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ABSTRAKT 

V této diplomové práci je zpracován návrh inovace výroby patního hřebového implantátu. 

Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů stávající výroby. Jsou zde 

uvedeny informace o používaných materiálech k výrobě. Také je zde navržen technologický 

postup pro výrobu inovovaného patního hřebového implantátu. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on designing innovation of manufacturing calcaneal nail C-

NAIL. The thesis contains analysis of technological processes of current manufacturing. 

There is also information about materials which are used for the manufactory. Finally, the 

thesis contains a designed technological process for manufacturing calcaneal nail C-NAIL. 

Key words 

calcaneal intramedullary nail, innovation, implant, technological manufacturing process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

DUDA, Jan. Návrh inovace výroby patního hřebového implantátu, Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. 59 s., 6 příloh. Vedoucí diplomové 
práce. doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.



 

PROHLÁŠENÍ 
 

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci na téma Návrh inovace výroby patního 
hřebového implantátu vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, 
uvedených na seznamu, který tvoří přílohu této práce. 

  

 

 

   

Datum  Bc. Jan Duda 



 

PODĚKOVÁNÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji doc. Ing. Josefu Sedlákovi, Ph.D. za pomoc, konzultace a cenné rady při vedení 

diplomové práce. Mé poděkování patří též společnosti Medin a.s. za poskytnutí odborných 

rad, ochotu a vstřícný přístup během zpracování této práce. 



 

OBSAH 
 

 

OBSAH 

ABSTRAKT .............................................................................................................................. 4 

PROHLÁŠENÍ .......................................................................................................................... 5 

PODĚKOVÁNÍ ......................................................................................................................... 6 

OBSAH ...................................................................................................................................... 7 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 9 

1 TEORETICKÝ ROZBOR ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY .............................................. 10 

1.1 VZNIK ZLOMENIN PATNÍ KOSTI A JEJICH KLASIFIKACE ................................................... 10 
1.2 ZPŮSOBY LÉČBY ZLOMENIN PATNÍ KOSTI....................................................................... 11 

2 MATERIÁLI POUŽÍVANÉ PŘI VÝROBĚ ................................................................ 15 

2.1 KOROZIVZDORNÁ OCEL W. NR. 1.4441 (ČSN 17 350) .................................................... 16 
2.2 SLITINA TITANU TI-6AL-4V ............................................................................................ 16 
2.3 VÝHODY A NEVÝHODY KOROZIVZDORNÉ OCELI A SLITINY TITANU ................................. 17 
2.4 PEEK (POLYETHERETHERKETON) ................................................................................... 18 
2.5 POROVNÁNÍ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ KOROZIVZDORNÉ OCELI A SLITINY TITANU ............... 19 

3 ROZBOR STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ................................................................... 21 

3.1 VYSKLADNĚNÍ MATERIÁLU NA VÝROBU POLOTOVARŮ. ................................................... 21 
3.2 PŘÍPRAVA POLOTOVARU .................................................................................................. 22 
3.3 CNC SOUSTRUŽENÍ ZADNÍ ČÁSTI ..................................................................................... 23 
3.5 RUČNÍ PRÁCE 1 ................................................................................................................ 24 
3.6 SOUSTRUŽENÍ CNC PŘEDNÍ KULOVÉ ČÁSTI ..................................................................... 25 
3.6 RUČNÍ PRÁCE 2 ................................................................................................................ 25 
3.7 CHEMICKÉ MOŘENÍ .......................................................................................................... 26 
3.8 ELEKTROLYTICKÉ LEŠTĚNÍ .............................................................................................. 27 
3.9 KONTROLA OBROBENÉ SOUČÁSTI .................................................................................... 27 
3.10 POVRCHOVÉ ZNAČENÍ .................................................................................................... 29 
3.11 PASIVACE VÝROBKU ...................................................................................................... 29 
3.12 ČISTÉ BALENÍ ................................................................................................................. 30 
3.13 VÝSTUPNÍ KONTROLA A EXPEDICE ................................................................................. 30 

4 NÁVRH INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU ......................................................... 32 

4.1 VÝROBNÍ POSTUP VLOŽKY HŘEBU ................................................................................... 34 
4.1.1 Vyskladňování materiálu ......................................................................................... 34 
4.1.2 Příprava polotovaru vložky hřebu ........................................................................... 35 
4.1.3 Soustružení polotovaru vložky hřebu ...................................................................... 35 
4.1.4 CNC frézování vložky hřebu ................................................................................... 36 
4.1.5 Soustružení přední části vložky ............................................................................... 37 
4.1.6 Ruční práce .............................................................................................................. 37 
4.1.7 Výstupní kontrola .................................................................................................... 38 



 

OBSAH 
 

 

4.2 VÝROBNÍ POSTUP INOVOVANÉHO PATNÍHO IMPLANTÁTU ................................................ 40 
4.2.1 Vyskladňování materiálu pro výrobu inovovaného implantátu .............................. 40 
4.2.2 Příprava polotovaru pro výrobu inovovaného implantátu ....................................... 40 
4.2.3 CNC soustružení inovovaného implantátu .............................................................. 41 
4.2.4 CNC frézování inovovaného implantátu ................................................................. 42 
4.2.5 Ruční práce 1 na inovovaném implantátu ............................................................... 43 
4.2.6 CNC soustružení přední části inovovaného implantátu .......................................... 44 
4.2.7 Ruční práce 2 na inovovaném implantátu ............................................................... 45 
4.2.8 Mezioperační mytí inovovaného implantátu ........................................................... 45 
4.2.9 Chemické moření inovovaného implantátu ............................................................. 46 
4.2.10 Výstupní kontrola inovovaného implantátu .......................................................... 46 
4.2.11 Pasivace inovovaného implantátu ......................................................................... 48 
4.2.12 Kontrola pasivovaného povrchu inovovaného implantátu .................................... 48 

4.3 VÝROBNÍ POSTUP PRO SESTAVENÍ A EXPEDICI INOVOVANÉHO IMPLANTÁTU .................... 48 
4.3.1 Značení povrchu inovovaného hřebu ...................................................................... 49 
4.3.2 Balení standart ......................................................................................................... 49 
4.3.3 Čisté balení .............................................................................................................. 49 
4.3.4 Výstupní kontrola sestavy ....................................................................................... 50 

5 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ .................................................... 51 

5.1 POPIS VÝROBNÍCH ČASŮ STARÉHO A INOVOVANÉHO POSTUPU VÝROBY ........................... 51 
5.2 POROVNÁNÍ VÝROBNÍCH ČASŮ STARÉHO A INOVOVANÉHO POSTUPU VÝROBY................. 55 

ZÁVĚR .................................................................................................................................... 57 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ...................................................................................... 58 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK .......................................................... 60 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................ 61 



ÚVOD 

9 ÚST FSI VUT v Brně 

ÚVOD 

 

Tato diplomová práce obsahuje návrh inovace výroby patního hřebového implantátu. 

Cílem této práce je navrhnutí nového technologického postupu pro výrobu inovovaného 

patního implantátu, který by měl zkrátit dobu operace o 18 %.  

 Úvodní kapitola se zaměří na možnosti léčby zlomenin patní kosti. Následující část 

obsahuje popis nejpoužívanějších materiálů pro výrobu hřebových implantátů. Ve třetí části 

dojde k popisu stávajícího technologického postupu. Čtvrtá část bude obsahovat navržený 

technologický postup inovovaného implantátu se všemi náležitostmi pro splnění kritérií CE 

značky. V poslední části se zaměříme na technicko-ekonomické zhodnocení stávajícího 

a navrhovaného technologického postupu. Toto zhodnocení bude probíhat na základě 

porovnání výrobních časů.  

Toto téma jsem si zvolil proto, že jsem chtěl navázat na svoji bakalářskou práci, která se 

také zabývala obdobnou problematikou. Problematika výroby implantátů je, dle mého názoru, 

velice zajímavé odvětví strojírenské výroby, a to z toho důvodu, že se tato specifická výroba 

v mnoha ohledech liší od běžné strojírenské výroby. 
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Obr. 1.1 Böhlerova klasifikace [3]. 

1 TEORETICKÝ ROZBOR ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY   

V této části práce se zaměříme na problematiku zlomenin patní kosti spojenou 
s historickým vývojem léčebných metod a klasifikací jednotlivých druhů zlomenin.  

 

1.1 Vznik zlomenin patní kosti a jejich klasifikace 

Zlomeniny patní kosti jsou jedním z velice vzácných druhů zlomenin. K poranění kosti 

nejčastěji dochází při autonehodách (60 %), dále při pádu z výšky větší než 2 m (25 %). Malé 

množství zlomenin se také objevuje při nehodách na motocyklech a také u chodců sražených 

automobilem. Zlomeniny kalkanea se obvykle pohybují do 10 % celkových zlomenin 

ošetřených za rok.  

K určení diagnózy zlomenin se využívají jak standartní rentgenové techniky, tak 

i výpočtové tomografie. Mezi základní techniky vyšetření patní kosti patří boční rentgenová 

projekce a axiální rentgenová projekce. Mezi přesnější typy vyšetření pomocí standartní 

rentgenové techniky patří předozadní projekce a speciální šikmé Brodénovy projekce. 

Nejpřesnější metodou vyšetření je výpočetní tomografie (CT – Computed Tomography). 

Tento způsob vyšetření je velice důležitý z hlediska určení velikosti kostních úlomků 

a fragmentů. CT dokáže dané místo zobrazit v několika rovinách a na základě této projekce 

se určí správný operační postup.  

K určování druhu zlomeniny se využívá celá řada klasifikačních systému. Vzhledem 

ke složitosti zlomeniny se klasifikace rozdělují na rentgenové a na ty, u nichž využíváme CT 

diagnostiku. Mezi rentgenové klasifikace patří Böhlerova klasifikace (viz obr. 1.1), která 

vznikla v roce 1934. Je založena na bočním a axiálním rentgenovém snímání [1,3,4]. 
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Obr. 1.2 Sanderova klasifikace [3]. 

S využitím CT diagnostiky došlo ke zpřesnění určování typu zlomenin. Byly 

vytvořeny Zwippova a Sanderova klasifikace. Zwippova klasifikace je rozdělena do čtyř 

samostatných skupin podle počtu kostních úlomků a počtu zasažených kloubů. Sanderova 

klasifikace (viz obr. 1.2) je také rozdělena do čtyř samostatných skupin. Rozdělení se provádí 

podle počtu fragmentů poškozené kosti a popisu jednotlivých dislokací. V dnešní době 

se nejvíce využívá Sanderova klasifikace popisu zlomeniny patní kosti [1,3,4]. 
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1.2 Způsoby léčby zlomenin patní kosti 

První zmínky o způsobu léčby zlomeniny patní kosti se objevují již v 18. století. Zde 

byla předepisována léčba klidem. V polovině 19. století se objevily první zmínky 

o konzervativním způsobu léčby, a to přikládání pevných obvazů. Na začátku 20. století 

se objevuje metoda léčby, kde zajišťujeme fixaci kostních úlomků tahem Achillovy šlachy 

a následně stabilizujeme nohu sádrovým obvazem. Tato metoda byla zdokonalena v roce 

1931, kdy lékař Böhler, pomocí regresního aparátu, fixoval patu jak z vnitřní, tak i z vnější 

strany zobrazeno na obr. 1.3 [1,3,4]. 
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Obr.1.3 Böhlerův redresní aparát. 

Obr. 1.3 Böhlerova metoda fixace [3]. 

