,3 mm. Na dokončení byl ponechán přídavek 0,2 mm 
a posuv byl snížen na 0,11 mm. 

- Vytvoření rádiusu 11 mm vnitřním nožem A12K – SCLCL 06. Při hrubování byl 
zvolen posuv 0,120 mm, řezná rychlost 160 m/min a šířka záběru 1,5 mm. Na 
dokončení je ponechán přídavek 0,2 mm posuv byl snížen na 0,09 mm  
a řezná rychlost zvýšena na 170 m/min. 

 
Obr. 2.29 Hotové oko ø47 mm. 

2.6.3 Výroba ok ø29 mm 

Výroba oka ø29 mm je velmi podobná výrobě oka ø47 mm. 
- Rozdělení polotovaru na 3 části dlouhé 330 mm na pásové pile Bomar STG 

220G, kvůli CNC soustruhu SP 280 SY, do kterého lze upnout maximální délku 
tyče 450 mm. 

- Polotovar ø30 mm byl upnut do čelistí na kulatinu na CNC soustruh SP 280 SY.   
- Pro zarovnání čela byl použit nůž DCLNL 2525 M12. Posuv byl zvolen 0,12 mm, 

řezná rychlost 450 m/min a šířka záběru 0,5 mm. 
- Soustružení na ø29 mm na délce 33 mm na čisto a vytvoření rádiusu 1,25 mm 

nožem DCLNL 2525 M12. Posuv byl zvolen 0,11 mm, řezná rychlost 450 m/min. 
- U prvního kusu byla díra prvně předvrtána pomocí středícího vrtáku ø2 mm, 

kvůli přesnějšímu vrtání. Posuv byl zvolen 0,05 mm a otáčky 1850 1/min. 
- Vrtání díry ø10 mm do vzdálenosti 33 mm vrtákem z RO ø10 mm. Posuv byl 

zvolen 0,85 mm, otáčky 1500 1/min. 
- Soustružení díry na ø11 mm na délce 14,5 mm a vytvoření rádiusu 6,5 mm 

vnitřním nožem A08K-SCLCR06. Při hrubování byl zvolen posuv 0,120 mm, 
řezná rychlost 160 m/min a šířka záběru 1 mm. Na dokončení je ponechán 
přídavek 0,2 mm, posuv byl snížen na 0,07 mm a řezná rychlost zvýšena  
na 250 m/min. 

- Soustružení dvou zápichu šířky 3,1 mm na ø17,2 mm ve vzdálenosti 5 mm  
a 22 mm zapichovacím nožem XLCFN 3202 M3.00. Posuv byl zvolen 0,06 mm 
a řezná rychlost 120 m/min. Otáčky omezené na 1500 1/min. 

- Soustružení dvou drážek s rádiusem 4 mm na dně a s rádiusy 1,25 mm  
na vrchu ve vzdálenosti 2,5 mm a 19,5 mm zapichovacím nožem GFIL 2525 
M05. Pro hrubování byl zvolen posuv 0,050 mm, řezná rychlost 120 m/min  
a šířka záběru 3 mm. Na dokončení je ponechán přídavek 0,1 mm a stejné 
řezné hodnoty. 
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- Upíchnutí prvního oka na délku 13,5 mm upichovacím nožem GFKL 2525 M02. 
Pro upíchnuti byl zvolen posuv 0,06 mm a řezná rychlost 120 m/min. Otáčky 
byly omezené na 1500 1/min. 

- Zarovnání čela druhého oka a vytvoření rádiusu 1,25 mm nožem DCLNL 2525 
M12. Posuv byl zvolen 0,11 mm, řezná rychlost 450 m/min a šířka záběru 
0,5 mm. 

- Soustružení díry na ø11 mm na délce 14 mm a vytvoření rádiusu 6,5 mm 
vnitřním nožem A08K-SCLCR06. Při hrubování byl zvolen posuv 0,120 mm, 
řezná rychlost 160 m/min a šířka záběru 1 mm. Na dokončení je ponechán 
přídavek 0,2 mm, posuv byl snížen na 0,07 mm a řezná rychlost zvýšena  
na 250 m/min. 

- Upíchnutí druhého oka na délku 13,5 mm upichovacím nožem GFKL 2525 M02. 
Pro upíchnuti byl zvolen posuv 0,06 mm a řezná rychlost 120 m/min. Otáčky 
byly omezené na 1500 1/min. 

- Výměna čelistí a upnutí oka za hotovou stranu. Místo čelisti na kulatinu ø30 mm 
za upravené čelisti na menší oka. 

- Zarovnání oka na konečnou délku 13 mm a vytvoření rádiusu 1,25 mm nožem 
DCLNL 2525 M12. Byl zvolen posuv 0,090 mm, řezná rychlost 350 m/min  

- Vytvoření rádiusu 11 mm vnitřním nožem A08K-SCLCR06. Při hrubování byl 
zvolen posuv 0,120 mm, řezná rychlost 160 m/min a šířka záběru 1 mm.  
Na dokončení je ponechán přídavek 0,2 mm, posuv byl snížen na 0,07 mm a 
řezná rychlost zvýšena na 250 m/min. 

 
Obr. 2.30 Hotové oko ø29mm. 

 
2.7 Výrobní čas 

Spotřeba času CNC stroje se dělí na jednotkový a dávkový čas stroje. Jednotkový čas 
CNC stroje se vztahuje k jednotce výroby, nejčastěji k jednomu kusu nebo 
k prováděné operaci. Jednotkový čas se dělí na čas klidu stroje (upínání a odepínání 
obrobku, výměna nástroje), čas chodu stroje (čas programu) a na čas interference 
stroje (pouze u vícestrojové obsluhy). Dávkový čas CNC stroje se rozděluje na čas 
klidu stroje (prostudování výrobní dokumentace, příprava nástrojů) a na čas chodu 
stroje (seřízení stroje, odladění programu). 

Spotřeba jednotkového času CNC pro výrobu oka ø47 mm a oka ø29 mm byla určená 
stopováním času při výrobě. Čas potřebný pro výrobu jednoho oka ø47 mm je 5,3 
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minuty a pro výrobu jednoho oka ø29 mm je 3,41 minuty. Časy jsou uvedené 
v tab. 2.8. 

Tab. 2.8 Výrobní postup pro oko ø47 mm. 

Operace 
Čas [min] 

Oko ø47 mm Oko ø29 mm 
Vysunutí polotovaru a 

upnutí 
0,15 0,15 

Čas prvního programu 
(výroba dvou ok) 

7,76 3,98 

Odebrání ok po 
upíchnutí 

0,1 0,1 

Upnutí oka 0,1 0,1 
Čas druhého programu  0,97 0,5 

Odepnutí oka 0,1 0,1 
Celkem 9,18 4,93 

Dávková spotřeba času CNC byla určená podle času potřebného na přípravu nástroje 
a seřízení stroje. Celkový čas potřebný pro přípravu výroby jedné dávky je u oka 
ø47 mm 90 minut a u oka ø29 mm 100 minut. Při výrobní sérii 20 ks je dávkový čas  
na jeden kus 4,5 minut u oka ø47 mm a 5 minut u oka ø29 mm. Jednotlivé časy jsou 
uvedené v tab. 2.9.  

Tab. 2.9 Výrobní postup pro oko ø47 mm. 

Operace Čas [min] 
Prostudování výrobní 

dokumentace 
10 

Příprava 1 nástroje 10 

Seřízení stroje 20 

Celkový čas výroby potřebný pro výrobu jednoho kusu i seřízení stroje je pro oko ø47 
mm 9,8 minuty a pro oko ø29 mm 8,41 minuty. 

