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Abstrakt 

 
 

ABSTRAKT 

Diplomová práce je dělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je za-

měřena na zpracování téma týkající se obrábění, se zaměřením na vrtání. Praktická část 

je zaměřena na vrtání hlubokých děr a testování rozdílných vrtáků s cílem dosáhnout ma-

ximální celkové délky u každého vrtáku, vrtání bylo provedeno do materiálu 1.2343 ESU. 

Výsledkem práce je návrh na zakoupení samostatného stroje pro účely hlubokého vrtání. 
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ABSTRACT  

The thesis is dealing with drilling deep holes. Theoretical part of thesis is focused on base 

knowledge of deep drilling. Experimental part deals with testing two different borers, 

with different cutting conditions and different purchase prize. Drilling was made into 

1.2343 ESU material. Conclusion of this work is concept of purchase machinery for deep 

drilling. 
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drilling, deep drilling, gun drilling, tool life 
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Úvod 
Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou rešerši a praktickou část. 

V praktické části je práce věnována testování hlavňových vrtáků, jejich životnosti a eko-

nomice procesu vrtání hlubokých děr. Testovány jsou rozdílné vrtáky při výrobě chladi-

cích otvorů pro lisovací formy, jejichž výrobou se divize firmy ATEK s.r.o. zabývá. 

Současný trend výroby hlubokých otvorů nevyžaduje náročné technologické ani 

strojní zázemí. Snaha o minimalizaci nákladů je a vždy byla alfou a omegou úspěšné 

firmy, proto vznikla tato práce, která klade za cíl navrhnout výslednou úsporu výroby 

hlubokých otvorů. Dalším cílem je zmapování současné technologie a zhodnocení eko-

nomické stránky současné výroby.  

Poslední částí této práce je návrh koupě stroje, speciálně určeného k vrtání hlubo-

kých otvorů, dle hypotézy dojde ke značné úspoře nákladů. Náklady jsou vyjádřeny for-

mou hodinové sazby stroje, na kterém se otvory vyrábí.  
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1 Teoretická část 
Teoretická část práce je zaměřena na seznámení se s firmou, shrnutí teoretických znalostí 

technologie vrtání a charakteristiku používaného materiálu. 

1.1 Seznámení s firmou ATEK s.r.o. 

Firma ATEK s.r.o., v jejíž spolupráci vznikala tato práce, byla založena v roce 2004 jako 

společnost s ručením omezený. Od založení je firma striktně českou společností bez za-

hraničního kapitálu. Firma se věnuje výrobě plastových a pryžových výrobků pro auto-

mobilový průmysl, viz obr. 1. Nejmodernější technologie umožňují vyrábět velkou škálu 

výrobků, mezi ně patří [1]: 

 lisované díly rozdílných hmotností (od několika gramů po jednotky kilogramů), 

 díly z tvrdého nebo měkkého plastu, 

 díly s kovovými zálisky, 

 díly jednokomponentní, 

 díly pohledové, nepohledové, 

 díly s využitím technologie vyfukování dusíkem. 

Od svého vzniku po současnost se firma několikrát rozšiřovala, poslední rozšíření 

proběhlo formou vzniku zcela nové moderně vybavené nástrojárny. Mezi vybavení ná-

strojárny patří pětiosé obráběcí centrum Hermle C52U, elektroerozivní hloubička Sodic 

AG 100 L, frézovací centrum DMG 635 V a další vybavení. V brzké době dojde také 

k rozšíření vybavení o drátovou řezačku, 3D měřicí zařízení, dvě CNC obráběcí centra, 

tušírovací list a laserovou svařovací stanici. Výroba nástrojárny je orientována na výrobu 

montážních kontrolních přípravků a především lisovacích forem [1]. 

Firma ATEK s.r.o., je pověstná svoji spolehlivostí, to potvrzují stálí zákazníci, 

mezi které se řadí BMW, Lamborghini, Porsche, Volkswagen, Opel, Audi, IAC, Seat a 

Obr. 1: Výrobky firmy ATEK s.r.o. [1]. 
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další. Dalším ukazatelem stability společnosti a její prosperity je zisk certifikátů ISO 

9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001. Dále je vlastníkem CCC certifikátů pro celou řadu dílů 

[1]. 

