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ABSTRAKT 

Práce se zaobírá chemicko-tepelným zpracováním vřetena frézovací hlavy 
a sestavením technologického postupu výroby této součásti. Úvodní část práce 
obsahuje seznámení s funkcí vřetena frézovací hlavy a s požadavky, které jsou na něj 
kladeny. Dále práce zahrnuje přehled nejznámějších druhů chemicko-tepelného 
zpracování a návrh samotného technologického postupu výroby vřetena, ve kterém je 
podrobněji popsána část zabývající se chemicko-tepelným zpracováním metodou 
ARCOR V. Práce obsahuje experimentální část, jenž se věnuje aplikaci karbonitridace 
v solné lázni na vzorcích z různých druhů materiálu a posouzení jejich vhodnosti pro 
tento typ chemicko-tepelného zpracování. Výsledkem práce je tedy technologický 
postup výroby vřetena frézovací hlavy s aplikací karbonitridace v solné lázni ARCOR V 
a také určení vhodnosti vybraných materiálů pro aplikaci této metody chemicko-
tepelného zpracování a jejich využití v praxi. 

 

Klíčová slova 

vřeteno, technologický postup, karbo-nitro-oxidace, ARCOR V, CNC horizontální 
vyvrtávačka 

 

ABSTRACT 

The aim of the diploma thesis is a milling head spindle heat treatment and production 
technology of this part. The introductory section of the thesis covers tasks of milling 
head spindle and required properties. Also includes overview of most-known types of 
heat and chemical treatment and milling head spindle production technology process 
proposal, which presents in more detail nitrocarburizing process called ARCOR V. 
Experimental part of the thesis gives consideration as well to the liquid salt bath 
nitrocarburizing application on different material samples and assessment of 
nitrocarburized material for this heat treatment process. The result of the thesis is 
spindle production technology process description with application of nitrocarburizing 
ARCOR V and also determination of suitability of selected materials for this surface 
treatment method and it’s practical applications.  
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spindle, technological process, nitrocarburizing with post oxidation, ARCOR V, CNC 
horizontal boring mill 
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ÚVOD 

Ke strojírenskému průmyslu neoddělitelně patří obráběcí stroje, pomocí nichž 
transformujeme třískovým obráběním výchozí materiál do požadovaného tvaru. Mezi 
obráběcí stroje, které dokáží obrábět velké strojní součásti s rozměry řádově 
v metrech, patří CNC vyvrtávací stroje. Horizontální CNC vyvrtávačky jsou univerzální 
obráběcí stroje určené pro výkonné i přesné obrábění. Univerzálnost vyvrtávaček je 
dána množstvím operací, které tyto stroje dokáží provést. Jedná se zejména o vrtání, 
vystružování, zahlubování, vyvrtávání, soustružení a frézování. Některé stroje jsou 
schopny i brousit, protahovat nebo obrážet. Konstrukce těchto strojů bývá modulární, 
aby mohl být stroj uzpůsoben jednotlivým zákazníkům dle jejich požadavků. Jako 
volitelné příslušenství je možno k horizontálním vyvrtávačkám dokoupit různá zařízení, 
např.: frézovací hlavy, lícní desky, zpevňovací příruby atd. K většině strojů si zákazníci 
objednávají frézovací hlavy, které se upínají na čelo vřeteníku. Frézovací hlavy 
rozšiřují možnosti stroje, a to především v tom, že pomocí nich je vyvrtávačka schopná 
obrábět rovinné plochy pod různými úhly, případně provádět kontinuální obrábění. 
Konstrukční řešení frézovacích hlav bývá často velmi složité a samotné zařízení se 
skládá z mnoha součástí, které tvoří jednotlivé uzly. Mezi hlavní součást, kterou 
obsahuje každá frézovací hlava, patří vřeteno pro upnutí nástroje 1. 

Ve společnosti FERMAT CZ s.r.o., která horizontální CNC vyvrtávačky a jejich 
příslušenství vyrábí (obr. 1), vyvstala problematika týkající se výroby vřetena frézovací 
hlavy a aplikace nového chemicko-tepelného zpracování pro tuto strojní součást. 
Jelikož se ze strany zákazníků již několikrát objevila poptávka po vřetenících 
a frézovacích hlavách vybavených systémem upínání nástrojů HSK, dostala se mně 
možnost tuto problematiku řešit a navrhnout technologický postup výroby vřetena 
frézovací hlavy. Před zavedením vřetena s dutinou HSK do výroby chtěla firma 
vyzkoušet nové chemicko-tepelné zpracování u doposud používané oceli na výrobu 
vřeten, eventuálně vyhodnotit vhodnost nového chemicko-tepelného zpracování pro 
jiné, ve firmě běžně požívané materiály. V práci je tedy provedeno porovnání vzorků 
různých druhů materiálů, které byly chemicko-tepelně zpracovány metodou 
karbo-nitro-oxidace. Dále je v práci proveden rozbor a návrh nového technologického 
postupu výroby vřetena frézovací hlavy s ohledem na strojní vybavení společnosti. 

 

Obr. 1 Horizontální CNC vyvrtávačka Fermat WFT 13 3. 
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1 ROZBOR TECHNOLOGIČNOSTI KONSTRUKCE  

Během zpracování technologického postupu výroby určité strojní součásti je nutné 
vycházet z jejího konstrukčního výkresu. Na výkrese jsou konstruktérem jasně 
stanoveny požadavky na danou součást, ať už se jedná o její rozměry, drsnost 
povrchu, rozměrové a geometrické tolerance, volbu materiálu nebo tepelné 
zpracování. Je nutné, aby v podniku konstrukční a technologické oddělení navzájem 
spolupracovala, jelikož každé oddělení je specializované na určitou fázi výroby 
strojních součástí a někdy je nutné, aby obě oddělení prodiskutovala konstrukcí 
kladené požadavky na vyráběnou součást v závislosti na výrobních možnostech 
podniku. Často vznikají mezi konstrukčním a technologickým oddělením rozpory kvůli 
přehnaným požadavkům na součást ze strany konstruktéra a k tomu neadekvátním 
výrobním možnostem podniku ze strany technologa.  

Jen pokud je technolog dobře obeznámen s funkcí dané součásti a s požadavky, 
které musí součást splňovat, může navrhnout vhodnější materiál, tepelné zpracování 
a optimální výrobní postup, což může podniku ušetřit nemalé výrobní náklady. 

1.1 Funkce univerzální frézovací hlavy 

Vřeteník horizontální vyvrtávačky má v sobě horizontálně uložené vřeteno. Pokud 
je zapotřebí provést určitou operaci v jiné poloze (např. vrtat díry pod úhlem), musí se 
buď naklopit obrobek nebo samotný vřeteník s nástrojem. Existují horizontální 
vyvrtávačky disponující naklápěcím stolem nebo naklápěcím vřeteníkem (naklápění 
saní), avšak častěji jsou v praxi k těmto účelům používány frézovací hlavy, jež rozšiřují 
technologické možnosti obráběcího stroje. 

 Funkcí univerzální frézovací hlavy je frézování vodorovných, svislých, šikmých či 
obecných ploch 5. Frézovací hlava dokáže provést většinu technologických operací 
jako vřeteník, avšak s libovolným polohováním výstupního vřetena. Jelikož je frézovací 
hlava strojní zařízení složené z mnoha jednotlivých součástí, pohyblivých 
i nepohyblivých, vykazuje určité ztráty v přenosu energie, tedy i výkonu. Pokles výkonu 
je dán konstrukčním řešením frézovací hlavy a použitými komponentami, nicméně se 
u frézovacích hlav poháněných vřeteníkem uvádí ztráty výkonu okolo 30% oproti 
výkonu vřeteníku 2. 

1.1.1 Univerzální frézovací hlava UHAmi SDHS 

Frézovací hlava UHAmi SDHS, vyvinutá ve společnosti Fermat, tvoří volitelné 
příslušenství k horizontálním vyvrtávačkám. Jedná se o automaticky upínanou 
univerzální frézovací hlavu, kterou po vyvolání funkce dokáže vřeteník automaticky 
nabrat a upnout pomocí hydraulických upínačů na své čelo. Hlava UHAmi SDHS, 
zachycená na obr. 2, má dvě nezávisle na sobě řízené osy A a C, vzájemně nakloněné 
o úhel 45°. Kroutící moment na vřeteno hlavy je přenášen z vřetena vřeteníku pomocí 
hřídelí a kuželových ozubených kol. Natáčení os A a C je řízeno servomotory nezávisle 
na poloze vřetena vřeteníku, tudíž je hlava schopná kontinuálně obrábět a indexovat 
obě své osy s tolerancí 0,001°. Maximální kroutící moment frézovací hlavy 

UHAmi SDHS byl stanoven na 1 600 Nm a maximální otáčky vřetena na 6 000 min−1. 
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Obr. 2 Univerzální frézovací hlava Fermat UHAmi SDHS 6. 

1.2 Funkce a popis vřetena 

Funkcí vřetena je přenášet kroutící moment od jeho zdroje na obráběcí nástroj při 
co možná největší přesnosti chodu. V drtivé většině konstrukcí obráběcích strojů je 
vřeteno uloženo ve valivých ložiskách, která jsou různě uspořádána v sadách. Vřetena 
mohou mít různé tvary dutin. Podle tvaru stopky nástrojových držáku, které se do 
vřetena mají upínat, se volí tvar jeho dutiny 1.  

Mezi nejznámější nástrojové držáky patří držáky s 1: 

- kuželovou stopkou ISO – kuželovitost 7:24, 

- krátkou kuželovitou stopkou HSK – kuželovitost 1:10, 

- speciálním profilem (Sandvik Coromant Capto), 

- BIG Plus. 

V praxi nejrozšířenější je systém upínání ISO, nicméně ostatní systémy upínaní čelí 
stále větší oblibě, na úkor systému ISO. Na obr. 3 je znázorněn rozdíl v systémech 
upínání ISO a HSK 1. 

 

Obr. 3 Systém upínání ISO (nahoře) a HSK (dole) 1.  
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1.3 Požadavky kladené na vřetena 

Vřetena obráběcích strojů patří mezi hlavní funkční součásti, proto jsou na tyto 
součásti kladeny různé požadavky. Při nesplnění jakéhokoliv z daných požadavků 
může dojít k negativnímu ovlivnění obráběné součásti, případně samotného stroje 1.  

Mezi požadavky kladené na vřetena obráběcích strojů patří 1: 

- vysoká přesnost chodu – je dána velikostí radiálního a axiálního házení, 

- dokonalé vedení – pokud zatížení vřetena mění směr a smysl, vřeteno nesmí 
měnit svou polohu v prostoru, 

- co nejmenší ztráty v uložení vřetena, 

- tuhost – spolu s přesností chodu mají největší vliv na přesnost obrábění, 

- možnost vymezovat vůle v uložení vlivem opotřebení, 

- dlouhá živostnost a provozní spolehlivost. 

1.4 Systém upínání nástrojů HSK 

Systém upínání nástrojů HSK byl vyvinut za účelem eliminace problémů běžných 
upínačů při vysokých rychlostech. Oproti ostatním upínačům má systém HSK 
výbornou axiální i radiální tuhost 4.  

Velkou výhodou upínání HSK je kontaktní plocha mezi stopkou a vřetenem. Na 
rozdíl od stopky ISO je u HSK kontakt tvořen nejen kuželovou plochou, ale i plochou 
na čele vřetena. Upínače HSK mají záměrně vnitřní část konstruovanou jako dutou 
kvůli možnosti elastické deformace stopky. Při zvyšujících se otáčkách působí na 
stopku větší odstředivá síla a tím pádem se zvětšuje i upínací síla působící na držák 
nástroje. Obr. 4 zachycuje systém upínání HSK 1.  

 

 

Obr. 4 Způsob upnutí HSK držáku nástroje 4. a) odepnutý stav b) upnutý stav. 

 

Na rozdíl od ISO (kuželovitost 7:24) je kuželovitost stopky HSK 1:10 (obr. 5). Také 
délka je jiná, stopka je asi o polovinu kratší a držák celkově lehčí než u držáků ISO 4.  
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Obr. 5 Porovnání nástrojového držáku HSK (nahoře) a ISO (dole) 4. 

 

HSK upínač je upnut táhlem s kleštinou za čep uvnitř dutiny upínače (obr. 3). Táhlo 
s kleštinou vtlačuje HSK kužel do dutiny vřetena pomocí talířových pružin, které jsou 
s táhlem spojeny. V případě uvolnění nástroje je nutné hydraulickým válcem stlačit 
sloupec talířových pružin, aby došlo k rozevření kleštiny držící stopku nástrojového 
držáku 1. 

1.5 Vřeteno frézovací hlavy UHAmi SDHS 

Vřeteno frézovací hlavy UHAmi SDHS (obr. 6) je dynamicky namáhaná součást. 
Během obrábění musí snášet namáhání na ohyb za rotace, namáhání krutem, tahem 
i tlakem. Rozměry a tvar vřetena jsou dány zástavbovými rozměry frézovací hlavy 
a požadavky kladenými na vřeteno. Zjednodušený konstrukční výkres vřetena 
zachycuje příloha 1. Vřeteno frézovací hlavy UHAmi SDHS vychází z vřeten již 
používaných ve starších typech frézovacích hlav, avšak s jistými odlišnostmi. Podle 
otáčkových požadavků a zatížení vřetena byla navržena vnější kontura, kterou do 
značné míry ovlivnila použitá ložiska. Vnitřní konturu vřetena definuje výrobce upínače 
nástrojů a také norma upínacího kužele HSK-A100. Samotné vřeteno se kvůli vysokým 
provozním otáčkám vyvažuje na třídu tolerance G1. 

Zatížení vřetena zachycují 2 sady ložisek. Přední sada se třemi kuličkovými ložisky 
a zadní sada se dvěma kuličkovými ložisky. Kroutící moment je na vřeteno přenášen 
přes ozubené kolo a pera. Čelo vřetena chrání labyrintové těsnění, aby do frézovací 
hlavy (především do ložisek) nevnikly nečistoty a nedošlo tak k jejímu poškození. 
Obr. 7 představuje řez frézovací hlavou UHAmi SDHS, ze kterého je patrné uložení 
vřetena s dutinou HSK-A100. 
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Obr. 6 3D model vřetena frézovací hlavy s kuželem HSK-A100 6. 

 

Při obrábění dochází k elastické deformaci vřetena. V extrémních případech, kdy 
dochází k nadměrnému zatěžování frézovací hlavy, případně dojde-li ke kolizi vřetena 
s jiným tělesem, může docházet ke tření vřetena o bronzové labyrintové těsnění. 
V těchto situacích může dojít až k úplnému zadření součástí a následnému vyřazení 
frézovací hlavy z provozu. Vřeteno musí tedy vyhovovat jak z pevnostního hlediska, 
tak i z hlediska třecích vlastností. 

 

Obr. 7 Uložení vřetena ve frézovací hlavě 6. 
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2 ROZBOR DOSTUPNÝCH TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ  

Stroje vyráběné společností Fermat se skládají z části z nakupovaných komponent, 
nicméně určitý podíl strojních součástí je vyráběn přímo ve výrobních prostorách 
Fermatu. Pobočka v Brně disponuje dvěma výrobními a dvěma montážními halami. 
Strojní park je tvořen stroji od klasických konvenčních až po nejmodernější CNC stroje. 

2.1 Strojní vybavení 

I v dnešní době, kdy mají podniky moderní obrobny vybaveny CNC stroji, si 
ponechávají svůj význam klasické konvenční stroje, a to zejména při kusové výrobě či 
výrobě pro potřeby podniku, např. přípravků, náhradních dílů apod. Seznam strojního 
vybavení společnosti Fermat je uveden v příloze 2. 

2.1.1 Vybrané strojní vybavení společnosti Fermat 

Multifunkční obráběcí centrum TT 75 

Multifunkční soustružnické centrum TOS Turn (obr. 8) je produkční stroj pro plně 
automatické obrábění hřídelových i přírubových součástí v optimálním obráběcím 
čase a s velmi vysokou přesností 7. 

Tab. 1 Technické parametry obráběcího centra TT 75 7. 

Oběžný průměr nad ložem 1 000 mm 

Maximální obráběný průměr 750 mm 

Vzdálenost mezi hroty 4 000 mm 

Max. hmotnost obrobku 3 t 

Vřeteno:  

Zakončení vřetene A2-15 

Vrtání 128 mm 

Rozsah otáček 0,5-2500 min-1 

Výkon hlavního motoru (S1) 71kW (55, 100) 

Koník:  

Pinola zdvih / průměr 180 / 220 mm 

Horní suport 120 (1:20) mm 

Pojezdy X/Y/Z 782 / 210 / dle délkové varianty 

Nástrojový systém CAPTO C6 

Maximální otáčky nástrojového vřetena 6 500 min-1 

Výkon nástrojového vřetena (S1) 29,3 kW 

Zdvih osy B +/- 102,5° 

Indexace osy B po 5° 

Hmotnost základního provedení 2 000 mm 42 000 kg 
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Obr. 8 Multifunkční soustružnické centrum TT 75 7. 

