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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem technologie vystružování otvorů v hydraulických 

komponentech s vysokými požadavky na rozměrovou a tvarovou přesnost. Cílem práce je 

porovnat produktivitu, efektivitu a přesnost operace vystružování realizovaného 

výstružníkem ze slinutého karbidu a nově navrženým výstružníkem kombinujícím dva 

cermety na řezné části nástroje. Pomocí výpočtů a zpracováním naměřených dat bylo 

zjištěno, že nový nástroj je oproti původnímu výrazně ekonomicky výhodnější při 

zachování nebo zlepšení kvality výsledného otvoru, zejména pak drsnosti povrchu. 

Klíčová slova 

vystružování, výstružník, obrábění otvoru, cermet, slinutý karbid 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the design of the hole-making technology for hydraulic 

components that are specific for its high requirements on size and shape accuracy. The aim 

of diploma thesis is to compare the productivity, efficiency and accuracy of reaming with 

two different reamers – the solid carbide reamer and the newly designed reamer that 

combines two cermets on cutting part of the tool. In the practical part, the data analyses 

and calculations were made. It was discovered that the newly designed tool brings 

economic benefits while the qualities of final hole are improving or remaining at the same 

level.  

Key words 

reaming, reamer, hole-making, cermet, solid carbide 
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ÚVOD 

Diplomová práce byla realizována při obrábění komponentů hydromechanických systémů 

společnosti Danfoss Power Solutions a.s. Pro správnou funkčnost těchto součástek je 

požadováno obrábění s vysokou přesností a kvalitou obrobených ploch. Při sériové výrobě, 

kterou firma Danfoss Power Solutions a.s. realizuje, je kladen velký důraz na časovou 

a finanční náročnost každé operace. 

Pro finální obrábění otvoru elektromagneticky řízeného ovladače hydromotorů byl 

původně používán výstružník ze slinutého karbidu s příslušnými řeznými podmínkami. 

Nová technologie uvedla do výroby výstružník kombinující dva cermety v řezné části 

nástroje se speciálně navrženou geometrií a vhodnými řeznými podmínkami. 

Tato diplomová práce má za úkol porovnat a vyhodnotit dříve používanou technologii 

výroby s technologií po zavedení nového nástroje a optimalizaci řezných podmínek 

pro otvor elektromagneticky řízeného ovladače hydromotorů. Tento otvor je specifický 

zvýšenými nároky na drsnost povrchu a na rozměrovou a tvarovou přesnost.  

První část práce obsahuje teoretická východiska pro část praktickou. V druhé části práce 

jsou popsány vlastnosti obou analyzovaných výstružníků a obráběcího procesu. Podstatnou 

část práce tvoří zpracování hodnot získaných z měření obrobených otvorů při sériové 

výrobě komponentů hydromechanických systémů firmy Danfoss Power Solutions a.s. 

V závěru práce je vyhodnocena produktivita a efektivita obou variant.  

Pro účely této práce jsme stanovili hypotézu, že po zavedení nové technologie bude podíl 

nevyhovujících výrobků nižší něž při obrábění původní technologií a současně nová 

technologie sníží časovou a finanční náročnost operace vystružování.  
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1 OBRÁBĚNÍ OTVORŮ VÁLCOVÉHO TVARU  

Otvory válcového tvaru jsou ve strojírenství velmi často vyskytujícím se prvkem. Mají 

velmi širokou škálu využití. Slouží jako prostory pro spojovací materiál, pro umístění 

čepů, ložisek, vedení hřídelů, stykové plochy lisovaných spojů, mazací otvory, dopravní 

systémy plynů, kapalin i sypkých materiálů. 

Dle způsobu používání otvoru záleží na geometrické i rozměrové přesnosti a kvalitě 

vzniklého povrchu. Jednotlivé způsoby výroby otvorů zajistí dosažení kvality určitého 

rozsahu. V tabulce č. 1 jsou uvedeny orientační dosažitelné tolerance a drsnosti povrchu 

vnitřních rotačních povrchů různými způsoby výroby.  

Tabulka č. 1 Dosažitelné přesnosti obrábění [1, 2, 3]. 

Způsob výroby Dosažitelná tolerance IT Drsnost povrchu Ra v μm 

Vrtání spirálovým vrtákem 8 až 10 6,3 až 12,5 

Vrtání skládaným vrtákem 7 až 10 3,2 až 6,3 

Vnitřní soustružení 7 až 9 0,4 až 1,6 

Vyhrubování 7 až 10 1,6 až 6,3 

Vystružování 5 až 7 0,8 až 1,6 

Vnitřní broušení 3 až 6 0,05 až 0,4 

Honování 3 až 5 0,05 až 0,1 

Válečkování - 0,1 až 0,35 

 

V minulém století se vžil nejběžnější sled operací výroby otvorů válcového typu 

s požadovanou tolerancí IT 7 až IT 9 v pořadí: vrtání-vyhrubování-vystružování (obrázek 

č. 1). Operace vyhrubování se pro výrobu děr o průměru do 10 mm zpravidla vynechávala. 

Dnes se podniky snaží minimalizovat počet operací vrtáním otvorů na přesnějších strojích 

a přesnějšími vrtáky a eliminovat nutnost vyhrubování do několikanásobně větších 

průměrů. 

 

Obrázek č. 1 Sled operací výroby otvoru [4]. 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 12 

1.1 Vrtání 

Vrtání je hlavní operací při výrobě otvoru. Během vrtání dochází zpravidla k odebírání 

největšího množství materiálu. Počet nástrojů, kterými budeme otvor tvořit a zvětšovat, 

volíme dle rozměru vznikající díry, výkonu stroje, způsobu upnutí obrobku, vlastností 

obráběného materiálu a dalších parametrů.  

Předvrtání středícím vrtákem je operace předcházející vlastnímu vrtání, která slouží 

ke správnému najetí vrtáku do materiálu a dosažení správné rozměrové, polohové 

i geometrické (osové) přesnosti vzniklého otvoru. Moderní nástroje umožňují vrtání 

do plného materiálu v jediné operaci, bez předcházejícího předvrtávání, nebo vrtání 

středících důlků - v takové jakosti vyvrtané díry, která činí následná obrábění, prováděná 

za účelem dosažení přesnosti rozměrů a dobré jakosti obrobeného povrchu - v mnoha 

případech zbytečnými [5]. 

Vrtání se dnes nejčastěji uskutečňuje v multifunkčních obráběcích centrech, v některých 

případech lze například provádět vrtání na soustruhu, pokud je vznikající díra v ose rotace 

obrobku.  

Nástroje-vrtáky se vyrábí v široké škále velikostí a provedení. Jejich konstrukce je 

navržena tak, aby co nejvíce vyhovovaly požadovanému způsobu obrábění. Používané 

vrtáky se mohou lišit způsobem vnitřního vedení chladicí kapaliny, počtem břitů, 

vyměnitelností hlav, způsobem upnutí a geometrií řezné části nástroje. Příklady sortimentu 

vyráběných vrtáků od firmy GÜHRING, s.r.o., představuje obrázek č. 2. 

 

Obrázek č. 2 Sortiment vrtáků společnosti GÜHRING, s.r.o. [6]. 

1.1 Vnitřní soustružení otvorů 

Soustružení děr se provádí buď na předobrobených dírách, nebo na již existujících dírách 

v odlitcích, výkovcích nebo výliscích. Tento způsob obrábění se doporučuje v první řadě 

tam, kde se vyžadují úzké tolerance rozměrů a kvalitní obrobený povrch [5]. Výhoda 

tohoto typu operace je široký rozsah průměrů, které lze takto obrábět, limitovaných často 

pouze pracovním prostorem soustruhu. Rovněž lze jedním soustružnickým nástrojem 

obrábět různě velké průměry otvorů. 

 

1.2 Vyhrubování otvorů 

Vyhrubování je operace, při které dochází ke zpřesnění již předobrobeného otvoru, který 

byl vytvořen nejčastěji vrtáním. Nástroj pro vyhrubování se nazývá výhrubník. Zpravidla 

mívá spirálovitý tvar. Obráběcími stroji užívanými pro vyhrubování jsou vrtačka, soustruh 

nebo multifunkční obráběcí centrum.  
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1.3 Vystružování 

Vystružování slouží ke zvýšení jakosti vyvrtaného otvoru. Zvětšení průměru je přitom 

nepatrné. Jsou dosažitelné třídy tolerance IT 7 až IT 5 [2]. 

 

1.3.1 Druhy výstružníků  

Výstružníky se od sebe výrazně liší v závislosti na způsobu jejich technologického 

nasazení a požadované finální přesnosti obrobeného otvoru. Můžeme je dělit na: 

strojní/ruční, podle počtu břitů, podle tvaru stopky, s rovnými zuby nebo zuby 

ve šroubovici, stavitelné/nestavitelné, atd. 

Základní typy výstružníků jsou [1]: 

 Ruční výstružníky - zpravidla s válcovou stopkou zakončenou čtyřhranem. 

 Strojní výstružníky - s kuželovou stopkou nebo nástrčné. 

 Rozpínací výstružníky - obvykle mají duté těleso a jsou v podélném směru mezi 

jednotlivými zuby rozříznuté. Vtlačováním kužele do kuželové díry v tělese se 

výstružník rozpíná a zvětšuje se tak jeho průměr obalové kružnice zubů. Rozpínací 

výstružníky se s výhodou používají při opravách a renovaci strojních dílů. 

 Stavitelné výstružníky - mívají zuby posuvné v drážkách na kuželové ploše tělesa 

výstružníku. Posouváním zubů v jednom nebo druhém směru se průměr obalové 

kružnice zvětšuje nebo zmenšuje. 

 Výstružníky jednobřité - mají v tělese mechanicky upevněnou břitovou destičku 

ze slinutého karbidu a dva vodící plátky, rovněž ze slinutého karbidu.  

Všechny zmíněné typy se mohou v konstrukci a použití materiálu výrazně lišit. Zde jsou 

uvedeny pouze příklady některých uzpůsobení.  

 

1.3.2 Geometrie výstružníků 

Tělo pracovní části výstružníku je rozděleno několika drážkami, sloužícími k přívodu 

kapalin a odvodu třísek (obrázek č. 3). Řezná část je naostřena na požadovaný úhel 

nastavení. Po řezné části následuje část kalibrovací, která slouží k obrobení nerovností 

vzniklých po průchodu řezné části. Zbytek těla má kuželovitý tvar, aby se zabránilo 

vysokého tření nástroje o obrobenou plochu. Kuželovitost se pohybuje přibližně 

na hodnotě 2 až 5 minut.  

Počet zubů má vliv na výkonnost obrábění, ale také na schopnost přivádět dostatečné 

množství procesní kapaliny a odvádět všechny třísky z oblasti řezu. Výstružník s více zuby 

má při zachování stejného posuvu na zub vyšší hodnotu posunu na otáčku, tudíž obrobení 

stejně velké plochy bude rychlejší. Jednotlivé břity výstružníku jsou nerovnoměrně 

rozmístěny, čímž se zabraňuje vzniku hranatosti vystružované díry [7]. 
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Obrázek č. 3 Geometrie řezné části výstružníku [8] 

 

1.3.3 Materiály výstružníků 

Dalším faktorem ovlivňujícím především životnost výstružníku je materiál, ze kterého je 

výstružník vyroben. Výstružníky se vyrábí celistvé, s pájenými břity nebo s vyměnitelnými 

břitovými destičkami. Ruční a některé typy strojních výstružníků (celistvé) se vyrábějí 

nejčastěji z rychlořezné oceli. Výstružníky s pájenými břity mívají tyto břity ze slinutých 

karbidů nebo cermetů, popřípadě z CBN a PKD. Hojně užívané je u výstružníků 

povlakování. Povlakování může výrazně zvýšit životnost výstružníku, ale rovněž zvyšuje 

jeho pořizovací cenu. Důvodem, proč se někdy povlakování výstružníků nevyužívá, je 

vysoká míra abrazivního opotřebení. Tento typ opotřebení způsobuje sedření naneseného 

povlaku na stykových plochách nástroje a obrobku, čímž dochází ke skokové změně 

vlastností nástroje a s tím souvisejících finálních rozměrů obráběného otvoru a kvality 

obrobené plochy. 