Obr. 1.4 Zevní fixace [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1934 dochází k zavedení nové operační techniky, která spočívá v zavedeni 

hřebu do hrbolu patní kosti. Ustavení kostních úlomků se výrazně zpřesnilo. Tento způsob 

léčby se v malých obměnách používá i v dnešní době. Postupem času dochází ke změně 

operačního přístupu, dochází k opouštění uzavřené repozice a vznikají nové metody, které 

jsou založeny na otevřeném přístupu ke zlomenině. Nejprve docházelo k použití zevní fixace 

(viz obr. 1.4), která byla prováděna mnoha způsoby. Bylo použito např. Steinmannových 

hřebů, Schanzových šroubů nebo Kirschnerových drátů [1,3,4]. 
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Obr. 1.5 Intramedulární hřeb firmy Medin a.s. [6]. 

 Operační přístup je v dnešní době nejefektivnější způsob léčby zlomeniny patní kosti. 

Na trhu se vyskytuje celá řada implantátů, hřebů, dlah a šroubů. Zde uvádím příklad dvou 

nejpoužívanějších způsobů fixace zlomeniny. 

V případě miniinvazivní fixace se používá kalkaneální intramedulární hřeb vyrobený 

firmou Medin a.s. Na obr. 1.5 lze vidět zajištění hřebu proti pohybu pomocí sedmi 

ustavovacích šroubů. Tento způsob lze použít v případě Sandersonovy klasifikace využívané 

pro dělení zlomenin patních kostí [1,3,4].  

 

 Při postupu otevřené repozice s použitím interní fixace (ORIF) dochází u pacienta 

k většímu operačnímu zákroku. Dojde k naříznutí tkáně a umístění patní dlahy. Dlahy se 

vyrábějí v mnoha provedeních, na obr. 1.6 můžeme vidět patní dlahu vyrobenou firmou 

Medin a.s. jak pro pravou, tak také pro levou patu. Nevýhodou této metody je, že pacient 

může být operován až po ustoupení otoku nohy, průměrně až po sedmi dnech od způsobeného 

úrazu. Na obr. 1.7 lze vidět správné umístění patní dlahy. Spojení mezi dlahou a kostními 

úlomky je provedeno pomocí kostních šroubů, které jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli    

W. Nr. 1.4441 (ČSN 17 350) [1,3,4]. 
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Obr. 1.6 Patní dlaha firmy Medin a.s. [5]. 

Obr. 1.7 Rentgenový snímek patní dlahy [2]. 
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2 MATERIÁLI POUŽÍVANÉ PŘI VÝROBĚ 

 

Na materiály používané pro výrobu nejrůznějších implantátů a kloubních náhrad jsou 

kladeny vysoké požadavky. Nejen z hlediska statického namáhání, jako je např. vysoká 

pevnost a pružnost daného materiálu, ale také z hlediska únavové pevnosti a odolnosti proti 

otěru. Nejvýznamnější z vlastností kladených na tyto materiály je odolnost proti působení 

lidského organismu a zároveň způsob, jakým bude tělo reagovat na jejich přítomnost, 

tzv. biokompatibilita. Současně nesmí docházet k úniku škodlivých látek z materiálu    

do těla. V dnešní době jsou nejvíce využívané kovové slitiny, které dosahují příslušných 

mechanických vlastností. Velkým problémem u těchto slitin je zajištění korozivzdornosti 

a biokompatibility. V tab. 2.1 lze vidět základní kovové slitiny, které jsou nejhojněji 

využívané [8]. 

 

Tab. 2.1 Kovové slitiny a jejich mechanické vlastnosti [7]. 

Skupina Slitina Rp0,2 min. [MPa] Rm min. [MPa] A50 min. [%] 

Korozivzdorné 
oceli 

X2CrNiMo 17-14-3 
(W. Nr. 1.4441) 

290 530 40 

X2CrNiMoN22-5-3    
(W. Nr. 1.4462) 

430 660 35 

Kobaltové slitiny 

Co28Cr6Mo 450 665 8 

Co28Cr6Mo             
(s 0,5%C) 

550 750 16 

Co28Cr6Mo             
(s 0,2%C) 

550 750 16 

Co-Ni35Cr20Mo10 300 800 20 

Titanové slitiny  
Ti6Al4V 810 880 10 

Ti6Al17Nb 820 900 10 

 

  Z kovových slitin se pro výrobu patního intramedulárního implantátu využívají tyto 

kovové slitiny: korozivzdorná ocel W. Nr. 1.4441 (dříve dle ČSN 17 350) a Titanová slitina  

Ti-6Al-4V. Oba tyto materiály dosahují potřebných mechanických i biokompatibilních 

vlastností [8].  
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2.1 Korozivzdorná ocel W. Nr. 1.4441 (ČSN 17 350) 

Austenitická ocel ČSN17 350 patří mezi oceli chromniklové. Její chemické složení       

je 18 až 19 % chromu a 13 až 15 % niklu. Vyznačuje se vysokou plasticitou, vysokou tažností 

a vrubovou houževnatostí (viz tab. 2.3) [8].  

 
Tab. 2.2:  Chemické složení W. Nr. 1.4441 (ČSN 17 350) [8]. 

Korozivzdorná ocel W. Nr. 1.4441 (ČSN 17 350) 

Hmot. [%] C Mn Si Cr Ni Mo P S 

Min. - - - 17,00 13,00 2,50 - - 

Max. 0,03 2,00 1,00 19,00 15,50 3,00 0,03 0,03 

 
 
Tab. 2.3: Mechanické vlastnosti oceli W. Nr. 1.4441 (ČSN 17 350) [8]. 

Korozivzdorná ocel W. Nr. 1.4441 (ČSN 17 350) 

  E [MPa] RP0,2 [MPa] Rm [MPa] σc [MPa] A50 [%] 

Min. 2.105 290 530 250 40 

Max. 2,1.105  340 550 320 74 

 
Využití v praxi 
 

Tato ocel se využívá nejen ve farmaceutickém průmyslu, ale také v potravinářském 

a chemickém průmyslu a v neposlední řadě je využívána k výrobě tlakových nádob. Její 

důležitou vlastností je odolnost proti neoxidujícím kyselinám a biokompatibilita k lidskému 

organismu [8]. 

 
2.2 Slitina titanu Ti-6Al-4V 

Je jednou z nejpoužívanějších slitin titanu. Vyznačuje se velice dobrou tvařitelností 

v žíhaném stavu. Dobře odolává únavovému opotřebení a pomocí tepelného zpracování ji lze 

vytvrdit. Tato slitina byla původně vyvinuta v padesátých letech pro letecký průmysl. 

Postupem času se začalo uvažovat o jejím použití v oblasti výroby implantátů. Po tepelném 

zpracování dosahuje tato slitina pevnost v tahu až 1 125 MPa. Pro výrobu implantátů se 

používá ve stavu pouze žíhaném a dosahuje pevnosti v tahu do 1 000 MPa. Od ostatních 

kovových slitin se liší poloviční hodnotou modulu pružnosti (viz tab. 2.5) [8]. 
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Tab. 2.4 Chemické složení slitiny titanu Ti-6Al-4V [8]. 
 

 
 
 
 
 
 

Tab. 2.5 Mechanické vlastnosti slitiny titanu Ti-6Al-4V [8]. 

Ti-6Al-4V 

  E [MPa] RP0,2[MPa] Rm[MPa] σc[MPa] A50 [%] 

Min. 1,1.105   810 880 400 10 

Max. 1,3.105   920 990 450 15 

 
Využití v praxi 
 

Slitina, jak již bylo zmíněno, byla vyvinuta pro letecký průmysl, kde je stále 

významným materiálem. Zde se využívá k výrobě odlitků, nejen s hmotností v řádech gramů, 

ale i masivních komponentů váhy přesahujících 100 kg. Do automobilového průmyslu tato 

slitina pronikla až v osmdesátých letech, a to do seriálu závodů F1, kde se využívala k výrobě 

součástek motorů. V následujících letech tato slitina zasáhla do mnoha odvětví průmyslové 

výroby. Pro její vysokou odolnost vůči působení slané vody se začala využívat pro výrobu 

sonarů a periskopů, dále také v energetickém a těžebním průmyslu. Po dlouhou dobu byla 

nejpoužívanějším materiálem k výrobě implantátů. V posledních letech se ale hovoří 

o možnosti úniku hliníku a vanadu z této slitiny do lidského těla [8]. 

 

 2.3 Výhody a nevýhody korozivzdorné oceli a slitiny titanu 

 
Z hlediska pevnostních charakteristik v tahu jsou vlastnosti obou materiálů téměř 

shodné. Významnou odlišností je velikost modulu pružnosti. U titanové slitiny dosahuje 

velikosti E = 1,135 GPa a u korozivzdorné oceli dosahuje velikosti modulu pružnosti 

E = 2,1 GPa, z čehož lze usoudit, že titanová slitina je o 185 % pružnější. Další kladnou 

vlastností titanové slitiny je možnost povrchové úpravy metodou anodizace. Jde 

o technologický proces, při kterém dochází ke vzniku oxidu titanu na povrchu implantátu [8]. 

 

 

 

Ti-6Al-4V 

Hmot. [%] Al C Fe H O Ti V 

Min. 5,5 - - - - 
Zbytek 

3,5 

Max. 6,5 0,1 0,3 0,1 0,1 4,5 
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Pomocí této povrchové úpravy lze zlepšit některé vlastnosti titanové slitiny jako například [8]: 

- snížení absorpce bílkovin o 18 %, 

- zvýšení únavové pevnosti, 

- zvýšení odolnosti proti otěru, 

- snadnější extrakce než u neanodizované slitiny,  

- snížení uvolňování hliníkových a vanadových iontů. 

 

 

Významnou výhodou korozivzdorné oceli je vznik obalu vytvořeného organismem, který 

izoluje implantát od okolní tkáně. K tomu ale dochází pouze v případě, kdy je plánováno 

krátkodobé umístění hřebu na dobu nezbytně nutnou pro uzdravení zlomeniny. Nevýhodou 

hřebu vyrobeného z korozivzdorné oceli je značný výskyt lidí, u kterých se projevují 

alergické rekce na legující kovy vyskytující se v této slitině. Hlavními zástupci těchto prvků 

jsou Chrom a Nikl. Je však nutno podotknout, že v případě zavádění jakéhokoli implantátu 

do lidského těla, je zde riziko uvolnění škodlivých látek do lidského těla [8]. 

 

2.4 PEEK (Polyetheretherketon) 

Při výrobě medicínských implantátů a náhrad dochází k použití nejen kovových 

materiálů, ale také materiálů polymerového typu. např. materiál UHMWPE (ultra 

vysokomolekulární polyethylene). Tento materiál se, ve většině případů, využívá pro výrobu 

kluzných částí umělých kloubů. Pro výrobky spadající do skupiny traumatologických 

implantátů se více využívá PEEK (polyetheretherketon). Strukturu tohoto polymeru lze vidět 

na obr. 2.2. Na rozdíl od již zmíněného materiálu UHMWPE, vykazuje materiál PEEK vyšší 

odolnost vůči otěru zhruba o 7 % a vyšší stabilitu vůči oxidační degradaci přibližně o 5 %. 

Uvedení tohoto materiálu na trh pro konstrukci implantátů proběhlo v roce 1998 pod názvem 

PEEK-OPTIMA firmou Invibio Ltd. Pod touto značkou je daný materiál znám po celém světě 

[21]. 