 

Vodorovná vyvrtávačka Dixi 75 CNC 

Velmi přesná horizontální vyvrtávačka s křížovým stolem, zachycena na obr. 9 8.  

Tab. 2 Technické parametry horizontální vyvrtávačky Dixi 75 CNC 8. 

Pracovní průměr vřetena 90 mm 

Pojezd osy X 740 mm 

Pojezd osy Y 600 mm 

Pojezd osy Z 570 mm 

Otáčky vřetena 3 000 min-1 

Upínací kužel vřetena ISO 40 

Řídící systém Heidenhain TNC 620 

Rozměry d x š x v  3 850 x 2 360 x 2 690 mm 

Hmotnost stroje 10 000 kg 

 

Obr. 9 Vodorovná vyvrtávačka Dixi 75 CNC 8.  
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Hrotová bruska BUC 63 C Profi 

Bruska BUC 63 C Profi (obr.10) je určená pro broušení v automatických cyklech 
a současně umožňuje i ruční broušení. Broušení ruční i v automatických pracovních 
cyklech je určeno pro broušení vnějších rotačních a kuželových ploch obrobků 
podélným nebo zapichovacím způsobem. Stroj umožňuje broušení čelních ploch, při 
použití zařízení pro vnitřní broušení vnitřních válcových a kuželových otvorů aj. 
Obrobky je možné upínat mezi hroty, letmo do sklíčidla, kleštin, případně na 
magnetickou upínací desku unášecího vřeteníku 9. 

Tab. 3 Technické parametry hrotové brusky BUC 63 C Practic 9. 

Oběžný průměr 630 mm 

Vzdálenost mezi hroty 5 000 mm 

Hmotnost obrobku upnutého:  

V hrotech max. 3 000 kg 

V otevřených opěrkách 4 000 kg 

Letmo, včetně upínače, max. 300 kg 

Největší hmotnost obrobku s těžkým unášecím vřeteníkem 
a těžkým koníkem: 

 

V hrotech 4 000 kg 

Letmo, včetně upínače 400kg 

 

 

Obr. 10 Hrotová bruska BUC 63 C Profi 9. 
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Vertikální obráběcí centrum Hermle C 50 

Hermle C 50 (obr. 11) se řadí mezi precizní a spolehlivé obráběcí centrum 
poskytující vysoce dynamické obrábění obrobků s hmotností až 2 000 kg, a to 
simultánně v 5 osách 10. 

Tab. 4 Technické parametry obráběcího centra Hermle C 50 10. 

Pojezd osy X 1 000 mm 

Pojezd osy Y 1 100 mm 

Pojezd osy Z 750 mm 

Otáčky vřetena až 18 000 min-1 

Rychlost pojezdu v osách X/Y/Z 60/60/55 m/min 

Akcelerace X/Y/Z 6 m/s2 

Letmo, včetně upínače, max. 300 kg 

Otočný stůl s kolébkou:  

Průměr stolu 700 mm 

Rozsah natáčení kolébky + 100°/-130° 

Otáčky kolébky/stolu 20/30 min-1 

Maximální zatížení stolu 2 000 kg 

 

 

Obr. 11 Multifunkční obráběcí centrum Hermle C 50 11. 
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TAIYO KOKI NVGII-8T 

Vertikální brousicí centrum střední velikosti, které dokáže výrazně přispět 
k zefektivnění obrábění středních a velkých dílců. Stroj, zobrazený na obr.12, je 
vybaven zásobníkem na 6 automaticky vyměnitelných nástrojů 12.  

Tab. 5 Technické parametry brousicího centra Taiyo Koki NVGII–8T 13. 

Rozsah vnitřního broušeného průměru Ø45–800 mm 

Maximální broušení délka (vnitřní průměr) 485 mm 

Maximální vnější broušený průměr Ø800 mm 

Maximální broušení délka (vnější průměr) 500 mm 

Maximální zatížení stolu 700 kg 

Výkon vřetena 7 kW 

Maximální otáčky vřetena 10 000 min-1 

 

Obr. 12 Vertikální brousicí centrum Taiyo Koki NVGII–8T 12. 

 

Drátová řezačka EXCETEK V1280 

Drátová řezačka (obr. 13) určená pro řezání složitých tvarových ploch 14. 

Tab. 6 Technické parametry drátové řezačky Excetek V1280 14. 

Maximální rozměry obrobku 1 650 x 1 200 x 495 mm 

Maximální hmotnost obrobku 4 000 kg 

Pojezd osy X/Y 1 200/800 mm 

Pojezd osy U/V 260/260 mm 

Pojezd osy Z 500 mm 

Průměr drátu 0,2–0,33 mm 

Počet řízených os 5 

Maximální konicita řezu ±30°/100 mm 

Kapacita nádrže na dielektrikum 3 000 l 
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Obr. 13 Drátová řezačka Excetek V1280 14. 

 

Laserline LDF 6000-100 

Systém tvořený  zdrojem laserového paprsku LDF 6000-100, robotem Fanuc 
M-710iA, polohovadlem a vyměnitelnými laserovými hlavami (obr. 14). Laserový 
paprsek je veden ze zdroje optickými vlákny k laserové hlavě, jenž je přichycena na 
rameni robota. V závislosti na požadované technologii (laserové kalení, svařování 
nebo navařování funkčních povlaků), se na rameno robota připevní vyměnitelná 
laserová hlava, která je pro danou technologii určená. Samotná výměna trvá několik 
minut. Systém je vybaven automatickým řízením výkonu v závislosti na procesní 
povrchové teplotě zpracovávaného dílu 15,17.  

Tab. 7 Technické parametry diodového laseru Laserline LDF 6000-100 15,16. 

Maximální výkon 6 kW 

Maximální šířka laserové stopy 100 mm 

Rozbíhavost paprsku (BPP) 40 mm·mrad 

Vnější průměr vlákna 400 μm 

Vlnová délka 900–1 070 nm 

Typ robota Fanuc M-710iA 

Polohovadlo Fanuc, dvouosé, nosnost 500 kg 
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Obr. 14 Robot Fanuc s laserovou kalicí hlavou 15. 
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3 ROZBOR DOSTUPNÝCH MOŽNOSTÍ CHEMICKO-TEPELNÉHO 
ZPRACOVÁNÍ 

Tepelné zpracování poskytuje možnost změny mechanických, technologických 
nebo jiných užitných vlastností materiálu. Děje se tak většinou řízenou změnou teploty 
(TZ), změnou teploty a chemického složení povrchových vrstev materiálu (CHTZ) nebo 
změnou teploty za přítomnosti plastické deformace (TMZ) 18. 

Při požadavku docílení rozdílných mechanických nebo fyzikálně-chemických 
vlastností mezi povrchem a jádrem součásti se používá chemicko-tepelné zpracování 
(CHTZ). Jedná se o tepelně řízený děj, při kterém dochází k difuznímu sycení povrchu 
oceli kovovými, ale i nekovovými prvky. Nejčastějším důvodem chemicko-tepelného 
zpracování je požadavek na zvýšení tvrdosti a odolnosti povrchu součásti při 
současném zachování houževnatosti jádra. Toho lze docílit difuzí určitého prvku do 
vnější vrstvy součásti a následným pomalým ochlazením nebo difuzí a následným 
tepelným zpracováním (obvykle kalením a nízkoteplotním popouštění). Difuzní vrstvu 
může tvořit tuhý roztok, chemická sloučenina nebo kombinace obou 18, 30. 

3.1 Vznik povrchových vrstev chemicko-tepelným zpracováním 

Vlivem rozkladu molekul chemických sloučenin v nasycovaném povrchu vznikají 
tzv. aktivní atomy. Difuze se účastní aktivní atomy, které jsou schopny tvořit 
v krystalové mřížce nasycovaného materiálu intersticiální tuhé roztoky (C, N, B, H), 
substituční tuhé roztoky (Cr, Al, Si atd.) nebo chemické sloučeniny. Absorbované 
atomy pronikají z povrchu základního materiálu směrem k jádru dle zákonů difuze. 
Z praktického hlediska je žádoucí, aby mezi základním materiálem a nasycujícím 
prvkem došlo k dostatečně rychlé tvorbě vrstvy, což ovlivňuje kinetika přenosu 
hmoty 30. 

 

Během chemicko-tepelného zpracování se současně uskutečňují čtyři jednotlivé 
procesy 30:  

- adsorpce molekul chemických sloučenin nasycovaným neboli adsorpčním 
povrchem, 

- disociace (rozklad) adsorbovaných molekul a následný vznik aktivních atomů 
nasycujícího prvku, 

- absorpce aktivních atomů nasycovaným povrchem, 

- difuze absorbovaných atomů z povrchu do nitra difuzní vrstvy. 

 
Proces adsorpce molekul ovlivňuje velkou mírou stav adsorpčního povrchu. 

K adsorpci dochází na místech vykazujících vhodnou krystalografickou stavbu. 
Znečištění povrchu zpracovávané součásti snižuje počet těchto aktivních míst 
a snižuje rychlost tvorby a kvalitu difuzní vrstvy. Z tohoto důvodu se povrch součásti 
před chemicko-tepelným zpracováním upravuje různými mechanickými, chemický 
nebo fyzikálními úpravami. Největší význam má úprava povrchu u procesů 
probíhajících za nižších teplot, např. nitridace 30, 32.  
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Disociace molekul je řízena Guldberg-Waagovým zákonem, který vyjadřuje 
závislost mezi koncentracemi reagujících látek. Dle tohoto zákonu platí, že všechny 
reakce směřují k rovnovážnému stavu. Pokud vznikne mezi reaktanty a produkty 
chemické reakce rovnováha, pak platí, že poměr součinu koncentrace látek 
vstupujících do reakce a součinu koncentrace látek vznikajících je v čase konstantní. 
Za určitých podmínek rychlost chemické reakce závisí na koncentraci reagující látky. 
Nejvyšší reakční rychlost probíhá při vysoké koncentraci reagujících látek, naopak se 
zmenšující se koncentrací, tedy čím více se koncentrace blíží rovnovážnému stavu, 
rychlost klesá 32. 

Během absorpce vniká do nasycovaného povrchu pouze malá část aktivních atomů 
vzniklých disociací. Koncentrace aktivních atomů nasycujícího prvku v krystalové 
mřížce nasycovaného povrchu se vyjadřuje jako aktivita prvku a má převládající vliv 
na rychlost difuze. Z tohoto důvodu probíhá většina druhů chemicko-tepelného 
zpracování za podmínek, při kterých je aktivita nasycujícího prvku co nejvyšší 
(optimální podmínky pro adsorpci, disociaci a absorpci). Těchto podmínek bývá 
dosaženo za použití chemických sloučenin s vysokou koncentrací molekul, ze kterých 
se uvolňují aktivní atomy. U absorpce bylo dokázáno, že závislost absorpce na čase 
vykazuje parabolický průběh – viz obr. 15 32. 

 

Obr. 15 Závislost množství absorbovaného dusíku na čase – ocel 15 330 v atmosféře NH3 
při teplotě 565 a 605 °C 32. 

 

  Proces difuze je ze všech čtyř výše uvedených dílčích procesů chemicko-
tepelného zpracování nejvíce probádaný. Difuzí rozumíme přenosový děj, během 
kterého dochází k přemisťování látky v základním materiálu. Cílem procesu difuze je 
vyrovnání koncentračního spádu, tudíž probíhá difuze látky z místa o vyšší koncentraci 
do míst s koncentrací nižší. Na proces difuze má vliv hned několik faktorů, z nichž 
nejzásadnější je teplota. K popisu difuzního děje lze aplikovat Fickovy zákony 32.  
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První Fickův zákon uvažuje neměnnost koncentrace difundující látky v závislosti na 

čase (
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 0). Jedná se tedy o stacionární difuzi a první Fickův zákon je definován 

následovně 32: 

𝐽 = −𝐷 ·
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 

(3.1) 

kde: 𝐽 [𝑚𝑜𝑙 · 𝑚−2 · 𝑠−1] - difuzní tok,  

 𝐷 [𝑚2 · 𝑠−1] - koeficient difuze,  

 𝜕𝑐

𝜕𝑥
 [𝑚𝑜𝑙 · 𝑚−3 · 𝑚−1] - gradient koncentrace.  

 
Pokud dochází k nestacionární difuzi, kdy se mění koncentrace difundující látky 

v závislosti na čase, je nutné aplikovat druhý Fickův zákon, jehož znění je 
následující 32: 

𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 𝐷 ·

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
 (3.2) 

kde: 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 [𝑚𝑜𝑙 · 𝑚−3 · 𝑚−1] - difuzní tok,  

 𝐷 [𝑚2 · 𝑠−1] - koeficient difuze,  

 
𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
 [𝑚𝑜𝑙 · 𝑚−6 · 𝑠] - gradient koncentrace.  

 

Rozdíl mezi stacionární a nestacionární difuzí zachycuje obr. 16. 

 

 

Obr. 16 Rozdíl mezi stacionární difuzí (vlevo) a nestacionární difuzí (vpravo) 37. 
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3.2 Cementování 

Jedná se o způsob CHTZ, u kterého dochází k difuzi atomů uhlíku v povrchových 
vrstvách oceli. Cementují se obvykle oceli s obsahem uhlíku 0,1–0,25 hm. %, a to na 
eutektoidní, případně mírně nadeutektoidní koncentraci (0,8–1 hm. %C), jak 
znázorňuje obr. 17. Struktura nauhličené vrstvy je tedy tvořena pásmem 
nadeutektoidním, eutektoidním a podeutektoidním s hloubkou obvykle 0,5–1,5 mm. Po 
cementaci následuje kalení a nízkoteplotní popouštění. Takto chemicko-tepelně 
zpracovaný materiál dosahuje povrchové tvrdosti až 800 HV, přičemž si zanechává 
určitou houževnatost jádra 18, 19. 

 

Obr. 17 Schéma cementace v diagramu Fe − Fe3C 25. 

3.2.1 Teploty cementování 

Ohřev oceli probíhá nad teplotu Ac3 (cca 850–950 °C) do oblasti austenitu, kde je 
daleko větší rozpustnost uhlíku než ve feritu. Při sycení uhlíkem se klade důraz na to, 
aby nedošlo k překročení mezní rozpustnosti uhlíku v austenitu a tím pádem 
k následné precipitaci sekundárního cementitu v povrchové vrstvě oceli. V případě 
precipitace sekundárního cementitu dojde ke značnému zkřehnutí povrchové vrstvy 
součásti 18. 

3.2.2 Cementační prostředí 

Sypké prostředí 

Materiál je v uzavřených krabicích zasypán práškovou směsí dřevěného uhlí 

s obsahem uhličitanu barnatého 𝐵𝑎𝐶𝑂3. Po zahřátí na cementační teplotu vzniká 
reakcí vzduchu a dřevěného uhlí oxid uhelnatý CO, který se při styku s povrchem oceli 
rozkládá na oxid uhličitý a uhlík. Proces je zjednodušeně popsán následující rovnicí 18. 
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2 · 𝐶𝑂 →  𝐶𝑂2  +  𝐶𝑎𝑡𝑜𝑚á𝑟𝑛í 

 

Uhlík difunduje do oceli a oxid uhličitý dále reaguje s uhlíkem z dřevěného uhlí, 
přičemž dochází ke vzniku oxidu uhelnatého 18. 

 

𝐶𝑂2  +  𝐶𝑢ℎ𝑙í →  2 · 𝐶𝑂 

 

 Rozkladem oxidu uhelnatého dochází opět ke vzniku oxidu uhličitého a uhlíku. Také 

uhličitan barnatý BaCO3 z dřevěného uhlí se rozkládá při cementační teplotě na oxid 
barnatý a oxid uhličitý 18. 

𝐵𝑎𝐶𝑂3  →  𝐵𝑎𝑂 +  𝐶𝑂2 

 

Oxid uhličitý opět reaguje s uhlíkem z dřevěného uhlí, přičemž vzniká oxid uhelnatý. 
Ten se rozkládá na  oxid uhličitý a difuzní uhlík 18.  

Cementace v sypkém prostředí dnes patří již mezi málo používané metody. Mezi 
hlavní důvody patří špatná kontrola složení cementační atmosféry, což se přímo 
projevuje v cementační vrstvě. Dalším faktorem je zdlouhavost procesu 18.  

 

Plynné prostředí 

Cementace probíhá ve směsi plynů 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2, 𝐶𝐻4, 𝐻2 𝑎 𝐻2𝑂. Plynné prostředí se 
využívá v malosériové výrobě, kde se k cementaci využívají pece Monocarb, ale i ve 
velkosériové výrobě, kde se využívají průběžné cementační pece. V pecích Monocarb 
se cementační atmosféra vytváří přímo uvnitř pece, kdežto u průběžných pecí se 
vytváří v generátoru, ze kterého je vháněna přímo do pece. Cementace v plynném 
prostředí disponuje lepší kontrolovatelností a rychlostí nauhličení než cementace 
v prostředí sypkém 18. 