CNC soustruhy obrábí za konstantní řezné rychlosti, a proto se rozlišuje podélné  
a čelní obrábění. Pro výpočet času, kdy je nástroj v řezu, se vychází z poměrů 
uvedených na obr. 2.31. 

 
Obr. 2.31 Jednotkový strojní čas [16]: 

a) podélné soustružení, b) čelní soustružení. 
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Čas podélného obrábění tAS se vypočítá pomocí vzorce (2.3): 

��	 �
�

� ∙ �
 ����� (2.3) 

kde: L [mm] - dráha nástroje, 
 n [1/min] - otáčky za minutu, 
 f [mm]  - posuv na otáčku. 

Čas čelního soustružení za konstantní řezné rychlosti tASv se vypočítá pomocí 
vzorce (2.4): 

��	� �
 ∙ �!"#$%&' − !"#)*&'�

4 ∙ 10+ ∙ ,- ∙ �
 ����� (2.4) 

kde: Dmax [mm] - největší průměr, 
 Dmin [mm] - nejmenší průměr, 
 vc [m/min] - řezná rychlost, 
 f [mm]  - posuv na otáčku. 

Pro některé operace jako upichování je vhodné nastavit omezení otáček  
na přiměřenou hodnotu, a to podle možností stroje. Čas čelního soustružení  
za konstantních otáček se vypočítá pomocí vzorce (2.5): 

��	� �
!"#$%& − !"#)*& 

2 ∙ � ∙ �
 ����� (2.5) 

kde: Dmax [mm] - největší průměr, 
 Dmin [mm] - nejmenší průměr, 
 n [1/min] - otáčky za minutu, 
 f [mm]  - posuv na otáčku. 

Pro potřeby technicko-ekonomického zhodnocení byla vypočítána doba v řezu,  
a to během výroby jednoho kusu pro každý nástroj. Časy jsou uvedené v tab. 2.10. 

Tab. 2.10 Časy obrábění jednotlivých nástrojů. 

Nástroj 
Čas [min] 

Oko ø47 mm Oko ø29 mm 
DCLNL 2525 M12 0,406 0,108 

Vrták Ø20 mm 0,439 - 
Vrták Ø10 mm - 0,258 

A08K-SCLCR06 - 0,438 
A12K – SCLCL 06 0,915 - 

XLCFN 3202 M3.00 0,116 0,127 
GFIL 2525 M05 2,06 0,942 
GFKL 2525 M02 0,373 0,2533 

Celkově  4,31 2,13 
Celkový čas výroby 9,8 8,41 
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2.8 Tvar třísek 

U řezného procesu se kromě výsledného povrchu vytváří také doprovodný produkt 
ve formě třísek. Tvar třísky by měl být takový, aby umožňoval lehkou manipulaci  
a odstranění z prostoru obráběcího stroje, zároveň má zaujímat co nejmenší objem. 
Proto je snaha při obrábění o krátkou třísku. 

 
Obr. 2.32 Tvary třísek [16]. 

Při výrobě ok se tvořila vinutá dlouhá tříska (obr. 2.33), která je nevhodná pro 
skladování a manipulaci. Při obrábění se dlouhá tříska může namotávat na nástroj  
a poškodit břit nástroje nebo poškodit povrch obrobku. Může také způsobit poranění 
obsluhy.  

 
Obr. 2.33 Tvar třísek při obrábění. 

 
2.9 Zhodnocení výroby 

Při výrobě byly zvoleny nástroje dostupné na dílně ÚST VUT. Většina použitých VBD 
nebyla optimální pro obrábění hliníkových slitin, ale pro výrobu prototypové série byly 
dobře použitelné. Pro velkosériovou výrobu by bylo vhodné pořídit VBD vhodné pro 
obrábění neželezných kovů a upravit řezné hodnoty podle doporučení výrobců. 
Výrobní postup je vhodný pro kusovou a malosériovou výrobu, pro velkosériovou 
výrobu není vhodný. 
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3 NÁVRH VELKOSÉRIOVÉ VÝROBY 

Kapitola je věnována návrhu polotovaru, stroje, nástrojů a výrobního postupu pro 
velkosériovou výrobu. 

3.1 Návrh polotovaru pro velkosériovou výrobu 

Sériová výroba má větší požadavky pro volbu materiálu než kusová výroba.  
Je potřeba spočítat normovou spotřebu materiálu, stupeň využití materiálu a určit, jak 
je materiál polotovaru využitý. Uvedené výpočty jsou pro oko ø47 mm. Vypočítané 
hodnoty jsou přehledně uvedené v tab.3.1. Stejné výpočty byly provedeny i pro oko 
ø29 mm. Výsledné hodnoty jsou uvedené v tab.3.2. 

Hmotnost hotového součástí QS byla vypočítána pomocí vzorce (3.1): 

.	 � /	 ∙ 0 �12� (3.1) 

kde: Vs [m3] - objem součásti (určená programem Autodesk Inventor), 
 ρ [kg/m3] - hustota hliníku. 

.	 � 1,2226092 ∙ 1045 ∙ 2800 � 0,0342 12  

Hmotnost přířezu QP byla vypočítána pomocí vzorce (3.2): 

.� �
 ∙ �7�

'

4
∙ 8 ∙ 0 �12� (3.2) 

Kde:  dpv [m]  - průměr polotovaru, 
 l [m]  - délka přířezu součásti. 
 ρ [kg/m3] - hustota hliníku 

.� �
 ∙ 0,05'

4
∙ 0,0235 ∙ 2800 � 0,1292 12  

Hmotnost odebraného materiálu obráběním qO byla vypočítána pomocí vzorce (3.3): 

9: � .� − .	 �12� (3.3) 

9: � 0,1292 − 0,0342 � 0,095 12  

Počet dílu np z tyče byla vypočítána pomocí vzorce (3.4): 

�7 �  
� ;

8  <
 �1=� (3.4) 

Kde: Lt [m]  - délka tyče, 
l [m]  - délka přířezu součásti, 
u [m]   - šířka úpichu. 

�7 �  
2

0,0235  0,002
� 78,43 → 77 1=  

Ztráta materiálu dělením qd byla vypočítána pomocí vzorce (3.5): 

9? �
 ∙ �7�

'

4
∙ < ∙ 0 �12� (3.5) 
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9? �
 ∙ 0,05'

4
∙ 0,002 ∙ 2800 � 0,011 12  

Hmotnost koncového odpadu Qk byla vypočítána pomocí vzorce (3.6): 

.@ �
 ∙ �7�

'

4
∙ 8@ ∙ 0 �12� (3.6) 

Kde: lk [mm] - délka koncového odpadu, 
ρ [mm]  - hustota. 

.@ �
 ∙ 0,05 

'

4
∙ 0,0365 ∙ 2800 � 0,2007 12  

Ztráta materiálu koncovým odpadem qk byla vypočítána pomocí vzorce (3.7): 

9@ �
.@

�7

 �12� (3.7) 

9@ �
0,2007

77
� 0,0026 �12�  

Norma spotřeby materiálu Qm byla vypočítána pomocí vzorce (3.8): 

.# � .	  9:  9?9@ �12� (3.8) 

.# � 0,0342  0,095  0,011  0,0026 � 0,1428 12  

Stupeň využití materiálu kmA byl vypočítán pomocí vzorce (3.9): 

1#� �
�7 × .B

 ∙ �7�
'

4
∙ � ∙ 0

 �%� (3.9) 

1#� �
77 ∙ 0,0342

 ∙ 0,05'

4
∙ 2 ∙ 2800

� 0,2395 � 23,95%  

Tab. 3.1 Vypočítané hodnoty pro oko ø47 mm. 