 

Obr. 2.1 Nahoře hřeb femurální vyrobený z titanové slitiny, dolní hřeb vyroben 

z korozivzdorné oceli [9]. 
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2.5 Porovnání chemického složení korozivzdorné oceli a slitiny titanu 

Porovnání bylo provedeno mezi teoretickými hodnotami chemického složení 

a hodnotami získanými pomocí spektrální analýzy, která byla provedena na měřicím přístroji 

Q4 TASMAN BRUKER viz obr. 2.2. Vzorky byly připraveny z tyčí ∅ 8 mm, které jsou 

používány přímo pro výrobu patních hřebových implantátů. Z každé tyče byly připraveny 

3 vzorky, na kterých proběhlo příslušné měření chemického složení. Průměrné hodnoty 

z těchto měření byly zaznamenány do příslušných tabulek. Výsledky korozivzdorné oceli byly 

zaznamenány do tab. 2.6 a výsledy slitiny titanu také do tab. 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Měřicí přístroj Q4 TASMAN BRUKER [10]. 

Obr. 2.2 Struktura polyaryletherketonu. 



 

MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PŘI VÝROBĚ HŘEBOVÝCH IMPLANTÁTŮ 
 

20 ÚST FSI VUT v Brně 

Tab. 2.6  Průměrné hodnoty chemického složení W. Nr. 1.4441 (ČSN 17 350). 

Výsledky spektrální analýzy pro korozivzdorná ocel W. Nr. 1.4441 

Hmot. [%] C Mn Si Cr Ni Mo P S 

Prům. hodnota 0,032 0,432 1,720 16,250 13,590 2,780 0,077 0,025 

 

 V případě porovnání hodnot chemického složení získaného pomocí spektrální analýzy 

a teoretických hodnot zaznamenaných v tab. 2.2 lze zjistit, že oproti teoretickým hodnotám 

došlo k malému překročení procentuální hmotnosti uhlíku, a to o 0,002 % a také výraznému 

překročení procentuální hmotnosti křemíku, a to o 0,72 % nad povolený limit. 

 

Tab. 2.7  Průměrné hodnoty chemického složení slitiny Ti-6Al-4V. 

Výsledky spektrální analýzy pro Ti-6Al-4V 

Hmot. [%] Al C Fe H O Ti V 

Prům. hodnota 6,212 0,001 0,135 0,055 0,141 Zbytek 4,135 
 

 V případě porovnání teoretických hodnot chemického složení slitiny titanu 

zaznamenaných v tab. 2.4 a výsledků spektrální analýzy lze říci, že v tomto případě nedošlo 

k překročení hodnot příslušných intervalů jednotlivých chemických prvků.  
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3 ROZBOR STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE 
 

Ve společnosti Medin a.s. se provádí výroba mnoha druhů medicínských produktů. Tyto 

produkty jsou dodávány do mnoha nemocničních zařízení nejen v naší republice, ale také 

do velké části Evropy. Vyráběny jsou zde produkty pro Chirurgii, Stomatologii, Ortopedii 

a Traumatologii. Právě jedním produktem z odvětví traumatologie se ve své diplomové práci 

budu zabývat. Jedná se o C-NAIL hřeb patní (viz obr. 3.1). Zvláštností tohoto hřebu je, že je 

vyráběn pouze v jedné určité velikosti, a to v délce 65 mm a průměru 8 mm. Tímto se liší 

od ostatních hřebových implantátů, které jsou vyráběny v několika velikostech a průměrech. 

Délku hřebu lze prodloužit pomocí zátky, která se vyrábí ve velikostech 0 mm; 5 mm; 

10 mm; 15 mm a zároveň slouží pro uzavření ustavovací části hřebu.  Jako u každého 

implantátu, který se používá pro rozdílnou stranu těla, je i tento hřeb vyráběn v provedení jak 

pro pravou, tak i pro levou patu. Rozdíl mezi pravým a levým hřebem je pouze v poloze děr 

pro ustavení zajišťovacích šroubů. Implantát je vyráběn jak z korozivzdorné oceli 

W.  Nr. 1.4435 (ČSN 17 350), tak ze slitiny titanu Ti-6Al-4V.  

 

 

  

 
 
 
3.1 Vyskladnění materiálu na výrobu polotovarů. 

Nejdůležitější věcí při skladování materiálu, který je používán pro výrobu implantátů, je 

jeho identifikace, aby bylo možné ho odlišit od ostatních, běžně používaných materiálů. 

Společnost Medin a.s. využívá ve velkém množství materiál pro přípravu polotovaru ve formě 

tří metrových tyčích tažených za studena. Z tohoto faktu lze usoudit, že většina používaných 

materiálů vypadá na první pohled stejně. Proto musí docházet k přesnému dodržovaní 

výdejního postupu. Materiál uvolněný vstupní kontrolou je umístěn do uzamykatelného 

odděleného skladu. V případě výdeje materiálu je příslušným pracovníkem vypsán přejímací 

protokol. Dochází k vydání tyčí pouze jedné šarže. Každá tyč materiálu je opatřena 

identifikačním štítkem, kde je uvedeno [17,19]:  

 

- skladovací číslo (Ti6Al4V – M199; W.Nr. 1.4441 – M155), 

Obr. 3.1 Kalkaneální intramedulární hřeb [6]. 
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- název materiálu, 

- rozměr, 

- číslo přejímacího protokolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý pracovník, který přichází při výrobě do styku s materiálem používaným 

k výrobě implantátů, musí být seznámen se speciální návodkou, která nese název: Tok 

implantabilních materiálů podnikem. Na této návodce jsou zaznamenány všechny důležité 

informace této problematiky. 

 

3.2 Příprava polotovaru 

Polotovary pro implantáty nejsou, ve většině případů, připravovány pomocí konvenčních 

dělících strojů. V tomto případě to není jinak. K přípravě je použit univerzální soustruh, 

do kterého je příslušná tyč upnuta. Po správném upnutí a zajištětí tyče dojde k provedení 

následujících operací [19]: 

- zarovnat čelo, 

- navrtat středící důlek do hloubky 3 mm, 

- srazit hranu 0,1 x 45°, 

- upíchnot na délku 69,5 mm, 

- srazit hranu 0,1 x 45°. 

V pracovním postupu je uvedena poznámka, aby pracovníkem nedošlo k výraznému 

poškození povrchu polotovaru, a to z důvodu, že nedochází v průběhu výroby ke zmenšování 

průměru hřebu. 

Obr. 3.2 Identifikační štítek materiálu slitiny titanu. 
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3.3 CNC soustružení zadní části 

Na příslušném CNC soustruhu dojde pomocí připraveného programu k provedení 

následujících výrobním úkonům [19]: 

- upnout, přesoustružit čelo hřebu (strana bez důlku), 

- vrtat otvor D5,55 mm do hloubky 10 mm, 

- soustružit D6,1+0,1 mm do hloubky 1,8+0,1 mm od čela, 

- srazit hranu na přechodu mezi průměry 0,5 x 45°, 

- řezat závit M6-6 H do hloubky 8+0,5 mm, 

- frézovat drážku z čela hřebu 2-H8 do hloubky 1,8+0,1 mm (dodržet kolmost drážky). 

Po takto provedených operacích musí obsluha příslušného CNC centra zkontrolovat délku 

a provedení závitu M6 pomocí závitového kalibru a posuvného měřítka. Dále dochází 

ke kontrole souměrnosti a kolmosti drážky k ose závitu kontrolním přípravkem, a to u 

každého vyrobeného polotovaru. Kolmost této drážky je důležitá, a to z důvodu správného 

ustavení operačního setu, který má interní název instrumentárium. Tento set se používá 

při operacích pro správné a přesné zavedení kostních šroubů.  

 
3.4 CNC frézování otvorů 

Na tomto úseku výroby dochází k frézovacím operacím pomocí CNC frézky 

od společnosti KOVOSVIT MAS a.s. Ve stroji jsou hřeby uchyceny pomocí speciálního 

přípravku viz obr. 3.4. Zde je již nutné pomocí průvodních dokumentů rozlišovat hřeby 

vyráběné na pravou, popřípadě levou patu. Jednotlivé CNC programy jsou označeny stejným 

technologickým číslem. Jediná odlišnost je v koncové části, a to ta, že za pomlčkou je 

vyznačeno buď písmeno P nebo L (P – pravá strana, L – levá strana). Pomocí stroje dojde 

k provedení těchto operací [19]: 

- upnout do přípravku, 

Obr. 3.3 Tvar neinovovaného hřebu po CNC soustružení zadní části. 
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- frézovat 6 otvorů D3,6 mm, 

- řezat závit, 

- rozměry a rozteče otvorů kontrolovat posuvným měřidlem.  

Vzhledem k uspoření výrobního času výrobku dochází, za chodu stroje, k vykonávání 

jednoduchých úkonů pracovníkem obsluhy s již obrobenými kusy. Jedná se o tyto úkony [19]: 

- odjehlit po frézování drážku 2-H8 (jehlový pilník a diabrouskem v mikro vrtačce), 

- srazit hranu u otvoru D6,1+0,1 a u drážky 2-H8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Ruční práce 1 

Na tomto ručním pracovišti dochází pouze k přebroušení povrchu výrobku. Tato činnost 

je prováděna z důvodu odstranění ostřin na povrchu součástky, a to po předchozích 

frézovacích operacích. Pracovník provádí úkon [19]: 

- přebrousit na smirkovém pásu 400 až 600 povrch hřebu. 

  
 
 
 
 

Obr. 3.4 Umístění hřebu v přípravku při frézování otvorů. 
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3.6 Soustružení CNC přední kulové části  

V této části výroby dojde k vytvoření přední kulové části hřebu. Tento úkon je prováděn 

pomocí CNC soustruhu od značky Masturn 550i. Kulová plocha je vytvářena speciálním 

tvarovým upichovacím nožem, který je vyroben přímo na míru dané výrobní operaci. Řezný 

nástroj je vyroben specializovaným pracovištěm v podniku.  Pomocí vytvořeného programu 

dojde k [19]: 

- upnout hřeb s vysunutím 15 mm čelem se zápichem (chránit povrch hřebu), 

- soustružit rádius SR4 dle výkresu s kvalitou povrchu Ra 0,8 µm, 

- kontrola celkové délky hřebu 65+0,3 mm. 

 

 

3.7 Ruční práce 2 

V tomto výrobním úseku dochází k provedení dokončovacích úprav výrobku viz obr. 3.7. 

Po tomto úseku výroby nedochází k žádnému dalšímu třískovému opracování. Tato činnost 

musí být prováděna kvalifikovanými dělníky s mnohaletými zkušenostmi s opracováváním 

implantátů. Každý dělník musí být dostatečně zkušený a proškolený, aby dokázal provést 

všechny zadané operace výroby [19]: 

- odjehlit vnitřek hlavy hřebu (drážky, otvory + závity), 

- protáhnout závit M6, 

- přebrousit povrch smirkovým papírem 400 až 600, 

Obr. 3.5 Tvar neinovovaného hřebu po CNC frézování otvorů. 

Obr. 3.6 Tvar neinovovaného hřebu po CNC soustružení přední části. 
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- srazit hranu na povrchu i uvnitř frézovaných otvorů, 

- odjehlit otvory, 

- kartáčovat povrch hřebu, 

- umýt a odmastit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Chemické moření 

 Tato část výrobního postupu je používána pro hřeby vyrobené jak z korozivzdorné 

oceli, tak také ze slitiny titanu. Obsluhující pracovník musí dbát zvýšené opatrnosti při práci 

s koncentrovanou lázní ANTOX 80 E, která se k moření používá. Z toho důvodu, že daná 

lázeň obsahuje velmi toxickou kyselinu fluorovodíkovou, je toto pracoviště vybaveno vysoce 

výkonnou vzduchotechnikou. Lázeň je do firmy dodávána v podobě koncentrátu s hustotou 

cca 1,2 kg/dm3. Moření probíhá ve vaně o objemu 185 l po dobu 2 minut. Čistý a odmaštěný 

polotovar je vložen do plastového držáku. Výrobky uložené v plastovém přípravku jsou 

zanořeny do lázně. Po uplynutí předepsané doby dojde k vyjmutí výrobků z mořící lázně. 