1.2 Technologie vrtání 

Metoda výroby válcových nebo tvarových otvorů (děr) z plného materiálu nebo zvětšo-

vání předpřipravené díry se označuje vrtání. Vrtání rozlišuje pohyby na hlavní a vedlejší. 

Hlavním pohybem při vrtání je rotační pohyb, obvykle vykonávaný nástrojem (vrták), 

méně obvykle rotační pohyb vykonává obrobek. Obvyklý je i přímočarý posuv vrtáku 

směrem k obrobku, osa vrtáku je ve většině případů kolmá k ploše obrobku. 

Výsledný pohyb lze definovat jako šroubovice se stoupáním o velikosti posuvu 

na otáčku. Proces lze rozdělit na [2]: 

 vrtání – proces zhotovování děr do plného materiálu viz obr. 2, 

 vyvrtávání – proces rozšiřování předvrtané, nebo předkované díry viz obr. 2, 

 vyhrubování a vystružování – jedná se o dokončovací operace pro zvýšení jakosti 

a přesnosti, 

 zahlubování – proces úpravy konců děr pro zapuštěné hlavy šroubů. 

Technologické potíže při vrtání nastávají z důvodu proměnlivé řezné rychlosti na 

jednotlivých částech vrtáku. Maximální řezné rychlosti je dosahováno na obvodu vrtáku, 

oproti špičce nástroje, kde je obvodová řezná rychlost téměř nulová. Následuje plastická 

deformace v oblasti špičky nástroje, materiál není odebírán v důsledku téměř nulové ob-

vodové řezné rychlosti [3]. 

Obr. 2: Schéma vrtání a vyvrtávání [3]. 
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Volba vhodného nástroje (vrtáku) je klíčem k dosažení požadované geometrie a 

tolerance, mezi nejpoužívanější vrtáky patří [3, 4]: 

 Šroubovité vrtáky jsou nejčastěji využívané vrtáky, viz obr. 3. Ve většině případů 

mají dva břity a šroubovité drážky. Drážky slouží k přívodu řezné kapaliny a od-

vádění třísky. Úhel k ose se pohybuje od 10°do 45° v závislosti na vrtaném mate-

riálu. Vrtáky se dělí dle [3,4]: 

o tvaru stopky: 

 s válcovou, 

 s kuželovou, 

o délky ostří: 

 krátké,  

 dlouhé, 

o směru otáčení: 

 pravotočivé, 

 levotočivé, 

o podle úhlu stoupání šroubovice ω: 

 s velkým úhlem stoupání, 

 se středním úhlem stoupání, 

 s malým úhlem stoupání. 

Obr. 3: Schéma šroubovitého vrtáku, 1 - těleso, 2 - stopka, 3 - unášeč, 4 - krček, 5 - šroubovitá drážka, 6 - 

hrot, 7 - fazetka, 8 - jádro, 9 - žebro [5]. 

 Kopinaté vrtáky jsou nejstarším typem vrtáků, mají jednoduchou konstrukci, která 

ovšem nezaručuje přesné vrtání, ze všech uvedených vrtáků dosahuje nejnižší 

přesnosti. Oproti šroubovitým vrtákům dosahuje i nižší tuhosti. Kopinaté vrtáky 

umožňují vrtat průměry 28 až 128 mm, za podmínky L:D = 3:1, bez navrtání viz 

obr. 4 [6, 7]. 
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Hlavňové a dělové vrtáky jsou v praxi využívány na vrtání hlubokých děr. U dělových 

vrtáků, které nedisponují potřebnou geometrií odvodu třísek, se využívá pro hloubení 

kratších děr. Odvod třísek je vyřešen vytažením vrtáku po vyhloubení určité hloubky, 

proto je využití na vrtání hlubokých děr nevhodné. Pro dosažení vyšší přesnosti vy-

vrtávané díry se využívá hlavňových vrtáků. Středění je zajištěno vodítky připájenými 

k tělesu vrtáku, ostří nástroje bývá tvořeno připájenými břitovými destičkami. Otvory 

v tělese vrtáku pro přívod řezné kapaliny zaručují odplavování vznikajících třísek. 