QS [kg] QP [kg] qo [kg] np [ks] qd [kg] Qk[kg] qk [kg] Qm [kg] kmA 

[%] 
0,0342 0,1292 0,095 77 0,011 0,2007 0,0026 0,1428 23,95 

 

Tab. 3.2 Vypočítané hodnoty pro oko ø29 mm. 

QS [kg] QP [kg] qo [kg] np [ks] qd [kg] Qk[kg] qk [kg] Qm [kg] kmA 

[%] 
0,00813 0,0287 0,02057 120 0,00396 0,0396 0,00033 0,03299 24,65 
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3.2 Doporučený stroj pro velkosériovou výrobu 

Pro sériovou výrobu postačí stejný CNC soustruh SP 280 SY jaký byl použit pro 
výrobu prototypové série. Pro plné využití potencionálu stroje pro výrobu ok by bylo 
vhodné použít soustruh společně s příslušenstvím (podavačem tyčí a vyhazováním 
dílců z pravého vřeteníku).  

3.3 Doporučené nástroje pro velkosériovou výrobu 

U prototypové série nebyly použité VBD vhodné pro obrábění slitin hliníku. Pro 
návrh sériové výroby byly vybrané nástroje a VBD vhodné pro obrábění slitin hliníku. 
Řezné podmínky byly zvoleny podle doporučení výrobce.  

Pro zarovnání čela a obrábění průměru bude použit hrubovací nůž levý DCLNL 
2525 M12-M (obr. 3.1) s VBD CNMG120408-MF1 890 od společnosti Seco. Rozměry 
nože a doporučené řezné hodnoty výrobcem VBD pro obrábění hliníku jsou v tab. 3.3.   

 
Obr.3.1 Hrubovací nůž levý DCLNL 2525 M12-M [17]. 

Tab. 3.3 Rozměry hrubovací nůž levý DCLNL 2525 M12-M a doporučené řezné hodnoty VBD 
CNMG120408-MF1 890 [17]. 

WF 
[mm] 

KAPR 
[°] 

LF 
[mm] H [mm] B [mm] f [mm] ap [mm] vc 

[m/min] 
32 95 150 25 25 0,36 2 420 

Místo monolitního vrtáku ø20 mm z RO bude použit vrták s břitovými destičkami 
SD522-20-40-25R7 (obr. 3.2) s VBD SCGX060204-P2 DP3000 od společnosti Seco. 
Rozměry vrtáku a doporučené řezné podmínky výrobcem v tab. 3.4. 

 
Obr. 3.2 Vrták s břitovými destičkami SD522-20-40-25R7 [17]. 

Tab. 3.4 Rozměry vrtáku a doporučené řezné hodnoty VBD CCGT 120404F-AL, HF7 [17]. 

DC 
[mm] 

LU 
[mm] 

OAL 
[mm] 

DF 
[mm] 

DMM 
[mm] 

LS 
[mm] f [mm] vc 

[m/min] 
20 95 126 35 25 56 0,1 260 
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Místo monolitního vrtáku ø10 z RO bude použit monolitní karbidový vrták ø10 mm 
SD203A-10.0-31-10R1-N (obr. 3.3) od společnosti Seco. Rozměry vrtáku  
a doporučené řezné podmínky výrobcem v tab. 3.5. 

 
Obr. 3.3 Monolitní karbidový vrták ø10mm SD203A-10.0-31-10R1-N [17]. 

Tab. 3.5 Rozměry vrtáku SD203A-10.0-31-10R1-N a doporučené řezné hodnoty. 

DC 
[mm] 

LU 
[mm] 

OAL 
[mm] SIG [°] DMM 

[mm] 
LS 

[mm] f [mm] vc 
[m/min] 

10 31 89 140 10 40 0,38 157 

Pro obrábění vnitřního rádiusu bude použit soustružnický nůž vnitřní A08K-SCLCR06 
(obr. 3.4) s VBD CCGT060204F-AL KX od společnosti Seco. Rozměry nože byly 
zvoleny tak, aby se mohly použít pro oba průměry ok. Rozměry a doporučené řezné 
hodnoty výrobcem VBD jsou v tab. 3.6. 

 
Obr. 3.4 Soustružnický nuž vnitřní A08K-SCLCR06 [17]. 

Tab. 3.6 Rozměry vnitřního nože A08K-SCLCR06 a doporučené řezné hodnoty VBD 
CCGT060204F-AL KX [17]. 

WF 
[mm] 

KAPR 
[°] 

LH 
[mm] 

LF 
[mm] 

DMM 
[mm] 

B 
[mm] 

H 
[mm] f [mm] ap 

[mm] 
vc 

[m/min] 
5 95 12 125 8 7,5 7 0,1 1 450 

Pro tvorbu drážky bude použit zapichovací nůž GFIL 2525 M06 (obr. 3.5) s VBD 
LCMF1606M0-0600-MP 883 od společnosti Seco. Rozměry nože a doporučené řezné 
hodnoty výrobcem VBD pro obrábění hliníku jsou v tab. 3.7. 
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Obr. 3.5 Soustružnický nůž GFIL 2525 M06 [17]. 

 

Tab. 3.7 Rozměry zapichovacího nože GFIL 2525 M06 a doporučené řezné hodnoty VBD 
LCMF1606M0-0600-MP 883 [17]. 

WF 
[mm] 

CW 
[mm] 

CDX 
[mm] 

LF 
[mm] H [mm] B [mm] f [mm] ap 

[mm] 
vc 

[m/min] 
26,5 6 18 150 25 25 0,28 1 290 

Pro tvorbu drážky se použije zapichovací nůž CFZR1002802DJET (obr. 3.6) s VBD 
LCMF280202-0200-FTR6 CP600 od společnosti Seco. Rozměry nože a doporučené 
řezné hodnoty výrobcem VBD pro obrábění hliníku jsou v tab. 3.8. 

 
Obr. 3.6 Upichovací nůž CFZR1002802DJET [17]. 

Tab. 3.8 Rozměry zapichovacího nože CFZR1002802DJET a doporučené řezné hodnoty 
VBD LCMF280202-0200-FTR6 CP600 [17]. 

WF 
[mm] 

CW 
[mm] 

CDX 
[mm] 

LF 
[mm] H [mm] B [mm] f [mm] vc 

[m/min] 
25,4 2 25 152,4 25,4 25,4 0,11 125 

 
3.4 Návrh výrobního postupu pro velkosériovou výrobu 

Pro velkosériovou výrobu bude výhodné upravit výrobní postup a vyrábět oka  
po jednom kusu. Při použití stroje s protivřetenem, vyhazovačem dílců z protivřetene  
a podavačem tyčí se výrobní proces zautomatizuje. Vytvoří se pouze jeden program, 
díky kterému se podstatně zkrátí čas potřebný k manipulací s obrobkem a čas 
potřebný na seřízení stroje. Obsluha stroje bude provádět pouze kontrolu nástrojů, 
dodání materiálu do podavače týčí a odebírání hotových ok. Protože jsou vyráběné 
dvě série ok různých průměrů, bude technologický postup pro velkosériovou výrobu 
naznačen pouze obecně pro výrobu jednoho oka, nezávisle na rozměrech. 
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Technologický postup výroby kluzného oka při sériové výrobě (obr. 3.7): 

1. Zarovnání čela, 
2. Obrábění vnějšího průměru a tvorba rádiusu,  
3. Předvrtání otvoru, 
4. Obrábění půlky vnitřního rádiusu,  
5. Obrábění drážky tvaru U, 
6. Upnutí protivřetenem a upíchnutí, 
7. Zarovnání na délku oka a tvorba rádiusu, 
8. Obrobení druhé půlky vnitřního rádiusu, 
9. Hotová součást. 