 

1.3.4 Přesnost vystružování 

Přesnost a kvalita vystruženého otvoru závisí na velkém množství faktorů, které lze 

v určitých mezích ovlivňovat. Mezi ně patří zejména parametry stroje, nástroje a obrobku 

a s nimi související způsob upnutí, parametry řezu a použité materiály. Přesnost a jakost 

obrobku rovněž ovlivňuje způsob odvádění tepla a třísek z oblasti řezu a mazací účinky 

procesních kapalin. 
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Nejčastěji pozorované veličiny na obrobených kusech po vystružování jsou rozměrové 

přesnosti, drsnost povrchu a válcovitost otvoru, které lze souhrnně označit termínem 

integrita povrchu. Těmito parametry se budeme blíže zabývat v praktické části této práce.  

 

1.4 Další dokončovací metody obrábění vnitřních otvorů 

V závislosti na požadované finální podobě otvoru lze mezi dokončovací obráběcí metody 

zařadit každou, jež předepsané požadavky dokáže zajistit. V následujících podkapitolách 

budou popsány dokončovací metody, které splňují vysoké nároky na kvalitu povrchu 

v závislosti na ekonomických a procesních podmínkách dané situace. Přestože mezi běžně 

užívané dokončovací obráběcí metody patří frézování nebo protahování, tyto metody zde 

nebudou zařazeny, protože vyžadují odlišné technické vybavení pracoviště a primárně jsou 

určeny pro obrábění jiných tvarů otvorů.  

 

1.4.1 Broušení 

Broušení vnitřních válcových ploch probíhá na tomu uzpůsobených bruskách. Pracovním 

nástrojem je brusný kotouč válcového tvaru o průměru menším než broušený otvor. 

Maximální poměr velikosti brousícího kotouče ku velikosti obráběnému průměru je 9:10. 

Během broušení dochází ke styku nástroje a obrobku na relativně velké ploše, což má 

za následek nárůst teplot. Proto je většinou využíváno chlazení vhodnou procesní 

kapalinou.  

Pohyb nástroje a obrobku může být realizován různými způsoby. Nejčastěji se v praxi 

používá podélný způsob broušení, zapichovací způsob broušení a planetový způsob 

broušení. Při podélném a zapichovacím způsobu koná rotační pohyb jak nástroj, tak 

obrobek. Planetový způsob se liší tím, že rotační pohyb koná pouze nástroj a obrobek stojí 

pevně upnut. Tato metoda se využívá zejména u obrobků velkých rozměrů, u obrobků 

s broušeným otvorem mimo středovou osu obrobku nebo asymetrických obrobků [9]. 

 

1.4.2 Honování  

Honování je v podstatě broušení malou řeznou rychlostí. Převážně se používá 

pro dokončování vnitřních válcových ploch, jako například válců spalovacích motorů, 

kompresorů a hydraulických zařízení. V tomto případě se jedná o vnitřní honování. 

Při honování otvorů vykonává honovací hlava složený pohyb otáčivý a současně 

přímočarý ve směru své osy a obrobek stojí. Kameny honovací hlavy vykonávají 

šroubovitý vratný pohyb, takže se dráhy zrn vzájemně překrývají. Při vnějším honování 

honovací hlava stojí a obrobek se otáčí a současně koná přímočarý pohyb [10].  

Nástroj pro honování má válcovitý tvar s honovacími kameny rozmístěnými pravidelně 

po jeho obvodu, jak lze vidět na obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 4 Ukázka honování [11]. 

1.4.3 Válečkování 

Válečkování je beztřísková metoda úpravy povrchu otvoru, která zlepšuje kvalitu povrchu 

bez jakéhokoliv úběru materiálu (obrázek č.5). Válečkovací nástroje fungují na principu 

přitlačení odvalovaného tvrdého prvku k povrchu obrobku, čímž na povrchu obrobku 

vyvinou tlak, který překračuje mez kluzu materiálu. Takto se srovnají na povrchu 

předobrobeného obrobku výstupky a prohlubně, čímž se povrch zhutní a stane 

rovnoměrným. Tato beztřísková metoda obrábění odstraňuje vady a nerovnosti povrchu 

s přesností na tisíciny milimetru. To vše je podtrženo jednoduchým použitím [3].  

 

 

Obrázek č. 5 Ukázka válečkování [12]. 

V této kapitole byly představeny základní metody používané pro obrábění otvorů, které se 

od sebe liší dosažitelnou přesností a jakostí povrchu obrobené plochy. O materiálech, 

ze kterých jsou obráběcí nástroje vyráběny, pojednává následující kapitola.  
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2 MATERIÁLY 

Ve strojírenství se k výrobě nástrojů pro obrábění využívá velké množství materiálů, které 

se od sebe liší mechanickými vlastnostmi. Dle způsobu obrábění, druhu obráběného 

materiálu, procesních parametrů, ekonomického hlediska volí technologové vhodný nástroj 

pro konkrétní operaci. Společnosti zabývající se výrobou nástrojů se snaží vyvíjet 

a prosazovat stále vhodnější materiály pro tyto operace. Dnes nejběžněji používané 

materiály pro obrábění a jejich vlastnosti budou uvedeny v následujících podkapitolách. 

Jelikož jednotlivé části nástrojů podléhají rozdílným typům namáhání a opotřebování, 

výrobci nástrojů využívají kombinaci materiálů v rámci skupin i napříč jimi. 

Na následujícím obrázku je zachyceno zjednodušené rozdělení materiálových skupin dle 

nejčastěji se u nich vyskytujících mechanických vlastností a teplotních odolností. 

     

 
Obrázek č. 6 Rozdělení materiálových skupin v závislosti  

na mechanických vlastnostech [13]. 

2.1 Rychlořezná ocel 

Rychlořezná ocel je společné označení pro nástrojové oceli, které jsou používány zpravidla 

ke strojnímu obrábění. Dnes jsou tyto materiály pro vysoce produktivní výrobu používány 

pouze zřídka. Jejich vlastnosti pro obrábění jsou dnes již překonány materiály 

z následujících skupin. Nicméně ekonomická nenáročnost a snadná výroba nástroje 

z tohoto materiálu nezavrhuje jeho používání zejména v kusové či malosériové výrobě.  

S výrobou nástrojů z rychlořezné oceli je spojené zejména její teplené zpracování, které 

ovlivňuje výsledné mechanické vlastnosti. Ty jsou rovněž ovlivněny zastoupením 

legujících prvků. Mezi nejdůležitější z nich patří wolfram, kobalt, chrom a vanad [14].   
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2.2 Slinutý karbid 

Slinuté karbidy jsou materiály, které využívají tvrdostí karbidů, jenž jsou spojeny pojivem 

v požadovaný tvar. Mezi nejčastěji se vyskytujícími karbidy jsou karbid wolframu (WC), 

karbid titanu (TiC), karbid tantalu (TaC), karbid niobu (NbC) a karbid chromu (Cr3C2). 

Hlavní složkou pojiva bývá kobalt [13].  

Nástroje vyrobené ze slinutých karbidů (obrázek č. 7) využívají vysoké teplotní stability 

karbidů, což zaručuje možnost jejich nasazení do obráběcích procesů s vyšší řeznou 

rychlostí než v případě použití rychlořezných ocelí.  

Výroba slinutých karbidů je náročná z důvodu nutnosti výroby a vyselektování co možno 

nejčistších karbidů, jejich předslinování společně s kobaltem za teplot okolo 800 °C 

a následném slinování při teplotě okolo 1 400 °C a tlaku 150 MPa. Hlavní nevýhodou 

výroby slinutých karbidů je zejména jejich ekonomická náročnost [13].   

 

Obrázek č. 7 Ukázka nástrojů ze slinutých karbidů [15]. 

Hlavní vliv na mechanické vlastnosti výsledného slinutého karbidu má zejména poměr 

množství karbidických částic a pojivové složky. Rovněž záleží na druhu a čistotě 

použitých karbidů a veškerých faktorech, jenž se slinováním souvisí. Výsledná vhodnost 

uplatnění monolitního nástroje, břitové destičky nebo řezného segmentu pro danou operaci 

závisí na její pórovitosti a geometrickém tvaru. Na nástroje vyrobené ze slinutých karbidů 

bývají nanášeny různé typy povlaků pro vylepšení jejich vlastností. 

2.3 Cermet 

Technická keramika (anglicky ceramic) a kov (anglicky metal) je základem 

pro ve strojírenství vžitý pojem cermet, jenž napovídá, že máme co dočinění s materiálem, 

který kombinuje vlastnosti obou těchto složek. Cermety tvoří podskupinu slinutých 

karbidů. 

Tvrdé částice cermetů jsou nejčastěji karbid titanu (TiC), nitrid titanu (TiN), karbid vanadu 

(VC), karbid niobu (NbC), karbid tantalu (TaC), karbid molybdenu (Mo2C) a karbid 

wolframu (WC). Jako pojivo je zde použit kromě kobaltu také nikl. Cermety rovněž 

obsahují dusík, který napomáhá k tvorbě menších rozměrů tvrdých částic a tím jemnější 

struktuře, jež ještě více zlepšuje mechanické vlastnosti [13].  

Velmi dobré mechanické vlastnosti cermetů jsou důsledkem jejich mikrostruktury 

(obrázek č. 8). Ta se projevuje jako šedé obaly karbid nitridu titanu kolem černých jader 

karbid nitridu titanu obklopených pojivem kobaltu a niklu.   
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Obrázek č. 8 Příklad mirkostruktury cermetu (B=pojivo, BC = černé jádro, OR = vnější 

lem, IR = vnitřní lem) [16]. 

Stejně jako u slinutých karbidů je výroba cermetů ekonomicky a procesně velmi složitá 

záležitost, která má také výrazný vliv na jeho výsledné vlastnosti. Dobré řezné vlastnosti 

nemusí znamenat vhodnost tohoto materiálu k tvorbě celistvého nástroje, proto bývá 

zpravidla vyráběn pouze v rozměrech a tvarech vhodných pro výrobu řezných částí, které 

bývají spojovány se stopkou, krčkem nebo tělesem nástroje pájením, nebo mechanickými 

způsoby (obrázek č. 9). 

  

Obrázek č. 9 Výstružník s řeznou částí z cermetů.   

2.4 Technická keramika 

Dalším dnes běžně užívaným materiálem pro výrobu obráběcích nástrojů je technická 

nebo-li řezná keramika. Jedná se o neželezné materiály, které vykazují vysokou tepelnou 

odolnost, tvrdost a tlakovou pevnost. Nejběžnějšími složkami řezné keramiky jsou 

především oxidy, karbidy a nitridy bez přítomnosti kovového pojiva. 

Používané oxidy jsou oxid hlinitý (Al2O3), oxid yttritý (Y2O3), oxid zirkoničitý (ZrO2), 

nitridy jsou nitrid křemičitý (Si3N4), nitrid titanu (TiN), kubický nitrid boru (KNB), 

karbidy jsou karbid křemičitý (SiC), karbid titanu (TiC) a mnohé další látky. 
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Výsledné mechanické vlastnosti řezné keramiky záleží na chemické čistotě a jemnosti 

vstupních materiálů. Neméně důležitý je opět postup výroby a dodržení potřebných 

podmínek pro vytvoření požadovaného tělesa, jež bude po úpravách použito k obrábění 

jiných materiálů (např. oceli, litiny nebo slitiny hliníku). Jejich chemická odolnost zaručuje 

širokou škálu použití, v běžném vystružování se však obvykle nevyužívá. 