Tím je zaručena vyšší časová úspora oproti dělovým vrtákům. Pro vrtání oběma ná-

stroji je ve většině případů využíváno speciálně upravených soustruhů, viz obr. 

5 a obr.6 [8, 9]. 

 

Obr. 4: a) Nákres kopinatého vrtáku, b) Výměnná břitová destička kopinatého vrtáku [7]. 

Obr. 5: Schéma odvodu třísky při vrtání dělovým vrtákem [1]. 

Obr. 6: Schéma vrtání dělovým vrtákem [1]. 
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 Ejektorové vrtáky jsou složeny z vrtací trubky a z hlavice, která je na trubku na-

šroubována. Odvod třísek je zajištěn řeznou kapalinou, kde je kapalina přiváděna 

k břitům mezikružím mezi vnější a vnitřní trubkou. Odchod malého množství štěr-

binami v zadní části trubky podnítí vznik ejektorového efektu – nasávání kapaliny 

od břitů a strhnutí třísky. Tímto způsobem lze vrtat díry s průměry od 20 do 60 

mm v délce do 50∙D (vertikální vrtání), nebo 100∙D (horizontální vrtání) viz obr. 

7 [8]. 

 BTA a STS vrtáky se používají pro vrtání větších průměrů, než umožňují ejekto-

rové vrtáky, lze je použít pro vrtání do plného materiálu (hlavice až do průměru 

180 mm), předvrtané díry i pro metodu „na jádro“ (průměry 120 až 300 mm). 

Řešení přívodu kapaliny mezi stěnou vrtané díry a trubkou vrtáku vyžaduje těs-

nění z obou stran tlakové hlavy, viz obr. 8. Těsnění se také nachází na čelní ploše 

obrobku. K odvodu kapaliny dochází středem trubky spolu s třískou [8]. 

Obr. 7: Schéma vrtání pomocí ejektorového vrtáku [1]. 

Obr. 8: Schéma vrtání pomocí BTA/STS vrtáku [1]. 
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 Středicí vrtáky jsou zvláštní skupinou vrtáků užívaných pro vrtání krátkých děr, 

slouží k navrtání děr při upnutí obrobku mezi hroty, viz obr. 9. Středicí vrtáky lze 

též využít pro navrtání materiálu, po určení přesné polohy osy vrtání. [3] 

 Trepanační vrtáky se využívají u strojů se slabším výkonem, nevyvrtávají celou 

plochu díry, nýbrž jen mezikruží po obvodu díry. Po vyvrtání zůstává uprostřed 

díry jádro, proto je tato metoda vhodná pouze pro vrtání průchozích děr, metoda 

bývá také označována jako „vrtání na jádro“. Při vertikálním vrtání dochází v oka-

mžiku proniknutí obrobku k vypadnutí jádra, bez komplikací. Při horizontálním 

vrtání je třeba dbát na podepření, aby se předešlo vypadnutí a zničení břitové de-

stičky [3]. 

1.3 Kinematika vrtání 

Rozdělení hlavního a vedlejšího pohybu u vrtání záleží na volbě stroje, na kterém se vr-

tání provádí. Při použití vrtaček koná hlavní pohyb nástroj (vrták) uchycený ve sklíčidle 

vrtačky. Při použití soustruhu vždy koná hlavní řezný pohyb obrobek a vedlejší pohyb 

(posuv), nástroj. Kinematika vrtacího znázorněna na obr. 10. 

Obr. 9: Středicí vrták [7]. 

Obr 10: Kinematické schéma vrtacího procesu, 1 – směr hlavního pohybu, 2 – směr posuvného pohybu, 3 

– směr řezného pohybu, Pfe – pracovní boční rovina, vc – řezná rychlost, vf – posuvová rychlost, ve – cel-

ková rychlost řezného pohybu [4]. 
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1.4 Pevnostní výpočty vrtáku 

Základním předpokladem pro provádění výpočtů je přijetí prutových předpokladů. 