 
Obr. 3.7 Návrh velkosériového postupu výroby. 

Výrobní čas sériové výroby bude odhadnut podle jednotlivých času obrábění 
strojů. Tyto časy neudávají celkovou dobu výroby, protože nezahrnují přejezdy 
nástrojů rychloposuvem, výměnný nástroje a dalších činností stroje. Ale pro odhad 
délky výroby je postačující. Ke každému času bylo přičteno cca 1,5 minuty pro výměny 
nástroje a pohyb protivřetena. Odhad času výroby oka ø47 mm je 2 minuty a oka ø29 
mm 1,5 minuty.  

Tab. 2.10 Časy obrábění jednotlivých nástrojů. 

Nástroj  
Čas [min] 

Oko ø47 mm Oko ø29 mm 
DCLNL 2525 M12 0,1279 0,0285 

Vrták Ø20 mm 0,1353 - 
Vrták Ø10 mm - 0,0174 

A08K-SCLCR06 0,2263 0,1159 
GFIL 2525 M05 0,085 0,0375 
GFKL 2525 M02 0,1503 0,0629 

Celkem 0,7246 0,2622 
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4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA SLITIN HLINÍKU 

Existuje velké množství povrchových úprav hliníku. Nejvíce používaná je anodická 
oxidace hliníku. 

4.1 Anodická oxidace hliníku 

Pojmy anodická oxidace a elektrolytická oxidace neboli elox označují totožnou 
metodu povrchové úpravy. Vystavením neupraveného povrchu hliníku vlivům 
atmosféry se na jeho povrchu vytvoří oxidická vrstva. Díky této vrstvě získá materiál, 
za normálních podmínek dobrou odolnost proti korozi. Hliník se řadí mezi neušlechtilé 
kovy, a to kvůli hodnotě jeho standartního potenciálu –1,69 V. Potenciál vytvořené 
vrstvy se posouvá přibližně o 1 V, ke kladným hodnotám. Ochranná vrstva o tloušťce 
0,001 μm se vytvoří na povrchu hliníku během několika sekund. Za jeden den 
dosáhne tloušťka (0,003–0,005) μm a během několika měsíců (0,1–0,5) μm. 
Vytvořená oxidická vrstva nemá velkou tvrdost, a proto jí lze lehce mechanicky nebo 
vlivem atmosférických podmínek poškodit. [7] 

Kvůli snadnému poškození potřebují slitiny hliníku lepší ochranu proti korozi. 
Dobré ochrany lze dosáhnout pomocí elektrolytické oxidace–ELOX, při které dochází 
na povrchu k tvorbě tenké vrstvy oxidů hlinitého (Al2O3). Vzhled a vlastnosti vrstvy 
určuje chemické složení slitiny a její předúprava společně s parametry anodické 
oxidace. Vytvořená vrstva je velmi tvrdá, nevodivá a při použití různých postupů lze 
docílit různého zabarvení vrstvy. [7]  

 
4.2 Metody anodické oxidace 

Existuje mnoho technologických postupů anodické oxidace. V praxi se ovšem 
používá pouze několik variant. Každá varianta má jiný rozsah použité proudové 
hustoty, napětí, teploty lázně elektrolytu a složení elektrolytu. Velké množství metod 
nám umožňuje vytvářet různé povrchové vrstvy s rozdílnými vlastnostmi např.: 

- tloušťka vrstev od (0,3–200) μm (podle použité metody), 
- průhledné vrstvy, 
- barevné vrstvy vytvořené vlastním zabarvením oxidické vrstvy, 
- barevné vrstvy vytvořené barvením, 
- vrstvy s přidanými částicemi. [7] 

Pro popis postupu výroby se používají písmena, G – stejnosměrný proud, W – 
střídavý proud, S – kyselina sírová, X – kyselina šťavelová, SX – kombinace kyseliny. 
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Tab. 4.1 Varianty postupů anodické oxidace [7]. 

Postup Tloušťka 
vrstvy [μm] 

Barva oxidivké 
vrstvy Oblast použití 

Standartní postup 
GS+GSX 5-10 Bezbarvá 

stavebnictví, 
domácí spotřebiče, 

nábytek 

Standartní postup 
GS+GSX-organicky 

barveno 
5-10 Bezbarvá 

stavebnictví, 
domácí spotřebiče, 

nábytek, bytová 
architektura 

Standardní postup 
GS+GSX – elektrolyticky 
barveno v elektrolytu cínu 

(dvoustupňový postup) 

5-10 Světle bronzová až 
černá 

stavebnictví, 
domácí spotřebiče, 

nábytek, bytová 
architektura 

Standardní postup + 
zvláštní stupeň, např 

Spektro-Color-metoda 
elektrolyticky barveno 

v elektrolytu cínu 
(dvoustupňový postup) 

5-10 

Světle bronzová až 
černá+ zelené, 

modré, šedivé, žluté 
a červené odstíny 

stavebnictví, 
domácí spotřebiče, 

nábytek, bytová 
architektura 

Tvrdá anodická oxidace 25-200 Bezbarvá až šedá 
strojírenství, 

automobilový a 
letecký průmysl 

4.2.1 Metody dekorativní anodické oxidace 

- Metoda kyseliny sírové – stejnosměrný proud 
Nejvíce používaná metoda anodické oxidace, označována jako standartní 
metoda. Oxidace probíhá v roztoku kyseliny sírové o koncentraci (180–200) g/l. 
Tloušťky vrstev se pohybují mezi (5–30) μm. Vzniká bezbarvá vrstva s dobrou 
odolností proti opotřebení a vhodná pro venkovní použití. Teplota lázně 
elektrolytu se pohybuje mezi (18-21) °C. Používá se proudová hustota  
(1,2–2) A/dm2 a napětí (13–20) V. [7,18] 

- Metoda kyseliny šťavelové 
V současnosti už málo používaná metoda. Umožňuje vytvořit silnější oxidické 
vrstvy o tloušťce (10–60) μm. Povlak má dobrou odolnost proti opotřebení,  
a díky velkému množství pórů lze povlak dobře barvit. Používá se proudová 
hustota (0,5–3) A/dm2 a minimální potřebné napěti je 50 V. [7, 18] 

- Metoda kyseliny chromové 
Hlavní využití je u součástek v leteckém průmyslu. Oxidace probíhá v roztoku 
kyseliny chromové o koncentraci (20–30) g/l. Vzniká nazelenalý povlak, který 
vyniká dobrou odolností proti korozi a přilnavostí pro následné lakování. 
Tloušťka vrstvy dosahuje (3–8) μm. Teplota lázně elektrolytu je přibližně 40 °C. 
Oxidace trvá 10-20 minut. Používá se proudová hustota (0,3–1) A/dm2 a napětí 
do 50 V. [7, 18] 