2.5 Kubický nitrid boru a polykrystalický diamant 

Mezi dražší varianty nástroje patří jejich provedení z kubického nitridu boru (CBN) nebo 

polykrystalického diamantu (PKD). Oba materiály se vyznačují svou tepelnou stabilitou 

(kubický nitrid boru až 1500 °C, polykrystalický diamant až 700 °C) a extrémní tvrdostí. 

Tyto vlastnosti jsou bohužel vykoupeny vysokou křehkostí, což omezuje použití těchto 

nástrojů pro některé druhy obrábění (zejména s přerušovaným řezem). Několikanásobně 

vyšší pořizovací ceny obráběcích nástrojů z těchto materiálů donutili jejich výrobce 

k produkci nástrojů, na kterých je kubický nitrid boru nebo polykrystalický diamant pouze 

na jejich řezných hranách (obrázek č. 10) [13]. 

Polykrystalický diamant je navíc naprosto nevhodný pro obrábění veškerých materiálů 

obsahující uhlík (oceli), neboť za zvýšené teploty dochází k interakci mezi nástrojem 

a obrobkem, která vede k degradaci polykrystalického diamantu. 

 

Obrázek č. 10 Příklad aplikace polykrystalického diamantu na řezné části výstružníku [17]. 
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3 OBRÁBĚCÍ PROCES 

Praktická část této práce se zabývá optimalizací obráběcího procesu. Společnost Danfoss 

Power Solutions a.s. (dále jen Danfoss) k obrábění otvorů elektromagneticky řízeného 

ovladače hydromotorů využívala výstružník s řeznou částí ze slinutého karbidu 

s univerzální geometrií vodící části a doporučenými řeznými podmínkami od jeho výrobce. 

Ve snaze zefektivnit výrobu přešla společnost Danfoss k jinému dodavateli nástrojů, jenž 

jim navrhl speciální výstružník s cermetickou řeznou částí a nově navrženou geometrií. 

Cílem této práce je porovnání původní a nově navržené technologie při obrábění otvoru 

řešené součásti. 

3.1 Polotovar 

Vstupním polotovarem je odlitek z materiálu EN-GJL-250 (GG25), což je šedá litina 

s lupínkovým grafitem. Jejími typickými vlastnostmi je velmi dobrá obrobitelnost a velmi 

dobrá kombinace pevnosti, tvrdosti a struktury materiálu. Tento materiál vyniká tlumením 

chvění a využívá se k výrobě válců motorů, ozubených kol, loží obráběcích strojů, forem 

a řemenic [18]. 

V následující tabulce je uvedeno chemické složení prvků kromě železa (Fe) materiálu EN-

GJL-250 dle normy EN 1561[19]: 

Tabulka č. 2 Chemické složení materiálu EN-GJL-250. 

Prvek Směrné složení [hm. %] 

Uhlík (C) 2,9 až 3,65 

Křemík (Si) 1,80 až 2,90 

Mangan (Mn) 0,40 až 0,90 

Síra (S) max 0,10 

Fosfor (P) max 0,30 

 

Tvar odlitku je co nejvíce přizpůsoben finální podobě výrobku, aby docházelo k malému 

úběru materiálu během obrábění (obrázek č. 11). Přesto však zaručuje dostatečně veliké 

přídavky materiálu, pro zajištění následného obrábění bez komplikací a správné finální 

podoby i funkčnosti obrobku. 

 

Obrázek č. 11 Odlitek - polotovar rozvodové kostky. 
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Polotovary dodávané externí firmou jsou obsluhou stroje ukládány na podavač 

pro robotizované pracoviště, kde jsou následně robotem umístěny do přípravku 

pro ustavení polotovaru během obrábění. Pokud při své práci obsluha zaznamená 

nevyhovující tvar odlitku (nejčastěji s výstupky na některé z vnějších ploch či hran, 

způsobené nepřesnostmi během lití), tento polotovar vyřadí a dále nepoužije.  

3.2 Stroj 

Obráběcím strojem používaném v daném obráběcím procesu je číslicově řízený stroj 

FM3+X od výrobce ELHA Maschinenbau (obrázek č. 12). Tento stroj zajišťuje obrobení 

daného komponentu na jedno upnutí. Jeho činnost spočívá v pohybu upnutého obrobku 

k jednotlivým nástrojům, které jsou postupně spouštěny a zastavovány, dle potřeby 

obrábění. Veškeré pohyby obrobku jsou zajišťovány pohybem ramene, na kterém je 

obrobek upnut. Tyto pohyby mohou být realizovány v trojosém souřadném systému.  

Obráběcí stroj je doplněn robotickým ramenem zajišťujícím upnutí obrobků, jejich 

přemístění, uvolnění, očištění a umístění na výstupní dopravník.  

Stroj je skříňového charakteru s možností ručního upínání nástrojů na 3 vnitřních stěnách. 

Dno skříně tvoří prostor pro zachycování použitých procesních kapalin a třísek vzniklých 

během obrábění, které jsou následně dopravníkem transportovány do nádoby k tomu 

určené. Procesní kapaliny jsou přefiltrovány a nadále používány dle místních předpisů 

pro hospodaření s nimi. Vlastnosti obráběcího centra jsou uvedeny v tabulce č. 3.  

 

 

Obrázek č. 12 Multifunkční obráběcí centrum ELHA FM3+X [20]. 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 23 

Tabulka č. 3 Vlastnosti obráběcího stroje ELHA FM3+X [21]. 

Vlastnosti Podrobnosti Hodnota 

Rozsah pohybů Pohyb v ose X 400 mm 

Pohyb v ose Y 1 000 mm 

Pohyb v ose Z 500 mm 

Rychlost pohybů Maximální rychlost pohybů 40 m·min
-1

 

Zrychlení pohybů Maximální zrychlení pohybů 6 m·s
-2

 

Síly přísuvů Maximální síly přísuvů 7 000 N 

Počet poháněných nástrojů Počet nástrojů poháněných jedním 
motorem 

Max. 12 ks 

Pohon nástrojů Maximální výkon pro pohon vřetene 20 kW 

Maximální počet otáček 20 000 ot·min
-1 

Maximální kroutící moment 200 Nm 

 

3.3 Obrobek 

Výsledným produktem popisovaného obráběcího procesu je těleso ovládacího ventilu 

hydraulických okruhů. Tato tělesa bývají během montáže osazována různými typy 

komponentů, vhodných pro daný stroj. Základními komponenty, které společně s tělesem 

tvoří funkční soustavu, jsou píst, elektromagnetické ovladače s vhodnými přírubami 

a pružinový mechanismus (obrázek č. 13). 

 

Obrázek č. 13 Sortiment osazených obrobků společnosti Danfoss s.r.o. 

Funkčnost součástky spočívá v ovládání průtoků kapalného média v řídících okruzích 

pomocí elektricky ovládaných cívek. Tyto cívky jsou ovládány elektrickými impulsy. 

Stroje, které jsou těmito obrobky osazeny, se od sebe často liší také elektrickým napětím 
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jejich elektrických okruhů. Proto jsou i cívky dvou typů, a sice pro 12voltový okruh 

a pro 24voltový okruh.  

Montáž jednotlivých komponentů je prováděna na ručním pracovišti. Zkompletované 

výrobky jsou odzkoušeny pomocí zkoušky těsnosti (obrázek č. 14). 

Osazené obrobky ve většině případů slouží k ovládání sklonu kluzné desky hydromotoru, 

které má za následek plynulé řízení výstupních otáček hřídelu hydromotoru. Tato funkce se 

využívá například u stavební nebo zemědělské techniky (obrázek č. 15). 

 

Obrázek č. 14 Zkušební provoz zkompletovaného ovládacího ventilu typu EDC.  

 

 

Obrázek č. 15 Sklízecí řezačka New Holland FR 500 a detail jejího ovládacího ventilu typu 

EDC-COR po 12 000 motohodinách činnosti stroje.  
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3.4 Obráběný otvor 

Dokončovací operace, pro kterou je v této diplomové práci popisován nový nástroj, se týká 

válcového otvoru, pro který je předepsán požadovaný finální rozměr Ø         
      

 mm, 

s požadovanou maximální drsností povrchu Ra = 1,6 μm, Rk = 1 μm, Rpk = 0,75 μm 

a válcovitostí 0,005 mm. Sled operací probíhajících při obrábění tohoto otvoru je navrtání - 

vrtání - frézování - vystružování. 

Výsledný otvor se skládá ze sedmi válcovitých ploch s předepsaným jmenovitým 

rozměrem 12 mm a šesti válcovitých ploch s předepsaným jmenovitým rozměrem 14 mm 

(viz obrázek č.16). Plochy s rozměrem 12 mm během činnosti ovládacího ventilu jsou 

v neustálém kontaktu s elektromagneticky řízeným pístem, proto je u těchto ploch 

vyžadována úzká tolerance rozměrů, nízká drsnost povrchu a zvýšená přesnost 

geometrické tolerance válcovitosti. Všechny tyto požadavky lze zajistit obráběním 

vhodným výstružníkem. Na rozdíl od toho, plochy s rozměrem 14 mm přichází 

do kontaktu s hydraulickým olejem, čímž nemusí být nároky na jejich kvalitu předepsány 

tak přísně. Pro jejich zhotovení tak stačí obrábění vhodnou tvarovou frézou. 

 

 

Obrázek č. 16 Řez obrobkem. 

Sedm vystružovaných ploch o celkové délce 23,64 mm je během činnosti ovládacího 

ventilu mazáno hydraulickým olejem, který je používán jako procesní kapalina pro řízení 

hydraulického obvodu. 

Kvalita zmiňovaných ploch výrazně ovlivňuje funkčnost stroje, na kterém je vyráběný 

ovládací ventil umístěn. Jeho nepřesnosti mají za následek nechtěné propouštění 

hydraulického oleje mezi jednotlivými větvemi hydraulického obvodu nebo zaseknutí pístu 

ventilu z důvodu zvýšeného tření. Propouštění oleje může mít za následek samovolné 
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pohyby některých částí stroje, cukavé pohyby nebo nedosažení potřebného tlaku 

v hydraulickém obvodu. Zvýšené tření na stěnách pístu může zapříčinit nárůst sil 

elektromagnetického ovladače potřebných k jeho správnému polohování. To zcela omezí 

některé funkce stroje a může tak způsobit ztrátu kontroly nad ovládáním, újmu na stroji, 

majetku nebo zdraví osob v okolí stroje. 

3.5 Problémy při obrábění 

Při obrábění popisovaného válcového otvoru může dojít k výskytu těžkostí, kterých se 

pomocí volby nového nástroje a vhodných řezných podmínek snažíme vyvarovat. 

Nejčastěji se vyskytující problémy jsou popsány v následujících podkapitolách.  

3.5.1 Problémy s rozměrem obrobeného otvoru 

Jak již bylo zmíněno výše (podkapitola 3.4), pro řešený otvor je předepsán rozměr 

Ø         
      

 mm, čímž se blížíme k rozměrové toleranci čtvrtého tolerančního stupně (IT 4). 

Tento stupeň patří do kategorie velmi přesného obrábění a jeho dosažení na konvenčních 

strojích a s běžně užívanými nástroji je velmi obtížné. Na finální rozměr otvoru má vliv 

zejména rozměr nástroje, přesnost jeho upnutí a najetí do obrobku a obvodového házení 

řezné části. Neméně významným faktorem je tuhost soustavy stroj - nástroj - obrobek. 

V této třídě přesnosti svou roli hraje rovněž teplotní roztažnost materiálu (viz rovnice).  

           

Cílem technologů je volba výstružníku s vysokou trvanlivostí, což znamená zejména 

vhodnou volbu materiálu, ze kterého je jeho řezná a vodící část zhotovena a její odolnost 

vůči opotřebení. 