V mnoha případech při pevnostních výpočtech, především u šroubovitých vrtáků, se vý-

počty dají považovat jen jako orientační, jsou způsobeny proměnlivou geometrií nástroje, 

která se mění vlivem výbrusu špice a tvaru šroubovité drážky [10]. 

Obecně platí, že vrták je při obrábění namáhán krutem a tlakovým zatížením 

(vzpěrem), tlakové zatížení vrtáku by mělo působit v jeho ose. Zejména u procesu hlubo-

kého vrtání, vzhledem k délce nástroje (hlavňový vrták), je třeba provádět kontrolu na 

vzpěr. Geometrie hlavňového vrtáku pro hluboké vrtání také způsobuje namáhání na ohyb 

vlivem rotační nesymetrií vrtáku. U klasického šroubovitého vrtáku by se namáhání na 

ohyb nemělo teoreticky vyskytnout, v praxi se však objevuje, a to vlivem nestejnoměr-

ného nabroušení nástroje nebo při vrtání do šikmých ploch [10]. 

1.4.1 Namáhání na krut 

Napětí v určitém místě vrtáku nesmí být větší než dovolená hodnota, daná mezí kluzu 

materiálu a součinitelem bezpečnosti návrhu. Napětí v krutu se vyjádří [11]: 

𝜏 = ∙ 𝜌 = ≤ 𝜏   [MPa] (1.1) 

Kde:  𝜏  – napětí v krutu [MPa], 

 𝜏 – dovolené napětí v krutu [MPa],  

Mk – krouticí moment [N∙mm], 

 Wk – průřezový modul [mm3], 

 Jp – kvadratický moment průřezu [mm4], 

 ρex – nejvyšší hodnota vzdálenosti osy nástroje od krajního vlákna [mm]. 

Bylo zjištěno, že úhel stoupání šroubovice ω přímo ovlivňuje torzní tuhost šrou-

bovitého vrtáku. Parabolická závislost úhlu stoupání a torzní tuhosti má vrchol (maxi-

mální hodnotu torzní tuhosti) při ω= 28°. Dalším důležitým faktorem ovlivňující torzní 

tuhost je poměr průměru jádra vrtáku k průměru vrtáku. Bylo prokázáno, že rozšiřující se 

jádro směrem ke stopce zvyšuje tuhost vrtáku [12, 13]. 

1.4.2 Namáhání na vzpěr 

Pro provedení kontrolních výpočtů na vzpěr, je třeba zavést předpoklady [14]: 
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 uchycení ve stopce se uvažuje jako vetknutí, 

 oblast špičky v díře při vrtání lze považovat za kloub. 

Jsou-li brány tyto předpoklady v potaz, lze vyjádřit vzpěrnou kritickou sílu, při 

které nastává rozdvojení rovnováhy (mezní stav vzpěrné stability) vztahem [6, 10, 14]: 

𝐹 = 𝛼 ∙
∙

  [N]  (1.2) 

Kde: α – koeficient závisející na způsobu uchycení konců prutu (𝛼 = 𝜋 ∙ √2) [-], 

 lred – redukovaná délka prutu [mm], 𝑙 =  
√

; l – délka prutu [mm], 

 E – modul pružnosti materiálu [MPa], 

 J – kvadratický modul pružnosti [mm4]. 

Nejsnazším výpočtovým modelem reálných materiálů jsou houževnatý materiál, 

nebo materiál křehký. Houževnatý materiál má výraznou mez kluzu, oproti tomu u křeh-

kého materiálu platí |σ| =σkr, dochází k náhlému křehkému lomu, viz obr. 11. Napětí lze 

potom vyjádřit ve tvaru [10]: 

𝜎 = = 𝛼
∙

∙
= 𝛼    (1.3) 

Kde: 

 𝜆 = =    (1.4) 

λl – je štíhlost prutu ve tvaru, 

Obr. 11: Závislost tlakového napětí na štíhlosti pro křehký a houževnatý stav materiálu [15]. 
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pro 𝑖 = ; poloměr osového kvadratického momentu. 