- Metoda smaltu 
Anodická oxidace probíhá v elektrolytu na bázi šťavelanu draselno – 
titaničitého, kyseliny borité a kyseliny šťavelové. Vrstvy se mohou barvit pomocí 
organických barviv a mají vzhled smaltu. Vzniká šedobílý povrch, který má 
dobré kluzné vlastnosti. Tloušťka vrstvy dosahuje (10–20) μm. Teplota lázně 
elektrolytu se pohybuje mezi (40–60) °C. Oxidace trvá (10–40) minut. Používá 
se proudová hustota (2–3) A/dm2 a napětí (80–120) V. [7] 
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4.2.2 Tvrdá anodická oxidace 

Tvrdá anodická oxidace, v praxi nazývaná tvrdé eloxování. Používá se  
u součástek, u kterých je potřeba dosáhnout lepších vlastností vrstvy, než jsme 
schopni získat pomocí dekorativního eloxování. Vzniká vrstva s větší tloušťkou, 
zlepšuje se tvrdost a odolnost proti korozi. Tvrdost, otěruvzdornost a tloušťku vrstvy 
ovlivňuje proudová hustota pohybující se mezi (2,5–5) A/dm2 a teplota lázně 
elektrolytu, která je chlazená na –7 až +5 °C. Pro lázeň elektrolytu se používá roztok 
kyseliny sírové o koncentraci (10–20) %. Napětí není pří oxidaci konstantní, začíná se 
na hodnotách kolem 70 V a může se vyšplhat až na 200 V. Doba oxidace se pohybuje 
mezi (10–80) minutami. U tvrdého eloxování vznikají vrstvy o tloušťce 20-150 μm  
a dosahují tvrdosti (350–400) HV, některé až 800 HV. Tvrdá anodická oxidace má 
také dobré izolační vlastnosti, které se využívají v elektrotechnice. [7, 19, 18] 

4.3 Popis vrstvy 

Vytvořená vrstva se skládá ze dvou různých vrstev. Při přeměny hliníku na oxid 
hlinitý vzniká první téměř bezpórovitá dielektrická izolační vrstva. Druhou vrstvu tvoří 
pórovitá krycí vrstva, která vzniká z izolační vrstvy při zpětném rozpouštění 
v elektrolytu. Díky pórovité vrstvě lze vytvořené vrstvy velmi dobře barvit. Izolační 
vrstva se obnovuje stejně rychle jako z ní vzniká krycí vrstva. Pro každý postup 
anodické oxidace je možné dosáhnout jedné dané tloušťky, protože po určité době 
začne převažovat rozpouštění vrstvy v elektrolytu. Krycí vrstvy jsou složené ze 
svazečků kolmě orientovaných k povrchu. Pro znázornění modelu vytváření vrstev je 
nejvíce využívaný model podle Keller-Hunter (obr. 4.1). [7] 

 
Obr. 4.1 Model vrstvy podle Keller – Hunter [7]. 

Při návrhu součásti je potřeba počítat se změnami rozměrů součásti po anodické 
oxidaci. Důvodem je růst části oxidické vrstvy nad povrch součásti. Výsledné zvětšení 
u dekorativního eloxování je přibližně o 1/3 tloušťky vrstvy (obr. 4.2) a u tvrdého 
eloxování přibližně o 1/2. [7] 
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Obr. 4.2 Růst oxidické vrstvy [7]. 

 

4.4 Technologický postup anodické oxidace 

Postup anodické oxidace se skládá s několika technologických procesů, každý 
krok má pak vliv na konečnou kvalitu vytvořené vrstvy. Aby nedošlo k znehodnocení 
některé z lázní, je potřeba dbát na řádný oplach mezi každým krokem postupu. 
Celkový postup anodické oxidace je schematicky znázorněn na obr. 4.3. 

 
Obr. 4.3 Postup anodické oxidace [20]. 
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- Mechanická úprava povrchu 

Mechanická úprava má vliv na konečný vzhled vrstvy, provádí se proto  
u pohledových součástí, kde je kladen důraz na finální úpravu povrchu. Rozlišuje se 6 
různých mechanických úprav povrchu viz tab. 12. [7] 

Tab. 4.2 Přehled mechanických úprav povrchu [7]. 

Označení Úprava 
E1 Broušeno 
E2 Kartáčováno 
E3 Leštěno 
E4 Broušeno a kartáčováno 
E5 Broušeno a leštěno 

 
- Odmaštění 

Provádí se kvůli odstranění všech nečistot (mastnota, vosky, oleje) z povrchu 
součásti. Také je potřeba zbavit se jakýkoliv zbytků po mechanické úpravě. Při 
odmaštění povrchu dochází k fyzikálně chemickým reakcím, které nijak neovlivňují 
povrchovou vrstvu materiálu pouze odstraňují nečistoty, které ulpěly na povrchu. 
Odmaštění se provádí pomocí čistícího prostředku skládajícího se z tenzidu  
a organických nebo anorganických solí. Tenzidy zlepšují smáčení a spolu se solemi 
rozkládají nečistoty. [7] 

- Moření 

Moření je chemická metoda, která má za úkol odstranit část povrchové vrstvy  
a vytvořit tím stejný povrch po celé součásti. Odstraní se i přírodně vytvořená oxidická 
vrstva. Pro zajištění stejného účinku moření po celém povrchu je potřeba, aby byla 
součást řádně očištěna. Jakékoliv rozdíly budou mít za následek vznik nestejnoměrné 
oxidické vrstvy. Na účinnost moření má vliv chemické složení materiálu, složení 
mořicího prostředku, teplota a doba moření. Povrch získává bílý lesklý vzhled. 
Rozlišují se dva typy moření: 

E0 – moření, které lze popsat jako moření s krátkými časy s maximálním 
mořicím účinkem. K očištění povrchu a odstranění oxidické vrstvy.  
E6 – moření má hlavní cíl zploštění povrchu a zlepšení povrchu součásti. [7] 
 

- Zesvětlení (dezoxidace) 

Při moření nedochází k rozpouštění některých legujících prvků, které mohou být 
na povrchu (např. měď, nikl, mangan, železo, hořčík a křemík). Pro dezoxidaci se 
dříve používala kyselina dusičná HNO3 v dnešní době se přechází na nezávadné 
prostředky bez dusičnanů. [7] 

- Anodická oxidace 

Součást se zapojí jako anoda a ponoří se do lázně elektrolytu. (obr. 4.4). Na 
povrchu součásti se vytvoří oxidická vrstva.  Materiál katody bývá z hliníku, olova nebo 
titanu. Plocha katody a anody bývá v poměru 1:1,5. [7] 
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Obr. 4.4 Schéma zapojení součásti při anodické oxidaci [20]. 

 
- Barvení 

Oxidické vrstvy je možné po jejich okamžitém vytvoření obarvit. Vytvořená pórovitá 
vrstva má dobré absorpční vlastnosti a může absorbovat dodané barvivo. Barvivo je 
zachyceno v oxidické vrstvě, a ne na ní, a proto nehrozí, že by došlo k jejímu 
odlupování. Bylo vyvinuto několik postupů. Mezi hlavní patři: 

- Adsorpční anorganické chemické barvení, 
- Adsorpční organické barvení, 
- Integrální barvení, 
- Elektrolytické barvení, 
- Kombinované barvení, 
- Interferenční barvení. [7] 

 
Obr. 4.5 Schématické znázornění metod barvení [7]. 