 

 Vakuové cementování – děj probíhá v bezkyslíkatém prostředí, tudíž lze použít 
vyšší teploty cementace doprovázené vyšší rychlostí difuze. Na rozdíl od 
konvenčního atmosférického cementování nabízí rovnoměrnou hloubku 
nauhličené vrstvy, reprodukovatelnost procesu, zlepšení mechanických 
vlastností (nedochází k oxidaci na hranicích zrn) a časové úspory 19. 

 Plazmové cementování – progresivní metoda cementace doutnavým výbojem. 
Podobně jako u vakuového cementování patří mezi výhody rychlejší nauhličení 
povrchu (až 9× rychlejší oproti konvenční technologii), rovnoměrná hloubka 
cementační vrstvy, malá citlivost rychlosti nauhličování k chemickému složení 
oceli a k druhu nauhličujícího plynu, až o 45% nižší provozní náklady plazmové 
pece oproti elektricky vyhřívané peci pro atmosférické cementování, o 20 % kratší 
čas na zpracování součásti oproti atmosférickému cementování a o 5% kratší 
čas oproti cementování ve vakuu, čisté a bezpečné prostředí 19. 
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Kapalné prostředí 

Dříve se cementace prováděla v solných lázních, které obsahovaly jedovaté 
kyanidy. Dnešní solné lázně kyanidy neobsahují, zdrojem uhlíku je uhličitan sodný 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 a karbid křemíku 𝑆𝑖𝐶. I přes vysokou rychlost nauhličování nejsou solné lázně 
příliš rozšířeny 18.  

3.2.3 Aplikace cementování 

Ozubená kola (obr. 18), řetězová kola, drážkované hřídele, čepy, vačkové hřídele a 
jiné 18,21. 

 

Obr. 18 Řez cementovaným ozubeným kolem 33. 

3.3 Nitridování 

Pojem nitridování znamená sycení povrchu oceli dusíkem. Již během nitridace 
dochází ke značnému růstu tvrdosti povrchové vrstvy součásti, a to vlivem vzniku velmi 
tvrdých sloučenin dusíku s železem a s dalšími přísadovými prvky – jedná se 
především o nitridy a karbonitridy. Nitridotvorné prvky (Cr, Al a V) spolu s dusíkem 

vytváří nitridy 𝐶𝑟𝑁, 𝐶𝑟2𝑁, 𝐴𝑙𝑁, 𝑉𝑁 a karbonitridy. Jedná se o velmi tvrdé nitridy, které 
jsou stálé za vysokých teplot. Maximální hloubka nitridační vrstvy je přibližně 0,5 mm. 
Před nitridací se součásti zušlechťují pro dosažení optimálních mechanických 
vlastností. Teplota popouštění je volena o 15 až 30 °C vyšší než teplota nitridování, 
z důvodu zamezení změn mechanických vlastností v jádře ocelí během nitridování. 
Povrch nitridované součásti nabývá tvrdosti 1000–1200 HV a tuto tvrdost si zachovává 
až do teploty přibližně 600°C. Během nitridování dochází k objemovému růstu součásti 
doprovázenému tlakovým pnutím v povrchu a tím ke zvýšení meze únavy. 
Nitridováním se zpracovávají běžně konstrukční oceli s obsahem uhlíku 0,3 až 
0,4 hm. %C. Na rozdíl od cementování se po nitridování součásti již tepelně 
nezpracovávají, pouze se brousí. 18, 19. 

3.3.1 Teploty nitridování 

Nitridování se běžně provádí při teplotách v rozmezí 500–550 °C, kdy dochází 
k sycení povrchové vrstvy součásti až na koncentraci 12 hm. % N 18.  
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3.3.2 Nitridační prostředí 

Ocel se obvykle nitriduje v plynném prostředí. Do plynotěsných zvonových, 
šachtových nebo komorových pecí je vháněn zdroj dusíku, a to čpavek. Čpavek při 
styku s povrchem oceli disociuje dle rovnice: 

2𝑁𝐻3 → 2𝑁 + 3𝐻2 

Vzniklý atomární dusík z části difunduje do povrchu součásti a vytváří nitridy, avšak 
část atomů tvoří molekuly neschopné adsorpce. Z tohoto důvodu je nutné nitridační 
prostředí obnovovat trvalým přívodem čpavku 18. 

 Plazmové (iontové) nitridování – k sycení povrchu dusíkem se využívá, stejně 
jako u plazmového cementování, doutnavého výboje. Atomární dusík se získá 

rozkladem dusíku 𝑁2 pomocí plazmatu. Výhodou plazmového nitridování je 
přesné řízení výsledné mikrostruktury oceli 19. 

3.3.3 Aplikace nitridování 

Ozubená kola, klikové hřídele (obr. 19), vačkové hřídele, vahadla ventilů, zdvihátka 
ventilů, válec motoru, šneky vstřikovacích lisů, nástroje pro tlakové lití kovů, formy pro 
zápustkové kování a jiné 20. 

 

 

 

Obr. 19 Nitridovaná kliková hřídel 34. 
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3.4 Nitrocementování 

Nitrocementováním se rozumí sycení povrchu oceli dusíkem i uhlíkem současně, 
obvykle po dobu  1–2 h v případě plynného prostředí, respektive do 1 h u kapalného 
prostředí. Za tuto dobu vznikne nitrocementační vrstva o hloubce 0,3 až 0,4 mm, 
respektive 0,2 mm. Oceli vhodné k nitrocementování mají obsah uhlíku 0,25 až 
0,4 hm. % a podobně jako u cementování se oceli po sycení kalí a popouštějí. V tomto 
chemicko-tepelném zpracování tvoří struktury nitrocementované vrstvy uhlíko-
dusíkový martenzit, zbytkový austenit a karbonitridy. Oproti cementování je doba 
sycení povrchu kratší, avšak tvrdost součásti je nižší – 700 až 800 HV. Jelikož se 
k nitrocementování využívají oceli s vyšším obsahem uhlíku než k cementování, mají 
nitrocementované oceli vyšší pevnost, avšak nižší tvrdost 18. 

3.4.1 Teploty nitrocementování 

Teploty nitrocementování se nejčastěji pohybují v okolí teploty Ac3 (820 až 
840 °C) 18.  

3.4.2 Nitrocementační prostředí 

Sycení povrchu probíhá v plynné atmosféře složené z uhlovodíku a čpavku nebo 
v kapalném prostředí (solných lázních) 18. 

3.4.3 Aplikace nitrocementování 

Ozubená kola, části vstřikovacích forem, komponenty čerpadel, části zemědělských 
strojů 22. 

3.5 Karbonitridování 

Stejně jako u nitrocementování se jedná o sycení povrchu oceli dusíkem i uhlíkem, 
avšak dusík má převládající vliv. Sycení probíhá až 4 h, kdy dochází ke vzniku 
povrchové vrstvy tvořené karbonitridy o tloušťce okolo 0,05 mm s tvrdostí až 1 000 HV. 
Povrchová vrstva vzniklá po karbonitridování je odolná proti zadírání a opotřebení. 
Mezi výhody karbonitridovaných součástí oproti nitrocementovaným patří malé 
rozměrové deformace, jelikož se po karbonitridování, stejně jako po nitridování, 
součásti již nekalí 18. 

3.5.1 Teploty karbonitridování 

Teploty karbonitridování se nejčastěji pohybují v rozmezí teplot pod Ac1 (600 až 
630 °C) 18.  

3.5.2 Karbonitridační prostředí 

Jako karbonitridační prostředí se nejčastěji využívá plynné prostředí tvořené směsí 
čpavku s přídavkem uhlovodíků, ale i solné lázně 18. 

3.5.3 Aplikace karbonitridování 

Řezné nástroje, lisovadla, nástroje pro protlačování, ozubená kola, ventily, ložiska, 
spojovací materiály, čepy, části zemědělské techniky 18  
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Obr. 20 porovnává závislost tvrdosti chemicko-tepelně zpracovaného materiálu na 
hloubce od povrchu. 1 – nitridování, 2 – karbonitridování, 3 – nitrocementování, 
4 – cementování, 5 – povrchové kalení. 

 

Obr. 20 Závislost tvrdosti na hloubce od povrchu CHTZ materiálu 25. 

 

3.6 Sulfonitridování 

Sulfonitridováním se rozumí sycení povrchu ocelí a litin dusíkem a sírou v plynné 

směsi 𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑆 nebo dusíkem, uhlíkem a sírou v roztavené solné lázni. 
Sulfonitridace probíhá při teplotě přibližně 500 až 580 °C po dobu 30 až 180 minut, 
záleží však na druhu zpracovávaného materiálu, teplotě, chemickém složení lázně 
a požadované tloušťce difuzní vrstvy 30. 

Charakteristika vzniklé difuzní vrstvy je podobná jako u nitridace, avšak v ε fázi 
sulfonitridační vrstvy se vyskytuje síra ve formě FeS, která působí jako mazivo. 
Tloušťka vzniklé vrstvy se pohybuje od 1 do 10 μm. Touto metodou 
chemicko-tepelného zpracování dochází ke zlepšení kluzných vlastností 
sulfonitridované součásti a s tím souvisejícím zvýšením odolnosti proti zadírání za 
sucha. Výhodou sulfonitridace je fakt, že povrch takto zpracované součásti si 
zachovává určité kluzné vlastnosti i po velkém opotřebení, kdy dojde k odstranění 
difuzní vrstvy. Děje se tak, jelikož při zadírání dochází ke zvyšování teploty povrchu 
a následné difuzi síry směrem k jádru součásti. Sulfonitridováním se v praxi 
zpracovávají například kluzná pouzdra, pístní kroužky, řezací nástroje a další součásti, 
kde se vyžadují dobré kluzné vlastnosti a odolnost proti zadírání 18, 30, 31. 
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3.7 Boridování 

Boridování představuje sycení povrchu oceli borem. Proces lze uskutečnit 
v práškové směsi, v plynu i v solné lázni. Za pomoci elektrolýzy dochází v solné 
lázni k tvorbě kvalitní difuzní vrstvy při redukci časové náročnosti cca o 25% oproti 
sycení v lázni bez elektrolýzy. Boridování dosahuje zpracovávaná součást povrchové 
tvrdosti až 2 000 HV, kterou si zachovává při teplotách až 900–950 °C. Kvůli tepelné 
stabilitě nacházejí přednost před nitridovanými nebo cementovanými součástmi při 
použití za vysokých teplot. Nasycený povrch výborně odolává abrazivnímu opotřebení 
a tvorbě mikrosvarů. Zpracování oceli probíhá za teplot 800 až 1 050 °C po dobu 3 až 
6 hodin (při využití elektrolýzy 2 až 4 hodiny), během které se vytvoří téměř 

jednofázová vrstva  𝐹𝑒𝐵 a 𝐹𝑒2𝐵 o tloušťce 0,1 až 0,3 mm (viz obr. 21).  Po boridování 
přichází na řadu nejčastěji čištění dílu pomocí záměny polarity u elektrolýzy po dobu 5 
až 30 minut s následným kalením, ochlazením do vodného roztoku KOH nebo NaOH, 
po kterém následuje popouštění 30, 32 . 

 

Obr. 21 Mikrostruktura oceli C45 po boridování: doba sycení 16 hodin při 900 °C 35. 

3.8 Alitování 

Alitováním, nebo také difuzním hliníkováním, rozumíme sycení povrchu součásti 
hliníkem. Alitovaná ocel vykazuje zvýšenou žáruvzdornost a korozivzdornost, avšak 
nižší tvrdost – okolo 400 HV. Proces probíhá v roztaveném hliníku, v práškových 
směsích nebo metalizací oceli hliníkem s následným difuzním žíháním. Alitováním se 
zpracovávají nízkouhlíkové a žáruvzdorné oceli. Zpracování oceli se uskutečňuje za 
teplot 700 až 1 100 °C po dobu 0,5 až 6 hodin, během níž vzniká difuzní vrstva 
o tloušťce 0,02 až 0,8 mm 30, 32. 

V praxi bývá často používaná metoda kombinace alitování a alumetování. Jedná se 
o rychlou a levnou metodu s dobrými výsledky. Proces probíhá tak, že se na povrch 
zpracovávané součásti nastříká vrstva hliníku o tloušťce 0,7 až 1,2 mm a následně se 
provede difuzní žíhání při teplotě 900–1 000 °C po dobu 2–4 hodin. Takto vzniklá 
difuzní vrstva dosahuje tloušťky 0,2–0,4 mm 30, 31. 
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3.9 Difuzní chromování 

V případě difuzního chromování dochází k sycení povrchu součásti chromem. 
Nejčastěji se chromují nízkouhlíkové nebo austenitické oceli, které po zpracování 
vykazují zvýšenou korozivzdornost, žáruvzdornost a otěruvzdornost. Difuzní 
chromování se uskutečňuje při teplotách 900–1 200 °C po dobu 6–12 hodin 
v práškových směsích, plynech nebo solných lázních. Tloušťka difuzní vrstvy se 
pohybuje okolo 0,08 až 0,2 mm a povrchová tvrdost okolo 2 000 HV. Chromováním se 
zpracovávají například kalibry, pístní tyče (obr. 22) a jiné součásti namáhané třením 
30, 31, 32.  

 

Obr. 22 Hydraulický válec s chromovanou pístní tyčí 36. 

3.10 Difuzní křemíkování 

Difuzní sycení povrchu ocelí křemíkem se označuje jako difuzní křemíkování. 
Křemíkovaný povrch získá vysokou odolnost proti korozi v mořské vodě, v kyselinách 

(např.: 𝐻2𝑆𝑂4, 𝐻𝐶𝑙, 𝐻𝑁𝑂3) a také odolnost proti oxidaci do 750 °C. Provádí se při 
teplotách 800 až 1 100 °C po dobu 4 až 12 hodin v práškové směsi nebo v plynech. 
Difuzní vrstva dosahuje tloušťky 0,3 až 1 mm, je velmi porézní a její tvrdost se pohybuje 
okolo 200–250 HV. Pro křemíkování se obvykle volí nízkouhlíkové oceli, jelikož uhlík 
brání v difuzi křemíku 30, 32.  
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4 NÁVRH VARIANT TECHNOLOGIE VÝROBY A 
CHEMICKO-TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ 

4.1 Technologie výroby vřetena frézovací hlavy 

Strojírenskou technologii můžeme definovat jako souhrn výrobních procesů, 
přičemž výrobním procesem rozumíme přeměnu polotovaru v hotový výrobek. 

Dělení strojírenské technologie 26, 29: 

- výroba polotovarů součástí, 

- výroba hotových součástí, 

- montáž součástí ve stroje a zařízení. 

Předpis, který definuje pořadí a počet jednotlivých prací na vyráběné součásti, 
nazýváme výrobní postup. Výrobní postup předepisuje práce, které se mají provést na 
výchozím materiálu nebo polotovaru při přeměně na výrobek, ve správném časovém 
sledu a s ohledem na technicko-ekonomické aspekty výroby 26, 29. 

 

Tvorba výrobního postupu zahrnuje 26, 29: 

- návrh druhu polotovaru (výchozí rozměry, vlastnosti, přídavky na obrábění 
apod.) 

- stanovení sledu operací a výrobních technologií, kterými bude dosaženo 
zhotovení výrobku při splnění daných požadavků a za minimálních výrobních 
nákladů, 

- určení výrobního stroje, zařízení a jejich vybavení, určení výrobních podmínek 

- stanovení ukazatelů určených pro organizaci, plánování, odměňování 
a kvalifikaci dělníka. 

4.1.1 Stanovení přídavků na obrábění a volba polotovaru 

Náklady na pořízení materiálu tvoří u většiny výrobků více než 50% výrobních 
nákladů. To je důvod, proč by se této fázi výrobního procesu měla věnovat značná 
pozornost 26. 

Přídavkem na obrábění rozumíme část materiálu, která se při obrábění odebírá 
z povrchu obrobku. Přídavek slouží k vyhotovení součásti o požadovaných 

vlastnostech (geometrie, rozměry, jakost obrobených ploch). Celkový přídavek 𝑝𝑐, 
který definuje rozdíl mezi rozměrem polotovaru a konečným rozměrem obrobeného 

povrchu, se dělí na jednotlivé operační přídavky 𝑝𝑖. Operační přídavky definují rozdíl 
mezi rozměry povrchů vytvářených po sobě jdoucími operacemi a jejich součet se 

rovná celkovému přídavku 𝑝𝑐 (viz vztah 4.1) 26, 29. 
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𝑝𝐶 = ∑ 𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑎𝑝 − 𝑎𝑠 

 

(4.1) 

kde: 𝑝𝑐 [𝑚𝑚] - celkový přídavek,  

 𝑛 [−] - počet technologických operací,  

 𝑝𝑖 [𝑚𝑚] - operační přídavek,  

 𝑎𝑝 [𝑚𝑚] - rozměr polotovaru,  

 𝑎𝑠 [𝑚𝑚] - rozměr hotové součásti.  