Poloměr osového kvadratického momentu slouží ke srovnávání tloušťky prutů při 

rozdílných tvarech. Tlakové napětí σkr v závislosti na štíhlosti prutu λl, viz obr. 11, je 

znázorněnou Eulerovou hyperbolou (hyperbola vyššího stupně). Vztah pro Fr platí jen za 

předpokladu, že σkr je menší než mez lineárního chování materiálu [15].  

Pro rozlišení mezního stavu vzpěrné stability a mezního stavu pružnosti se vyu-

žívá vzorec (1.5) a vzorec pro mezní štíhlostní poměr ve tvaru [15]: 

𝜆 = 𝛼 ∙     (1.5) 

Kde: σk – mez kluzu [MPa], 

 S – průřez prutu [mm2]. 

Pokud nastane situace λ > λk jde o mezní stav vzpěrné stability, součinitel bezpeč-

nosti návrhu kv [-] se spočítá podle vzorce 1.6, kde Fd – působící síla [N] [15]: 

𝑘 =     (1.6) 

V situaci kdy λ > λk nastává mezní stav pružnosti, součinitel bezpečnosti návrhu 

kv se spočítá dle vzorce 1.7, kde σmax – napětí v tlaku [MPa]: 

𝑘 =     (1.7) 

1.5 Charakteristiky řezných procesů  

Vzhledem k tomu, že se řezná rychlost podél hlavního ostří směrem od osy k obvodu 

zvyšuje, závisí tedy řezná rychlost vci v každém bodě Ai na průměru a je dána vztahem:  

𝑣 =
∙ ∙

  [m∙min-1]  (1.8) 

Kde:  π – Ludolfovo číslo [-], 

 n – otáčky [min-1], 

 Di – průměr v bodě [mm]. 

V praxi se ovšem využívá jen jedna řezná rychlost na obvodu nástroje: 
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𝑣 =
∙ ∙

  [m∙min-1]  (1.9) 

Pro určení posuvové rychlosti je třeba vycházet z hodnot udávaných výrobcem, 

respektive posuvu na otáčku f [mm] a otáček nástroje n [min-1] vzorec má poté tvar: 

𝑣 =
∙

  [m∙min-1]  (1.10) 

Vrták je považován za vícebřitý nástroj, definuje se pro něj i posuv na zub, resp. 

břit, fz:  

𝑓 =   [m∙min-1]  (1.11) 

Kde:  z – počet zubů, resp. břitů nástroje.  

1.5.1 Silové působení při vrtání 

Obecný rozklad výsledné síly při obrábění jediným břitem lze rozložit na tři složky, řezná 

síla Fc1 posunová síla Ft pasivní síla Fp. Při vrtání ve většině případů dochází k využití 

šroubovitého, tedy dvoubřitého nástroje viz obr. 12. Síly výsledného působení jsou dány 

součtem nebo rozdílem hodnot na obou břitech [17, 18]: 

 řezná síla 𝐹 = 𝐹 + 𝐹  [N]  (1.12) 

 posuvová síla 𝐹 = 𝐹 + 𝐹   [N]  (1.13) 

 pasivní síla 𝐹 = 𝐹 − 𝐹   [N]  (1.14) 

Obr. 12: Síly působící při procesu vrtání [17]. 
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Z obr. 12 je patrné, že pokud je nástroj nabroušen ideálně, jsou síly na obou břitech 

stejné. Z toho plyne [18]: 

𝐹 = 𝐹 =  [N]  (1.15) 

𝐹 = 𝐹 =  [N]  (1.16) 

𝐹 = 𝐹 =  ⟹ 𝐹 = 0 [N]  (1.17) 