 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SLITIN HLINÍKU 
 

45 ÚST FSI VUT v Brně 

- Utěsnění oxidické vrstvy 

Posledním krokem v postupu anodické oxidace je uzavření oxidických vrstev. Při 
utěsnění dojde k uzavření pórovité vrstvy oxidu. Při správném utěsnění dosáhne 
vrstva nejlepší odolnosti proti korozi a dobré mechanické odolnosti. Uzavřením barvy 
v pórech se docílí stálosti barvy a odolnosti proti světlu a venkovnímu prostředí. 
Používají se 4 hlavní metody na utěsnění oxidické vrstvy: 

- Utěsnění v horké vodě při min. 97 °C, 
- Utěsnění v roztocích kovových solí, 
- Utěsnění za nízkých teplot, 
- Utěsnění v roztocích kovových solí při teplotě od (28–32) °C. [7] 

4.5 Povrchová úprava ok prototypové série 

Kluzná oka se používají ve venkovním a zároveň často i ve vlhkém a slaném 
prostředí. Samovolně vzniklá ochranná vrstva by byla neustále při pohybu lana 
narušovaná a v různých prostředí by neposkytovala potřebnou odolnost proti korozi. 
Proto je potřeba navrhnout vhodnou povrchovou úpravu ok. Mezi požadavky  
na povrch ok patří dobrá otěruvzdornost, tvrdost a odolnost proti korozi. Tyto vlastnosti 
dosahují nejlepších výsledků u tvrdého eloxování. Proto bylo pro povrchovou úpravu 
ok vybráno právě tvrdé eloxování. V České republice existuje velké množství firem, 
které nabízejí eloxování. Ve většině případů se jedná o dekorativní eloxování.  
Na tvrdé eloxování se zaměřuje pouze několik firem, z toho část využívá eloxování 
pouze pro svoje vlastní výrobky. Firmy, které provádí komerční tvrdé eloxování, byly 
kontaktované a požádané o nacenění tvrdého eloxu pro deset ok z prototypové série. 
Nakonec byly vybrané firmy PBS Velká Bíteš a.s., Bomex – CZ s.r.o. a Meopta – 
optika s.r.o. Do každé firmy bylo poslané 5 ok ø47 mm a 5 ok ø29 mm. 

4.5.1 Zhodnocení vytvořených povlaků 

- PBS Velká Bíteš a.s.  

Vznikl tvrdý elox černé barvy. Upnutí při eloxování bylo za vnější průměr. Na vrstvě 
jsou patrné bílé tečky velké několik desetin milimetru (obr. 38). Důvodem vzniku vady 
mohlo být několik, např. špatné odmaštění, moření nebo nekvalitní oplach. 

 
Obr. 4.6 Tvrdý elox od PBS Velká Bíteš a.s. 
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Obr. 4.7 Bíle tečky na tvrdém eloxu. 

 
- Bomex – CZ s.r.o. 

Vznikl tvrdý elox odstínu zelené barvy. U každého průměru ok vznikl jiný odstín.  
Rozdílné barvy vznikly, protože oka byla eloxováné při různých várkách, u kterých 
bylo použité jiné barvivo. Upnutí při eloxování za vnější průměr oka. Na povrchu oka 
nejsou viditelné žádné vady.  

 
Obr. 4.8 Tvrdý elox od Bomex – CZ s.r.o. 
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- Meopta – optika s.r.o. 

Vznikl tvrdý elox šedivé barvy. Upnutí za vnější průměr. U ok ø47 mm jsou viditelné 
vady v podobě pruhu od bodu, kde bylo oko upnuto. Obzvlášť u ok ø29 mm je tento 
pruh velmi výrazný (obr. 4.10). Důvodem vzniku vady může být více třeba špatné 
odmaštění, moření nebo nekvalitní oplach.  

 
Obr. 4.9 Tvrdý elox od Meopta – optika s.r.o. 

 
Obr. 4.10 Pruhy na tvrdém eloxu. 
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5 TESTOVÁNÍ OK 

U ok tvrdost povlaku není nejdůležitější vlastností. Hlavní vlastností, kterou povlak 
potřebuje, je otěruvzdornost a odolnost proti korozi. U odolnosti proti korozi je velmi 
důležité prostředí, které ovlivní výslednou odolnost. Při testování byl cíl navrhnout  
a vyrobit zařízení, které by co nejvěrohodněji napodobilo způsob namáhání oka. 
Kluzné oko se používá u lan s minimálním pohybem, a proto se při testování volí co 
nejpomalejší pohyb lana. Nižší rychlost lana je také potřeba kvůli vzniklému teplu, 
které vzniká třením při pohybu lana po oku.  

5.1 Výroba testovacího zařízení 

Výroba testovacího zařízení proběhla v dílně UST na VUT v Brně. Pro výrobu byla 
použita sloupová vrtačka TOS VS 32. Technické parametry vrtačky: 

- Rozměry stroje: 620x1110 mm, 
- Váha stroje: 630 kg, 
- Otáčky vřeten: (56–2240) 1/min, 
- Výkon el. motoru: 1,6 kW. [21] 

Pro přenos točivého pohybu z vřetena na lano byla použita řemenice SPZ 100-1 
1210, která byla upnutá do vřetena vrtačky pomocí šroubu a matky. Řemenice byla 
vystředěná s přesností 0,3 mm na otáčku pomocí úchylkoměru. Na testování bylo 
použité stejné lano, jaké se požívá na jachtách. Pro potřeby testování bylo spleteno 
do nekonečné smyčky. Napnutí lana bylo docíleno vytočením vřetena vrtačky. Upnutí 
oka ke stolu vrtačky bylo docíleno strojním svěrákem připevněným pomocí T drážek. 
Samotné oko bylo upnuto ke svěráku pomoci šroubu, který byl upnutý do čelistí 
svěráku. Aby nedošlo k poškození oka upínací silou byly, jako podložky při dotahování 
matice, použité dvě dřevěné desky.  

 
Obr. 5.3 Testovací zařízení. 
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5.2 Průběh a výsledky testování povrchové úpravy ok 

Byla vybrána 4 oka pro porovnání úběru vrstvy. Tři oka s povrchovou úpravou  
a jedno bez povlaku. Pro účely testování byla označena čísly: 

- 1 – Oko s povlakem od Bomex – CZ s.r.o., 
- 2 – Oko s povlakem od PBS Velká Bíteš a.s., 
- 3 – Oko s povlakem od Meopta – optika a. s., 
- 4 – Oko bez povrchové úpravy. 

Pro testování byly na vrtačce nastavené minimální otáčky tj. 56 1/min. Průměr 
řemenice byl 100 mm. Výsledná rychlost lana v je vypočítána pomocí vzorce (4.1).  

, �  
 ∙ � ∙ �

60
 ��/=� (4.1) 

Kde  d – průměr řemenice  
n – otáčky vrtačky 

, �  
 ∙ 0,1 ∙ 56

60
� 0,29 �/=  

Během přípravy testování se ukázalo jako velmi problematické měření úběru 
povrchu. Otěruvzdornost měla být vyhodnocena podle rychlostí ztenčování vrstvy 
tvrdého eloxu, protože povrchová vrstva byla velmi tenká bylo použito měřidlo 
s odpovídající přesností. Jelikož byla sledována změna tloušťky vrstvy, tak se jako 
ideální ukázalo měření pomocí úchylkoměru vynulovaného pomoci koncových měrek 
na známou hodnotu a pak se při měření sledoval rozdíl od nuly. K měření byl použit 
setinový úchylkoměr vynulovaný na hodnotu 37,5 mm. 

 
Obr. 5.4 Ukázka měření pomoci úchylkoměru. 