 

Z ekonomického hlediska je žádoucí, aby se polotovar co nejvíce podobal finálnímu 
výrobku. Velké přídavky zvyšují náklady na pořízení polotovaru i na jeho obrobení. 
Avšak je důležité si uvědomit, že zbytečně malé přídavky na obrábění zvyšují pracnost 
výroby polotovaru, tedy i jeho cenu, a také zvyšují požadavky na přesnost obráběcích 
strojů 26, 29. 

V našem případě definovalo konstrukční oddělení pro výrobu vřetena frézovací 
hlavy již ověřený materiál 34CrAlNi7-10. Druh polotovaru byl stanoven na kruhovou 
tyč KR 140-380. Z hlediska ekonomiky výroby bylo provedeno ověření druhu 
polotovaru, které vychází ze stanovení operačních a celkových přídavků na obrábění. 
Pro stanovení rozměru polotovaru existují také empirické vztahy, avšak jsou nepřesné 
a nezahrnují podmínky a technologie zpracování v předchozích operacích.  

Níže uvedená metoda technického propočtu uvažuje tato fakta 26: 

- v každé operaci je každý rozměr obrobené plochy zhotoven v určité toleranci, 

- přídavek na plochu nesmí být menší než tolerance rozměrů předchozí operace, 

- každou plochu charakterizuje určitá drsnost, která vznikla vlivem parametrů 
přechozí operace, 

- vlivem upínání obrobku dochází k chybám, které musí být v následující operaci 
odstraněny, 

- upnutím málo tuhých těles nebo tepelným zpracováním vznikají deformace. 

Úkolem operačního přídavku je pokrytí všech výše uvedených chyb, které mohou 
nastat. Operační přídavek pro válcovou plochu se vypočte dle vztahu 4.2 26, 29. 

𝑝𝑖 = 𝑘 ∙ [2 ∙ (𝑅𝑖−1 + 𝑇𝑖−1) + 𝐸𝑖 + 𝐶𝑖−1 + 𝛿𝑖−1] 
 

(4.2) 

kde: 𝑝𝑖 [𝑚𝑚] - operační přídavek,  

 𝑘 [−] - součinitel překrytí (kusová a malosériová výroba 

𝑘 = 1, sériová a hromadná výroba 𝑘 = 0,8, 
 

 𝑅 [𝑚𝑚] - systematická úchylka zahrnující RZ a úchylky 
mikronerovností z předchozí operace,  

 𝑇 [𝑚𝑚] - maximální hloubka poškozené vrstvy materiálu 
z předchozí operace,  

 𝐸 [−] - chyba z nastavení obrobku v dané operaci,  

 𝐶 [−] - trvalá deformace obrobku z předchozí operace,  

 𝛿  [𝑚𝑚] - mezioperační tolerance.  
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Chybu z nastavení obrobku ovlivňuje velikost obrobku, způsob upnutí, volba 
technologických základen, tolerance upínacích ploch, velikost a stav polotovaru. Její 
hodnota se vypočte dle následujícího vztahu 4.3 29. 

 

𝐸 = 𝐸𝑑 + 𝐸𝑙 = 𝑎 ∙ √𝑑
3

+ 𝑏 ∙ 𝑙𝑘 
 

(4.3) 

kde: E [−] - chyba z nastavení obrobku,  

 𝐸𝑑  [−] - maximální úchylka nastavení v příčném směru,  

 𝐸𝑙 [−] - maximální úchylka nastavení v podélném směru,  

 
𝑎, 𝑏 [−] - rozměrové koeficienty, ovlivněné druhem a přesností 

polotovaru, charakterem operace obrábění a 
způsobem upnutí, 

 

 𝑑 [𝑚𝑚] - rozměr obrobku,  

 𝑙𝑘 [𝑚] - redukovaná délka obrobku.  

 

Trvalou deformaci obrobku ovlivňují podmínky výroby a také stav výrobního 
zařízení. Vztah 4.4 definuje trvalou deformaci 29. 

𝐶 = 𝑚 ∙ 𝑙𝑘 (4.4) 

kde: 𝐶 [−] - trvalá deformace obrobku,  

 𝑚 [−] - koeficient závislý na operaci, druhu výroby, druhu 
polotovaru, tepelném zpracování apod., 

 

 𝑙𝑘 [𝑚] - redukovaná délka obrobku.  

 

Ověření vhodnosti konstrukcí zvoleného druhu polotovaru vychází z největšího 
průměru vřetena Ø130 h7. Od tohoto největšího průměru hotové součásti postupujeme 
s určováním přídavků k operacím výchozím, tedy od broušení až po hrubování, 
a stanovujeme jednotlivé operační přídavky. Jak již bylo zmíněno, součtem operačních 

přídavků 𝑝𝑖 získáme celkový přídavek 𝑝𝑐, který po sečtení s největším průměrem 
hotového výrobku udává požadovaný minimální průměr polotovaru. Dle 
požadovaného minimálního průměru polotovaru se určí výchozí polotovar pro výrobu 
tak, že se dle vypočteného průměru vybere nejbližší vyšší standardizovaný průměr, 
který definuje norma ČSN EN 10060 – Ocelové tyče kruhové válcované za tepla. 

 

Výpočet operačních přídavků na obrábění: 

Dokončovací obrábění (broušení Ø130 h7) 

𝑙𝑘3 = 𝑙 = 2 ∙ (373,5 − 326,5) = 94 𝑚𝑚 

𝑑3 = 130 𝑚𝑚 

𝑝3 = 𝑘 ∙ [2 ∙ (𝑅2 + 𝑇2) + 𝐸3 + 𝐶2 + 𝛿2] 

𝑝3 = 𝑘 ∙ [2 ∙ (𝑅2 + 𝑇2) + 𝐸3 + 𝑚 ∙ 𝑙𝑘 + 𝛿2] 

𝑝3 = 1 ∙ [2 ∙ (0,045 + 0,040) + 0 + 1 ∙ 0,094 + 0,16] 

𝒑𝟑 = 𝟎, 𝟒𝟐𝟒 𝒎𝒎  
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Soustružení na čisto 

𝑙𝑘2 = 𝑙 = 2 ∙ (373,5 − 326,5) = 94 𝑚𝑚 

𝑑2 = 130 𝑚𝑚 

𝑝2 = 𝑘 ∙ [2 ∙ (𝑅1 + 𝑇1) + 𝐸2 + 𝐶1 + 𝛿1] 

𝑝2 = 𝑘 ∙ [2 ∙ (𝑅1 + 𝑇1) + 𝑎 ∙ √𝑑
3

+ 𝑏 ∙ 𝑙𝑘 + 𝑚 ∙ 𝑙𝑘 + 𝛿1] 

𝑝2 = 1 ∙ [2 ∙ (0,100 + 0,060) + 0,05 ∙ √130
3

+ 0,3 ∙ 0,094 + 1 ∙ 0,094 + 0,63] 

𝒑𝟑 = 𝟏, 𝟑𝟕𝟐 𝒎𝒎 

 
Soustružení na hrubo 

𝑙𝑘1 = 𝑙 = 2 ∙ (373,5 − 326,5) = 94 𝑚𝑚 

𝑑1 = 130 𝑚𝑚 

𝑝1 = 𝑘 ∙ [2 ∙ (𝑅0 + 𝑇0) + 𝐸1 + 𝐶0 + 𝛿0] 

𝑝1 = 𝑘 ∙ [2 ∙ (𝑅0 + 𝑇0) + 𝑎 ∙ √𝑑
3

+ 𝑏 ∙ 𝑙𝑘 + 𝑚 ∙ 𝑙𝑘 + 𝛿1] 

𝑝1 = 1 ∙ [2 ∙ (0,75) + 0,15 ∙ √130
3

+ 1,5 ∙ 0,094 + 0,005 ∙ 0,3735 + 1] 

𝒑𝟏 = 𝟑, 𝟒𝟎𝟑 𝒎𝒎 

 

Výpočet celkového přídavku na obrábění: 

𝑝𝐶 = ∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 = 0,424 + 1,372 + 3,403 = 𝟓, 𝟐 𝒎𝒎  

Po sečtení celkového přídavku s největším průměrem hotové součásti dostáváme 
požadovaný průměr polotovaru, tedy 130 + 5,2 = 135,2 mm. Dle normy ČSN EN 10060 
(425551) je nejbližší vyšší průměr standardně vyráběných polotovarů 140 mm. Pro 
výrobu vřetena frézovací hlavy UHAmi SDHS byl tedy zvolen jako polotovar ocelová 
tyč kruhová válcovaná za tepla s vnějším průměrem 140 mm a délkou 380 mm 
(KR 140-380). 

4.2 Technologie ARCOR 

ARCOR je název metody chemicko-tepelného zpracování ocelí, ale i litin. Během 
zpracování materiálu touto metodou dochází ke karbonitridaci, tedy sycení povrchu 
materiálu dusíkem i uhlíkem současně. Po karbonitridaci následuje oxidace, která 
zaručuje zvýšenou korozní odolnost materiálu. Nespornou výhodou této metody je 
fakt, že ji lze aplikovat na většinu ocelí i litin. Široké uplatnění metody ARCOR sahá 
do automobilového průmyslu, leteckého průmyslu, energetického průmyslu, 
zbrojařského průmyslu atd 23, 24. 

4.2.1 Rozdělení metody ARCOR 

Podle specifických požadavků zákazníků bylo vyvinuto hned několik typů 
zpracování materiálů dle metody ARCOR. Jednotlivé varianty zpracování se od sebe 
liší v chemickém složení použité lázně, teplotě zpracování a v době sycení. Na základě 
těchto parametrů jsou rozlišeny metody ARCOR V, ARCOR N, ARCOR DT, ARCOR L  
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 a ARCOR CS. V závislosti na použité metodě zpracování ARCOR se liší výsledné 
vlastnosti zpracovaného materiálu. Vhodnost určité metody karbonitridace ARCOR 
v závislosti na požadovaných vlastnostech je uvedena v tabulce 8 23, 24. 

Tab. 8 Varianty technologií ARCOR 23. 

 ARCOR V ARCOR N ARCOR DT ARCOR L ARCOR CS 

Třecí vlastnosti ●●● ●● ●● ● ●●● 

Otěruvzdornost ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 

Odolnost proti 
opotřebení 

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 

Korozní odolnost ●●● ●●● ●● ●● ●●●● 

Mechanická 
odolnost v ohybu 

●● ●●● ● ● ● 

 
Z hlediska požadavků kladených na vřetena obráběcích strojů byla pro výrobu 

vřetena frézovací hlavy s dutinou HSK-A100 vybrána metoda ARCOR V, které je v této 
práci věnována pozornost. 

4.2.2 Popis metody ARCOR V 

Karbonitridace ARCOR V se provádí v solné směsi, která je regenerovatelná. 
Z důvodu zdravotní nezávadnosti se směs skládá z netoxických sodných a draselných 
kyanatanů a uhličitanu sodného, draselného nebo lithného 24. 

Proces metody ARCOR V je rozdělen do následujících kroků 24: 

- základní čištění zpracovávaného materiálu, 

- předehřev, 

- karbonitridace, 

- ochlazení doprovázené oxidací, 

- omytí. 

Schéma karbonitridační linky je vyobrazeno na obr. 23. 

 

Obr. 23 Schéma karbonitridační linky s oxidačním chlazením 24.   



NÁVRH VARIANT TECHNOLOGIE VÝROBY A CHEMICKO-TEPELNÉHO 
ZPRACOVÁNÍ 

37 ÚST FSI VUT v Brně 

Modul 1 karbonitridační linky představuje čištění součásti alkalickým roztokem 
(50 až 80 °C) a následně čistou vodou (50 až 90 °C). V modulu č. 2 dochází 
k předehřevu součásti na teplotu 350 až 400°C. V modulech č. 3 dochází k samotné 
karbonitridaci.  

Ke karbonitridaci dochází ihned po ponoření vsázky do solné lázně. Během 
karbonitridace se vytváří okrajová vrstva složená z vnější sloučeninové vrstvy a na ni 
navazující difuzní vrstvy. Jelikož je lázeň bohatá na dusík, lze přítomnost sloučeninové 
vrstvy identifikovat již po několika málo minutách karbonitridace. Sloučeninová vrstva 
nemá kovový charakter a u materiálů zpracovaných metodou ARCOR V zaručuje jejich 
dobrou otěruvzdornost. Tvrdost sloučeninové vrstvy se pohybuje v rozmezí 700 až 
1 600 HV (v závislosti na typu základního materiálu a parametrech procesu). Na 
obr. 24 je zachycen výbrus litiny GGG40 zpracované metodou ARCOR V. 
Sloučeninová vrstva na výbrusu představuje světlý, těžce leptatelný pruh 24. 

 

Obr. 24 Tvorba sloučeninové vrstvy na litině GGG40 24. 

 

Doba karbonitridace se obvykle volí v rozmezí 60 až 120 minut při teplotách 570 až 
590 °C. Během tohoto zpracování se na základním materiálu vytvoří jednofázová 
ε-karbonitridová sloučeninová vrstva s obsahem dusíku 6 až 11 hm. % a obsahem 
uhlíku 0,5 až 2 hm. %. Tloušťka sloučeninové vrstvy se běžně pohybuje okolo 10 až 
20 µm. Hloubku karbonitridační vrstvy ovlivňuje kromě provozních parametrů a typu 
materiálu obsah legujících prvků. Při shodných provozních parametrech karbonitridace 
je u materiálů s vyšším obsahem legujících prvků menší tloušťka karbonitridační 
vrstvy, naopak tvrdost této vrstvy s vyšším obsahem legur roste. U metody 
ARCOR V nedochází při delší době zpracování k přesycení povrchu jako např. 
u cementace, což představuje značnou výhodu 24. 

Po karbonitridaci se součást ochladí v oxidačním prostředí. Oxidační prostředí se 
volí podle složení oceli, citlivosti ke vzniku trhlin, deformaci součásti a dle 
požadovaných vlastností. K oxidaci se používá oxidační lázeň, voda, vzduch, vakuum 
nebo dusík. Oxidace probíhá po dobu cca 10 až 20 minut při teplotě 370 až 430 °C, 

při níž dochází k tvorbě magnetitu 𝐹𝑒3𝑂4 v pórech sloučeninové vrstvy a zhruba 1 µm 
tlusté vrstvě magnetitu na sloučeninové vrstvě. Vlivem oxidace získá materiál efektní 
černý vzhled a hlavně výbornou odolnost proti korozi 24. 
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Metoda ARCOR V představuje plnohodnotnou náhradu za tvrdé chromování. 
Největší podíl zpracovaných dílů touto metodou představují ventily spalovacích 
motorů, které musí odolávat vysokému tepelnému zatížení, opotřebení a korozi. Po 
aplikaci ARCOR V není třeba ventily již brousit jako tomu bývalo u chromování, tento 
fakt vede k nezanedbatelným úsporám nákladů na výrobu. Mezi další aplikace 
karbonitridování ARCOR V patří zpracování pístních tyčí, hydraulických válců, 
vodících pouzder, klikových a vačkových hřídelí vysokovýkonných motorů, vahadel 
ventilů atd. Výhody a nevýhody ARCOR V jsou patrné z tab. 9 24. 

Tab. 9 Výhody a nevýhody aplikace ARCOR V 24. 

Výhody Nevýhody 

Vhodná pro všechny oceli a litiny Složité řízení hloubky sloučeninové vrstvy 

Není zapotřebí předčištění dílu 
Proces nelze rozdělit na čistou nitridaci 

nebo cementaci 

Homogenní a velmi vysoká koncentrace 
v solné tavenině 

Poměr tloušťky sloučeninové a difuzní 
vrstvy nelze variabilně měnit 

Rychlý a rovnoměrný přestup tepla 
U některých dílců vysoký výnos solné 

taveniny 

Nutnost kontrolovat jen několik málo 
parametrů 

Vyšší náklady na následné čistění dílců 
se slepými dírami 

Struktura a hustota vsázky mají minimální 
vliv na kvalitu karbonitridované vrstvy 

 

Jednoduchý proces, snadná automatizace  

 

Vlastnosti získané karbonitridací v solné lázni ARCOR V 24: 

- zvýšení únavové pevnosti při ohybu za rotace, 

- dobré třecí vlastnosti, 

- vysoká protikorozní odolnost, 

- funkčnost drsnosti povrchu, 

- efektní vzhled povrchu, 

- snížení vodíkové křehkosti, 

- minimální deformace po zpracování. 
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4.3 Experimentální zkoušky metody ARCOR V 

Z důvodu ověření uvedených vlastností materiálu po jeho zpracování metodou 
ARCOR V a eventuálního použití této metody chemicko-tepelného zpracování na díly 
obráběcích strojů společnosti Fermat byl sestaven model experimentálního ověření. 
Experimentální ověření spočívá v aplikaci karbonitridace ARCOR V na 5 druhů 
materiálu, běžně používaných ve Fermatu, a následného vyhodnocení. 