Dále pracovník provede dvoustupňový oplach výrobku a neutralizaci v neutralizačním 

roztoku. Následuje oplach provedený ultrazvukovou lázní. Je velice důležité dodržení 

předepsaného postupu, a to z důvodu výskytu zbytků fluoridů na povrchu výrobku, které by 

mohly způsobit korozi [8, 12, 19]. 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7 Odjehlování otvorů hřebu. 
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3.9 Elektrolytické leštění 

Pro zdokonalení čistoty výrobku je zavedeno do výrobního postupu elektrolytické leštění. 

Toto leštění je prováděno pomocí lázně HENKEL 11. Výhodou této lázně je, že je dodávána 

již v naředěném stavu, což výrazně usnadňuje práci obsluhy. Leštění je založeno na principu 

elektrolýzy. Dochází zde k protékání proudu mezi katodou, která je v tomto případě tvořena 

niklchromovou ocelí a anodou, v našem případě patní implantát. Vše probíhá v lázni 

HENKEL 11. Pracovní podmínky lázně [8, 15, 19]: 

- teplota lázně cca 60 °C, 

- hustota lázně 1,65 až 1,8 g/cm3 (při pracovní teplotě), 

- obsah železa v lázni 15 až 80 g/l, 

- katoda – niklchromová ocel tř. 17 (bez zvýšeného obsahu síry a molybdenu), 

- napětí od 5 do 7 V, 

- doba leštění 3 minuty. 

Výrobky jsou umístěny do speciálního přípravku, který je opatřen háčky. V případě 

velkého množství výrobní dávky je nutné výrobky rozdělit na několik sekcí. Tyto sekce musí 

být označeny, aby nemohlo dojít k záměně s výrobky z jiné šarže. Po takto provedeném 

elektrolytickém leštění se u součásti provádí dvojstupňový oplach. V každé lázni se součást 

ponechá 15 sekund.  V poslední části se provádí sušení výrobku v sušičce, s procházejícím 

horkým vzduchem, po dobu 15 minut. Teplota vzduchu se zde pohybuje 

od 70 do 90 °C [8,15]. 

 

3.10 Kontrola obrobené součásti  

Na specializovaném pracovišti kontroly dochází k ověření funkčních částí výrobku. 

Jelikož se jedná o implantát, je kontrola prováděna pomocí připraveného postupu tak, aby 

nemohlo dojít k vynechání kontrolovaného rozměru. Při kontrole se provádí tyto operace 

[8, 18, 19]: 

  
 
Číslo operace 1 

Ověření předchozích výrobních fází. Každá fáze výroby musí být správně zaznamenána. 

V případě výskytu nesrovnalostí musí dojít k doplnění údajů nebo k vrácení zpět do výroby.  

 

 

 



 

NÁVRH INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU 
 

28 ÚST FSI VUT v Brně 

Číslo operace 2 

Provedení identifikace výrobku, a to v četnosti 100 %. Kontroluje se, zda výrobky odpovídají 

pracovnímu příkazu a výkresu. Dále dochází k ověření, zda nejsou do série omylem 

přimíchány cizí kusy.  

 
Číslo operace 3 

Ověření celkové délky součásti. Dále dochází ke kontrole vnějšího průměru hřebu jak 

na hlavici, tak i těle hřebu. Tato operace se provádí pouze s četností 10 % (minimálně však 

dva kusy z dodávky).  

  
Číslo operace 4 

Kontrola závitu M6. Kontroluje se provedení závitu pomocí závitového kalibru a také délky 

zavitu pomocí posuvného měřítka. Dochází ke kontrole každého hřebu. 

 
 
Číslo operace 5 

Kontrola frézovaného otvoru a drážky na čele hřebu. Šířka drážky musí odpovídat rozměrům 

2 H8. Hloubka drážky by měla být 1,8 mm. Kontroluje se 10 % z celkové dodávky.   

 
Číslo operace 6 

Kontrola závitové části v šikmých otvorech. Provádí se speciálním měřidlem vyrobeným 

ve firmě Medin a.s. Závit musí procházet celým otvorem. Kontrola každého kusu. 

Číslo operace 7 

Ověření funkčnosti hřebu kontrola souososti a rozteče otvorů. Kontrola se provádí speciálním 

přípravkem. Kontrola v četnosti 100 % 

 
Číslo operace 8 

Kontrola odjehlených a sražených částí. Není dovolena žádná ostřina a hrany musí být 

zaobleny dle výkresu. Kontrola každé součásti. 

  

Číslo operace 9 

Celková vizuální kontrola, při které se provádí kontrola čistoty povrchu jak na vnější straně, 

tak i uvnitř jednotlivých otvorů, drážek a závitů. Opět se kontrola provádí u každé součásti. 
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3.11 Povrchové značení  

V této části výroby se součástka přesouvá na úsek povrchového značení, kde pomocí 

speciálního značícího stroje TMS 7000/Vmc5, který je znázorněn na obr. 3.6, dochází 

k vyznačení několika důležitých informací přímo na hřeb. Značení hřebu se provádí pomocí 

laserového přístroje z důvodu zachování dostatečné sterility výrobku.  Na součást se zaznačí 

několik informací, které jsou důležité pro jeho identifikaci bez jakéhokoliv dokumentu. 

Značení se provádí pouze z jedné strany hřebu. Jsou zde zaznamenány tyto informace [8, 19]: 

- písmeno R nebo L (podle toho, zda se jedná o hřeb pravý či levý), 

- název společnosti (Medin a.s.), 

- číslo šarže výrobku, 

- číslo výrobku, 

- značka CE [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3.12 Pasivace výrobku 

Pasivace výrobku probíhá na pasivační lince, kde dochází k dočišťování výrobků 

v ultrazvuku a následné pasivaci povrchu v roztoku kyseliny dusičné, či kyseliny citronové; 

neutralizaci zbytků kyseliny a sušení. Výrobky jsou po každé operaci umyty od předchozí 

procesní látky ve dvojstupňovém oplachu. U patního hřebového implantátu je použit 

následující čisticí program [8, 13, 19]:  

-  ultrazvukové čištění, 

- moření, 

- pasivace v roztoku HNO3 (provádí se pouze u chromniklových ocelí tř.17), 

- neutralizace, 

Obr. 3.8 Laserový přístroj pro značení TMS 7000/Vmc5. 
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- oplach DEMI, 

- sušení. 

Čistění výrobků tímto komplikovaným způsobem je velice důležité proto, aby byla dosažena 

dostatečná čistota výrobku. Pasivační linka společnosti Medin a.s. je zachycena na obr. 3.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
3.14 Výstupní kontrola a expedice 

V poslední části výrobního postupu dochází k výstupní kontrole součástí. Zde probíhá pouze 

vizuální kontrola vaku z PE materiálu, zda není vak porušen a obsahuje-li všechny položky 

dle tohoto seznamu [19]: 

- hřeb patní,    

- příbalový leták,  

- etiketa 100 x 50 mm, 

 

Takto zkontrolovaný výrobek putuje na expedici, kde je připraven pro odeslání. Výrobky jsou 

uchovávány v papírových krabicích a jsou uloženy v regálech. Odtud jsou, na žádost 

obchodního oddělení, zasílány zákazníkům. Firma Medin nedodává pouze na český 

a slovenský trh, ale v posledních letech vysílá své obchodní zástupce i do Ruska. Společnost 

Medin, nejen že vyrábí mnoho druhů implantátů z odvětví traumatologie, stomatologie, 

ortopedie a chirurgie, ale zaměřuje se také na výrobu instrumentárií pro zavádění 

nejrůznějších implantátů. Na vývoji nových produktů spolupracuje s mnoha odborníky. 

 
 

Obr. 3.9 Pasivační linka společnosti Medin a.s. [8]. 
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3.13 Čisté balení  

V úseku čistého balení, který je zobrazen na obr. 3.8, dojde k definitivní dezinfekci výrobku. 

Výrobky jsou umístěny do specializovaného přístroje. Zde pomocí působení UV záření, 

po dobu minimálně 15 minut, dojde ke zničení všech mikroorganismů, které se na povrchu 

implantátu vyskytují. Po vyjmutí je výrobek balen ve speciální laboratoři, aby nemohlo dojít 

k jeho opětovnému zamoření bakteriemi. Specializovaní pracovníci při každém vstupu 

do laboratoře procházejí dezinfekční jednotkou. Jejich oblečení je po každém odchodu 

z pracoviště znovu vydezinfikováno.  Je důležité dodržet všechna pravidla úseku čistého 

balení a to proto, že ve většině zdravotnických zařízeních dochází pouze ke standartní 

sterilizaci výrobku před použitím. Mnoho zdravotnických zařízení stále nedisponuje 

sterilizačními zařízeními pracujících na principu UV záření. Hřeb je, po uplynutí sterilizační 

doby, vyjmut ze neutralizačního koše a umístěn do PE hadice. Pomocí průběžné svářečky 

dojde k zavaření jednoho konce PE hadice. Následně pracovník čistého balení umístí 

příbalový leták a vnitřní etiketu. Etiketa musí být umístěna tak, aby nebyl zakryt text. 

Následuje zavaření druhého konce PE hadice průběžnou svářečkou [8, 16, 19]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.10 Úsek čistého balení společnosti Medin a.s. [8] 
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4 NÁVRH INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU 

 

Na základě konzultací s odbornými lékaři, kteří se zabývají traumatologickými 

operacemi zlomeniny patní kosti a využívají patní hřebový implantát vyrobený firmou Medin 

a.s., došlo, vývojovými konstruktéry, k úpravě stávajícího konstrukčního řešení (viz obr. 4.1) 

a navržení nového patního implantátu, u kterého byly některé konstrukční prvky ponechány 

a některé výrazným způsobem změněny. Největší nevýhodou stávajícího hřebu se stala 

problematika přesného zavedení ustavovacích šroubů do předem připravených 

otvorů se závity na hřebu. Mnoho operatérů si stěžovalo, že i při správném použití 

instrumentária pro zavádění patního implantátu nedojde k přesnému a hladkému 

zašroubování kostních šroubů. Z tohoto důvodu došlo k odstranění závitů v otvorech 

pro ustavovací šrouby. Došlo k vyvrtání vnitřního otvoru takřka po celé délce hřebu 

a do tohoto otvoru byla vložena válcovitá vložka opatřená otvory se stejnou polohou, jako 

mají otvory v hřebu (viz obr. 4.1). Jediným rozdílem mezi vytvořenými otvory v hřebu 

a vložce je menší průměr otvorů ve vložce, a to z důvodu zachycení závitu ustavovacího 

šroubu, který se do vložky zařeže. Vložka je zajištěna proti pootočení ve vnitřní části hřebu 

výstupkem, který přesně zapadá do vyfrézované drážky hřebového implantátu [20]. 

 

V této části diplomové práce se budu zabývat návrhem technologického postupu 

inovovaného patního hřebového implantátu, a to takovým způsobem, aby bylo možné takto 

vytvořený technologický postup s malými úpravami použít při výrobě patního implantátu. 