3.5.2 Problémy s drsností povrchu obrobeného otvoru 

Kvalita povrchu obráběného otvoru je předepsána hned třemi parametry, a sice střední 

aritmetickou hodnotou drsnosti povrchu (Ra < 1,6 μm), hloubkou jádra drsnosti 

(Rk < 1 μm) a redukovanou výškou špiček (Rpk < 0,75 μm). Na strojírenských výkresech 

nejčastěji užívaný parametr střední aritmetické hodnoty drsnosti povrchu, který je zde 

předepsán s maximální možnou hodnotou 1,6 μm, se může jevit jako snadno splnitelný 

parametr pro operaci vystružování. Nicméně při aplikaci, kde nástroj sedmkrát najíždí 

do řezu a vyjíždí z řezu, není dosažení tohoto předpisu tak snadné. A navíc se zde také 

projevuje přerušovaný řez v některých částech otvoru a snaha dosáhnout vysoké 

produktivity. Při dodržení předepsané kvality povrchu je zajištěna funkčnost obrobku 

a není zapotřebí tyto parametry jakkoliv zpřísňovat. 

3.5.3 Problémy s válcovitostí obrobeného otvoru 

Pro plynulost chodu elektromagneticky ovládaného pístu v otvoru je nutné zajistit 

dostatečnou válcovitost obou součástí. V tomto ohledu je pro obráběný otvor předepsána 

geometrická tolerance válcovitosti o hodnotě 0,005 mm. Nesplnění tohoto předpokladu by 

mělo za následek kolizí hran pístu s hranami otvoru, které by mohlo vést k jejich 

opotřebení, poškození nebo zablokování pohybu pístu a s tím související nefunkčností 

ovládání celého hydraulického okruhu. Nedodržení válcovitosti je nejčastěji zapříčiněno 

nedostatečným vedením nástroje během řezu, v tomto případě při nájezdu do řezu. Vliv 

na splnění požadované válcovitosti má rovněž kvalita předobrobeného otvoru. 
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3.5.4 Poškození některé z hran uvnitř otvoru 

Při nájezdu výstružníku do materiálu vznikajícího otvoru může dojít k jemnému vychýlení 

výstružníku z jeho osy z důvodu zaříznutí některého z břitů výstružníku, které má 

za následek nežádoucí obrobení hrany nebo vznik otřepů. Vysoká míra tření nástroje 

a obrobku může mít za následek "utržení" hrany otvoru, který výstružník opouští. Oba tyto 

popsané problémy mohou způsobit propouštění hydraulického oleje nebo omezení pohybů 

pístu, vedoucí ke snížení výkonu hydraulického systému nebo nefunkčnost jeho ovládání. 

Z důvodu vysokého množství otřepů byla před několika lety byla ve firmě Danfoss 

používána technologie, při které byly otřepy odstraňovány výbuchem. 

3.5.5 Zastavení řezného procesu 

Naprosto nežádoucím projevem obráběcího procesu je jeho zastavení z důvodu kolize nebo 

překročení některého z měřených parametrů nad hladinu limitu. Takovým způsobem je 

v námi popisovaném stroji ELHA FM3+X měřen kroutící moment jednotlivých nástrojů, 

výstružníků nevyjímaje. Překročení maximální limitní hodnoty mohou být zapříčiněna 

několika faktory, například nesprávně předobrobeným otvorem z operace vrtání nebo 

frézování, nebo nevhodně zvolenou geometrií vodící částí nástroje, jejíž tření o čerstvě 

obrobenou plochu je nezvykle vysoké. 

Ani pokles hodnoty kroutícího momentu není pozitivním projevem. Může značit 

opotřebení nástroje (zmenšující se průměr), poškození nástroje nebo nevhodně zvolenou 

geometrii vodící části nástroje, která nezaručuje dostatečné vedení nástroje během celého 

řezu.  

Každé zastavení řezného procesu má za následek nedodržení výrobního plánu, časové 

ztráty a nutnost vytvoření směrnic pro předejití opakování takovýchto událostí 

přepracováním technologického postupu výroby.   

3.5.6 Poškození nástroje 

Poškození nástroje je nejhorší možný scénář, ke kterému může dojít. Hrozí zde poškození 

obrobku, stroje nebo zdraví obsluhujícího personálu. Jakékoliv projevy nestability 

obráběcího procesu by proto neměly být přehlíženy a mělo by se těmto situacím 

předcházet.  

Překonání délky trvanlivosti nástroje je jednou z častých příčin poškození nástroje 

a zkrácení jeho životnosti, neboť následující přeostření již často není možné.    
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4 PROCES VRTÁNÍ  

Součástí procesu vrtání je navrtání materiálu vhodným nástrojem pro zajištění polohové 

přesnosti výsledného otvoru. Vrtání otvoru, jenž předchází frézování a vystružování, je 

provedeno spirálovým vrtákem o průměru 11,8 mm, vyráběným firmou ANAJ Czech, a.s. 

(dále jen ANAJ). Tento nástroj je vytvořen ze slinutého karbidu s povlakem na bázi nitridu 

titanu. Pomocí vedení uvnitř nástroje je zajištěn přívod procesní kapaliny do blízkosti řezu. 

Nástroj od výše zmíněného výrobce byl vybrán po dlouhodobém porovnávání vrtáků 

dostupných na trhu. Tento nástroj zajišťuje dostatečnou přesnost a kvalitu vyvrtaného 

otvoru potřebnou pro následující frézování a především vystružování. Nástroj je 

přeostřován po vyvrtání 4 300 otvorů v materiálu GG25 o délce 60 mm. Řezné podmínky 

tohoto procesu jsou 2 700 otáček za minutu a rychlost posuvu 300 m·min
-1

. Řezná rychlost 

je tedy 100,1 m·min
-1

. 
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5 VYSTRUŽOVÁNÍ 

Vystružování je poslední operací obráběcího procesu, která je na zmiňovaném otvoru 

prováděna. Nese proto největší část zodpovědnosti za finálním stavu jeho povrchu. 

Zejména pak za kontrolované veličiny, kterými jsou drsnost povrchu, rozměrová přesnost 

a válcovitost. Je proto nezbytné, aby výstružník pracoval co nejpřesněji, nejstabilněji 

a s dostatečně dlouhou životností. 

5.1 Původní výstružník 

Původním výstružníkem používaným pro danou operaci byl výstružník dodávaný firmou 

ANAJ. Tento výstružník má osmizubou řeznou část zhotovenou ze slinutého karbidu 

opatřenou povlakem TiAlN (obrázek č. 17). Procesní kapalina je přiváděna upínacím 

systémem nástroje a je směřována do drážek nástroje.  

 

 

Obrázek č. 17 Výstružník od společnosti ANAJ, průměr 12 mm.  

5.1.1 Upnutí nástroje 

Upnutí nástroje je realizováno, stejně jako u všech nástrojů ve stroji ELHA FM3+X, 

pomocí tepelného upínání (obrázek č. 18). K samotnému upínání výstružníku do držáku 

dochází v nástrojárně podniku Danfoss, a po upnutí je provedena následná kontrola 

obvodového házení nástroje. Tento způsob upnutí dnes běžně zajišťuje výstupní obvodové 

házení nástroje do hodnoty 0,3 μm [22].   

Upnutý výstružník je přemístěn na pracoviště obsluhy stroje ELHA FM3+X, kde je uložen 

ve stojanu do doby, než dojde k dosažení stanoveného opotřebení předchozího nástroje. 

Poté obsluha nástroje manuálně vymění. 

 

Obrázek č. 18 Tepelný upínač výstružníku [23].  
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5.1.2 Řezné parametry 

Při zavedení tohoto výstružníku byly pro danou operaci doporučeny řezné parametry 

s ohledem na materiál nástroje, materiál obrobku, přesnost obráběcího stroje 

i požadovanou kvalitu výsledného otvoru. Doporučený počet otáček vřetene nástroje 

za minutu je 796 a doporučená rychlost posuvu je 200 mm·min
-1

. Tato rychlost je 

doporučena a použita pro dráhu, kdy výstružník vjíždí do otvoru (pracuje), i pro dráhu 

výjezdu výstružníku z již obrobeného otvoru. Pomocí rovnic (1, 2, 3) lze dopočítat řezná 

rychlost výstružníku, velikost posuvu na otáčku a na zub. Vypočtené hodnoty parametrů 

obrábění jsou zachyceny v tabulce č. 4. Za těchto řezných podmínek bylo doporučeno 

vyměnit nebo nechat přeostřit výstružník po obrobení 400 otvorů. Což představuje 

obrobení otvoru o délce 9 456 mm (4) a obrobenou plochu přibližně 356 483 mm
2
 (5) 

při rychlosti odběru materiálu vyjádřeného rovnicí (6) (tabulka č. 5). 

Výpočet řezné rychlosti: 

    
      

   
 (1) 

Výpočet posuvu na otáčku: 

     
   
  

 (2) 

Výpočet posuvu na zub: 

    
   

      
 (3) 

Tabulka č. 4 Parametry obrábění výstružníkem společnosti ANAJ. 

Parametr obrábění Označení Hodnota parametru 

Řezná rychlost vc1 30,0 m·min
-1

 

Posuv na otáčku fot1 0,251 mm 

Posuv na zub fz1 0,031 mm 

 

Délka obrobeného otvoru na jedno upnutí nástroje: 

           

 

   

 (4) 

Velikost obrobené plochy na jedno upnutí nástroje: 

               

 

   

 (5) 
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Objem materiálu odebraný za jednotku času: 

      
  

 
 
        

 

 
      (6) 

Tabulka č. 5. Trvanlivost výstružníku ANAJ vyjádřena délkou obrobeného otvoru 

a velikostí obrobené plochy, a objem materiálu odebraného za jednotku času.   

Parametr trvanlivosti Označení Hodnota parametru 

Délka obrobeného otvoru na jedno upnutí nástroje LT1 9 456 mm 

Velikost obrobené plochy na jedno upnutí nástroje PT1 356 483 mm
2
 

Objem materiálu odebraný za jednotku času V1 238 mm
3
·min

-1
 

 

5.1.3 Ostření 

Ostření výstružníku je možné uskutečnit až třikrát do vyčerpání životnosti tohoto nástroje. 

Přeostřování výstružníku bylo prováděnou firmou ANAJ Czech a.s. Po přeostření 

následovalo obnovení povlaku TiAlN (kombinovaný nitrid titanu a hliníku), který byl 

nanášen metodou PVD. 

 

5.2 Nový výstružník 

Nový výstružník, jenž byl pro tento obráběcí proces vyvinut brněnskou firmou FINAL 

Tools s.r.o. (dále jen FINAL Tools), je jedinečný hned v několika ohledech (obrázek 

č. 19). Základním rozdílem oproti předchozím používaným výstružníkům je materiál, 

ze kterého je vyroben. Druhým výrazným znakem tohoto nástroje je jeho jedinečná 

geometrie, zajišťující stabilitu řezného procesu i v místech, kde nástroj vyjíždí z nebo 

najíždí do materiálu obrobku (příloha 3). 

Pracovní část tohoto nástroje je vyrobena z cermetu, což je pro výrobu výstružníků velice 

vhodný materiál a spousta výrobců takovéto výstružníky na trh dodává. Cermetů však 

existuje nepřeberné množství a každý typ se vyznačuje specifickými vlastnostmi. 

Konstruktéři nástrojů z firmy FINAL Tools se rozhodli, že použijí na výrobu jednoho 

výstružníku dva druhy cermetů s odlišnými vlastnostmi. Cermet SC1 použitý na řeznou 

část nástroje se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností vůči otěru, ke kterému 

při vystružování otvoru dochází. Cermet SC8, ze kterého je vyrobena vodící část dosahuje 

nižší tvrdosti, jejíž hodnota je přesto asi HRC 40, avšak zároveň dobré otěruvzdornosti, 

zajišťující dostatečnou rozměrovou přesnost po celou životnost nástroje. Oba tyto cermety 

odolávají vysokým teplotám a zaručují rozměrovou stabilitu.  