4.3.1 Příprava vzorků 

Pro experiment bylo vyhotoveno 5 vzorků se stejnou geometrií, avšak každý 
z jiného materiálu. Geometrie vzorků byla zvolena tak, aby odpovídala zmenšenému 
a značně zjednodušenému modelu vřetena frézovací hlavy UHAmi SDHS. Maximální 
rozměry vzorků odpovídají přibližně poměru 1:2 vzhledem ke skutečným rozměrům 
vřetena. Jedná se tedy o trubky o délce 200 mm, vnějším průměru 60 mm a vnitřním 
průměru 40 mm. Délkové a geometrické tolerance byly určeny dle zkušeností 
technologa tak, aby byly vyrobitelné a také porovnatelné před a po aplikaci 
karbonitridace ARCOR V.  

Materiálem pro vzorek č.1 byla vybrána chrom-hliník-niklová ocel 34CrAlNi7-10, 
která je vhodná k nitridaci a používá se právě na výrobu vřeten obráběcích strojů. 
Vzorek č. 2 byl zhotoven z často používané mangan-chromové oceli k cementování 
16MnCr5 (používané pro ozubená kola, čepy, pera, hřídele atd.). Dalším materiálem, 
pro vzorek č. 3, byla vybrána nelegovaná konstrukční ocel RSt 37-2 (svařence, 
přípravky atd.) a pro vzorek č. 4 austenitická korozivzdorná ocel X5CrNi18-10 (těsnící 
krytky). Poslední vzorek č. 5 byl pro zajímavost vyroben z tvárné litiny GGG60 
(smykadla, lože, stojany). 

Jako polotovary vzorků byly zvoleny tyče KR 70-205, z nichž se dále třískovým 
obráběním zhotovily vzorkové trubky dle výkresu z přílohy 3. Po finálním obrobení 
došlo k označení vzorkových trubek mikroúderem (obr. 25) z důvodu zamezení 
zaměnitelnosti vzorků. Značení proběhlo na přístroji Technomark MULTI 4 (obr. 26). 

Kvůli tvorbě maximální možné tloušťky sloučeninové a karbonitridační vrstvy byla 
doba sycení všech pěti vzorků v lázni metodou ARCOR V stanovena na maximální 
možnou dobu, kterou zprostředkovatel chemicko-tepelného zpracování nabízí, tedy 
240 minut. 

 

Obr. 25 Označení mikroúderem na čele vzorku.  
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Obr. 26 Mikroúderový značící přístroj Technomark MULTI 4. 

 

4.3.2 Vyhodnocení vzorků 

Pro všech pět vzorků byl stanoven stejný postup vyhodnocení sledovaných 
charakteristik. Nejprve byly před aplikací karbonitridace ARCOR V vyhodnoceny 
rozměry a jejich tolerance, geometrické tolerance, tvrdost a drsnost povrchu 
jednotlivých vzorků (viz příloha 4). Stejný postup následoval po karbonitridaci 
(viz příloha 5), s tím rozdílem, že vzorky byly navíc zaslány do metalografické 
laboratoře. Ze vzorků byly vyhotoveny metalografické výbrusy, na nichž byla 
sledována vzniklá sloučeninová vrstva a dále měřena tvrdost povrchu materiálu a také 
tvrdost v závislosti na vzdálenosti od povrchu – směrem k jádru (viz příloha 6). 

Kontrola vzorků před aplikací metody ARCOR V byla provedena na kontrolním 
pracovišti společnosti Fermat. Pro kontrolu rozměrů a geometrie byl použit 3D 
souřadnicový měřící stroj Wenzel LH 87, umístěný v klimatizovaném prostředí 

s teplotou 20 ± 1 °C (obr. 30). Měření tvrdosti proběhlo přenosným tvrdoměrem 
SonoDur, pomocí kterého se stanovila průměrná hodnota z 10 měření na povrchu 
vzorků (obr. 28). Drsnosti povrchu byly měřeny zařízením Mitutoyo Surftest SJ-210 
(obr. 29), pomocí kterého byly stanoveny průměrné aritmetické úchylky profilu Ra. 
Naměřená data jednotlivých vzorků obsahuje tab. 10.  

Po zpracování vzorků metodou ARCOR V (obr. 27) byla opět provedena kontrola 
rozměrů, geometrie, tvrdosti a drsnosti povrchu vzorků na kontrolním pracovišti 
Fermatu (tab. 11), ale také v metalografické laboratoři.  
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Obr. 27 Matný vzhled vzorkové trubky z oceli 16MnCr5 po aplikaci ARCOR V. 

 

Vzhledem k určení přenosného tvrdoměru (orientační ověření tvrdosti během 
výroby) lze naměřené hodnoty tvrdosti považovat pouze za orientační. Směrodatnější 
hodnoty tvrdosti vykazují výsledky po aplikaci metody ARCOR V, které jsou obsaženy 
v kontrolním protokolu z metalografické laboratoře. 

 

 

Obr. 28 Přenosný tvrdoměr SonoDur.  
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Přenosné zařízení Surftest SJ-210 slouží k jednoduchému a přesnému měření 
drsnosti povrchu v souladu s normami EN ISO, ANSI, VDA, JSI 27. 

 

Obr. 29 Přenosný drsnoměr Mitutoyo Surftest SJ-210 27. 
 

Wenzel LH 87, který patří do vybavení kontrolní laboratoře společnosti Fermat, je 
univerzální a pružný stroj vybavený inkrementálním odměřováním, extrémně odolným 
proti nečistotám. 

 

 

Obr. 30 Souřadnicový 3D měřící stroj Wenzel LH 87. 
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Tab. 10 Vyhodnocení vzorků před aplikací ARCOR V. 

Materiál 
34CrAlNi7-

10 
16MnCr5 St 37-2 X5CrNi18-10 GGG60 

Ø60 h6 [mm] 59,9850 59,9867 59,9833 59,9875 59,9896 

Válcovitost Ø60 h6 [mm] 0,0028 0,0029 0,0048 0,0031 0,0017 

Ø40 H6 [mm] 40,0154 40,0124 40,0207 40,0191 40,0141 

Válcovitost Ø40 H6 [mm] 0,0022 0,0020 0,0080 0,0030 0,0030 

Souosost Ø40 H6 [mm] 0,0024 0,0028 0,0054 0,0038 0,0107 

Délka 200 [mm] 199,954 199,951 199,952 199,978 199,955 

Drsnost Ra pravé čelo [𝛍𝐦] 0,77 0,76 0,73 1,14 0,65 

Drsnost Ra levé čelo [𝛍𝐦] 0,73 1,58 0,83 2,05 0,52 

Drsnost Ra Ø40 H6 [𝛍𝐦] 0,38 0,32 0,34 0,41 0,09 

Drsnost Ra Ø60 h6 [𝛍𝐦] 0,42 0,92 0,19 0,30 0,22 

Tvrdost HRC [-] 30 <20 <20 29 31 

Vlivem výrobních nepřesností nebyly při výrobě třech vzorků dodrženy požadované 
tolerance. Hodnoty neodpovídající požadavkům předepsaným na výkrese jsou 
označeny červeně. Horní mezní úchylka u vnitřního průměru Ø40 H6 byla překročena 
o 0,0047 mm u vzorku z materiálu St 37-2 a o 0,0031 mm u vzorku z materiálu 
X5CrNi18-10. U vzorku St 37-2 nebyla navíc dodržena tolerance válcovitosti Ø40 H6, 
překročení tolerance činí 0,003 mm. Vzhledem k tomu, že nedodržení rozměrových 
a geometrických tolerancí je v rámci tisícin milimetru, byly vzorky do experimentu 
zařazeny. Dále nebyly u vzorků z materiálu 16MnCr5, St 37-2 a X5CrNi18-10 dodrženy 
požadavky na drsnost povrchu. 

Tab. 11 obsahuje naměřená data po chemicko-tepelném zpracování ARCOR V. 
Červeně označené hodnoty představují nedodržené tolerance předepsané výkresem 
(příloha 3).  

Tab. 11 Vyhodnocení vzorků po aplikaci ARCOR V. 

Materiál 
34CrAlNi7-

10 
16MnCr5 St 37-2 X5CrNi18-10 GGG60 

Ø60 h6 [mm] 60,0038 60,0049 59,9996 60,0133 60,0141 

Válcovitost Ø60 h6 [mm] 0,0053 0,0060 0,0099 0,0153 0,0065 

Ø40 H6 [mm] 40,0210 40,0129 40,0189 39,9366 40,0111 

Válcovitost Ø40 H6 [mm] 0,0031 0,0090 0,0114 0,0594 0,0061 

Souosost Ø40 H6 [mm] 0,0043 0,0024 0,0031 0,0020 0,0084 

Délka 200 [mm] 200,000 199,998 199,986 200,035 200,021 

Drsnost Ra pravé čelo [𝛍𝐦] 0,90 1,9 1,03 1,69 1,80 

Drsnost Ra levé čelo [𝛍𝐦] 1,62 2,11 0,93 1,57 0,90 

Drsnost Ra Ø40 H6 [𝛍𝐦] 0,40 0,37 0,35 1,51 0,63 

Drsnost Ra Ø60 h6 [𝛍𝐦] 0,50 0,83 0,28 0,45 0,59 

Tvrdost HRC [-] 63,4 59,2 45,1 62,4 59,2 
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Následující tab. 12 zachycuje rozdíl v naměřených hodnotách rozměrů, 
geometrických tolerancí, drsnosti povrchu a tvrdosti vzorkových trubek po a před 
aplikací karbo-nitro-oxidace. Pro názornost tyto rozdíly shrnuje obr. 31. 

Tab. 12 Rozdíl naměřených dat po a před aplikaci karbo-nitro-oxidace ARCOR V. 

Materiál 
34CrAlNi7-

10 
16MnCr5 St 37-2 X5CrNi18-10 GGG60 

Ø60 h6 [mm] 0,0188 0,0182 0,0163 0,0258 0,0245 

Válcovitost Ø60 h6 [mm] 0,0025 0,0031 0,0051 0,0122 0,0048 

Ø40 H6 [mm] 0,0056 0,0005 –0,0018 –0,0825 –0,0030 

Válcovitost Ø40 H6 [mm] 0,0009 0,0070 0,0034 0,0564 0,0031 

Souosost Ø40 H6 [mm] 0,0019 –0,0004 –0,0023 –0,0018 –0,0023 

Délka 200 [mm] 0,046 0,047 0,034 0,057 0,066 

Drsnost Ra pravé čelo [𝛍𝐦] 0,13 1,14 0,30 0,55 1,15 

Drsnost Ra levé čelo [𝛍𝐦] 0,89 0,53 0,10 –0,48 0,38 

Drsnost Ra Ø40 H6 [𝛍𝐦] 0,02 0,05 0,01 1,1 0,54 

Drsnost Ra Ø60 h6 [𝛍𝐦] 0,08 –0,09 0,09 0,15 0,37 

Tvrdost HRC [-] 33,4 >39,2 >25,1 33,4 28,2 

 

Červeně vyznačené hodnoty z tab. 12 představují nestandartní změny vzorků po 
aplikaci karbonitridace. U vzorků z materiálu St 37-2, X5CrNi18-10 a GGG60 došlo 
po karbonitridaci ke zmenšení vnitřních průměrů Ø40 H6. U těchto stejných materiálů, 
ale i u oceli 16MnCr5, se zpřesnily souososti vnitřního průměru Ø40 H6 s vnějším 
průměrem Ø60 h6 a u materiálu 16MnCr5 a X5CrNi18-10 došlo ke snížení průměrné 
aritmetické úchylky profilu Ra.  

 

Obr. 31 Rozdíl v geometrii vzorků po a před aplikací ARCOR V.  
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Interpretace obr. 31 se má následovně: například u vzorku z oceli 34CrAlNi7-10 
došlo po karbo-nitro-oxidaci ke zvětšení průměru Ø60 h6 o 0,0188 mm. 

Jak napovídá obr. 31, po aplikaci karbo-nitro-oxidace došlo k následujícím změnám: 

- u všech vzorkových trubek došlo ke zvětšení vnějšího průměru Ø60 v rozmezí 
do 0,03 mm, 

- u všech vzorků kromě vzorku z korozivzdorné oceli X5CrNi18-10 došlo 
k navýšení odchylky válcovitosti vnějšího průměru Ø60 v rámci tisícin milimetru, 
u korozivzdorné oceli tato odchylka dosáhla hodnoty 0,0122 mm,  

- na rozdíl od vnějšího průměru vzorkových trubek, u vnitřního průměru Ø40 
došlo ke zvětšení rozměru pouze u dvou vzorků, a to u vzorků z materiálu 
34CrAlNi7-10 a 16MnCr5. U zbylých vzorků došlo k opačnému jevu, tedy 
zmenšení vnitřního průměru. Opět se jedná o odchylky řádově v tisícinách 
milimetru, avšak u korozivzdorného materiálu je tato odchylka několikanásobně 
větší než u ostatních vzorků, a to –0,0825 mm, 

- stejně jako u válcovitosti vnějšího průměru Ø60, tak i u válcovitosti vnitřního 
průměru Ø40 pozorujeme největší odchylku u vzorku z korozivzdorného 
materiálu, která činí 0,0564 mm na rozdíl od ostatních vzorků, kde se odchylky 
pohybují v tisícinách milimetru, 

- rozdíl souososti vnitřního průměru Ø40 s vnějším průměrem Ø60 vykazuje ve 
všech případech hodnoty do 0,003 mm, 

- u všech vzorkových trubek došlo ke zvětšení délky řádově v setinách milimetru, 

- vlivem přítomnosti porézní sloučeninové a oxidační vrstvy dochází 
u karbonitridovaných dílů ke zvýšení průměrné aritmetické úchylky profilu Ra, 
to je také patrné z naměřených dat v tab.12. Pouze u vzorků z materiálu 
X5CrNi18-10 a 16MnCr5 došlo na určitých plochách k  nepatrnému snížení této 
hodnoty, což lze přikládat k nepřesnosti měření, 

- u všech vzorků došlo k nárůstu tvrdosti minimálně o 25 HRC, největší rozdíl 
tvrdosti připadá na mangan-chromovou ocel k cementování 16MnCr5 

 

Obecně lze říci, že ze sledovaných vzorků je pro karbonitridaci z hlediska deformací 
nejméně vhodný materiál z korozivzdorné oceli X5CrNi18-10, naopak nejmenší 
celkovou deformaci vykazovaly vzorky ze středně legované chrom-hliník-niklové oceli 
k nitridování 34CrAlNi7-10 spolu s nelegovanou jakostní konstrukční ocelí St 37-2 
a mangan-chromovou ocelí 16MnCr5. U těchto tří vzorků také došlo k nejmenšímu 
nárůstu průměrné hodnoty Ra.  

Celkově došlo po aplikaci metody ARCOR V k nárůstu objemu všech vzorkových 
trubek a také k navýšení průměrné aritmetické úchylky profilu Ra. Tab. 13 obsahuje 
procentuální navýšení hodnoty Ra na jednotlivých površích vzorkových trubek. 
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Tab. 13 Procentuální navýšení průměrné aritmetické úchylky profilu Ra po karbonitridaci. 

Materiál 34CrAlNi7-10 16MnCr5 St 37-2 X5CrNi18-10 GGG60 

Drsnost Ra pravé čelo [%] 16,9 150,0 41,1 48,2 176,9 

Drsnost Ra levé čelo [%] 121,9 33,5 12,0 -23,4 73,1 

Drsnost Ra Ø40 H6 [%] 5,3 15,6 2,9 268,3 600,0 

Drsnost Ra Ø60 h6 [%] 19,0 -9,8 47,4 50,0 168,2 

Průměrné navýšení 
drsnosti [%] 

40,8 47,3 25,9 85,8 254,5 

 

Průměrné navýšení drsnosti povrchu bylo vypočítáno jako průměrná hodnota 
z navýšení drsnosti sledovaných ploch na vzorcích, a to z obou čel vzorkové trubky, 
vnějšího průměru Ø60 a vnitřního průměru Ø40. Obr. 32 graficky znázorňuje výsledky 
průměrného navýšení aritmetické úchylky profilu Ra dle tab. 13. 

 

 

Obr. 32 Průměrné navýšení drsnosti povrchu jednotlivých materiálů. 

 
Po provedení kontroly ve společnosti Fermat byly jednotlivé vzorkové trubky 

nařezány na prstence o šířce 15 mm (obr. 33) a zaslány do metalografické laboratoře 
na vyhodnocení povrchové tvrdosti, průběhu tvrdosti směrem k jádru a tloušťky vzniklé 
sloučeninové vrstvy (příloha 6). Řezy na vzorcích z oceli byly provedeny na drátové 
řezačce EXCETEK V1280. Z důvodu nehomogenní struktury tvárné litiny GGG60 byl 
řez na vzorku z tohoto materiálu proveden úhlovou bruskou a poté osoustružen na 
požadovanou šířku 15 mm. 