Vytvořený technologický postup by měl obsahovat všechny potřebné náležitosti, aby daný 

výrobek mohl splnit požadavky, které jsou kladeny na implantáty. Při sestavení 

technologického postupu budu spolupracovat s odborníky z firmy Medin a.s., kteří mají více 

Obr. 4.1 Staré konstrukční řešení patního implantátu. 
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než dvacetiletou praxi při sestavování technologických postupů. Celkový výrobní postup se 

bude skládat ze třech samostatných technologických postupů. V prvním technologickém 

postupu se budeme zabývat výrobou vložky válcovitého tvaru, následující část se bude 

zabývat výrobou samotného patního hřebového implantátu a v poslední části dojde 

k vytvoření technologického postupu pro sestavení jednotlivých komponentů [20].  

 

U každé výrobní operace, popsané v následujících výrobních postupech, budou 

zaznamenány hodnoty výrobních časů, za které musí být, pracovníkem nebo strojem, výrobní 

operace provedena. Jedná se o tyto výrobní časy: 

 

- Ta – čas jednotkový (zahrnuje čas pro obrobení součástky, čas nutných přestávek, čas 

podmíněně nutných přestávek), 

- Tb – čas dávkový (zahrnuje čas na převzetí pracovních instrukcí, seřízení stroje, 

vyplnění pracovního lístku apod.), 

- Tc – čas směnový (zahrnuje např. spotřebu času na přípravu pracoviště na začátku 

směny, úklid pracoviště na konci směny apod.). 

 

Hodnoty jednotlivých časových skupin budou určovány pomocí několika kritérií. Např. časy 

Ta jsou ve většině případů určeny pomocí CNC obráběcích programů, které byly pro tento 

výrobek vytvořeny. Časy Tb a Tc jsou ve všech případech určeny na základě konzultací se 

zkoušenými technologii ze společnosti Medin a.s. Jednotlivé výrobní časy jsou vytvářeny 

z toho důvodu, že v následné kapitole dojde k porovnání výrobních časů starého a nového 

konstrukčního řešení výroby.  

Obr. 4.2 Nové konstrukční řešení patního implantátu. 
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4.1 Výrobní postup vložky hřebu  

V této části se zaměříme na vytvoření výrobního postupu vložky patního hřebového 

implantátu. Tato vložka je vyrobena z polymerového materiálu PEEK-OPTIMA 

(viz kap. 2.4). Jak již bylo zmíněno, tento výrobek je vyráběn z polymerového materiálu, 

a to z toho důvodu, aby mohlo dojít k zachycení speciálních kostních šroubů (viz obr. 4.3). 

Tyto šrouby jsou také vyrobeny firmou Medin a.s.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Vyskladňování materiálu 

Jak již bylo nastíněno v předchozí kap. 3.1, nejdůležitější věcí při skladování a následném 

vyskladnění materiálu je jeho přesná identifikace výrobními pracovníky. I v tomto případě 

firma Medin a.s. využívá při výrobě mnoho druhů polymerových materiálů, např. materiál 

UHMWPE, který se využívá pro výrobu kluzných částí kloubních náhrad. Aby nedošlo 

k záměně, je tento materiál označen štítkem, kde jsou uvedeny následující informace: 

- skladovací číslo, 

- název materiálu, 

- rozměr, 

- číslo přejímacího protokolu. 

Materiál PEEK-OPTIMA je dodáván v tyčích o ∅ 6 mm a délky 3 m.  V případě této 

operace dochází pouze k výskytu výrobních časů Tb a Tc (viz tab. 4.1), a to z důvodu, že zde 

není použito žádné strojní zařízení.  

 

Obr. 4.3 Druhy kostních šroubů vyráběné firmou Medin a.s. [11]. 



 

NÁVRH INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU 
 

35 ÚST FSI VUT v Brně 

Tab. 4.1 Hodnoty výrobních časů pro vyskladňovací operaci [22]. 

Vyskladnění materiálu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 0,000 10,000 18,000 
 

4.1.2 Příprava polotovaru vložky hřebu 

V této výrobní operaci dojde k vytvoření polotovaru vložky hřebu. Daná operace 

proběhne na univerzálním soustruhu, do kterého je možné upnout tyč materiálu dlouhou 3 m.  

Na tomto stroji dojde k: 

- zarovnat čelo, 

- upíchnout ve vzdálenosti 60,5 mm od čela. 

 

Tab. 4.2 Hodnoty výrobních časů pro operaci příprava polotovaru vložky [22]. 

Příprava polotovaru vložky 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 2,910 30,000 0,000 
 
 

4.1.3 Soustružení polotovaru vložky hřebu 

Tato operace je do výrobního postupu zavedena z důvodu snížení výrobních časů 

následující operace. Zavedením této operace dojde k úspoře nemalých výrobních nákladů. 

Pracovník musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození obrobeného povrchu. 

Výsledný tvar lze vidět na obr. 4.4. Operace je prováděna na univerzálním soustruhu, kde 

dojde k provedení:  

- zarovnat čelo, 

- navrtat středící důlek ISO 6411- R1,6/3,35, 

- soustružit D5,06 + 0,02 mm do délky 55,5 + 0,1 mm. 
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Tab. 4.2 Hodnoty výrobních časů pro operaci soustružení polotovaru vložky [22]. 

Soustružení polotovaru vložky 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 9,700 60,000 0,000 
 

 

4.1.4 CNC frézování vložky hřebu 

 V této části výroby dojde k obrobení hlavních funkčních částí vložky hřebu. Celé 

obrábění probíhá na pětiosém obráběcím centru. Vzhledem ke složitosti výrobku musí dojít 

v průběhu obrábění k jeho přepnutí. Obrábění proběhne pomocí CNC programy viz příloha 3. 

Pomocí CNC programu dojde k provedení následných operací: 

-  upnout polotovar do čelistí, 

- frézovat 6 otvorů D3,4 +0,05 mm, 

- frézovat výstupek u čela vložky, 

- zakrátit z obou stran na celkovou délku 53,9 +0,1 mm, 

- odstranit ostřiny na povrchu. 

Po frézování by měla obsluha stroje provést kontrolní měření rozměrů a rozteče otvorů 

pomocí posuvného měřítka a sražení měřit lupou.  

 

 

Obr. 4.4 Tvar polotovaru vložky hřebu po soustružení. 
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Tab. 4.3 Hodnoty výrobních časů pro operaci CNC frézování 5 osé vložky. 

CNC frézování 5 osé vložky 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 20,000 55,000 0,000 
 

 4.1.5 Soustružení přední části vložky 

 V této operaci dojde pouze ke sražení hrany na přední části vložky. Tato operce by 

mohla být provedena již v předchozí operaci, která byla prováděna na CNC frézovacím stroji. 

Vzhledem k úspoře času těchto vysoce výkonných CNC strojů je zvyklostí technologů 

ve firmě Medin tyto jednoduché úkony provádět na univerzálních soustruzích, proto byla 

tomuto jednoduchému úkonu přiřazena tato výrobní operace. Zde dojde k: 

-  upnout do kleštiny, 

- srazit hranu 0,5 x 45°. 

 

Tab. 4.3 Hodnoty výrobních časů pro operaci soustružení přední části vložky.  

Soustružení přední části vložky 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 2,910 20,000 0,000 
 

4.1.6 Ruční práce 

 Žádný výrobek spadající do kategorie medicínských implantátů se neobejde 

bez opracování zkušenými dělníky. Jinak tomu není ani v tomto případě. Po předchozích 

operacích na výrobku vznikne mnoho ostřin a zbytků materiálu. Zatím nebyl nalezen způsob, 

jak tyto nepříjemné produkty obrábění efektivně odstranit. Kvalifikovaný dělník provede tyto 

úkony: 

-  odjehlit otvory, 

- odstranit ostřiny, 

- brousit sražení „zobáček“ 0,25x45°, 

- umýt a odmastit. 
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Tab. 4.4 Hodnoty výrobních časů pro operaci ruční práce [22]. 

Ruční práce  

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 17,945 0,000 0,000 
 

4.1.7 Výstupní kontrola 

 Zde dojde k důkladné kontrole zhotoveného výrobku viz obr. 4.5. Nejen, že dojde 

ke kontrole výsledných rozměrů a tvarů, ale také dochází ke kontrole správného postupu 

jednotlivých výrobních operací. Kontrolní pracovník provede: 

 

Číslo operace 1 

Ověření předchozích výrobních fází. Každá fáze výroby musí být správně zaznamenána. 

V případě výskytu nesrovnalostí musí dojít k doplnění údajů nebo k vrácení zpět do výroby.  

 

Číslo operace 2 

Provedení identifikace výrobku, a to v četnosti 100 %. Kontroluje se, zda výrobky odpovídají 

pracovnímu příkazu a výkresu. Dále dochází k ověření, zda nejsou do série omylem 

přimíchány cizí kusy.  

 

Číslo operace 3 

Ověření celkové délky součásti. Dále dochází ke kontrole vnějšího průměru. Tato operace se 

provádí pouze s četností 10 % (minimálně však dva kusy z dodávky).  

  

Číslo operace 4 

Kontrola frézovaného výstupku v zadní části vložky. Kontroluje se 10 % z celkové dodávky.   

 

Číslo operace 5 

Ověření funkčnosti vložky kontrola souososti a rozteče otvorů. Kontrola v četnosti 100 %. 

 

Číslo operace 6 

Kontrola odjehlených a sražených částí. Není dovolena žádná ostřina. Kontrola v četnosti 

100 %. 
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Číslo operace 7 

Celková vizuální kontrola, při které se provádí kontrola čistoty povrchu jak na vnější straně, 

tak i uvnitř jednotlivých otvorů a výstupku. Kontrola v četnosti 100 %. 

 

Tab. 4.4 Hodnoty výrobních časů pro výstuoní kontrolu vložky [22]. 

Výstupní kontrola vložky 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 0,950 20,000 0,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Konečný tvar vložky hřebu. 
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4.2 Výrobní postup inovovaného patního implantátu 

Dále dojde k vytvoření výrobního postupu pro výrobu inovovaného patního hřebového 

implantátu. Výroba starého typu implantátu probíhala z obou popsaných materiálů v kap. 2.1 

a kap. 2.2. Zatímco tento inovovaný implantát bude vyráběn pouze z titanové slitiny            

Ti-6Al-4V. Toto rozhodnutí bylo provedeno konstruktéry z toho důvodu, že nedochází 

ke ztrátě biokompatibility mezi použitými materiály, tedy mezi slitinou titanu a polymerovým 

materiálem (PEEK OPTIMA). 

 

4.2.1 Vyskladňování materiálu pro výrobu inovovaného implantátu 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách zabývající se touto problematikou, 

nejdůležitější je, aby byl příslušný materiál pečlivě označen příslušným štítkem, aby nemohlo 

dojít k záměně s jiným materiálem. Štítek obsahuje informace popsány v kap. 3.1. 

 

Tab. 4.5 Hodnoty výrobních časů pro vyskladňovací operaci pro výrobu inovovaného implantátu [22]. 

Vyskladnění materiálu inov. implantátu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 0,000 15,000 24,000 

 

4.2.2 Příprava polotovaru pro výrobu inovovaného implantátu 

Jelikož se jedná o jednoduché výrobní úkony, probíhá celá výrobní operce 

na univerzálních soustruzích. Obsluhující pracovník by měl dbát zvýšené opatrnosti, 

a to proto, aby nedošlo k výraznému poškození povrchu vyráběného polotovaru. Vzhledem 

k tomu, že povrch vyráběného implantátu nebude výrazným způsobem obráběn, dojde pouze 

k jeho přebroušení. Pracovník provede tyto činnosti: 

- zarovnat čelo, 

- navrtat středící důlek do hloubky 3 mm, 

- srazit hranu 0,1 x 45°, 

- upíchnot na délku 69,5-0,5 mm, 

- srazit hranu 0,1 x 45°. 
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Tab. 4.6 Hodnoty výrobních časů pro přípravu polotovaru inovovaného implantátu.  