Spojení dvou cermetů na tomto nástroji je realizováno pájením. Při pohledu na nástroj je 

tento spoj téměř neviditelný, avšak musí odolávat extrémním podmínkám, zejména 

kroutícímu momentu, který vzniká při zařezávání nástroje do materiálu obrobku. Dalšími 

požadavky na pájený spoj je zaručená pevnost i za zvýšené teploty a co nejmenší vliv 

na vlastnosti spojovaných materiálů. 
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Obrázek č. 19 Nástroj FINAL Tools s vyznačenými hlavními částmi. 

Unikátní spojení cermetů pomocí pájeného spoje provádí firma FINAL Tools na svém 

specializovaném pracovišti. Cermety mají na vstupu tvar dvou válečků, přičemž váleček 

z cermetu SC1 je výrazně kratší než část z cermetu SC8. Obrábění cermetů 

do požadovaného tvaru probíhá až po spájení obou částí. 

Jelikož jsou cermety obecně materiály velmi obtížně obrobitelné, veškeré obrábění je 

realizováno broušením. Broušeny jsou jednotlivé drážky nástroje. Aby výstružník pracoval 

s vysokou přesností, je nutné při jeho výrobě pracovat ještě přesněji. K zajištění této 

přesnosti napomáhá skutečnost, že veškeré úpravy jeho tvaru jsou realizovány při upnutí 

mezi hroty. Proto je na konci nástroje důlek kuželovitého tvaru (viz obrázek č. 21).  

 

5.2.1 Stopka nástroje 

Stopka nástroje je vyrobena z oceli označení ETG 100, která je hojně používána 

pro podobná uplatnění. Stopka je dlouhá přibližně 100 mm a upínací část je válcového 

průřezu o průměru 12h6 mm. Broušený povrch této části je upraven do maximální hodnoty 

Ra = 0,4 μm. Pevné spojení stopky nástroje s cermetickou částí je realizováno pájeným 

spojem. Ten je navíc pro zvýšení odolnosti vůči namáhání v krutu proveden tvarově 

vhodným způsobem (obrázek č. 20). Středem stopky vede otvor pro procesní kapalinu, 

který ústí na povrchu stopky poblíž pájeného spoje mezi stopkou a řeznou částí nástroje.  

Celkovou zdánlivou jednoduchost nástroje podtrhuje prstenec z korozivzdorné oceli, který 

slouží k usměrnění procesní kapaliny, přiváděné stopkou, do drážek jednotlivých zubů tak, 

aby byla řezná část nástroje dostatečně chlazena, mazána a rovněž byl zajištěn plynulý 

odvod třísek.  

 

 

 

Obrázek č. 20 Zobrazení výstružníku FINAL Tools. Prstenec z korozivzdorné oceli má 

sníženou viditelnost pro lepší zobrazení rozvodu procesní kapaliny.  
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5.2.2 Geometrie nástroje 

Kromě nového využití dvou cermetů s odlišnými vlastnostmi disponuje navržený 

výstružník jedinečnou geometrií nástroje, pomocí které dosahuje lepších výsledků než 

všechny na trzích dostupné výstružníky. Řezná a vodící část pracovního úseku nástroje se 

liší geometrií zubů (obrázek č.21).  

 

Obrázek č. 21 Detailní zobrazení pracovní části nástroje FINAL Tools  

po desátém ostření. 

Dalším specifikem geometrie nástroje je malá kuželovitost vodící části, která zajišťuje 

precizní vedení nástroje a omezuje tak jeho snahy uhýbat z materiálu. Této geometrie je 

využito z toho důvodu, že obráběná plocha je přerušena vyfrézovanými kapsami, jak je již 

výše popsáno (podkapitola 3.4).   

Tento zdánlivě jednoduchý princip není hojně užíván, neboť takto mírná kuželovitost může 

způsobit nárůst třecích sil mezi vodící částí nástroje a obrobenou plochou obrobku. Takto 

úzká vůle mezi nástrojem a obrobkem může zcela vymizet z důvodu změny teploty 

obrobku a s tím spojeným rozměrem vystruženého tvoru nebo poklesem napětí v materiálu 

obrobku po projetí řezné části. Zde však konstruktéři nástroje projevili svou důkladnou 

znalost popisovaného obráběcího procesu a na základě experimentálních zkoušek navrhli 

kuželovitost vodící části tak, aby zajistila dostatečné vedení nástroje, avšak nezpůsobila 

zastavení stroje, poškození nástroje nebo stroje. V tomto ohledu nástroj pracuje velmi 

blízko hranice rozdělující obráběcí procesy na spolehlivé a problémové, avšak za dobu 

svého používání tuto pomyslnou hranici nikdy nepřekročil. 

Délka pracovní části nástroje je volena s ohledem na obráběný otvor tak, aby během 

obrábění jedné z ploch docházelo zároveň k vedení nástroje pomocí dvou již obrobených 

ploch. 
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5.2.3 Způsob upnutí 

Upnutí nástroje je realizováno tepelným upínačem stejně jako v případě upnutí výstružníku 

ANAJ (podkapitola 5.1.1). Tento systém zajišťuje přesnost upnutí s hodnotou obvodového 

házení do 0,3 μm a umožňuje přívod kapaliny stopkou nástroje.  

5.2.4 Řezné parametry 

Řezné parametry nástroje doporučil obsluze sám výrobce nástroje, firma Final Tools, 

v podobě 2000 otáček za minutu a s rychlostí posuvu 2 000 mm·min
-1

. Tyto hodnoty byly 

laboratorně získány na základě předešlých testů. Při aplikaci těchto parametrů je stanovená 

trvanlivost nástroje 430 obrobených otvorů. Jedním z dalších důvodů pro volbu zmíněných 

řezných parametrů bylo, aby výstružník svou trvanlivostí nenarušoval takt stroje a s tím 

spojené nucené zastávky na jeho výměnu. Pomocí rovnic (7, 8, 9), totožných s rovnicemi 

v podkapitole 5.1, lze dopočítat řezná rychlost výstružníku a velikost posuvu na otáčku 

a na zub. Tyto hodnoty jsou zachyceny v tabulce č. 6. 

Výpočet řezné rychlosti: 

    
      

   
 (7) 

Výpočet posuvu na otáčku: 

     
   
  

 (8) 

Výpočet posuvu na zub: 

    
   

      
 (9) 

Tabulka č. 6 Parametry obrábění výstružníkem společnosti FINAL Tools. 

Parametr obrábění Označení Hodnota parametru 

Řezná rychlost vc2 75,4 m·min
-1

 

Posuv na otáčku fot2 1 mm 

Posuv na zub fz2 0,083 mm 

 

Parametry závislosti délky obrobeného otvoru a velikosti obrobené plochy na trvanlivosti 

představující 430 obrobených kusů jsou vypočteny pomocí rovnic (10) a (11) a jejich 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 7 společně s rychlostí obrábění vyjádřené objemem 

materiálu odebraného za jednotku času dle rovnice (12). 

Délka obrobeného otvoru na jedno upnutí nástroje: 

           

 

   

 (10) 
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Velikost obrobené plochy na jedno upnutí nástroje: 

               

 

   

 (11) 

Objem materiálu odebraný za jednotku času: 

      
  

 
 
        

 

 
      (12) 

 

Tabulka č. 7 Trvanlivost výstružníku FINAL Tools vyjádřená délkou obrobeného otvoru 

a velikostí obrobené plochy, a objemem materiálu odebraným za jednotku času.   

Parametr trvanlivosti Označení Hodnota parametru 

Délka obrobeného otvoru na jedno upnutí nástroje LT2 10 165,2 mm 

Velikost obrobené plochy na jedno upnutí nástroje PT2 383 219 mm
2
 

Objem materiálu odebraný za jednotku času V2 2380 mm
3
·min

-1
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5.2.5 Ostření 

Ostření výstružníků provádí firma FINAL Tools s.r.o., vždy po vyčerpání trvanlivosti 430 

obrobků, což představuje vystružování otvoru o délce 10 165,2 mm. Pokud by došlo 

ke vzniku vad zapříčiněných činností výstružníku, byl by vyřazen z provozu dříve a příčina 

jeho chování by byla přezkoumána. Během broušení dochází k přeměření parametrů 

nástroje a při vykazování nesrovnalostí je nástroj vyřazen. Jelikož nástroj nemá povlak, 

odpadají zde náklady na jeho obnovou. Nástroj může být za svou životnost desetkrát 

naostřen (obrázek č. 22). 

 

Obrázek č. 22 Výstružníky od firmy FINAL Tools s.r.o.  

(vlevo - první ostření, vpravo - po desátém přeostření). 
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6 KONTROLA 

Kontrola vzhledu, tvaru, rozměrů a parametrů je prováděna na různých kontrolních 

pracovištích firmy Danfoss.  

6.1 Vizuální kontrola  

Jako první přichází na řadu vizuální kontrola obrobku pohledem pracovníka kontroly, který 

je umístěn v blízkosti obráběcího centra. Ten prohlédne, zda jsou všechny viditelné plochy 

správně obrobené, zda tvar obrobku nevykazuje viditelné nesrovnalosti s výkresovou 

dokumentací. Pokud nesrovnalosti nejsou odhaleny, využije endoskopickou kameru 

k promítnutí detailního obrazu vnitřních ploch na monitor počítače (obrázek č.23). Zde 

sleduje detailnost obrobení vnitřních ploch a skrytých hran všech obrobků (100% 

kontrola). Při objevení nedostatku nevyhovující obrobek vyřadí. Nejčastěji se 

vyskytujícími vadami při této kontrole jsou otřepy na hranách a viditelné nerovnosti 

povrchu. 

 

 
Obrázek č. 23 Obrazy vystružené plochy obrobku pořízený endoskopickou kamerou. 

6.2 Měření drsnosti 

Měření drsnosti vystružovaného otvoru je prováděno v měřící laboratoři firmy Danfoss, 

která zajišťuje optimální podmínky při měření. Drsnost povrchu je měřena pomocí 

přístroje Hommel-Etamic T8000 Turbo wave v7.55 (obrázek č. 24). Tento přístroj 

zajišťuje dostatečnou přesnost měření dané součástky. Drsnost povrchu je měřena na šesti 

úsecích obráběné plochy a pomocí softwaru je vyhodnocována jako Ra, Rpk a Rk, 

pro každý úsek zvlášť. K měření dochází pravidelně každý pracovní den na dvou náhodně 

vybraných obrobcích (viz příloha 1).  
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Obrázek č. 24 Měření drsnosti otvoru pomocí přístroje Hommel-Etamic T8000. 

 

Ra je střední aritmetická úchylka posuzovaného profilu (obrázek č. 25). V praxi je 

nejčastěji používaným parametrem pro předpis tolerance drsnosti povrchu na výkresové 

dokumentaci. Je tomu tak zejména pro jeho relativně snadnou měřitelnost pomocí 

drsnoměrů. Ve své podstatě má však pro svou jednoduchost několik nedostatků, zejména 

tet, že nerozlišuje mezi prohlubněmi a výstupky na měřeném povrchu. Hodnota Ra se určí 

pomocí rovnice (13) [24, 25].  

   
 

  
       
  

 

 (13) 

 

 

Obrázek č. 25 Střední aritmetická úchylka profilu - Ra [26]. 

 

Rpk je redukovaná výška špiček posuzovaného profilu (obrázek č.26). 

Parametr Rk je základní hloubka profilu jádra drsnosti (zóna s největším nárůstem podílu 

materiálu nad určitou hodnotu) (obrázek č.26). 
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Obrázek č. 26 Znázornění parametru Rk a Rpk [27]. 