 

Obr. 33 Vzorkové prstence po řezu na drátové řezačce.  
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Na prstencích byly v metalografické laboratoři provedeny řezy kolmé na jejich osu. 
Z těchto řezů se následně vyhodnotily povrchové tvrdosti, závislosti tvrdosti na 
vzdálenosti od povrchu materiálu a tloušťky sloučeninové a karbonitridační vrstvy (tab. 
14, obr. 34, obr. 35 a obr. 36). Vyhodnocení tloušťky sloučeninové vrstvy proběhlo na 
základě snímků z mikroskopu. Měření tvrdosti dle Vickerse probíhalo nejprve na 
povrchu podle metody HV 1 a poté postupně v rovinách vzdálených od sebe 0,05 až 
0,15 mm dle metody HV 0,5 (viz příloha 6).  

Tab. 14 Vlastnosti vzorků naměřené po aplikaci ARCOR V. 

Materiál 34CrAlNi7-10 16MnCr5 St 37-2 X5CrNi18-10 GGG60 

Povrchová tvrdost [HV 1] 931,3 760,7 490,2 761,5 561,3 

Tloušťka sloučeninové 
vrstvy [μm] 

15–16 17–19 26–28 9–10 16–18 

Tloušťka karbonitridační 
vrstvy [mm] 

0,22 0,35 0,67 0,1 0,17 

 

 

Obr. 34 Povrchová tvrdost vzorků po zpracování metodou ARCOR V. 

 

 

Obr. 35 Tloušťka sloučeninové vrstvy vzniklé po zpracování metodou ARCOR V.  
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Při podrobném prostudování měřících protokolů z externí laboratoře bylo zjištěno, 
že došlo k menšímu pochybení při měření povrchové tvrdosti. Jak definuje norma ČSN 
EN ISO 6507-1, při použití metody HV 1 je požadována minimální tloušťka měřené 
vrstvy 0,07 mm. Avšak jak napovídá obr. 35, ani u jednoho vzorku vzniklá sloučeninová 
vrstva nedosahovala této hodnoty. Lze předpokládat, že naměřené hodnoty tvrdosti 
budou při použití adekvátní metody měření větší, jelikož tento stav odpovídá měření 
malé tloušťky vrstvy, pod kterou je pružný základní materiál. 

 

Obr. 36 Tloušťka karbonitridační vrstvy vzniklé po zpracování metodou ARCOR V. 

 

Jak bylo zmíněno v podkapitole 4.2.2, při shodných provozních parametrech 
karbonitridace vzniká u materiálů s vyšším obsahem legujících prvků menší tloušťka 
karbonitridační vrstvy, naopak tvrdost této vrstvy s vyšším obsahem legur roste.  
Konkrétně se jedná o obsah nitridotvorných (Cr, Al, Mo, V, W, Ni) a karbidotvorných 
(Cr, Mo, V, W, Mn, Zr, Nb, Ta, Ti) prvků. Tuto teorii potvrzují výsledky z praktického 
ověření metody ARCOR V – viz obr. 34, 35 i obr. 36.  

U nelegovaných ocelí se nitridy vylučují z dusíkem přesycených roztoků – austenitu 

nebo feritu a vznikají nitridy železa 𝐹𝑒16𝑁2 nebo 𝐹𝑒4𝑁. U legovaných ocelí vznikají 
nitridy legujících prvků – 𝐴𝑙𝑁, 𝐶𝑟𝑁, 𝑉𝑁, 𝑇𝑖𝑁, 𝑁𝑏𝑁 18. 

Z obr. 34 je patrné, že nejvyšší povrchové tvrdosti 931 HV 1 dosáhl vzorek z oceli 
34CrAlNi7-10. Podobný výsledek se dal očekávat, jelikož je tato ocel vhodná 
k nitridaci. Materiál 34CrAlNi7-10 obsahuje chrom a hliník, jejichž nitridy mají největší 
vliv na výslednou tvrdost. Korozivzdorná ocel X5CrNi8-10 sice obsahuje vetší procento 
chromu, avšak neobsahuje hliník, jehož nitridy výrazně přispívají k nárůstu povrchové 
tvrdosti. Povrchová tvrdost korozivzdorné oceli X5CrNi18-10 dosáhla podobných 
hodnot jako u vzorku 16MnCr5, tedy okolo 760 HV 1. Jako čtvrtý v pořadí skončil 
vzorek z tvárné litiny GGG60 s tvrdostí 561 HV 1. Naopak nejnižší výsledné tvrdosti 
490 HV 1 dosáhl vzorek z materiálu St 37-2 s nejnižším obsahem nitridotvorných 
a karbidotvorných prvků (1,4 až 1,5 hm. % Mn). 

Obr. 35, respektive obr. 36, znázorňuje tloušťku vzniklé sloučeninové, respektive 
karbonitridační, vrstvy po aplikaci ARCOR V. I zde se potvrzuje pravidlo, že čím více 
legujících prvků materiál obsahuje, tím tenčí sloučeninová (karbonitridační) vrstva se 
vytvoří. Výsledky vzniklé sloučeninové a karbonitridační vrstvy korespondují 
s výsledky povrchové tvrdosti, avšak v opačném pořadí.  
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Obr. 37 Závislost tvrdosti na vzdálenosti od povrchu vzorku. 

 

Nejvyšší tvrdosti v závislosti na vzdálenosti od povrchu (obr. 37) dosáhl téměř 
v celém sledovaném intervalu opět vzorek z oceli 34CrAlNi7-10. Pouze ve vzdálenosti 
0,2 mm od povrchu jej předčil materiál 16MnCr5, což lze přikládat více faktorům, např.: 
menšímu obsahu legujících prvků této oceli a tudíž tvorbě tlustší karbonitridační vrstvy 
nebo nehomogenitě struktury. 

Z praktického ověření vlastností vzorkových trubek po aplikaci karbonitridace 
ARCOR V vyplývá, že nejlepších výsledků dosáhl materiál 34CrAlNi7-10. Tato ocel se 
zařadila mezi oceli, které disponovaly nejmenší deformací i nejmenším nárůstem 
průměrné aritmetické úchylky profilu Ra. Povrchová tvrdost tohoto vzorku pokořila 
hranici 930 HV 1 a charakteristika průběhu tvrdosti v závislosti na vzdálenosti od 
povrchu (obr. 37) poukazuje na vhodnost této oceli pro zpracování metodou 
ARCOR V. Nutno podotknout, že výborných výsledků s ohledem na deformace, nárůst 
průměrné aritmetické úchylky i povrchové tvrdosti dosáhl také vzorek z oceli 16MnCr5.  
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Z naměřených dat lze usoudit, že vřeteno frézovací hlavy z materiálu 34CrAlNi7-10 
lze zpracovat metodou ARCOR V s následným broušením některých funkčních ploch, 
u kterých hrozí, že by nemusely být dodrženy rozměrové tolerance, geometrické 
tolerance nebo drsnost povrchu. Konkrétně se jedná o vnější ložiskové průměry 

Ø100 js3, Ø70−0,007
+0  a plochy s drsností povrchu rovnou nebo menší než Ra 0,4. Ostatní 

povrchy s geometrickými tolerancemi IT6 a vyššími není třeba po karbonitridaci 
ARCOR V brousit. Avšak u těchto povrchů je třeba uvažovat nad nárůstem průměrné 
aritmetické úchylky profilu Ra. To znamená, že u vřetenového materiálu 34CrAlNi7-10, 
u kterého dojde k nárůstu drsnosti povrchu přibližně o 40%, je nutné volit výchozí 
drsnost povrchu před karbonitridací poníženou o tento nárůst. Tedy pokud výkres 
předepisuje drsnost povrchu Ra 0,8, musí být před aplikací karbonitridace drsnost této 
plochy rovna nebo menší Ra 0,6.  

4.4 Návrh možných variant technologie výroby 

4.4.1 Varianta 1 – aplikace karbo-nitro-oxidace 

Na rozdíl od dosavadních technologií výroby vřeten, u nichž se ocel zpracovává 
plynovou nitridací, uvažuje tato varianta s aplikací karbo-nitro-oxidace v solné lázni 
ARCOR V, která je popsána výše. Na výrobu vřetena frézovací hlavy se použije 
dosavadní materiál 34CrAlNi7-10, který po zušlechtění splňuje konstrukční požadavek 
pevnosti v tahu 1 050±50 MPa. Po zušlechtění následuje samotná karbo-nitro-oxidace 
zaručující výkresem předepsanou povrchovou tvrdost vřetena 830±30 HV a také 
dobrou odolnost proti zadírání. Jak je patrné z naměřených hodnot vzorků před a po 
aplikaci této metody, rozměrové deformace vzorků jsou řádově v tisícinách milimetru. 
Díky minimálním rozměrovým deformacím může být vřeteno před aplikací ARCOR V 
obrobeno téměř na hotovo, pouze s přídavkem na broušení ložiskových průměrů 

Ø100 js3, Ø70−0,007
+0  a ploch s požadovanou drsností povrchu rovnou nebo menší než 

Ra 0,4. Vřeteno se tedy obrobí ve společnosti Fermat téměř na hotovo, v kooperaci se 
provede karbonitridace ARCOR V a nakonec se opět ve Fermatu nabrousí červeně 
vyznačené funkční plochy – viz obr. 38. 

 

 

Obr. 38 Označení průměru náchylného k zadírání (modře) a funkčních ploch pro broušení po 
karbo-nitro-oxidaci (červeně). 
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4.4.2 Varianta 2 – využití dosavadní technologie výroby s úpravou plochy 
namáhané zadíráním 

Druhá varianta uvažuje se zařazením žárového nástřiku nebo povlakování do 
dosavadní technologie výroby vřetena frézovací hlavy. Jedna z těchto technologií by 
se aplikovala na průměr vřetena Ø130 h7 (viz obr. 38), u kterého dochází při nadměrné 
zátěži vřetena k zadírání. Varianta 2 tedy spočívá v obrobení vřetena s přídavkem na 
finální broušení po nitridaci, následné nitridaci, aplikaci žárového nástřiku a finálního 
broušení. V případě aplikace povlaku by muselo být nejprve provedeno finální 
broušení a až poté povlakování. Obě navrhované technologie lze aplikovat na většinu 
ocelí.  

Z ekonomického hlediska jde o dražší variantu dosavadního technologického 
postupu. V technologickém postupu představuje druhá varianta přidání jedné 
kooperace navíc, která představuje vyšší výrobní náklady. Žárový nástřik představuje 
v interakci s ocelí 34CrAlNi7-10 nejasné výsledky, které by musely být předmětem 
dalšího zkoumání a pokusů. Aplikace povlaku je v tomto případě značně 
neekonomická a kontraproduktivní metoda.  

Avšak pokud hovoříme o variantě 1, tak nejenže nedojde k přidání další operace 
v technologickém postupu jako v této variantě, nýbrž dojde ke snížení nákladů vlivem 
chemicko-tepelného zpracování. Náklady na zpracování jednoho kilogramu oceli 
metodou ARCOR V činí přibližně 100 Kč/kg (v závislosti na zpracovávaném objemu), 
na rozdíl od plynové nitridace, kde se náklady pohybují okolo 140 Kč/kg. K těmto 
nákladům by se musely navíc připočítat náklady za povrchovou úpravu vnějšího 
průměru Ø130 h7. Z ekonomického hlediska a nejasných výsledků se varianta č. 2 
zamítá. 

4.4.3 Varianta 3 – využití brousicího přípravku 

Na rozdíl od předchozích dvou variant se tato varianta nezaobírá chemicko-
tepelným zpracováním, ani aplikací žárového nástřiku nebo povlaku, nýbrž novým 
způsobem upnutí obrobku při broušení jeho čela a vnitřních ploch. Oproti kuželové 
dutině ISO 50 (kuželovitost 7:24)  vyžaduje výroba dutiny vřetena HSK-A100 vyšší 
požadavky na přesnost výrobních strojů. Broušení upínacího kužele na hotovo pomocí 
konvenční brusky na otvory TOS BDU 250A muselo být nahrazeno použitím 
modernějšího a přesnějšího stroje, brousicího centra Taiyo Koki NVGII–8T.  

Speciálně pro tuto operaci broušení byl zkonstruován přípravek, ve kterém je 
obrobek (vřeteno) upnut ve vertikální poloze, stejně jako vřeteno brousicího centra. 
Upnutí v této poloze zprostředkovává přípravek pomocí dvou čelistí, které svírají 
vřeteno za ložiskové průměry. 

Konstrukce přípravku vychází ze svařence, který se skládá z podstavy a navařené 
trubky. Na svařenci byla obrobena spodní plocha podstavy, vnitřní průměry trubky 
a zhotoveny kanály pro odtok procesní kapaliny při broušení. Trubka svařence byla 
dále rozřezána na drátové řezačce tak, aby tvořila dvě svěrné části obepínající 
obrobek (vřeteno) za ložiskové průměry a při jeho upnutí došlo k vystředění obrobku 
vůči přípravku (viz obr. 39). Po oddělení obou čelistí z trubky byly vyhotoveny závity 
pro přišroubování čelistí k přípravku, jak znázorňuje obr. 40. 
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Obr. 39 Řez přípravkem určeným pro broušení čela a vnitřních ploch vřetena. 

 

 

Obr. 40 Celkový pohled na přípravek pro broušení čela a vnitřních ploch vřetena. 
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5 KONEČNÁ VARIANTA A JEJÍ PODROBNÉ ROZPRACOVÁNÍ 

Jako konečná varianta technologie výroby vřetena frézovací hlavy, které je v další 
části práce věnována pozornost, byla zvolena kombinace varianty 1 a 3. 

 Při výrobě vřetena bude tedy zařazeno nové chemicko-tepelné zpracování karbo-
nitro-oxidací ARCOR V a využit nový upínací přípravek pro operaci broušení čela 
a vnitřních ploch. Z důvodu kusové výroby frézovacích hlav (přibližně 10 kusů za 
měsíc), byl sestaven zkrácený technologický postup výroby vřetena s dutinou HSK-
A100 (tab. 15), který neobsahuje údaje o třídících číslech použitých strojů, použitých 
výrobních nástrojích, přípravcích, měřidlech, pomůckách, řezných podmínkách ani 
označení dílen. Nový technologický postup vychází z technologického postupu pro již 
vyráběné vřeteno s dutinou ISO 50, avšak obsahuje změnu v chemicko-tepelném 
zpracování, použitých výrobních strojích a v redukci počtu broušených ploch po 
aplikaci nového chemicko-tepelného zpracování. 

Tab. 15 Zkrácený technologický postup výroby vřetena frézovací hlavy. 

Op. Stroj 
Čas 

seřízení 
[hod] 

Čas 
výroby  

hod] 
Popis operace 

10 Pila Pilous ARG 250 H 0,12 0,25 Řezat d 140 na L=385±2 (34CrAlNi7) 

20 Vyvrtávačka WHN 9 B 0,50 0,33 
Zarovnat čela na L=381, navrtat středící 
důlky A6,3/13,2 do hl. 15 

30 Soustruh SBL500CNC 1,13 1,00 
Hrubovat vnější konturu s přídavkem 8 mm 
na průměr 

40 Soustruh SU50/2000 0,72 1,08 
Vrtat d 18 z pravé strany do hl. 185 a d 18 
z levé strany do hl. 195 

45 Žíhání 0,00 0,00 Žíhat na odstranění vnitřního pnutí 

50 Soustruh SBL500CNC 1,00 0,57 
Hrubovat vnější konturu s přídavkem 4 mm 
na průměr 

60 Soustruh SU50/2000 1,13 1,42 

Zarovnat čela na L=377,5.  
Hrubovat z pravého čela: D 54 H6 na D 50 
do hl. 43, D 51,1 na D 47 do hl. 139,8, D 28 
H7 na D 24 do hl. 183,8.  
Hrubovat z levého čela: D 53 na D49 do hl. 
119 a D 25 H7 na D 21 do hl. 195 

65 Zušlechtění  0,00 0,00 Zušlechtit na 900±50 MPa 

70 Soustruh SBL500CNC 1,25 0,7 

Zarovnat čela na L=373,5+0,1, d 67+0,1 na 
míru 30, d 70,1+0,1 pro M70x1,5, zápich 
š. 2,5 do hl. 1,5 vč. 1x45°,  
d 70-0,007 na d 70,4+0,1 na míru 126,5 vč. 
F2x0,2, d 78 h5 na d 78,4+0,1 na míru 213,5 
vč. zápichu š. 2,6/d 75 h11 a F2x0,2, d 100 
js3 na d 100,4+0,1 na míru 318,5 vč. F2x0,2, 
d 100,1+0,1 pro M100x2 vč. zápichu š. 3 do 
hl. 1,5, d 116 hotově na míru 326,5, d 130 h7 
na d 130,4+0,1 vč. 1x45° a 2x30°, d 100 
hotově na míru 0,5 

80 Soustruh SU50/2000 1,13 1,2 

Soustružit D 54 H6 na D 54−0,5
−0,4do hl. 43±0,1 

vč. 1x25° a F2x0,2, soustružit na hotovo 
D 51,1+0,2 na míru 139,8-0,1 vč. F2x0,2, 

zhotovit D 28 H7 na D 28−0,5
−0,4 vč. 1x20° 
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85 Kooperace 0,00 0,00 

Soustružit kužel HSK-A100 (kuželovitost 
1:10) s přídavkem na broušení vč. 1,5x30°, 

rozměr 74,98 na 74,98−0,5
−0,4, soustružit na 

hotovo D 53+0,1 do hl. 80+0,2
+0,3

 a D 62,4 do hl. 