Celkovou řeznou sílu lze určit z empirického vztahu, který obsahuje empirické hodnoty, 

které lze nalézt v literatuře. V praxi jsou ovšem empirické konstanty zadané v katalozích 

od výrobců, popřípadě v příručkách. Některé prvky ovlivňující proces vrtání nejsou tě-

mito koeficienty ošetřeny, patří mezi ně řezné podmínky a geometrie nástroje. Tyto ve-

dlejší podmínky je třeba brát v úvahu. Vzorec pro celkovou řeznou sílu má tvar [8, 17]: 

𝐹 = 𝐶 ∙ 𝐷 ∙ 𝑓  [N]  (1.18) 

Kde: CFc – konstanta označující vliv obráběného materiálu [-], 

 xFc – exponent označující vliv průměru nástroje [-], 

 yFc – exponent označující vliv posuvu na otáčku [-]. 

Jiný způsob, jak určit celkovou řeznou sílu, je z měrné řezné síly, ta je definována 

jako síla ve směru hlavního řezného pohybu v závislosti na jednotce průřezu třísky. Vztah 

lze vyjádřit ve tvaru [8, 17]:  

𝐹 = 𝑘 ∙ 𝐴   [N].  (1.19) 

Kde:  kc – měrný řezný odpor obráběného materiálu [MPa], 

 AD – průřez třísky [mm2]. 

Celkovou posuvovou sílu lze určit nejčastěji dle empirického vztahu, obdobně 

jako celkovou řeznou sílu [8, 17]: 

𝐹 = 𝐶 ∙ 𝐷 ∙ 𝑓  [N].  (1.20) 

Kde: CFf – konstanta definující vliv obráběného materiálu [-], 

 xFf – exponent definující vliv průměru vrtáku [-], 

 yFf – exponent definující vliv posuvu na otáčku [-]. 
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Důležitým faktorem ovlivňující velikost posuvové síly je jádro. Literatura uvádí, 

že jádro zahrnuje až 80 % celkové posuvové síly [19]. 

1.6 Tvorba třísky 

Důležitým faktorem ovlivňující proces obrábění je tvorba třísky. Nejdůležitějším 

parametrem pro kontrolu tvorby třísky jsou správně použité řezné podmínky. Při nedo-

statečné hloubce řezu může docházet k tvorbě tzv. čtvercové třísky, která je nebezpečná 

pro řeznou hranu. Nejvýznamnějším parametrem tvorby třísky je posuv, pokud je cílem 

dosáhnout krátké třísky volí se větší posuvy [10, 20]. 

1.7 Štíhlostní poměr  

Další řeznou podmínkou je štíhlostní poměr třísky, ten je definován jako hloubka řezu 

dělená posuvem. Cílová hodnota poměru by se měla blížit hodnotě 10, v praxi však do-

chází k odchylkám, které jsou spojené především s materiálovými charakteristikami ob-

robku [10, 20]. 

Při vysokém poměru hloubky řezu a posuvu dochází k tvorbě příliš dlouhé třísky, 

které způsobují problémy při obrábění. Na druhé straně při příliš malém poměru bude 

docházet k tvorbě příliš krátké třísky, což má za následek snižování životnosti nástroje. 

Při kombinaci vysoké hloubky řezu a vysokého posuvu dochází často k vylomení řezné 

hrany přetížením [20]. 

1.8 Ortogonální řezání a oblasti plastické deformace 

Při splnění určitých požadavků, lze využít model tvorby třísky popsaného pomocí orto-

gonálního řezání. Mezi podmínky se řadí [10]: 

 tvorba plynulé třísky, 

 hloubka řezu, 

 zabránění plošného kontaktu mezi nástrojem a obrobkem, 

 izotropní materiál obrobku. 

Plastická deformace vznikající v kořeni třísky, kde dochází k přetvoření materiálu 

na třísku, se rozlišují tři základní oblasti plastické deformace. Situace je znázorněna na 

obr. 13. 



Teoretická část 

21  ÚST FSI VUT v Brně 

Oblast I – je označována jako oblast primární plastické deformace. Úhel ϕ značí úhel 

střižné roviny, pod kterým je skloněna rovina AB, ve které se nachází největší smykové 

napětí. Ve stejné oblasti se nachází i maximální deformační rychlost, její rozložení je 

rovnoměrné okolo maxima roviny AB [10]. 