 

6.3 Měření válcovitosti a rozměru 

Jedním z klíčových parametrů finálního obrobku je rozměr a tvar obrobeného otvoru. Obě 

tyto veličiny jsou vyhodnocovány na kontrolním pracovišti společnosti Danfoss s.r.o. 

pomocí prostorového měřicího přístroje CARL-ZEISS PRISMO 7 (obrázek č. 27). Četnost 

a způsob měření odpovídá vnitřním předpisům podniku a normám ISO 9001. 

Na základě každého měření je vystaven protokol (viz příloha 2) o rozměrové a tvarové 

přesnosti součásti. Měřicí proces se skládá z určení asi 12 000 polohových bodů obrobené 

válcové plochy, ty jsou následně vyhodnoceny odpovídající výpočetní technikou. 

 

 
Obrázek č. 27 Měřicí přístroj CARL-ZEISS PRISMO 7 [28].  
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7 PŘESNOST OBRÁBĚNÍ 

Realizace výměny nástroje za dosažením vyšších zisků a zkrácení obráběcích časů je vždy 

podmíněna zajištěním výroby s požadovanou přesností a jakostí výrobku, která je zpravidla 

shodná nebo lepší než při obrábění za původních podmínek. Nejinak je tomu 

i v popisovaném procesu. V této kapitole budou porovnány parametry obrobených otvorů 

za původních i optimalizovaných podmínek. 

 

7.1 Kontrola přesnosti 

Jak již bylo zmíněno v šesté kapitole, kontrola rozměrové přesnosti, geometrických 

přesností a jakosti povrchu je realizována na vybraných obrobcích v kontrolním středisku 

firmy Danfoss. Předepsané tolerance zmíněných parametrů ve výkresové dokumentaci jsou 

ideálním stavem výsledného obrobku. Léta praxe však ukázala, že jejich hodnoty jsou 

příliš přísné a i výrobky nesplňující předepsané požadavky dokážou svou funkci zcela 

zajistit a na chování hydraulického systému nemají vliv. Vznikl proto vnitřní předpis, který 

rozvolňuje tolerance předepsané ve výkresové dokumentaci.  

Následující podkapitoly budou uvádět data zpracovaných měřicích protokolů. Jejich 

statistické zpracování bude uvedeno pro výkresem předepsané tolerance i pro rozvolněné 

tolerance dle vnitřního předpisu.  

 

7.2 Hodnocení průměru otvoru 

Základním rozměrem otvoru je jeho průměr. Ten je ve výkresové dokumentaci pro tento 

obrobek předepsán hodnotou Ø         
      

 mm. Zkušenosti však zaručili správnou funkčnost 

otvoru také při splnění tolerance Ø         
      

 mm, která se stala upravenou hodnotou 

ve vnitřním předpisu firmy Danfoss. Dále budou vyhodnoceny jednotlivé varianty 

výstružníků s vhodnými řeznými podmínkami pro oba předpisy. Výrobky nesplňující 

použitý předpis jsou považovány za neshodný obrobek, nebo-li zmetek. Mezi 

dokončenými výrobky jsou každý pracovní den náhodně vybrány dva obrobky, které 

podstupují kontrolnímu měření pomocí tříosého měřicího zařízení CARL-ZEISS 

PRISMO 7.  

 

7.2.1 Průměr otvoru varianty 1 

Při obrábění otvoru pomocí výstružníku ANAJ bylo naměřeno 783 hodnot průměrů, jejichž 

hodnoty s původními i rozšířenými hranicemi tolerance můžete vidět na obrázku č. 28. 

71 % kontrolovaných obrobků splňuje svým rozměrem původní předepsanou toleranci 

(obrázek č.29). Při aplikaci rozšířené tolerance bylo za vyhovující označeno 98 % obrobků 

(obrázek č.30). 
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Obrázek č. 28 Graf naměřených hodnot průměrů otvorů se znázorněním 

 hranic předepsané a rozšířené tolerance. Výstružník ANAJ. 

 

Obrázek č. 29 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

hodnotu Ø         
      

 mm. Výstružník ANAJ. 
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Obrázek č. 30 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

hodnotu Ø         
     

 mm. Výstružník ANAJ. 

7.2.2 Průměr otvoru varianty 2 

Pro zpracování výsledků druhé varianty bylo použito 40 po sobě jdoucích měření otvorů 

obrobených nástrojem od společnosti FINAL Tools s.r.o. Naměřené hodnoty rozměrů 

jednotlivých obrobků jsou znázorněny v obrázku č.31 společně s vyznačenými hranicemi 

předepsané (červené úsečky) a rozšířené (oranžové úsečky) tolerance. 

 

Obrázek č. 31 Graf naměřených hodnot průměrů otvorů se znázorněním 

 hranic předepsané a rozšířené tolerance. Výstružník FINAL Tools. 
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Obrázek č. 32 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

hodnotu Ø         
      

 mm. Výstružník FINAL Tools. 

 
Obrázek č. 33 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

hodnotu Ø         
     

 mm. Výstružník FINAL Tools. 

 

Podíl obrobků s otvorem splňující předepsanou rozměrovou toleranci Ø         
      

 mm 

při použití výstružníku FINAL Tools je 65 % (obrázek č. 32). Pokud užijeme upravený 

předpis tolerovaného rozměru obrobku Ø         
      

 mm, pak ze 40 zkoumaných vzorků 

nesplňuje rozměrovou toleranci 1 vzorek, což činí přibližně 3 % (obrázek č. 33). 

 

7.2.3 Porovnání průměrů otvorů 

Z provedených měření vyplývá, že podíl obrobků splňující rozšířenou předepsanou 

toleranci, je přibližně totožný, liší se pouze o jedno procento. Mnohem větší rozdíl 

ve zmetkovitosti obrobků byl zjištěn pro kritérium Ø         
      

 mm. Statistická data 

z měření jsou zahrnuta v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8 Statistická data z měření průměrů otvorů 

Zpracovávaná veličina ANAJ FINAL Tools 

Podíl obrobků splňujících rozměr Ø         
      

 mm 71 % 57 % 

Podíl obrobků splňujících rozměr Ø         
      

 mm 98 % 97 % 

Minimální průměrná naměřená hodnota 11,9982 mm 12,0014 mm 

Maximální průměrná naměřená hodnota 12,0112 mm 12,0103 mm 

Odhad střední hodnoty průměru 12,0033 mm 12,0065 mm 

Statistický toleranční interval (95 %) [mm] <11,9991; 12,0074> <12,0001; 12,0129> 
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7.3 Drsnost povrchu 

Dalším parametrem určujícím kvalitu obrobené plochy je drsnost povrchu. Pro námi řešený 

otvor jsou maximální povolené hodnoty drsnosti povrchu uvedeny v tabulce č. 9. 

Ve výkresové dokumentaci je jakost povrchu předepsána hodnotami Ra, Rk, Rpk, vnitřní 

směrnice rozvolňující některé z tolerancí však řeší pouze hodnotu Ra. Lze proto parametr 

Ra chápat jako dostačující omezení pro stanovení shodného nebo neshodného obrobku. 

Tabulka č. 9 Maximální povolené hodnoty drsnosti povrchu 

Druh tolerance 
Max. Ra 

[μm] 

Max. Rk 

[μm] 

Max. Rpk 

[μm] 

Předepsané tolerance 1,6 1 0,75 

Rozvolněné tolerance 1,8 - - 

 

7.3.1 Drsnost povrchu varianty 1 

Při obrábění pomocí výstružníku ANAJ a vhodnými řeznými podmínkami bylo změřeno 

650 kontrolních obrobků, jejichž naměřené hodnoty Ra jsou zachyceny na obrázku č. 34. 

Hodnotu Ra 1,6 μm splňuje 29 % kontrolovaných obrobků (obrázek č. 35). Hodnotu 

Ra 1,8 μm splňuje 44 % kontrolovaných obrobků (obrázek č. 36). 

 

Obrázek č. 34 Graf naměřených hodnot drsností povrchů otvorů se znázorněním 

 hranic předepsané a rozšířené tolerance. Výstružník ANAJ. 
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Obrázek č. 35 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

hodnotu Ra 1,6 μm. Výstružník ANAJ. 

 

Obrázek č. 36 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

hodnotu Ra 1,8 μm. Výstružník ANAJ. 

 

7.3.2 Drsnost povrchu varianty 2 

Naměřené hodnoty drsnosti Ra při vystružování nástrojem FINAL Tools a odpovídajícími 

řeznými podmínkami jsou zachyceny na obrázku č. 37. Pro účely této diplomové práce 

bylo zpracováno 287 měření drsností povrchů. Předepsanou toleranci do hodnoty 

Ra 1,6 μm splňuje 81 % měřených obrobků (obrázek č. 38). Rozšířenou toleranci splňuje 

89 % měřených obrobků (obrázek č. 39).  
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Obrázek č. 37 Graf naměřených hodnot drsností povrchů otvorů se znázorněním 

 hranic předepsané a rozšířené tolerance. Výstružník FINAL Tools. 

 

Obrázek č. 38 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

hodnotu Ra 1,6 μm. Výstružník FINAL Tools. 
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Obrázek č. 39 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

hodnotu Ra 1,8 μm. Výstružník FINAL Tools. 

 

7.3.3 Porovnání drsností povrchů 

Při porovnání naměřených hodnot drsností vystružovaných otvorů kontrolovaných obrobků 

je patrné, že otvory obrobené nástrojem FINAL Tools vykazují výrazně lepší jakost 

povrchu a předepsané tolerance dosahuje až 89 % obrobků. V tabulce č. 10 je zachycen 

podíl obrobků splňující předepsanou drsnost povrchu všech čtyř předpisů včetně 

vybraných statistických zpracování. 

Tabulka č. 10. Statistická data z měření drsností povrchů 

Zpracovávaná veličina ANAJ FINAL Tools 

Podíl obrobků splňující drsnost Ra < 1,6 μm 29 % 81 % 

Podíl obrobků splňující drsnost Ra < 1,8 μm 44 % 89 % 

Obrobek s nejnižší naměřenou drsností Ra 0,42 μm 0,225 μm 

Obrobek s nejvyšší naměřenou drsností Ra 4,34 μm 4,330 μm 

Odhad střední hodnoty drsnosti Ra 1,942 μm 1,197 μm 

Statistický jednostranný toleranční interval (95 %) Ra 3,0957 μm 2,4151 μm 

Podíl obrobků splňujících drsnost Rk < 1 μm 0 % 28 % 

Odhad střední hodnoty drsnosti Rk 3,460 μm 0,994 μm 

Podíl obrobků splňujících drsnost Rpk < 0,75 μm 56 % 85 % 

Odhad střední hodnoty drsnosti Rpk 0,937 μm 0,503 μm 
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7.4 Válcovitost 

Dalším kontrolovaným parametrem, pomocí kterého budeme posuzovat vhodnost použití 

obou variant, je geometrická tolerance válcovitosti. Stejně jako průměr otvoru je 

válcovitost vyhodnocována z měření na tříosém měřicím přístroji CARL-ZEISS PRISMO 

7 na dvou náhodně vybraných dokončených obrobcích každý pracovní den. Předepsaná 

geometrická tolerance válcovitosti má na výkresové dokumentaci hodnotu 0,005 mm, je 

zde však rovněž rozvolněná tolerance umožňující označení vzorku za shodný do hodnoty 

0,010 mm.  

 

7.4.1 Válcovitost otvoru varianty 1 

Z výsledků měření válcovitosti na obrobcích obrobených výstružníkem ANAJ bylo 

zjištěno, že hodnotu válcovitosti stanovenou výkresovou dokumentací splňuje 16 % 

obrobků (obrázek č. 41). V případě použití rozvolněné tolerance bylo označeno za shodné 

87 % obrobků (obrázek č. 42). Naměřené hodnoty válcovitosti u 783 kontrolovaných 

obrobků jsou uvedeny v obrázku č. 40 .  