 Příprava polotovaru inovovaného implantátu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 6,305 20,000 0,000 

 

4.2.3 CNC soustružení inovovaného implantátu 

V této výrobní operaci dochází k nejzásadnějšímu rozdílu oproti původním výrobním 

postupu. Jak lze vidět v kap. 4, starý typ hřebu není opatřen vnitřním otvorem, zatímco nový 

typ hřebu ano. Zde dojde k vyvrtání příslušného otvoru společně s dalšími obráběcími 

operacemi. Celkové obrábění bude prováděno pomocí vytvořeného CNC programu 

viz příloha 4. Tvar výrobku po této operaci lze vidět na obr. 4.6. Za pomoci CNC soustruhu 

dojde k: 

- upnout, přesoustružit čelo hřebu (strana bez důlku), 

- vrtat otvor D5+0,1 mm do hloubky 61,6+0,2 mm od čela, 

- soustružit D6,1+0,1 mm do hloubky 1,8+0,1 mm od čela, 

- srazit hranu na přechodu mezi průměry 0,5 x 45°, 

- řezat závit M6-6 H do hloubky 8+0,5 mm, 

- frézovat drážku v závitu M6 dle výkresu 

- frézovat drážku z čela hřebu 2H8 a 4H8 z čela hřebu do hloubky 1,8+0,1 mm (dodržet 

kolmost drážky). 

Obsluhující pracovník by měl během chodu stroje provést násedující operace: 

- hloubku a rozměr kontrolovat závitovým kalibrem, 

- kontrolovat soumětrnost drážky k ose závitu. 

 

Tab. 4.7 Hodnoty výrobních časů pro CNC soustružení inovovaného implantátu. 

CNC soustružení inovovaného implantátu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 14,550 120,000 0,000 
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4.2.4 CNC frézování inovovaného implantátu 

V této výrobní operaci se rozhoduje, zda dojde k vytvoření hřebu pro pravou patu, 

popřípadě hřebu pro levou patu. Jedinou odlišností mezi jednotlivými hřeby je poloha 

vyfrézovaných otvorů. V tomto případě se bude jednat o hřeb určený pro pravou patu. CNC 

frézovaní je prováděno pomoví vytvořeného CNC programu viz příloha 5. Vzhledem k poloze 

otvorů musí být operace prováděna na 5osé frézce. Stroj provede tyto obráběcí operace: 

- upnout do přípravku, 

- frézovat 6 otvorů D3,6+0,1 mm, 

- srazit hranu otvorů 0,3x45°, 

- otočit kus o 180° v přípravku, 

- srazit hranu otvorů 0,3x45°. 

Obsluhující pracovník za chodu stroje provede následující operace: 

- odjehlit po frézování drážky 2H8 a 4H8 jehlovým pilníkem, 

- srazit hranu u otvoru D6,1+0,1 mm a u drážek 2H8 a 4H8 uvnitř otvoru, 

- rozměry a rozteče otvorů kontrolovat posuvným měřidlem. 

 

Obr. 4.6 Tvar inovovaného hřebu po CNC soustružení. 
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Tab. 4.8 Hodnoty výrobních časů pro CNC frézování inovovaného implantátu. 

CNC frézování inovovaného implantátu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 19,400 90,000 0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.2.5 Ruční práce 1 na inovovaném implantátu 

Zde dojde pouze k jednoduché výrobní operaci, a to k odstranění zbytků materiálu 

ve formě ostřin na povrchu. Tato operace je prováděna proto, že nedochází k výraznému 

obrábění povrchu hřebu, a povrch tudíž nesmí být poškozen. Pracovník provede tuto operaci:  

- přebrousit na smirkovém pásu velikosti 400 až 600 povrch hřebu, 

- kontrola ostřin na povrchu. 

 

Tab. 4.9 Hodnoty výrobních časů pro CNC frézování inovovaného implantátu. 

Ruční práce 1 na inovovaném implantátu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 0,631 0,000 0,000 

 

 

 

 

Obr. 4.7 Tvar inovovaného hřebu po CNC frézování. 
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4.2.6 CNC soustružení přední části inovovaného implantátu 

Pro snadnější zavádění hřebového implantátu do lidského těla je na přední části 

implantátu vytvořen rádius SR4. Tento tvarový prvek je vyroben pomocí tvarového 

upichovacího nože R4. Operace je prováděna pomocí CNC programu viz příloha 6. Dojde 

k provedení těchto operací: 

- upnout hřeb, založit čelem se zápichem na doraz, 

- soustružit rádius SR4 s kvalitou povrchu Ra 0,8 µm 

- kontrola celkové délky hřebu 65+0,3 mm. 

 

Tab. 4.10 Hodnoty výrobních časů pro CNC soustružení přední části inovovaného implantátu. 

CNC soustru. přední časti inovovaného implantátu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 4,220 20,000 0,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Obr. 4.8 Tvar inovovaného hřebu po CNC soustružení přední části. 
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4.2.7 Ruční práce 2 na inovovaném implantátu 

Po této operaci již nedochází k žádnému třískovému obrábění. Práce musí být provedena 

kvalifikovanými dělníky, kteří provedou jednoduché dokončovací operce typu odjehlení, 

umytí a odmaštění. Vše je prováděno na specializovaném pracovišti. Pracovník vykoná tyto 

činnosti:  

- odjehlit vnitřek hlavy hřebu (drážky, otvor + závit), 

- protáhnout závit M6, 

- přebrousit povrch na smirkovém pásu velikosti 400 až 600 povrch hřebu,   

- srazit hrnu na povrchu i uvnitř frézovaných otvorů, 

- odjehlit otvory, 

- umýt a odmastit, 

- matovat povrch hřebu na matovacím kotouči. 

 

Tab. 4.11 Hodnoty výrobních časů pro ruční práci 2 inovovaného implantátu [22]. 

Ruční práce 2 na inovovaném implantátu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 42,250 0,000 20,250 

 

4.2.8 Mezioperační mytí inovovaného implantátu 

Před průběhem další operace musí dojít k mezioperačnímu mytí výrobku. Tato činnost 

probíhá pomocí ultrazvukového odmašťovacího stroje. Výrobky musí být zavěšeny 

na speciálním přípravku, aby došlo k co nejdokonalejšímu vyčištění a odmaštění. Zde se 

provedou tyto operace: 

- odmastit, 

- vyčistit, 

- usušit. 

Tab. 4.12 Hodnoty výrobních časů pro mezioperační mytí inovovaného implantátu [22]. 

Mezioperační mytí inovovaného implantátu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 0,200 0,000 24,000 
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4.2.9 Chemické moření inovovaného implantátu 

Jak již bylo zmíněno v kap. 3.7, dochází dále k moření výrobku do koncentrované lázně 

kyseliny fluorovodíkové. Výrobek je v této lázni ponechán po dobu 1 minuty. Konkrétnější 

informace o tomto výrobním procesu jsou popsány v kap. 3.7. U výrobku dojde k: 

- chemicky mořit v ANTOX 80 E, 

- doba moření 1 min. 

 

Tab. 4.13 Hodnoty výrobních časů pro chemické moření inovovaného implantátu [22]. 

Chemické moření inovovaného implantátu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 2,000 0,000 0,000 

 

4.2.10 Výstupní kontrola inovovaného implantátu 

V této části výroby dochází ke kontrole veškerých obrobených částí výrobku. Pracovník 

kontroly provede následující operace: 

 

Číslo operace 1 

Ověření kompletnosti provedení a čitelného vyplnění všech předchozích operací pracovního 

postupu. Kontrola v četnosti 100 %.  

 

Číslo operace 2 

Ověření, že výrobek odpovídá výkresu a pracovnímu příkazu. Prověření, že nedošlo 

k promíchání s jinými výrobky. Kontrola v četnosti 100 %. 

 
Číslo operace 3 

Ověření celkové délky výrobku. Dále dojde ke kontrole vnějšího i vnitřních průměrů hřebu. 

Také dojde ke kontrole hloubky otvoru D6,1 mm, drážek 2H8 a 4H8 Tato operace se provádí 

pouze s četností 10 % (minimálně však dva kusy z dodávky).  

  
Číslo operace 4 

Kontrola závitu M6. Kontroluje se provedení závitu pomocí závitového kalibru a také délky 

zavitu pomocí posuvného měřítka. Dochází ke kontrole každého hřebu. 
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Číslo operace 5 

Kontrola délky a šířky drážky pro vložku hřebu zamezující pootočení vložky uvnitř hřebu. 

Kontrola se provádí s četností 100 %. 

 
Číslo operace 7 

Ověření funkčnosti hřebu kontrola souososti a rozteče otvorů. Kontrola se provádí speciálním 

přípravkem. Kontrola v četnosti 100 %. 

 
Číslo operace 8 

Kontrola odjehlených a sražených částí. Není dovolena žádná ostřina a hrany musí být 

zaobleny dle výkresu. Kontrola každé součásti. 

  

Číslo operace 9 

Celková vizuální kontrola, při které se provádí kontrola čistoty povrchu jak na vnější straně, 

tak i uvnitř jednotlivých otvorů, drážek a závitů. Opět se kontrola provádí u každé součásti. 

 

Tab. 4.14 Hodnoty výrobních časů pro výstupní kontrolu inovovaného implantátu [22]. 

Výstupní kontrola inovovaného implantátu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 0,950 20,000 16,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.9 Konečný tvar inovovaného hřebu. 
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4.2.11 Pasivace inovovaného implantátu 

Pasivace povrchu výrobku je prováděna za účelem vytvoření ochranné vrstvy na povrchu 

součásti. Pasivační vrstva zabraňuje narušení povrchu kovu a je vytvořena působením 

chemických látek v elektrolytu. Výrobek projde těmito operacemi: 

- ultrazvukové čištění, 

- oplach čistou vodou, 

- pasivace v roztoku kyseliny šťavelové (se provádí pouze u slitin titanu), 

- neutralizace, 

- oplach DEMI (dvojstupňový oplach, s probublávajícím vzduchem), 

- sušení. 

 

Tab. 4.15 Hodnoty výrobních časů pro pasivaci inovovaného implantátu [22]. 

Pasivace inovovaného implantátu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 3,000 5,000 24,000 

 

4.2.12 Kontrola pasivovaného povrchu inovovaného implantátu 

Zde dochází pouze ke kontrole pasivovaného povrchu výrobku za účelem zjištění, zda celá 

předchozí operace proběhla v pořádku a nedošlo k poškození povrchu výrobku: 

  
- kontrolovat povrch (provádět v textilních rukavicích). 

 

Tab. 4.16 Hodnoty výrobních časů pro pasivaci inovovaného implantátu [22]. 

Kontrola pasivovaného povrchu inovo. součásti 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 0,300 5,000 16,000 

 

4.3 Výrobní postup pro sestavení a expedici inovovaného implantátu  

Jedná se o poslední část výrobního postupu, ve které dojde k provedení značení 

implantátu, umytí, tisku etiket a v neposlední řade ke kompletaci inovovaného implantátu. 

Od této chvíle oba výrobky putují výrobní cestou společně.  
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4.3.1 Značení povrchu inovovaného hřebu 

Značení probíhá pomocí značícího laserového přístroje TMS 7000/Vmc5. Dochází pouze 

ke značení samotného hřebu.  Pomocí tohoto stroje dojde k označení těchto informací: 

- písmeno R (z důvodu že se jedná o hřeb pravý), 

- název společnosti (Medin a.s.), 

- číslo šarže výrobku, 

- číslo výrobku, 

- značka CE. 