119, vystružit D 25 H7 do hl. 195, 
soustružit na hotovo D 31+0,1 na šířku 
17+0,2 vč. 2,5x20°; soustružit na hotovo 
zápich 3/D 73,4+0,2 na míru 35,4+0,2; 
soustružit na hotovo vybrání D 72,6+0,1 do 
hl. 51+0,2 a sedlo do hl. 40,4+0,2 vč. 2x45° 

90 
Vyvrtávačka 
WFT 13 R 

2,00 2,25 

Frézovat na hotovo drážky š. 12+0,1 x 
12±0,1 do hl. 10,5±0,1; vrtat a řezat 2xM10 
do hl. 20, vrtat 2x D5 průchozí + řezat 2x M6 
do hl. 10; vrtat kanály 10x D 6 do hl. 153,5 
včetně zahloubení D 6,4+0,1 do hl. 5,31 + 
kanály 10x D 4 pod úhlem 45°; kanály po 
obvodu 10x D 6 do hl. 40 včetně zahloubení 
D 8 do hl. 3 

100 Ruční úprava 0,00 0,67 Odjehlit po frézování a vrtání 

110 Bruska BHU 40A 0,57 3,00 

Brousit hrubovat d 70-0,007 na d 70+0,05; 

brousit na hotovo d 70−02
−0,1 pro M70x1,5; 

brousit na hotovo d 78 h5 a d 100−0,2
−0,1 pro 

M100x2; brousit hrubovat d 100 js3 na 
d 100+0,05; brousit na hotovo d 130 h7 

120 Bruska BDU 250A 1,33 4,00 

Brousit hrubovat D 28 H7 na D 28−0,3
−0,25; 

brousit na hotovo pravé čelo a D 54 H6; 
brousit hrubovat vnitřní kužel HSK -A100 
s přídavkem 0,15+0,2 na broušení; brousit na 
hotovo D 53+0,1 na míru 80 js8  

130 
Vrtačka souřadnicová 
WKV 100 182 

1,00 1,00 
Frézovat drážky 22 P9 na 22−0,3

−0,2 do hl.  

8,5–0,2 na osu 0,05 

140 Ruční úprava 0,00 0,25 Odjehlit 

145 Kooperace 0,00 0,00 

Karbo-nitro-oxidace v solné lázni ARCOR 
V10, doba sycení 240 minut, tvrdost  
830±30 HV;  
chránit závity! 

150 Bruska BHU 40A 1,00 0,73 Brousit na hotovo d 70-0,007 a d 100 js3 

155 Kooperace 0,00 0,00 Brousit závity M100x2 a M70x1,5 

160 Bruska BHU 40A 1,30 1,00 
Brousit na hotovo drážky 22 P9 do hl. 
8,5+0,2 na osu 0,018 

170 Taiyo Koki NVGII–8T 1,5 1,24 
Brousit na hotovo levé čelo, vnitřní kužel 
HSK a D 28 H7 

180 Ruční úprava 0,00 0,25 Značit 

190 Kontrola 0,00 0,00 Kontrola dílce 

 

Jak bylo zmíněno výše, oproti původnímu technologickému postupu došlo v novém 
postupu ke změnám operací broušení po aplikaci ARCOR V. Na obr. 41 jsou červeně 
vyznačeny plochy, které se brousí po nitridaci u dosavadních vřeten s dutinou ISO 50. 
Pro porovnání, obr. 42 znázorňuje plochy, které je třeba brousit po aplikaci 
karbonitridace ARCOR V (operace č. 150 – vnější plochy, operace č. 170 – vnitřní 
plochy). Tato redukce počtu broušených ploch představuje snížení výrobních nákladů.  
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Další časová úspora v operaci č. 170 vzniká použitím nového upínacího přípravku 
pro broušení vnitřních ploch a čela vřetena. Při dosavadním technologickém postupu 
je nutné během broušení vnitřních ploch upínat vřeteno na 2 polohy tak, aby se 
brousicí nástroj dostal ke všem vnitřním plochám (viz obr. 41). Nový technologický 
postup v operaci č. 170 předepisuje broušení na jedno upnutí, díky redukci počtu 
broušených ploch po karbonitridaci (obr. 42). 

  

 

Obr. 41 Označení broušených ploch při dosavadním technologickém postupu s aplikací 
plynové nitridace. 

 

 

Vznik malých rozměrových deformací a deformací tvaru vřetena po aplikaci 
karbonitridace ARCOR V u oceli 34CrAlNi7-10 dovoluje redukovat počet broušených 
ploch po tomto chemicko-tepelném zpracování, jak představuje obr. 42 v porovnání 
s obr. 41.  

  

 

Obr. 42 Označení broušených ploch při novém technologickém postupu s aplikací 
karbonitridace ARCOR V. 
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6 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 

Z ekonomického hlediska dosahuje nová varianta technologie výroby vřetena 
úsporu výrobních nákladů jednak vlivem použití nového chemicko-tepelného 
zpracování, ale také vlivem využití nového brousicího přípravku. V porovnání 
s dosavadní plynovou nitridací, kde činí náklady na zpracování jednoho kilogramu 
oceli přibližně 140 Kč, dojde při aplikaci karbo-nitro-oxidace ARCOR V k úspoře okolo 
40 Kč na kilogram. Při váze vřetena 13 kg představuje úspora při využití nového 
chemicko-tepelného zpracování 520 Kč/ks. Nové chemicko-tepelné zpracování tvoří 
úsporu nákladů také díky redukci broušených ploch, které je nutno obrábět po jeho 
aplikaci. Kvůli malým tvarovým a rozměrovým deformacím lze většinu broušených 
ploch zhotovit na hotovo již před aplikací metody ARCOR V a po její aplikaci brousit 
na hotovo jen ložiskové průměry, čelo, kuželovou plochu a válcovou plochu  vřetena 
(viz kapitola 5). V operaci č. 150 se jedná o časovou úsporu 2,27 h a v operaci č. 170 
činí tato úspora 3,09 hod (viz tab. 16) oproti dosavadní technologii výroby vřeten 
s dutinou ISO 50. 

6.1 Výpočet úspor výrobních nákladů 

 

Úspory výrobních nákladů karbo-nitro-oxidací ARCOR V: 

Tab. 16 Porovnání chemicko-tepelného zpracování v původním a novém technologickém 
postupu 

 
Chemicko-tepelné 

zpracování 

Náklady na 
zpracování 1 kg 

materiálu [Kč/kg] 

Náklady na 
zpracování 

vřetena [Kč/ks] 

Dosavadní technologie Plynová nitridace 140,- 1 820,- 

Nová technologie 
Karbo-nitro-

oxidace ARCOR V 
100,- 1 300,- 

 

𝑁ú𝑠𝑝𝐶𝐻𝑇𝑍 = 𝑚𝑉 · (𝑁𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑑𝑎𝑐𝑒 − 𝑁𝐴𝑅𝐶𝑂𝑅 𝑉) 

𝑁ú𝑠𝑝𝐶𝐻𝑇𝑍 = 13 · (140 − 100) = 520 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.1) 

kde: 𝑁ú𝑠𝑝𝐶𝐻𝑇𝑍 [𝐾č/𝑘𝑠] - úspory při chemicko-tepelném zpracování,  

 𝑚𝑉 [𝑘𝑔] - hmotnost vřetena,  

 𝑁𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑑𝑎𝑐𝑒 [𝐾č/𝑘𝑠] - náklady na zpracování 1 kg oceli plynovou 
nitridací,  

 𝑁𝐴𝑅𝐶𝑂𝑅 𝑉 [𝐾č/𝑘𝑠] - náklady na zpracování 1 kg oceli metodou 
ARCOR V. 

 

 

Tab. 16 porovnává údaje o chemicko-tepelném zpracování v původním a novém 
technologickém postupu výroby. Jak bylo zmíněno výše, při využití metody 
ARCOR V dojde při zpracování jednoho kusu vřetena v kooperaci k úspoře nákladů 
ve výši 520 Kč/ks.   
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Tab. 17 porovnává brousicí operace původní a nové technologie výroby vřetena 
frézovací hlavy. V operaci 150 činí doba brousicí operace stroje BHU 40A 0,73 hodiny, 
namísto původních 3 hodin. U operace č. 170 je nahrazen stroj BDU 250A, jehož 
brousicí operace trvala 4,33 hodiny za brousicí centrum Taiyo Koki NVGII-8T s dobou 
broušení 1,24 hod. 

Tab. 17 Časové využití strojů v novém technologickém postupu. 

 Původní postup výroby Nový postup výroby 

Operace č. 150 č. 170 č. 150 č. 170 

Stroj BHU 40 A BDU 250A BHU 40A NVGII-8T 

Hodinové náklady na 
provoz stroje [Kč/hod] 

640,- 640,- 640,- 2 330,- 

Jednotkový strojní čas 
[hod] 

3 4,33 0,73 1,24 

Dávkový čas [hod] 1 1,33 1 1,5 

Výrobní dávka [ks] 10 

Provozní režie [%] 260 

 

Jednicové náklady v operaci č. 150 (původní postup): 

𝑁𝐴𝑝𝑠150 =  𝑁𝐵𝐻𝑈 40𝐴 · 𝑡𝑚𝐴150 

𝑁𝐴𝑝𝑠150 =  640 · 3 = 1 920 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.2) 

kde: 𝑁𝐴𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - jednicové náklady v operaci č. 150,  

 𝑁𝐵𝐻𝑈 40𝐴 [𝐾č/ℎ𝑜𝑑] - náklady na hodinu provozu brusky BHU 40A,  

 𝑡𝑚𝐴150 [ℎ𝑜𝑑] - jednotkový strojní čas.  

 

 

Dávkové náklady v operaci č. 150 (původní postup): 

𝑁𝐵𝑝𝑠150 =  𝑁𝐵𝐻𝑈 40𝐴 ·
𝑡𝑚𝐵150

𝑑𝑣
 

𝑁𝐵𝑝𝑠150 =  640 ·
1

10
= 64 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.3) 

kde: 𝑁𝐵𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - dávkové náklady v operaci č. 150,  

 𝑁𝐵𝐻𝑈 40𝐴 [𝐾č/ℎ𝑜𝑑] - náklady na hodinu provozu brusky BHU 40A,  

 𝑡𝑚𝐵150 [ℎ𝑜𝑑] - dávkový čas,  

 𝑑𝑣 [ℎ𝑜𝑑] - výrobní dávka.  
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Režijní náklady v operaci č. 150 (původní postup): 

𝑁𝑅𝑝𝑠150 =  (𝑁𝐴𝑝𝑠150 + 𝑁𝐵𝑝𝑠150) ·
𝑅𝑅

100
 

𝑁𝑅𝑝𝑠150 = (1 920 + 64) ·
260

100
= 5 158,4 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.4) 

kde: 𝑁𝑅𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - režijní náklady v operaci č. 150,  

 𝑁𝐴𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - jednicové náklady v operaci č. 150,  

 𝑁𝐵𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - dávkové náklady v operaci č. 150,  

 𝑅𝑅 [%] - provozní režie.  

 

 

Jednicové náklady v operaci č. 170 (původní postup): 

𝑁𝐴𝑝𝑠170 =  𝑁𝐵𝐷𝑈 250𝐴 · 𝑡𝑚𝐴170 

𝑁𝐴𝑝𝑠170 =  640 · 4,33 = 2 771,2 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.5) 

kde: 𝑁𝐴𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - jednicové náklady v operaci č. 170,  

 𝑁𝐵𝐷𝑈 250𝐴 [𝐾č/ℎ𝑜𝑑] - náklady na hodinu provozu brusky BDU 250A,  

 𝑡𝑚𝐴170 [ℎ𝑜𝑑] - jednotkový strojní čas.  

 

 

 

Dávkové náklady v operaci č. 170 (původní postup): 

𝑁𝐵𝑝𝑠170 =  𝑁𝐵𝐷𝑈 250𝐴 ·
𝑡𝑚𝐵170

𝑑𝑣
 

𝑁𝐵𝑝𝑠170 =  640 ·
1,33

10
= 85,1 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.6) 

kde: 𝑁𝐵𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - dávkové náklady v operaci č. 170,  

 𝑁𝐵𝐷𝑈 250𝐴 [𝐾č/ℎ𝑜𝑑] - náklady na hodinu provozu brusky BDU 250 A,  

 𝑡𝑚𝐵170 [ℎ𝑜𝑑] - dávkový čas,  

 𝑑𝑣 [ℎ𝑜𝑑] - výrobní dávka.  
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Režijní náklady v operaci č. 170 (původní postup): 

𝑁𝑅𝑝𝑠170 =  (𝑁𝐴𝑝𝑠170 + 𝑁𝐵𝑝𝑠170) ·
𝑅𝑅

100
 

𝑁𝑅𝑝𝑠170 = (2 771,2 + 85,1) ·
260

100
= 7 426,4 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.7) 

kde: 𝑁𝑅𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - režijní náklady v operaci č. 170,  

 𝑁𝐴𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - jednicové náklady v operaci č. 170,  

 𝑁𝐵𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - dávkové náklady v operaci č. 170,  

 𝑅𝑅 [%] - provozní režie.  

 

 

Jednicové náklady v operaci č. 150 (nový postup): 

𝑁𝐴𝑝𝑠150 =  �̅�𝐵𝐻𝑈 40𝐴 · 𝑡�̅�𝐴150 

�̅�𝐴𝑝𝑠150 =  640 · 0,73 = 467,2 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.8) 

kde: �̅�𝐴𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - jednicové náklady v operaci č. 150,  

 �̅�𝐵𝐻𝑈 40𝐴 [𝐾č/ℎ𝑜𝑑] - náklady na hodinu provozu brusky BHU 40A,  

 𝑡�̅�𝐴150 [ℎ𝑜𝑑] - jednotkový strojní čas.  

 

 

 

Dávkové náklady v operaci č. 150 (nový postup): 

�̅�𝐵𝑝𝑠150 =  �̅�𝐵𝐻𝑈 40𝐴 ·
𝑡�̅�𝐵150

𝑑𝑣
 

�̅�𝐵𝑝𝑠150 =  640 ·
1

10
= 64 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.9) 

kde: �̅�𝐵𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - dávkové náklady v operaci č. 150,  

 �̅�𝐵𝐻𝑈 40𝐴 [𝐾č/ℎ𝑜𝑑] - náklady na hodinu provozu brusky BHU 40A,  

 𝑡�̅�𝐵150 [ℎ𝑜𝑑] - dávkový čas,  

 𝑑𝑣 [ℎ𝑜𝑑] - výrobní dávka.  
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Režijní náklady v operaci č. 150 (nový postup): 

�̅�𝑅𝑝𝑠150 =  (�̅�𝐴𝑝𝑠150 + �̅�𝐵𝑝𝑠150) ·
𝑅𝑅

100
 

�̅�𝑅𝑝𝑠150 = (467,2 + 64) ·
260

100
= 1 381,1 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.10) 

kde: �̅�𝑅𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - režijní náklady v operaci č. 150,  

 �̅�𝐴𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - jednicové náklady v operaci č. 150,  

 �̅�𝐵𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - dávkové náklady v operaci č. 150,  

 𝑅𝑅 [%] - provozní režie.  

 

 

Jednicové náklady v operaci č. 170 (nový postup): 

�̅�𝐴𝑝𝑠170 =  �̅�𝐾𝑂𝐾𝐼 · 𝑡�̅�𝐴170 

�̅�𝐴𝑝𝑠170 =  2 330 · 1,24 = 2 889,2 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.11) 

kde: �̅�𝐴𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - jednicové náklady v operaci č. 170,  

 �̅�𝐾𝑂𝐾𝐼 [𝐾č/ℎ𝑜𝑑] - náklady na hodinu provozu brousicího centra 
Taiyo Koki NVGII–8T,  

 𝑡�̅�𝐴170 [ℎ𝑜𝑑] - jednotkový strojní čas.  