 

Obrázek č. 40 Graf naměřených hodnot válcovitostí otvorů se znázorněním 

 hranic předepsané a rozšířené tolerance. Výstružník ANAJ. 
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Obrázek č. 41 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

maximální hodnotu válcovitosti 0,005 mm. Výstružník ANAJ. 

 

Obrázek č. 42 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

maximální hodnotu válcovitosti 0,01 mm. Výstružník ANAJ. 

 

7.4.2 Válcovitost otvoru varianty 2 

Měření válcovitosti otvoru obrobeného nástrojem FINAL Tools bylo provedeno 

na stejných čtyřiceti obrobcích (obrázek č. 43) jako měření průměru v podkapitole 8.2.2. 

Toleranci nastavenou ve výkresové dokumentaci splnilo pouze 5 % obrobků (obrázek 

č. 44). Splnění rozvolněné tolerance do hodnoty 0,010 mm bylo shledáno u 77 % obrobků 

(obrázek č. 45). 
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Obrázek č. 43 Graf naměřených hodnot válcovitostí otvorů se znázorněním 

 hranic předepsané a rozšířené tolerance. Výstružník FINAL Tools. 

 

Obrázek č. 44 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

maximální hodnotu válcovitosti 0,005 mm. Výstružník FINAL Tools. 
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Obrázek č. 45 Graf znázorňující podíl kontrolovaných obrobků splňujících předepsanou 

maximální hodnotu válcovitosti 0,01 mm. Výstružník FINAL Tools. 

 

7.4.3 Porovnání válcovitostí 

Z výsledků měření vyplývá, že podíl obrobků splňující válcovitost při použití tolerance 

z technické dokumentace je nízký, výhodněji se jeví obrobky obrobené výstružníkem 

ANAJ. Vyšší podíl obrobku splňující požadavky na válcovitost byl naměřen při užití 

rozvolněné tolerance. I pro toto kritérium je vhodnější aplikace nástroje ANAJ. Statistická 

data z měření válcovitosti jsou zahrnuta v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11 Statistická data z měření válcovitosti. 

Zpracovávaná veličina ANAJ FINAL Tools 

Podíl obrobků splňujících válcovitost < 0,005 mm 16 % 5 % 

Podíl obrobků splňujících válcovitost < 0,01 mm 87 % 77 % 

Minimální naměřená hodnota 0,00272 mm 0,0049 mm 

Maximální naměřená hodnota 0,028685 mm 0,0331 mm 

Odhad střední hodnoty válcovitost 0,007116 mm 0,0095 mm 

Statistický jednostranný toleranční interval (95 %) 0,0130 mm 0,0227 mm 

 

7.5 Zhodnocení porovnání přesností a jakosti 

Shrneme-li výsledky hodnocení vlastností otvorů obrobených výstružníky ANAJ a FINAL 

Tools, můžeme vyhodnotit vlastnosti obou výstružníků. Z výše uvedených podkapitol 

(7.2. až 7.4.) vyplývá, že přesnost průměru otvoru obráběného oběma nástroji lze 

považovat téměř za totožnou. V dalších kritériích se však použití nástrojů liší. Nástroj 

FINAL Tools zajišťuje výrobu otvorů s nižší drsností povrchu, zatímco nástroj ANAJ 

poskytuje výrobu finálního otvoru s lepší hodnotou válcovitosti. 
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8 HOSPODÁRNOST ŘEZNÉHO PROCESU 

Cílem této práce není pouze popsat obráběcí proces a nový nástroj, který je k jeho realizaci 

používán, ale také zhodnocení ekonomické a výrobnostní stránky popisované změny. 

Ekonomické a výrobnostní parametry při nasazení nového typu výstružníku budou 

popsány v následující kapitole. 

 

8.1 Zhodnocení změny výrobnosti 

Nahrazení původního výstružníku od firmy ANAJ (varianta 1) novým výstružníkem 

od firmy FINAL Tools (varianta 2) přináší úspory strojního času. Tento čas, o který se 

zkrátí doba potřebná k obrobení plánovaného počtu obrobků, lze využít k navýšení plánu 

roční produkce týchž dílů, nebo k využití obráběcího centra k obrábění jiných polotovarů.  

8.1.1 Časová náročnost operace varianty 1  

V této podkapitole bude uveden způsob stanovení časové náročnosti vystružování 

při použití nástroje ANAJ s řeznými podmínkami zmíněnými v tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12 Řezné podmínky při užití výstružníku ANAJ. 

Řezný parametr Označení Hodnota řezného parametru 

Řezná rychlost vc1 30 m·min
-1

 

Posuv na otáčku fot1 0,251 mm 

Průměr nástroje D 12 mm 

Délka dráhy nástroje L1 126 mm 

Časová náročnost výměny nástroje tAX1 3,5 min 

Trvanlivost vyjádřená počtem obrobených kusů QT1 400 ks 

 Čas potřebný k vystružení požadovaného otvoru včetně času nájezdu a přejezdu nástroje 

stanovíme následovně: 

              (14) 

 

Rovnice pro výpočet strojního času potřebného k vystružování variantou 1: 

 

     
         

             
 (15) 

 

Rovnice pro výpočet časové náročnosti spojené s výměnou nástroje: 

     
       
   

 (16) 

8.1.2 Časová náročnost operace varianty 2  

V této kapitole je uveden postup stanovení časové náročnosti operace vystružování 

nástrojem FINAL Tools a příslušnými řeznými podmínkami zmíněnými v tabulce č. 13. 
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Tabulka č. 13 Řezné podmínky při užití výstružníku FINAL Tools. 

Řezný parametr Označení Hodnota řezného parametru 

Řezná rychlost vc2 75,4 m·min
-1

 

Řezná rychlost vratného pohybu vczp2 75,4 m·min
-1

 

Posuv na otáčku fot2 1 mm 

Posuv na otáčku zpětného pohybu fotzp2 2,5 mm 

Průměr nástroje D 12 mm 

Délka poloviny dráhy nástroje Lp2 63 mm 

Časová náročnost výměny nástroje tAX2 3,5 min 

Trvanlivost vyjádřená počtem obrobených kusů QT2 430 ks 

 

Čas potřebný k vystružení požadovaného otvoru včetně času nájezdu a přejezdu nástroje 

stanovíme následovně: 

              (17) 

 

Rovnice pro výpočet strojního času potřebného k vystružování variantou 2: 

     
          

             
 

          

                 
 (18) 

 

Rovnice pro výpočet časové náročnosti spojené s výměnou nástroje: 

     
       
   

 (19) 

8.2 Porovnání časové náročnosti obou variant 

V této podkapitole bude porovnána a vyhodnocena časová náročnost spojená 

s vystružováním obrobku jednotlivých variant lišících se použitým nástrojem a řeznými 

podmínkami. Výchozími časy pro určení rozdílu mezi oběma variantami jsou hodnoty, 

ke kterým jsme dospěli pomocí výpočtů v podkapitolách 8.1.1 a 8.1.2.  

Tabulka č. 14 Porovnání časové náročnosti obou variant 

Časová náročnost Označení ANAJ FINAL Tools 

Strojní čas tAS 38 s 2,6 s 

Čas spojený s výměnou nástroje tVN 0,5 s 0,5 s 

Celková časová náročnost tA 38,5 s 3,1 s 

 

Rozdíl časových náročností jednotlivých variant zachycuje rovnice (20). Tento výsledek je 

časovou úsporou na výrobu jednoho kusu při zavedení nového výstružníku.  

Stanovení rozdílu časové náročnosti jednotlivých variant: 

                                   (20) 

 

Z rovnice (20) vyplývá, že zavedením nového výstružníku do výroby a s tím spojených 

řezných parametrů je úspora času na jednom obrobku 35,4 sekundy. 
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Při realizaci plánované výroby 120 000 kusů (probíhá obrábění dvou zároveň) za rok 2017 

dojde k celkové úspoře času na operaci vystružování 590 hodin. Tato úspora není nikterak 

zanedbatelná a představuje dobu přibližně 74 pracovních osmihodinových směn. 

 

Obrázek č. 46 Graf znázorňující čas potřebný pro obrobení jednoho kusu s použitím 

jednotlivých výstružníků. 

8.3 Ekonomické zhodnocení 

Pro porovnání ekonomických zhodnocení budeme vycházet z rovnice charakterizující 

celkové operační výrobní náklady na jeden kus (21).  

          (21) 

 

Následným porovnáním celkových operačních výrobních nákladů na jeden kus 

pro jednotlivé varianty získáme hodnotu úspory na každém obrobeném kusu. 

8.3.1 Ekonomické zhodnocení varianty 1 

Variantou 1 je označena operace, při níž dochází k vystružování pomocí původního 

výstružníku od firmy ANAJ. Parametry obráběcího procesu potřebné k výpočtu jsou 

popsány v následující tabulce č. 15. Ke stanovení výše nákladů bylo použito rovnic (22, 

23, 24). 
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Tabulka č. 15. Parametry obráběcího procesu nástroje ANAJ 
Řezný parametr Označení Hodnota řezného parametru 

Řezná rychlost vc1 30 m·min
-1

 

Posuv na otáčku fot1 0,251 mm 

Průměr nástroje D1 12 

Délka obrobeného otvoru l1 23,64 mm 

Délka dráhy nástroje L1 126 mm 

Trvanlivost nástroje T1 47,4 min 

Pořizovací cena nástroje  6210 Kč 

Cena přeostřeného nástroje  810 Kč 

Počet trvanlivostí nástroje  4 

Relativní cena nástroje 

vzhledem k jeho životnosti  
NT1 2160 Kč 

Hodinová sazba stroje ELHA  2046 Kč 

Minutová sazba stroje ELHA NSM1 34,1 Kč 

 

Stanovení celkových nákladů na obrobení jednoho kusu:  

 

             (22) 

 

Stanovení nákladů na strojní práci: 

 

              
       

             
      (23) 

 

Stanovení nákladů na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeden kus: 

 

                 
    
  

 
  
  

 (24) 

  



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 57 

8.3.2 Ekonomické zhodnocení varianty 2 

Variantou 2 je označena operace, při níž dochází k vystružování pomocí nového 

výstružníku od firmy FINAL Tools. Pro výpočet ekonomických nákladů byly použity 

rovnice (25, 26, 27) a parametry uvedené v tabulce č. 16. 

 

Tabulka č. 16. Parametry obráběcího procesu nástroje FINAL Tools 
Řezný parametr Označení Hodnota řezného parametru 

Řezná rychlost vc2 75,4 m·min
-1

 

Řezná rychlost vratného pohybu vczp2 75,4 m·min
-1

 

Posuv na otáčku fot2 1 mm 

Posuv na otáčku zpětného pohybu fotzp2 2,5 mm 

Průměr nástroje D2 12 

Délka obrobeného otvoru l2 23,64 mm 

Délka poloviny dráhy nástroje Lp2 63 mm 

Trvanlivost nástroje T2 5,08 min 

Pořizovací cena nástroje  3300 Kč 

Cena přeostřeného nástroje  3300 Kč 

Relativní cena nástroje vzhledem k 

jeho životnosti  
NT2 3300 Kč 

Počet trvanlivostí nástroje  11 

Hodinová sazba stroje ELHA  2046 Kč 

Minutová sazba stroje ELHA NSM2 34,1 Kč 

 

Stanovení celkových nákladů na obrobení jednoho kusu: 

 

             (25) 

 

Stanovení nákladů na strojní práci: 

 

               
        

             
 

        

                 
       (26) 

 

 

Stanovení nákladů na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeden kus: 

 

                 
    
  

 
  

     
 (27) 
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8.4 Porovnání obou variant ekonomického zhodnocení 

Nyní se zaměříme na porovnání celkových nákladů na obrobení jednoho kusu s použitím 

původního a nového nástroje (tabulka č. 17).  