Tab. 4.17 Hodnoty výrobních časů pro značení povrchu [22]. 

Značení povrchu inovovaného hřebu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 0,930 15,000 17,000 
 
 

4.3.2 Balení standart 

V tomto úseku výroby dojde k jednoduchým činnostem pracovníka typu: 

- tisknout etikety a příbalové letáky, 

- složit příbalový leták, 

- vložit příbalový leták a etiketu do polotovaru sáčku. 

 

Tab. 4.18 Hodnoty výrobních časů pro balení standart [22]. 

Balení standart 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 0,600 25,000 24,000 
 
 

4.3.3 Čisté balení  

Jak již bylo zmíněno v kap. 3.12, jedná se o uzavřené pracoviště, kde dochází 

ke konečným úpravám a dezinfekci vyrobených součástí. Pracovnice provedou tyto operace: 

- umýt a osušit výrobek, 

- provést dezinfekci v UV prostředí, 

- kompletovat vložku s hřebem (jedná se pouze o ruční zasunutí vložky do hřebu), 
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- uzavřít připravený obal (zavařit). 

 

Tab. 4.19 Hodnoty výrobních časů pro čísté balení [22].  

Čisté balení 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 0,456 13,500 24,000 
 

4.3.4 Výstupní kontrola sestavy 

V úseku výstupní kontroly dochází pouze ke konečné vizuální kontrole výrobku. Kontrola 

provede tyto činnosti: 

- kontrolovat obal výrobku, 

- kontrolovat, zda balení obsahuje štítek a etiketu, 

- odeslat na expedici. 

 

Tab. 4.12 Hodnoty výrobních časů pro výstupní kontrolu sestavy [22]. 

Výstupní kontrola sestavy 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Velikost 0,100 15,000 24,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.10 Konečný vzhled patního hřebového implantátu.  
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5 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

Na základě konzultací s vedením firmy Medin a.s. bude technicko – ekonomické 

zhodnocení probíhat na základě porovnání výrobních časů. Konkrétní dělení jednotlivých 

druhů časů je popsáno v kap. 4. K této variantě jsme došli z toho důvodu, že vedení firmy si 

nepřálo, aby byly konkrétní cenové relace jednotlivých variant volně přístupné veřejnosti 

vzhledem k faktu, že firma Medin a.s. je pouze jediným dodavatelem tohoto druhu implantátu 

na český trh.   

 

5.1 Popis výrobních časů starého a inovovaného postupu výroby 

V této části kapitoly dojde k podrobnému výpisu jednotlivých operací s příslušnými 

výrobními časy pro stávající řešení výroby, i pro nově navržené (inovované) řešení výroby. 

Tato kapitola bude obsahovat šest samostatných tabulek. V tab. 5.1 budou vypsány jednotlivé 

výrobní operace s příslušnými hodnotami výrobních časů pro stávající výrobní postup. 

Na konci této tabulky jsou zaznamenány celkové hodnoty jednotlivých výrobních časů.  

 

Tab. 5.1 Hodnoty výrobních časů jednotlivých operacích pro výrobu stávajícího typu hřebu [19]. 

Hodnoty výrobních časů jednotlivých operací pro výrobu starého 
typu hřebu 

Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Vyskladnění materiálu hřebu 0,000 15,000 24,000 

Příprava polotovaru hřebu 6,305 20,000 0,000 

CNC soustružení zadní části hřebu 10,670 58,000 0,000 

CNC frézování otvorů hřebu 17,483 48,000 0,000 

Ruční práce 1 na neinovovaného hřebu 0,650 0,000 0,000 

CNC sous. před. časti hřebu 4,220 20,000 0,000 

Ruční práce 2 na neinovovaném hřebu 45,000 0,000 20,250 

Chemické moření hřebu 2,000 3,000 0,000 
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Čas [min] Ta  Tb  Tc  

Elektrolytické moření 3,000 3,500 24,000 

Výstupní kontrola hřebu 0,950 20,000 16,000 

Značení povrchu hřebu 0,698 15,000 16,000 

Pasivace inovovaného implantátu 0,800 40,000 24,000 

Kontrola pasivovaného povrchu 
hřebu 

0,950 5,000 16,000 

Balení standart 0,980 21,000 24,000 

Čisté balení 0,343 6,000 24,000 

Celková hodnota výrobních časů 
neinovovaného hřebu 

94,049 274,500 188,250 

 
 
Hodnoty výrobních časů pro inovovaný implantát byly rozděleny do tří samostatných 

tabulek, a to z důvodu toho, že i návrh výrobního postupu je rozdělen to tří samostatných 

podkapitol. V tab. 5.2 jsou zaznamenány hodnoty příslušných výrobních časů pro vyrobení 

vložky hřebu.  

 

Tab. 5.2 Hodnoty výrobních časů jednotlivých operací pro výrobu vložky hřebu. 

Hodnoty výrobních časů jednotlivých operací pro výrobu vložky 
hřebu 

Čas [min] Ta Tb  Tc  

Vyskladnění materiálu vložky 0,000 10,000 18,000 

Příprava polotovaru vložky 2,910 30,000 0,000 

Soustružení polotovaru vložky 9,700 60,000 0,000 

CNC frézování 5 osé vložky  20,000 55,000 0,000 

Soustružení přední části vložky 2,910 20,000 0,000 

Ruční práce na vložce 17,945 0,000 0,000 
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Čas [min] Ta Tb  Tc  

Výstupní kontrola vložky 0,950 20,000 0,000 

Celková hodnota výrobních časů 
vložky hřebu 

54,415 195,000 18,000 

 
 

 Hodnoty časů pro výrobu samotného inovovaného implantátu opět s celkovou hodnotou 

výrobních časů jsou vyznačenou na konci tab. 5.3. Hodnoty pro poslední část výrobního 

postupu inovovaného implantátu jsou zaznamenány v tab. 5.4. Na konci této kapitoly 

je umístěna tab. 5.5, kde došlo k součtu celkových výrobních časů jednotlivých výrobních 

postupů pro vytvoření inovovaného patního hřebového implantátu.  

 

Tab. 5.3 Hodnoty výrobních časů jednotlivých operací pro výrobu inovovaného hřebu. 

 Hodnoty výrobních časů jednotlivých operací pro výrobu 
inovovaného hřebu 

Čas [min] Ta Tb  Tc  

Vyskladnění materiálu inovovaného 
hřebu 

0,000 15,000 24,000 

Příprava polotovaru inovovaného 
hřebu 

6,305 20,000 0,000 

CNC soustružení inovovaného 
implantátu 

14,550 120,000 0,000 

CNC frézování inovovaného 
implantátu 

19,400 90,000 0,000 

Ruční práce 1 na inovovaném 
implantátu 

0,631 0,000 0,000 

CNC sous. před. časti inovovaného 
implantátu 

4,220 20,000 0,000 

Ruční práce 2 na inovovaném 
implantátu 

42,250 0,000 20,250 

Mezioperační mytí inovovaného 
implantátu 

0,200 0,000 24,000 

Chemické moření inovovaného 
implantátu 

2,000 0,000 0,000 

Výstupní kontrola inovovaného 
implantátu 

0,950 20,000 16,000 

Pasivace inovovaného implantátu 3,000 5,000 24,000 
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Čas [min] Ta Tb  Tc  

Kontrola pasivovaného povrchu 
inovované součásti 

0,300 5,000 16,000 

Celková hodnota výrobních časů 
inovovaného hřebu 

93,806 295,000 124,250 

 
 

Tab. 5.4 Hodnoty výrobních časů jednotlivých operací pro sestavení vložky a hřebu. 

Hodnoty výrobních časů jednotlivých operací pro sestavení vložky 
a hřebu 

Čas [min] Ta Tb  Tc  

Značení povrchu inovovaného hřebu 0,930 15,000 17,000 

Balení standart 0,600 25,000 24,000 

Čisté balení 0,456 13,500 24,000 

Výstupní kontrola sestavy 0,100 15,000 24,000 

Celková hodnota výrobních časů pro 
sestavení vložky a hřebu 

2,086 68,500 89,000 

 
 

Tab. 5.5 Součet všech výrobních časů inovovaného implantátu. 

Součet všech výrobních časů pro inovovaného implantátu 

Čas [min] Ta Tb  Tc  

Celková hodnota výrobních časů 
výroby vložky hřebu 

54,415 195,000 18,000 

Celková hodnota výrobních časů 
výroby inovovaného hřebu 

93,806 295,000 124,250 

Celková hodnota výrobních časů pro 
sestavení vložky a hřebu 

2,086 68,500 89,000 

Celková hodnota výrobních časů pro 
kompletní výrobu inovovaného hřebu 

150,307 558,500 231,250 

 
 
 
 
 



 

TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
 

55 ÚST FSI VUT v Brně 

5.2 Porovnání výrobních časů starého a inovovaného postupu výroby 

Technicko – ekonomické zhodnocení proběhlo na základě porovnání výrobních časů 

jednotlivých technologických postupů. V tab. 5.6 lze vidět porovnání jednotlivých druhů 

výrobních časů. Jak je patrné z porovnání hodnot jednotlivých výrobních časů, nově navržené 

konstrukční řešení patního hřebového implantátu je značně nevýhodné. Hodnota času 

jednotkového (Ta) je u inovovaného hřebu zhruba o 60 % větší než u stávající výrobního 

řešení. Ne jinak tomu je u času dávkového (Tb). V tomto případě má navýšení dokonce 

hodnotu 103 %. Nejmenší rozdíl nastává v hodnotě času směnového (Tc), tento rozdíl činí 

pouze 23 % [20].  

 

Tab. 5.6 Porovnání výrobních časů neinovovaného a inovovaného implantátu. 

Porovnání výrobních časů neinovovaného a inovovaného 
implantátu 

Čas [min] Ta Tb  Tc  

Celková hodnota výrobních časů 
neinovovaného hřebu 

94,049 274,500 188,250 

Celková hodnota výrobních časů pro 
kompletní inovovaný hřeb 

150,307 558,500 231,250 

 

Z tohoto výčtu lze usoudit, že nově navrhované konstrukční řešení je ve všech 

případech ekonomicky nevýhodné. V případě, že bychom se ještě zaměřili na koeficient 

využitelnosti materiálu, je již na první pohled jasné, že vzhledem ke tvaru inovovaného hřebu 

dojde i v tomto případě k horší procentuální využitelnosti materiálu. Vzhledem k tomu, 

že do inovovaného konstrukčního řešení vstupuje i další materiál na výrobu vložky hřebu, 

je jasné, že oproti stávající technologii výroby je toto řešení značně nevýhodné. Je tedy nutné 

položit si otázku proč nezůstat u stávajícího konstrukčního a technologického řešení. 