 

 

 

Dávkové náklady v operaci č. 170 (nový postup): 

�̅�𝐵𝑝𝑠170 =  �̅�𝐾𝑂𝐾𝐼 ·
𝑡�̅�𝐵170

𝑑𝑣
 

�̅�𝐵𝑝𝑠170 =  2 330 ·
1,5

10
= 349,5 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.12) 

kde: �̅�𝐵𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - dávkové náklady v operaci č. 170,  

 �̅�𝐾𝑂𝐾𝐼 [𝐾č/ℎ𝑜𝑑] - náklady na hodinu provozu brousicího centra 
Taiyo Koki NVGII–8T,  

 𝑡�̅�𝐵170 [ℎ𝑜𝑑] - dávkový čas,  

 𝑑𝑣 [ℎ𝑜𝑑] - výrobní dávka.  
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Režijní náklady v operaci č. 170 (nový postup): 

�̅�𝑅𝑝𝑠170 =  (�̅�𝐴𝑝𝑠170 + �̅�𝐵𝑝𝑠170) ·
𝑅𝑅

100
 

�̅�𝑅𝑝𝑠170 = (2 889,2 + 349,5) ·
260

100
= 8 420,6 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.13) 

kde: �̅�𝑅𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - režijní náklady v operaci č. 170,  

 �̅�𝐴𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - jednicové náklady v operaci č. 170,  

 �̅�𝐵𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - dávkové náklady v operaci č. 170,  

 𝑅𝑅 [%] - provozní režie.  

 

Výpočet úspor výrobních nákladů v operaci č. 150: 

𝑁ú𝑠𝑝150 = 𝑁𝑅𝑝𝑠150 − �̅�𝑅𝑝𝑠150 

𝑁ú𝑠𝑝150 = 5 158,4 − 1 381,1 = 3 777,3 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.14) 

kde: 𝑁ú𝑠𝑝150 [𝐾č/𝑘𝑠] - úspory při broušení v operaci č. 150,  

 𝑁𝑅𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - režijní náklady v operaci č. 150 (původní 
postup),  

 �̅�𝑅𝑝𝑠150 [𝐾č/𝑘𝑠] - režijní náklady v operaci č. 150 (nový postup).  

 

 

Výpočet úspor výrobních nákladů v operaci č. 170: 

𝑁ú𝑠𝑝170 = 𝑁𝑅𝑝𝑠170 − �̅�𝑅𝑝𝑠170 

𝑁ú𝑠𝑝170 = 7 426,4 − 8 420,6 = −994,2 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.15) 

kde: 𝑁ú𝑠𝑝170 [𝐾č/𝑘𝑠] - úspory při broušení v operaci č. 170,  

 𝑁𝑅𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - režijní náklady v operaci č. 170 (původní 
postup),  

 �̅�𝑅𝑝𝑠170 [𝐾č/𝑘𝑠] - režijní náklady v operaci č. 170 (nový postup). 
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Výpočet úspor výrobních nákladů celkem: 

𝑁ú𝑠𝑝𝐶 = 𝑁ú𝑠𝑝𝐶𝐻𝑇𝑍 + 𝑁ú𝑠𝑝150 + 𝑁ú𝑠𝑝170 

𝑁ú𝑠𝑝𝐶 = 520 + 3 777,3 − 994,2 = 3 303,1 𝐾č/𝑘𝑠 

 

(6.16) 

kde: 𝑁ú𝑠𝑝𝐶  [𝐾č/𝑘𝑠] - celkové úspory při aplikaci nového 
technologického postupu,  

 𝑁ú𝑠𝑝𝐶𝐻𝑇𝑍 [𝐾č/𝑘𝑠] - úspory při chemicko-tepelném zpracování,  

 𝑁ú𝑠𝑝150 [𝐾č/𝑘𝑠] - úspory při broušení v operaci č. 150,  

 𝑁ú𝑠𝑝170 [𝐾č/𝑘𝑠] - úspory při broušení v operaci č. 170.  

 

Je nutné si uvědomit, že nový technologický postup vyžaduje použití brousicího 
přípravku, jehož výrobní cena činí 8 453 Kč. Návratnost přípravku definuje vztah níže: 

 

Návratnost brousicího přípravku: 

𝑛𝑘 =
𝑁𝑝ř

𝑁ú𝑠𝑝𝐶
 

𝑛 =
8 453

3 303,1
= 2,56 ≐ 3 𝑘𝑢𝑠𝑦 

 

(6.17) 

kde: 𝑛𝑘 [𝑘𝑠] - návratnost přípravku,  

 𝑁𝑝ř [𝐾č] - výrobní náklady brousicího přípravku,  

 𝑁ú𝑠𝑝𝐶 [𝐾č/𝑘𝑠] - celkové úspory při aplikaci nového 
technologického postupu.  

 

Po třech vyrobených kusech novou technologií výroby se vrátí investice vložená do 
brousicího přípravku. Při reálné výrobě v dávkách o 10 kusech se investice vrátí po 
první vyrobené dávce. 

Jak definuje vztah 6.15, při zařazení brousicího centru Taiyo Koki NVGII–8T 
do operace č. 170 se náklady na tuto operaci zvýší o 994,2 Kč/ks oproti původnímu 
technologickému postupu výroby vřetena s dutinou ISO 50. Navýšení nákladů je dáno 
složitější technologičností konstrukce vřetena s kuželem HSK-A100, tedy vyššími 
požadavky kladenými na přesnost výroby a vyšší hodinovou sazbou stroje. 

Další nezanedbatelné úspory vznikají snížením pravděpodobnosti poruchy 
frézovací hlavy vlivem zadření vřetena.  Tyto úspory se týkají výrobce frézovací hlavy, 
ale také jejího majitele. Při podobné poruše musí servisní technik ve většině případů 
vycestovat do zahraničí a provést opravu, která trvá i několik dní. Pokud je produkt 
v záruce a k poruše nedojde vlivem zanedbání předpisů pro provoz zařízení, všechny 
náklady spojené se servisem hradí výrobce frézovací hlavy. Samozřejmě pro 
provozovatele zařízení, který často frézovací hlavu využívá na 3 směny, znamená 
taková odstávka také velkou finanční zátěž. Snahou výrobců obráběcích strojů je 
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takové stavy eliminovat a vyrábět co nejspolehlivější stroje, které budují dobré jméno 
společnosti. 
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ZÁVĚR 

V dnešní ostré konkurenci výrobců obráběcích strojů je nutné investovat do 
moderních technologií a zkoušet nové, pro výrobce nezažité postupy výroby, které by 
se mohly aplikovat na určité strojní součásti. Každá konkurenceschopná firma má za 
cíl zlepšovat své produkty a inovovat použité technologie s cílem dosažení lepších 
výsledků svých výrobků.  

V diplomové práci je pozornost věnována novému technologickému postupu výroby 
vřetena frézovací hlavy, ve kterém je zařazen nový způsob chemicko-tepelného 
zpracování, konkrétně karbo-nitro-oxidace s označením ARCOR V. V praktické části 
práce byly vyhodnoceny karbonitridované vzorky často používaných materiálů ve 
společnosti Fermat CZ s.r.o. Vzorek z korozivzdorné oceli X5CrNi18-10 vykazoval 
velké rozměrové a geometrické deformace, u vzorku z litiny GGG60 došlo 
k obrovskému nárůstu průměrné aritmetické úchylky profilu Ra až o 254,5% a aplikace 
chemicko-tepelného zpracování u oceli St 37-2 se projevila jako kontraproduktivní 
z hlediska její vlastností v tepelně nezpracovaném stavu. Z těchto důvodů není vhodné 
tyto tři materiály zpracovávat metodou ARCOR V. Jako nejvhodnější materiál pro 
karbo-nitro-oxidaci se projevila ocel vhodná k nitridaci s označením 34CrAlNi7-10, jenž 
se používá na výrobu vřeten obráběcích strojů, a také ocel vhodná k cementaci 
16MnCr5. Vzhledem k dosaženým parametrům po karbo-nitro-oxidaci u oceli 
34CrAlNi7-10, jako jsou minimální rozměrové a tvarové deformace, vysoká hodnota 
povrchové tvrdosti a mírný nárůst průměrné aritmetické úchylky profilu, lze pomocí 
metody ARCOR V snížit náklady spojené s finálním obráběním vřetena z tohoto 
materiálu a zlepšit jeho funkční vlastnosti. Oproti nitridaci v plynu má součást 
zpracovaná karbo-nitro-oxidací navíc lepší otěruvzdorné a korozivzdorné vlastnosti.  

Během návrhu nové technologie výroby vřetena připadalo v úvahu i zařazení 
žárového nástřiku nebo povlaku na funkční průměr vřetena, u kterého dochází při 
nedodržení podmínek užívání frézovací hlavy k zadírání. Avšak z ekonomického 
hlediska a nejistých výsledků by musela být tato technologie předmětem 
podrobnějšího zkoumání. Jako další podnět, který se dá doporučit pro studium je 
aplikace metody ARCOR V s nižším časem sycení v solné lázni a ověření závislosti 
parametrů vzniklé sloučeninové a karbonitridační vrstvy na době sycení. Aplikaci 
karbo-nitro-oxidace lze doporučit i na zpracování vřeten horizontálních vyvrtávaček, 
konkrétně vřeten vřeteníků. Vzhledem k možnosti výsuvu vřetena z vřeteníku až 
800 mm dochází během obrábění ještě k většímu namáhání na ohyb za rotace než 
u vřeten frézovacích hlav. Avšak kvůli délce vřeten (až 2 700 mm) a jejich možné 
deformaci po chemicko-tepelném zpracování by muselo být po aplikaci metody 
ARCOR V zařazeno broušení v celé jejich délce. 

Nový technologický postup výroby vřetena frézovací hlavy, vycházející 
z technologie výroby vřetena s dutinou ISO 50, snižuje výrobní náklady jednak aplikací 
levnější metody chemicko-tepelného zpracování, ale hlavně vlivem snížení počtu 
brousicích operací nutných k dokončení součásti. Úspora při aplikaci nového 
chemicko-tepelného zpracování činí 520 Kč/ks a vlivem snížení počtu brousicích 
operací nutných k finálnímu dokončení vřetena 2 783 Kč/ks. U brousicí operace č. 170 
došlo k navýšení nákladů o 994,2 Kč/ks, avšak tento jev je dán vyššími požadavky 
kladenými na přesnost výroby vřetena s dutinou HSK-A100 oproti vřetenu s dutinou 
ISO 50, s čímž souvisí vyšší hodinová sazba použitého brousicího centra v této 
operaci. Celkově bylo tedy novou technologií výroby dosaženo úspory výrobních 
nákladů ve výši 3 303 Kč/ks při zvýšené spolehlivosti součásti.  
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Zkratka Popis 
CNC Computer Numeric Control – číslicové řízení pomocí 

počítače 
HRC tvrdost dle Rockwella  
HV tvrdost dle Vickerse 
CHTZ chemicko-tepelné zpracování 
TZ tepelné zpracování 
TMZ tepelně-mechanické zpracování 

 

 

Symbol Jednotka Popis 

Ac1 °C eutektoidní přímka 

Ac3 °C teplota překrystalizace austenitu na ferit 

C - trvalá deformace obrobku z předchozí operace 

E - chyba z nastavení obrobku v dané operaci 

Ed - maximální úchylka nastavení v příčném směru 

El - maximální úchylka nastavení v podélném směru 

NAps150 Kč/ks jednicové náklady v operaci č. 150 

NAps170 Kč/ks jednicové náklady v operaci č. 170 

NARCOR V Kč/kg náklady na zpracování 1 kg oceli metodou ARCOR V 

NBDU 250A Kč/hod náklady na hodinu provozu brusky BDU 250A 

NBHU 40A Kč/hod náklady na hodinu provozu brusky BHU 40A 

NBps150 Kč/ks dávkové náklady v operaci č. 150 

NBps170 Kč/ks dávkové náklady v operaci č. 170 

Nnitridace Kč/kg náklady na zpracování 1 kg oceli plynovou nitridací 

Npř Kč výrobní náklady brousicího přípravku 

NRps150 Kč/ks režijní náklady v operaci č. 150 

NRps170 Kč/ks režijní náklady v operaci č. 170 

Núsp150 Kč/ks úspory při broušení v operaci č. 150 

Núsp170 Kč/ks úspory při broušení v operaci č. 170 

NúspC Kč/ks celkové úspory při aplikaci nového technologického 
postupu 

NúspCHTZ Kč/ks úspory při chemicko-tepelném zpracování 

N̅Aps150 Kč/ks jednicové náklady v operaci č. 150 

N̅Aps170 Kč/ks jednicové náklady v operaci č. 170 

N̅BHU 40A Kč/hod náklady na hodinu provozu brusky BHU 40A 

N̅Bps150 Kč/ks dávkové náklady v operaci č. 150 

N̅Bps170 Kč/ks dávkové náklady v operaci č. 170 

N̅Bps170 Kč/ks dávkové náklady v operaci č. 170 

N̅KOKI Kč/hod náklady na hodinu provozu brousicího centra Taiyo 
Koki NVGII–8T 

N̅Rps170 Kč/ks režijní náklady v operaci č. 170 
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R mm systematická úchylka zahrnující Rz a úchylky 
mikronerovností z předchozí operace 

Ra µm průměrná aritmetická úchylka profilu 

Rz µm největší výška profilu 

RR % provozní režie 

T mm maximální hloubka poškozené vrstvy materiálu 
z předchozí operace 

a - rozměrový koeficient 

ap mm rozměr polotovaru 

as mm rozměr hotové součásti 

b - rozměrový koeficient 

d mm rozměr obrobku 

dv ks počet kusů v dávce 

k - součinitel překrytí 

lk m redukovaná délka obrobku 

m - koeficient závislý na operaci, druhu výroby, druhu 
polotovaru, tepelném zpracování apod. 

mV kg hmotnost vřetena 

n - počet technologických operací 

nk ks návratnost brousicího přípravku 

tmA150 hod jednotkový strojní čas v operaci č. 150 

tmA170 hod jednotkový strojní čas v operaci č. 170 

tmB150 hod dávkový čas v operaci č. 150 

tmB170 hod dávkový čas v operaci č. 170 

t̅mA150 hod jednotkový strojní čas v operaci č. 150 

t̅mA170 hod jednotkový strojní čas v operaci č. 170 

t̅mB150 hod dávkový čas v operaci č. 150 

t̅mB170 hod dávkový čas v operaci č. 170 

pc mm celkový přídavek 

pi mm operační přídavek pro i-tou operaci 

δ mm mezioperační tolerance 
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Příloha 1 Zjednodušený konstrukční výkres vřetena frézovací hlavy 
Příloha 2 Seznam výrobních strojů 
Příloha 3 Konstrukční výkres zkušebních vzorků 
Příloha 4 Kontrolní protokol vzorků před aplikací ARCOR V 
Příloha 5 Kontrolní protokol vzorků po aplikaci ARCOR V 
Příloha 6 Kontrolní protokol tvrdosti a hloubky sloučeninové vrstvy 

 



PŘÍLOHA 2 – SEZNAM VÝROBNÍCH STROJŮ 

Stroj Název Úsek 

04125B1 Hrotový soustruh TOS SUI 50/1000 6122 

04137B1 Hrotový soustruh TOS SUI 80 RP 6122 

04644B1 Radiální vrtačka Maas VR4 6122 

14428B2 Soustruh RHL 1120/4000 6111 

14428B3 Multifunkční obráběcí TT 75 MULTI 750 6112 

34815B1 Vodorovná vyvrtávačka DIXI 75 CNC 6113 

35125B1 Konzolová frézka TOS FGSV 50 6122 

35514B1 Hrotová bruska BUC 63/5000 Profi CNC 6123 

44861B1 Vertikální soustruh TDZ Turn VLC 1000 CNC 6118 

45376B1 Obráběcí centrum Hermle C 42 6120 

45376B2 Obráběcí centrum Hermle C 50 6121 

95959B1 Drátová řezačka EXCETEC V1280 6126 

05523B1 Hrotová bruska TOS BUAJ 28 - 630 6125 

05574B1 Bruska na otvory Wotan 205/8l 25 6124 

05615B1 Rovinná bruska TOS BPH 300 6125 

05617B1 Rovinná bruska BRH 40 B II  1500 6125 

05923B1 Hydraulický závitořez CMA RHRM - 30 6122 

15574B1 Bruska s kruhovým stolem REINEKER 
SFWR 630 6124 

16151B1 Pneumatický tryskač kabinový 6195 

26386B1 Alkalické černění 6195 

35514B2 Hrotová bruska TOS BUB 50/1500 CNC 6124 

35514B3 Hrotová bruska BUTE 63/3000 CNC 6123 

35581B1 Brousicí centrum TAIYO KOKI NVGI-8TI 6116 

35581B2 Brousicí centrum TAIYO KOKI VERTICAL 
MATE 55 6116 

99965B1 Diodový laser Laserline LDF 6000-100 6190 
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