Pro testování byly navrhnuté tři různé podmínky testování. První bylo testování při 
pokojových podmínkách a použito suché a neznečištěné lano. 

 



 

TESTOVÁNÍ OK 

50 ÚST FSI VUT v Brně 

- První test 

První 3 hodiny testování každého oka byla měněná po 30 minut. Následně se 
nechalo hodinu v kuse a pak 2 hodiny. Zpočátku poměrně časté mění ok probíhalo 
z důvodu měření a také kvůli vysoké teplotě kterou oka dosahovali. Každé oko bylo 
testováno celkově 6 hodin. U 4 různých ok vychází celkově 36 testovacích hodin. 
Naměřené hodnoty jsou u vedené v tab. 5.1.  

Tab. 5.1 Naměřené hodnoty u prvního testu. 

 Rozměr oka (rozdíl od předchozí hodnoty) [mm] 
Čas [min] 1 2 3 4 
Počáteční 

rozměr 
37,728 37,76 37,745  37,695 

30 37,725 (0,003) 37,755 (0,005) 37,743 (0,002) 37,69 (0,005) 
60 37,722 (0,003) 37,752 (0,003) 37,74 (0,003) 37,688 (0,002) 
90 37,718 (0,004) 37,752 (0) 37,74 (0) 37,685 (0,003) 

120 37,715 (0,003) 37,75 (0,002) 37,735 (0,005) 37,682 (0,003) 
160 37,71 (0,005) 37,748 (0,002) 37,732 (0,003) 37,682 (0) 
180 37,71 (0) 37,745 (0) 37,73 (0,002) 37,68 (0,002) 
240 37,71 (0) 37,745 (0) 37,73 (0) 37,68 (0) 
360 37,71 (0) 37,745 (0) 37,73 (0) 37,68 (0) 

Celkový 
ůběr 

0,018 0,012 0,015 0,015 

Z naměřených hodnot jde vidět že při testování se přibližně po 2 hodinách 
testování přestalo docházet k úběru povrchu až se ustálil na konstantní hodnotě. 
Prvotní úběr byl způsoben leštěním povrchu oka. Za pokojových podmínek je odolnost 
proti otěru velmi dobrá. Proto bylo testování za daných podmínek ukončeno. Nejmenší 
hodnota úběru je u oka 2. 

- Druhý test 

Pro další testování byl pokus o napodobení podmínek mořského prostředí tím, že 
lano bylo namočeno do solného roztoku. Vytvořený solný roztok obsahoval 35 g soli 
na 1 l vody. Přibližně stejný obsah soli, jaký obsahuje mořská voda. Cílem bylo pomoct 
abrazivnímu účinku lana pomocí krystalu soli. Tento způsob se ukázal pro testování 
nevhodný už u prvního oka. Lano při tření rychle vyschlo a na povrchu vznikl povlak 
soli (obr. 5.5) Nově vzniklý povrch ze soli částečně chránil oko před poškození otěrem, 
ale jeho povrch zdaleka nebyl tak hladký jak povrch oka. Kluzné oko v podstatě ztratilo 
svojí hlavní funkci pohyblivé spojení dvou lan s minimálním třením a docházelo 
k velkému poškozování lana. 
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Obr. 5.5 Povlak vytvořený soli. 

Protože nebylo možné zajistit při testování obnovování vlhkosti lana a zabránění 
tvorby povlaku soli na povrchu oka, tak se v testování dalších ok se nepokračovalo.  

- Třetí test 

U výškových prací a horolezectví může dojít při používaní lana k znečistění pískem 
nebo hlínou. Poslední testování je proto navrhnuto tak, aby se vyzkoušela odolnost 
tvrdého eloxu při znečistění zrnky písku, které zlepší abrazi lana. Požadované 
znečištění bylo napodobeno pomocí brusné pasty CT 600 od firmy Probrus. Hrubost 
pasty je F 600. Brusná pasta byla ve velmi malém množství nanesena na lano. Po 
každém oku bylo obnoveno malé množství pasty na lanu, aby se obnovily brusné 
schopnosti pasty a pro každé oko byly zajištěné stejné podmínky. Každé oko se 
testovalo 30 minut. Delší testování nebylo nutné, protože u všech ok došlo 
k odstranění tvrdého eloxu. Výsledné hodnoty úběru jsou uvedené v tab. 5.2. 

 
Obr. 5.6 Oka 1-4 (zleva do prava) po třetím testu. 
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Tab. 5.2 Naměřené hodnoty úběru u třetího testu. 

Čas [min] 
Rozměr oka [mm] 

1 2 3 4 
Poč. rozměr 37.71 37,745 37,73 37,68 

30 37,46 37,48 37,45 37,35 
Celkový úběr 0,25 0,265 0,28 0,33 

U všech ok s povrchovou úpravou došlo k podobnému úběru materiálu. 
Velikost plochy, na které došlo ke zmizení povlaku tvrdého eloxu není stejný. Nejméně 
ubraného povlaku je na 1. oku. U ok 2 a 3 došlo k velmi podobnému úběru. U 4. oka 
bez povrchové úpravy došlo k největšímu úběru materiálu. 

5.3 Zhodnocení testování ok 

Z prvního testu lze usoudit, že hliník má za normálních podmínek dobrou 
otěruvzdornost a není ji potřeba zlepšovat pomocí povrchové úpravy tvrdým eloxem. 
Jeho hlavní funkcí u kluzných ok je zlepšení odolnosti proti korozi a tím zlepšení 
životnosti samotných ok. Z výsledku posledního testu jde jasně vidět, že na 
opotřebení oka má velký vliv samotné lano. U lan, která budou použita s kluznými oky 
je potřeba dbát na jejich kvalitu. Při testování docházelo k podstatnému zahřívání ok, 
pokud by se lano na podobně rozehřátém oku zastavilo na delší dobu mohlo by dojít 
k jeho poškození.  
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6 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Kapitola se věnuje ekonomickému zhodnocení výroby kluzného oka. Výsledná 
cena oka se určí jako součet jednotlivých položek potřebných pro výrobu. Patří mezi 
ně cena materiálu, práce obsluhy, energie, stroje, nástroje a kooperace. Byla určená 
výrobní cena jednoho oka z prototypové série u obou průměrů a odhadnutá cena pro 
velkosériovou výrobu (tab. 6.1). Výrobní cena se skládá z: 

- Ceny hmotnosti materiálu potřebného pro výrobu jednoho oka je. Cena 1 kg 
materiálu je 171 Kč, 

- Hodinové sazby pracovníka 180 Kč/hod, 
- Ceny spotřebované energie je získána podle výkonu CNC stroje a ceny 

průměrné ceny za rok 2019. Cena za 1 kWh je přibližně 4,58 Kč a výkon stroje 
je 22kW, [22] 

- Ceny nástrojů na výrobu jednoho kusu, 
- Ceny tvrdého eloxování jednoho kusu. 

Tab. 6.1 Výrobní ceny pro jednoho oka. 

 Položka 
Cena [Kč] 

Prototypová výroba Velkosériová výroba 
Oko ø47 mm Oko ø29 mm Oko ø47 mm Oko ø29 mm 

Materiál 25,7 5,94 25,7 5,94 
Pracovník 28,42 24,39 5,8 4,35 
Energie 16,46 14,12 3,36 2,52 
Nástroje  97,30 46,71 100,65 34,12 

Tvrdý elox 18 6 18 6 
Výrobní cena 185,87 91,16 153,51 52,93 

 

6.2 Porovnání s konkurencí 

Pro porovnání nákladu s konkurencí jsou v tab. 6.2 uvedené prodejní ceny ok 
podobných průměrů od firmy Antal a Rostan. Porovnání je však jen orientační, protože 
pro oka byla vypočítána pouze výrobní cena. Náklady na fixní podnikové náklady, 
marži a DPH běžně tvoří (80-100) % ceny výrobku. Pro odhad počítáme s 100%. 