Odpověď je v podstatě velice jednoduchá. Jak již bylo zmíněno v kap. 4., tato inovace byla 

vytvořena na základě připomínek odborných lékařů, kteří si stěžovali na problém s přesným 

zavedením kostních šroubů do připravených otvorů se závitem. Proto došlo vývojovými 

konstruktéry k vytvoření inovovaného řešení s použitím vložky z polymerového materiálu, 

do které se příslušný kostní šroub zachytí. Operatér nemusí zdlouhavě přesně usazovat kostní 

šroub do vytvořeného závitu a může daný úkon provést daleko snadněji a rychleji. Vzhledem 

k předběžným informacím lze odhadovat, že nově navrhované konstrukční řešení zkrátí dobu 

operace zhruba o 18 %. I když inovované řešení vychází ve všech výrobních ohledech hůře, 
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došlo k zavedení tohoto výrobku do sortimentu firmy Medin a.s. Důvod je prostý. Zdraví 

hraje u člověka tu nejdůležitější roli, a vzhledem k tomu, že následující inovace dokáže zkrátit 

dobu operace zlomeniny patní kosti zhruba o 11 min., je toto řešení výhodné i přes to, že tento 

navrhovaný výrobní postup je značně časově nevýhodný oproti stávajícímu.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout technologický postup inovovaného patního 

hřebového implantátu. Inovace spočívala v konstrukční změně tvaru hřebu a použití vložky 

vyrobené z polymerového materiálu. Tento technologický postup měl obsahovat všechny 

potřebné náležitosti, aby se dal, s menšími úpravami, použít ve firme Medin a.s. pro výrobu 

inovovaného patního implantátu. Jsou zde zaznamenány všechny potřebné informace k tomu, 

aby daný výrobní postup splnil podmínky pro udělení značky CE. U každé navržené operace 

byly zaznamenány jednotlivé výrobní časy. Na základě těchto výrobních časů došlo 

k porovnání celkových výrobních časů stávajícího výrobního postupu a inovovaného 

výrobního postupu. Na základě porovnání těchto výrobních časů lze usoudit, že navrhovaná 

technologie výroby je značně neefektivní. Neefektivnost vnikla na základě toho, že dochází 

nejen k výrobě samotného hřebu, ale také k výrobě vložky, která je do hřebu vložena. Avšak 

i takto výrazné prodražení výrobního postupu má své výhody. Odhaduje se, že nově 

vyrobený hřeb urychlí operační proces zhruba o 18 %, z čehož vyplývá, že dojde 

ke zkrácení doby operace o 11 minut. 

Závěrem lze konstatovat, že všechny stanovené cíle diplomové práce byly splněny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Zkratka / Symbol Jednotka Popis 

A50 % Tažnost 

Al 
C 
Calcaneus 

- 
- 
- 

Hliník 
Uhlík 
Kost patní 

CNC - Computer numerical control 

Cr - Chrom 

Cu - Měď 

D mm Průměr nástroje 

E GPa Youngův modul pružnosti v tahu 

Fe 
H 
Kap. 
Max 
Min 
Mo 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Železo 
Vodík 
Kapitola 
Maximum 
Minimum 
Molybden 

Mg - Hořčík 
Mn 
Ni 
O 
Obr. 
P 
Ra 

- 
- 
- 
- 
- 

µm 

Mangan 
Nikl 
Kyslík 
Obrázek 
Fosfor 
Střední aritmetická úchylka profilu 

Rm MPa Pevnost v tahu 

Rp0,2 

R 
S 

MPa 
mm 

- 

Mez kluzu 
Rádius 
Síra 

Si - Křemík 

T 
Ta 

Tb 

Tc 

Tab. 

°C 
min 
min 
min 

- 

Teplota 
Čas jednotkový 
Čas dávkový 
Čas směnový 
Tabulka 

Ti 
UV 
V 

- 
- 
 

Titan 
Ultrafialové záření 
Vanad 

Zn 
 

- 
 

Zinek 
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SEZNAM PŘÍLOH  

Příloha 1 Výstup ze spektrální analýzy pro slitinu titanu Ti-6Al-4V 

Příloha 2 Výstup ze spektrální analýzy pro korozivzdornou ocel 1.4441 

Příloha 3 NC kód pro frézování vložky hřebu 

Příloha 4 NC kód pro soustružení zadní části hřebu 

Příloha 5 NC kód pro frézování otvorů hřebu 

Příloha 6 NC kód pro soustružení přední kulové části hřebu 
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Příloha 1 
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Příloha 2 
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Příloha 3 
 
První upnutí 
 
0 BEGIN PGM Vlozka_5os_1 MM 
0 TOOL CALL 4 Z S18000 ; stopkova TKV-20.00 U 
0 L Z-0.1 R0 FMAX M91 
0 L X-500.0 Y-400.0 R0 FMAX M91 
0 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT 
0 CYCL DEF 7.1 X+0 
0 CYCL DEF 7.2 Y+0 
0 CYCL DEF 7.3 Z+0 
0 CYCL DEF 7.4 B+0 
0 CYCL DEF 7.5 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1 
. 
. 
. 
0 CYCL CALL 
0 L Z63.767 FMAX 
0 L Z-0.1 R0 FMAX M91 
0 L X-500.0 Y-400.0 R0 FMAX M91 
0 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT 
0 CYCL DEF 7.1 X+0 
0 CYCL DEF 7.2 Y+0 
0 CYCL DEF 7.3 Z+0 
0 CYCL DEF 7.4 B+0 
0 CYCL DEF 7.5 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1  
0 L B+Q121 C+Q122 R0 FMAX 
0 L Y-0.1 R0 FMAX M91 M30 
0 END PGM Vlozka_5os_1 MM 
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Druhé upnutí 
 
0 BEGIN PGM Vlozka INCH 
0 TOOL CALL 19 Z S7133 ; vrtak HSS 3.4 
0 L Z-0.004 R0 FMAX M91 
0 L X-20.0 Y-16.0 R0 FMAX M91 
0 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT 
0 CYCL DEF 7.1 X+0 
0 CYCL DEF 7.2 Y+0 
0 CYCL DEF 7.3 Z+0 
0 CYCL DEF 7.4 B+0 
0 CYCL DEF 7.5 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1  
0 ; DATUM INFORMATION FOR DIRA2 
0 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT 
0 CYCL DEF 7.1 X0. 
0 CYCL DEF 7.2 Y0. 
0 CYCL DEF 7.3 Z0. 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1 B0. C0. 
. 
. 
. 
0 CYCL DEF 1.0 PECKING 
0 CYCL DEF 1.1 SET UP 0.1181 
0 CYCL DEF 1.2 DEPTH -0.2606 
0 CYCL DEF 1.3 PLNGNG 0.2606 
0 CYCL DEF 1.4 DWELL 0 
0 CYCL DEF 1.5 F14 
0 CYCL CALL 
0 L Z2.4809 FMAX 
0 L Z-0.004 R0 FMAX M91 
0 L X-20.0 Y-16.0 R0 FMAX M91 
0 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT 
0 CYCL DEF 7.1 X+0 
0 CYCL DEF 7.2 Y+0 
0 CYCL DEF 7.3 Z+0 
0 CYCL DEF 7.4 B+0 
0 CYCL DEF 7.5 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1  
0 L B+Q121 C+Q122 R0 FMAX 
0 L Y-0.1 R0 FMAX M91 M30 
0 END PGM Vlozka MM 
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Příloha 4 
 
%HREB-NOVY1.NC 
 
BEARBEITUNG [MACHINING] 
N35 [ ROUGH  FACE  CELO1] 
N40 G14 Q0 
N45 T1 [CCMT] 
N50 G26 S4000 
N55 G96 S60 G94 F0.15 M4 
N60 G0 X14.0 Z0.15  
N65 G1 X0. F0.15 
N70 Z0.6  
N75 X1.414 Z1.307  
N80 G0 Z5.1 
 
N85 [ FINISH  FACE  CELO1] 
N90 G26 S4000 
N95 G96 S2 G94 F0.15 M4 
N100 X14.2  
N105 Z0.1 
N110 G1 X0.  
N115 X4.384 Z2.292  
N120 G14 Q0 
. 
. 
. 
N250 G0 Z3.238 
N255 G1 X5.408  
N260 Z0.038  
N265 G2 X4.801 Z-2.295 R51.355 
N270 G1 X2.504  
N275 X1.09 Z-1.588  
N280 G0 Z3.2 
 
N285 [ FINISH  BORE  VNIT_SOUST1] 
N290 G97 S40 } G94 F0.2 M4 
N295 Z3.193  
N300 X6.578  
N305 G1 X5.607 Z0.03  
N310 G2 X5.0 Z-2.3 R51.305 
N315 G1 X0.475 Z-0.037  
N320 G0 X-1.002  
N325 Z5.2 
N330 M9 
N335 M05 
N340 G14 Q0 
N345 M30 
ENDE [END] 
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Příloha 5 
 
0 BEGIN PGM HREB-NOVY1 MM 
0 TOOL CALL 106 Z S1603 ; vrtak HSS 3.8 
0 L Z-0.1 R0 FMAX M91 
0 L X-500.0 Y-400.0 R0 FMAX M91 
0 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT 
0 CYCL DEF 7.1 X+0 
0 CYCL DEF 7.2 Y+0 
0 CYCL DEF 7.3 Z+0 
0 CYCL DEF 7.4 B+0 
0 CYCL DEF 7.5 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1  
0 ; DATUM INFORMATION FOR DIRA1 
0 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT 
0 CYCL DEF 7.1 X0. 
0 CYCL DEF 7.2 Y0. 
0 CYCL DEF 7.3 Z0. 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1 B118.84 C-73.115 
0 L B+Q121 C+Q122 R0 FMAX 
0 L X-6.194 Y7.412 R0 FMAX M3 
. 
. 
. 
0 L Z-56.291 FMAX 
0 CYCL DEF 1.0 PECKING 
0 CYCL DEF 1.1 SET UP 3.0 
0 CYCL DEF 1.2 DEPTH -11.142 
0 CYCL DEF 1.3 PLNGNG 1.9 
0 CYCL DEF 1.4 DWELL 0 
0 CYCL DEF 1.5 F72 
0 CYCL CALL 
0 L Z-0.1 R0 FMAX M91 
0 L X-500.0 Y-400.0 R0 FMAX M91 
0 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT 
0 CYCL DEF 7.1 X+0 
0 CYCL DEF 7.2 Y+0 
0 CYCL DEF 7.3 Z+0 
0 CYCL DEF 7.4 B+0 
0 CYCL DEF 7.5 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0 
0 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE 
0 CYCL DEF 19.1  
0 L B+Q121 C+Q122 R0 FMAX 
0 L Y-0.1 R0 FMAX M91 M30 
0 END PGM HREB-NOVY1 MM 
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Příloha 6 
 
%HREB-NOVY1.NC 
 
ROHTEIL [BLANK] 
1 BLK FORM 0.1 Z X -4.0 Y -4.0 Z -75.0 
2 BLK FORM 0.2 X 4.0 Y 4.0 Z 0. 
 
BEARBEITUNG [MACHINING] 
N35 [ ROUGH  TURN  SOUSTR1] 
N40 G14 Q0 
N45 T1 [CCMT] 
N50 G26 S4000 
N55 G96 S60 G94 F0.15 M4 
N60 G0 X5.5 Z68.25  
N65 G1 Z64.152 F0.15 
N70 G3 X8.2 Z61.906 R4.15 
N75 G1 X9.614 Z62.613  
N80 G0 Z68.25 
N85 G1 X2.8  
N90 Z64.924  
N95 G3 X5.5 Z64.152 R4.15 
N100 G1 X6.914 Z64.859  
N105 G0 Z68.25 
N110 G1 X0.1  
N115 Z65.15  
N120 G3 X2.8 Z64.924 R4.15 
N125 G1 X4.214 Z65.631  
N130 G0 Z68.1 
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N150 G1 X0. Z65.1  
N155 G3 X8.2 Z61.0 R4.1 
N160 G1 Z59.0  
N165 X12.584 Z61.192  
N170 G0 X14.2  
N175 M9 
N180 M05 
N185 G14 Q0 
N190 M30 
ENDE [END] 
 
 
 