 

Tabulka č. 17 Porovnání nákladů obou variant na obrobení jednoho obrobku 

 

Stanovení rozdílu celkových nákladů na obrobení jednoho kusu: 

 

                                 (28) 

 

Z rovnice (28) vyplývá, že zavedením nového výstružníku a s tím spojenými řeznými 

parametry podnik ušetří 20,04 Kč na každém obrobeném kusu (obrázek č. 47). 

Při plánované výrobě 120 000 obrobků za rok 2017 dojde k úspoře ve výši 2 404 800 Kč. 

 

 

Obrázek č. 47 Graf znázorňující výši nákladů na obrábění jednoho kusu při použití 

jednotlivých výstružníků. 

 

8.5 Porovnání parametrů obráběcího procesu 

 V následujících podkapitolách budou porovnány ekonomické a časové parametry obou 

popisovaných variant, zejména jejich podíl na celkových nákladech a časové náročnosti 

spojené s obráběním jednoho odlitku.  
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8.5.1 Časové porovnání 

Jeden obráběcí cyklus, který zahrnuje obrábění dvou polotovarů zároveň, má časovou 

náročnost 9,8 minuty pro variantu 1 a 9,2 minuty pro variantu 2. Časová náročnost 

vystružování varianty 1 je 38,5 sekundy, zatímco časová náročnost varianty 2 je 

3,1 sekundy (viz podkapitola 8.4). V procentuálním vyjádření to je pro variantu 1 (obrázek 

č. 48) 7 % z veškerých časů potřebných k obrobení jednoho polotovaru a pro variantu 2 

(obrázek č. 49) jen 1 % z těchto časů. 

 

Obrázek č. 48 Grafické znázornění podílu doby potřebné na vystružování vzhledem 

ke zbylým operacím pro nástroj ANAJ. 

 

 
Obrázek č. 49 Grafické znázornění podílu doby potřebné na vystružování vzhledem 

ke zbylým operacím pro nástroj FINAL Tools. 
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8.5.2 Ekonomické porovnání 

Odlitek, jenž je vstupním polotovarem popisovaného procesu, má přibližnou hodnotu 

53 Kč (2 €). Výstupní obrobek je ohodnocen cenou 106 Kč (4 €). Na obrábění a činnosti 

s ním související připadají náklady ve výši 53 Kč (2 €). Pokud vyjdeme z nákladů 

na vystružení otvoru jednoho kusu (viz podkapitola 8.2), dojdeme k závěru, že 

pro variantu 1 činí tyto náklady 25 % veškerých nákladů spojených s obráběním (obrázek 

č. 50), zatímco pro variantu 2 činí tyto náklady pouze 6 % (obrázek č. 51) 

 

Obrázek č. 50 Grafické znázornění podílu nákladů na vystružování vzhledem 

ke zbylým operacím pro nástroj ANAJ. 

 

Obrázek č. 51 Grafické znázornění podílu nákladů na vystružování vzhledem 

ke zbylým operacím pro nástroj FINAL Tools. 
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6% 
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9 DISKUZE 

Z teoretické části v úvodu této diplomové práce vyplývá, že za nejvhodnější dokončovací 

způsob obrábění řešeného otvoru elektromagneticky řízeného ovladače hydromotorů lze 

považovat vystružování. Tato metoda teoreticky zajišťuje dostatečnou přesnost a kvalitu 

obrobené plochy. Největší výhodou při aplikaci tohoto způsobu obrábění je možnost 

využití multifunkčního obráběcího centra, na kterém dochází také ke všem ostatním 

obráběcím operacím. Díky tomu nevyvstává potřeba nadměrné manipulace s obrobkem 

a zároveň se zkracuje časová náročnost obrábění daného komponentu.  

K obrábění řešeného otvoru elektromagneticky řízeného ovladače hydromotorů byl 

původně používán výstružník zhotovený ze slinutého karbidu od firmy ANAJ. Při návrhu 

zlepšení dokončovací operace řešeného otvoru byl s ohledem na ekonomickou náročnost 

zvolen výstružník z cermetu, jehož vlastnosti by měly být z teoretického hlediska pro 

danou operaci vhodnější.  

Výše zmíněné teoretické předpoklady splňuje výstružník FINAL Tools, který byl 

pro danou aplikaci speciálně navržen. Jeho pracovní část je tvořena dvěma cermety 

a geometrií zajišťující přesné vedení nástroje a výbornou výslednou drsnost povrchu.  

Pomocí tohoto nástroje bylo dosaženo výrazně lepších hodnot drsností povrchů než 

při použití původního výstružníku ANAJ vyrobeného ze slinutého karbidu. Podíl obrobků 

splňující předepsanou válcovitost a průměr řešeného otvoru byl v obou variantách téměř 

totožný. Nicméně při aplikaci výstružníku FINAL Tools nedošlo u žádného z obrobků 

ke vzniku otřepů na hranách otvorů, které se vyskytovalo často při použití výstružníku 

ANAJ. 

Výrazné zlepšení obráběcího procesu vyplývá z jeho časové a finanční hospodárnosti. 

Při aplikaci nového výstružníku s vhodnými řeznými podmínkami dochází ke snížení 

obráběcích časů o 35,4 sekundy na každém obráběcím cyklu a ke snížení celkových 

nákladů na obrábění jednoho řešeného obrobku o 20,04 Kč. 

Jedinečnost navrženého nástroje pro danou operaci byla potvrzena rešeršní prací z března 

roku 2017, kterou si nechala společnost FINAL Tools zpracovat. Ze závěru této rešeršní 

práce vyplývá, že žádný jiný výrobce obráběcích nástrojů nenabízí žádné technické řešení 

aplikace dvou řezných materiálů (cermetů) pracujících na jednom průměru při obrábění 

velmi přesných otvorů. 

I přes jedinečnost použitého nástroje a výrazné zlepšení obráběcího procesu lze nalézt 

prostor pro další zlepšení. Lepší rozměrové a geometrické přesnosti obrobeného otvoru by 

bylo možné dosáhnout další úpravou řezných parametrů, zejména řezné rychlosti 

a rychlosti posuvu. Při úpravě řezných parametrů je však třeba vždy zvážit, zda nepatrným 

zlepšením požadované přesnosti výroby nedojde k výraznému nárůstu ekonomických 

nákladů. 

Shrnutím výsledků diplomové práce dojdeme k závěru, že nástroje používající kombinaci 

dvou cermetů na své pracovní části mohou dosahovat výrazně lepších hodnot obrobených 

ploch při současné časové i ekonomické úspoře. Tato práce rovněž potvrdila vhodnost 

jejich užití pro obrábění otvorů v litinách používaných pro výrobu hydromechanických 

systémů. 
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ZÁVĚR 

Hypotéza stanovená v úvodu práce o splnění požadavků na rozměrovou, tvarovou 

a povrchovou jakost obrobeného otvoru u vyššího počtu vyrobených kusů výstružníkem 

FINAL Tools je potvrzena pouze z části. 

Zatímco drsnost povrchu při zavedení nového nástroje do výroby se výrazně zlepšila, 

rozměrová přesnost zůstala takřka totožná s původní variantou. Tvarová přesnost dosažená 

pomocí výstružníku FINAL Tools se však v porovnání s použitím původního výstružníku 

ANAJ snížila. 

Přestože zavedení nového výstružníku nejeví výrazné zlepšení obrobeného otvoru, 

ekonomické a časové faktory hovoří jednoznačně pro zavedení tohoto nástroje do výroby. 

Aplikací nového výstružníku s ohledem na předepsané tolerance došlo k těmto změnám:  

 zhoršení průměru otvoru u 1 % obrobků, 

 zlepšení drsnosti povrchu otvoru u 45 % obrobků, 

 zhoršení válcovitosti otvoru u 10 % obrobků, 

 snížení výrobního času jednoho obrobku o 35,4 s, 

 snížení výrobních nákladů jednoho obrobku o 20,04 Kč. 

Díky zavedení výstružníku FINAL Tools, s.r.o., došlo ve společnosti Danfoss Power 

Solutions a.s., ke snížení nákladů a zlepšení drsností povrchů řešených otvorů při obrábění 

elektromagneticky řízených ovladačů hydromotorů.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Jednotka Popis 

CBN [-] kubický nitrid boru 

HRC [-] tvrdost dle Rockwella 

PKD [-] polykrystalický diamant 

PVD [-] Physical Vapour Deposition 

SK [-] slinutý karbid 

 

Symbol Jednotka Popis 

D [mm] průměr obráběného otvoru 

L1 [mm] délka dráhy nástroje výstružníku ANAJ  

LT1 [mm] délka obrobeného otvoru na jedno upnutí nástroje výstružníku ANAJ 

LT2 [mm] 
délka obrobeného otvoru na jedno upnutí nástroje výstružníku FINAL 

Tools 

Lp2 [mm] délka poloviny dráhy nástroje výstružníku FINAL Tools 

PT1 [mm
2
] velikost obrobené plochy na jedno upnutí výstružníku ANAJ  

PT2 [mm
2
] velikost obrobené plochy na jedno upnutí výstružníku FINAL Tools 

Ra [μm] střední aritmetická hodnota drsnosti 

Rpk [μm] redukovaná výška špiček posuzovaného profilu 

Rk [μm] základní hloubka profilu jádra drsnosti 

T1 [min] trvanlivost nástroje ANAJ 

T2 [min] trvanlivost nástroje FINAL Tools 

Tk1 [ks] trvanlivost nástroje ANAJ vyjádřena počtem obrobených kusů 

Tk2 [ks] trvanlivost nástroje FINAL Tools vyjádřena počtem obrobených kusů 

X0 [m] počáteční rozměr tělesa před změnou jeho teploty 

ap [mm] šířka záběru hlavního ostří 

fot1 [mm] velikost posuvu na otáčku výstružníku ANAJ 

fot2 [mm] velikost posuvu na otáčku výstružníku FINAL Tools 

fotzp2 [mm] velikost posuvu na otáčku výstružníku FINAL Tools zpětného pohybu 

fz1 [mm] velikost posuvu na zub výstružníku ANAJ 

fz2 [mm] velikost posuvu na zub výstružníku FINAL Tools 
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l1 [mm] délka obrobené části otvoru výstružníkem ANAJ 

l2 [mm] délka obrobené části otvoru výstružníkem FINAL Tools 

li [mm] velikost i-té části obráběného otvoru  

lr [mm] délka pozorovaného profilu při hodnocení jeho drsnosti povrchu   

n1 [min
-1

] počet otáček výstružníku ANAJ za minutu  

n2 [min
-1

] počet otáček výstružníku FINAL Tools za minutu  

nz1 [-] počet zubů výstružníku ANAJ  

nz2 [-] počet zubů výstružníku FINAL Tools  

tA1 [s] časová náročnost obrábění jednoho kusu výstružníkem ANAJ 

tA2 [s] časová náročnost obrábění jednoho kusu výstružníkem FINAL Tools 

tAS1 [s] strojní čas obrábění výstružníkem ANAJ 

tAS2 [s] strojní čas obrábění výstružníkem FINAL Tools 

tAX1 [min] časová náročnost výměny výstružníku ANAJ  

tAX2 [min] časová náročnost výměny výstružníku FINAL Tools 

tVN1 [s] časová náročnost výměny výstružníku ANAJ na jeden obrobený kus 

tVN2 [s] 
časová náročnost výměny výstružníku FINAL Tools na jeden obrobený 

kus 

vc1 [m·min
-1

] řezná rychlost výstružníku ANAJ 

vc2 [m·min
-1

] řezná rychlost výstružníku FINAL Tools 

vczp2 [m·min
-1

] řezná rychlost vratného pohybu výstružníku FINAL Tools 

vf1 [mm·min
-1

] rychlost posuvu výstružníku ANAJ 

vf2 [mm·min
-1

] rychlost posuvu výstružníku FINAL Tools 

ΔT [K] velikost rozdílu termodynamických teplot tělesa 

ΔX [m] velikost rozdílu rozměru při změně teploty  

γ [K
-1

] teplotní koeficient roztažnosti materiálu 
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