Tab. 6.1 Prodejní ceny konkurence [23] [24]. 

Přibližní 
průměr oka 

[mm] 

 Prodejní cena [Kč] Odhad prodejní ceny [Kč]  
Antal Rostan Prototypová série Velkosériová 

výroba 
30 456 313 182 105 

50 560 449 371 306 
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7 DISKUSE 

V rámci diplomové práce byla vyrobená prototypová série ok dle navrhnutého 
výrobního postupu. Výroba proběhla bez problému. U prototypové série se kladl důraz 
více na kvalitu provedení, než na výslednou cenu. Hlavním cílem výroby prototypové 
série bylo vyrobit zkušební kusy pro testování ok. Výsledná doba výroby jednoho oka 
ø47 mm byla 9,8 minut a jednoho oka ø29 mm 8,41 minut.  

Pro velkosériovou výrobu bylo navrhnuto použití stroje s protivřetenem, 
podavačem tyčí a vyhazovačem z pravého vřetena. S takto vybaveným strojem lze 
výrobu ok podstatně automatizovat. Použití vybraných nástrojů pro velkosériovou 
výrobu se více vyplatí i přes vyšší pořizovací cenu nástrojů, než které byly použité  
pro prototypovou výrobu.  

Vybraný polotovar nemá moc dobré využití materiálu na výrobu jednoho kusu. U oka 
ø29 mm bylo využití pouze 24,65 % a u oka ø47 mm 23,95 %. Takové využití je pro 
technologii obrábění příliš nízké. Pro velkosériovou výrobu by bylo vhodné navrhnout 
polotovar trubky se silnou tloušťkou stěny, a tak ušetřit za materiál odebraný při vrtání 
a samotný vrták. Takový profil by musel být vyrobený na zakázku a jeho cena by byla 
dražší, takže bylo by potřeba spočítat od kolika kusů se vyplatí.  

Na provedení povrchové úpravy byly vybrány tři firmy, a to kvůli testování 
vytvořených povrchových vrstev. Vrstvy tvrdého eloxu byly při testování velmi 
podobné. U prvního testu byl nejmenší úběr tvrdého eloxu od PBS Velká Bíteš a.s.  
a při třetím testu byl nejmenší úběr tvrdého eloxu od Bomex - CZ s.r.o. Další možnosti 
posouzení kvality jednotlivých povrchů je zkouška mikrotvrdosti a změření tloušťky 
vrstvy. Pro zákazníky je také velmi důležitý výsledný vzhled ok. Nejlépe vypadající 
povrch je u oka s tvrdým eloxem od firmy Bomex - CZ s.r.o. Pro zhodnocení správnosti 
výběru slitiny hliníku by se provedla pevnostní zkouška. Dále by se oka otestovala při 
použití na jachtě, díky tomu by se získala zpětná vazba přímo od uživatele.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala návrhem technologie výroby prototypové série kluzného 
oka a návrhem sériové výroby. Návrhem a testování povrchové úpravy. Při práci bylo 
dosaženo následujících výsledků. 

Byly stanovené rozměry dvou ok a vytvořeny výrobní výkresy. Jako materiál ok byla 
vybrána slitina hliníku EN AW 7075 s tepelnou úpravou T6 dle normy ČSN EN 573-1. 
Byly zvoleny průměry polotovaru ø50 mm a ø30 mm pro výrobu prototypové série. 
Pro výrobu byly vybrané výrobní stroje a nástroje z možností dílny ÚST VUT FSI 
v Brně. U nástrojů byly stanoveny řezné podmínky a upravené pro obrábění hliníku  
a tvorby hladkého povrchu. U prototypové série byl určen čas potřebný pro výrobu 
jednoho oka. Výroba jednoho oka ø47 mm zabrala 9,8 minut a ø29 mm 8,41 minuty. 

Jako povrchová úprava ok byl vybrán tvrdý elox. Tvrdé eloxování bylo zajištěno  
u firem PBS Velká Bíteš a.s., Bomex – CZ s.r.o. a Meopta – optika s.r.o. Testování 
proběhlo na vyrobeném testovacím zařízení. Testováno bylo jedno oko s povrchem 
od každé společnosti a jedno bez povrchové úpravy. Testování povrchu ok proběhlo 
za třech různých podmínek. Při prvním testu k nejmenšímu úběru došlo na oku 
s povrchovou úpravou od PBS Velká Bíteš a.s. Druhý test nepřinesl žádné výsledky, 
proto byl ukončen. Při třetím testu byl nejmenší úběr u oka s povrchovou úpravou od 
Bomex – CZ s.r.o. Celkově nejlépe dopadla povrchová úprava od firmy Bomex – CZ 
s.r.o. 

Vypočítaná výrobní cena pro jedno oko ø47 mm je 185,87 Kč a oka ø29 mm 91,16 
Kč. Prodejní cena byla odhadnutá na 371 Kč (oko ø47 mm) a 182 Kč (oko ø29 mm). 
Pro navrhovanou velkosériovou výrobu je výrobní cena jednoho oka ø47 mm 
je 153,51 Kč a oka ø29 mm 52,93 Kč. Prodejní cena  byla  odhadnuta na 306 Kč (oko 
ø47 mm) a 105 Kč (oko ø29 mm). 
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Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
ø - Průměr 
Rp 0,2 MPa Mez kluzu 
Rm MPa Mez pevnosti  
A % Tažnost 
Pc mm Přídavek na průměr 
dSMAX mm Největší průměr na součásti 
dPV mm Průměr polotovaru 
VBD - Vyměnitelná břitová destička 
rε mm Poloměr špičky nástroje 
f mm Posuv 
ap mm axiální šířka záběru ostří 
vc m/min řezná rychlost 
RO - Rychlořezná ocel 
CNC - Computer numerical control 
L   mm Dráha nástroje 
n 1/min Otáčky   
Dmax   mm Největší průměr 
Dmin mm Nejmenší průměr 
QS kg Hmotnost hotové součásti 
Vs m3 Objem součásti 
ρ kg/m3 Hustota  
QP kg Hmotnost přířezu 
qO   kg Hmotnost odebraného materiálu 
np   ks Počet dílu 
Lt   mm Délka tyče 
l   mm Délka přířezu součásti 
u   mm Šířka úpichu 
qd   kg Hmotnost ztráty materiálu dělením 
Qk   kg Hmotnost koncového odpadu 
lk   mm Délka koncového odpadu 
qk   kg Hmotnost ztráty materiálů koncovým odpadem 
Qm   kg Norma spotřeby materiálu 
kmA  % Stupeň využití materiálu 
ÚST - Ústav strojírenské technologie 
VUT - Vysoké učení technické 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Výkres součásti Oko ø47 mm, č. v. A4_20_02_20_47
Příloha 2 Výkres součásti Oko ø29 mm, č. v. A4_20_02_20_29 
Příloha 3 Výrobní program OKO 
Příloha 4 Výrobní CNC program OKO2 
Příloha 5 Výrobní CNC program OCKO 
Příloha 6 Výrobní CNC program OCKO 2