Oblast II – je označována jako oblast sekundární plastické deformace. Úhel čela γo spo-

lečně s úhlem střižné roviny ϕ ovlivňuje tvar i celkovou energetickou náročnost obrábění. 

Pro dosažení méně ovlivněných povrchových (a podpovrchových) vrstev je vhodnější 

využít nástroj s větším úhlem ϕ, dochází k tvorbě štíhlejší třísky [10].  

Oblast III – terciální oblast plastické deformace. Zde nastává tření nástroje po povrchu 

obrobené součásti. Tření závisí na αo (nástrojový ortogonální úhel hřbetu), jehož hodnota 

se normálně pohybuje v rozmezí od 8° do 12°. Ve výjimečných případech 3° až 25°. 

Vyšších úhlů se využívá při pevnějším obrábění materiálu, malé tloušťce třísky, nižších 

posuvech a vyšší řezné rychlosti [8, 10].   

Obr. 13: Oblasti plastické deformace [10]. 
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1.8.1 Ortogonální řezání při vrtání 

Ortogonální simulace řezání se obvykle používá pro soustružnické nástroje, protože jejich 

geometrie je neměnná. Tento fakt neplatí pro vrtáky (resp. proces vrtání). Geometrie vr-

táku na břitu se mění směrem k ose vrtáku, z kladných hodnot, na záporné. Lze tedy vy-

užít ortogonální model obrábění jen na malém kousku břitu nedaleko obvodu vrtáku, viz 

obr. 14 [10]. 

1.9 Řezné nástroje 

Při kontaktu obrobku a řezného nástroje dochází k tvorbě velkého množství tepla na čele 

nástroje a ploše hřbetu. Utvářením třísky dochází k tvorbě čistého povrchu obrobku za 

vysokého tlaku a teploty, který je náchylný k chemickým reakcím a difúzním procesům. 

Obsah tvrdých částic v obráběném materiálu způsobuje abrazivní opotřebení. Není vý-

jimkou, že tvrdost těchto částic bývá stejná jako tvrdost nástroje [21]. 

Spojením všech výše zmíněných faktorů (tepelný, chemický, abrazivní, mecha-

nický) dochází ke komplikovanému zatěžování nástroje. Následkem zatěžování je zcela 

nevyhnutelné opotřebení nástroje, které se rozděluje následujícím způsobem [21]: 

 abraze, 

 adheze, 

 difuze, 

 oxidace, 

 plastická deformace, 

 křehký lom. 

 

Obr. 14: Využití ortogonální simulace obrábění pro proces vrtání [10]. 
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Princip fungování mechanismů je zobrazen na obr. 15. Abrazivní a adhezní me-

chanismy jsou v literatuře (např. [8, 21]) označovány jako fyzikální mechanismy, difúze 

a oxidace jako chemické. Fyzikální i chemické mechanismy působí v procesu obrábění 

plynule. Plastická deformace a křehký lom jsou mechanismy, které působí náhle a ve 

většině případů způsobí okamžité ukončení činnosti nástroje [21].  

1.9.1 Klasifikace opotřebení výměnných břitových destiček 

Důkladná kontrola břitu a jeho opotřebení je důležitým faktorem pro určení optimálního 

průběhu opotřebení. Využitím mikroskopu lze důkladně prozkoumat stav a posoudit po-

škození [22]:  

Obr. 15: Mechanismy opotřebení, 1 - abrazivní, 2 - difusní, 3 - oxidační, 

4 - statický/dynamický lom, 5 - adhezní [21]. 

Obr. 16: Rozdělení typů poškození [22]. 
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Obr. 16 zobrazuje základní formy opotřebení, ne všechny uvedené jsou považo-

vané za opravdovou formu opotřebení [22]. 

1.10 Obrobitelnost materiálu 

Celkový účinek fyzikálních vlastností, včetně chemického složení, se uvažuje jako obro-

bitelnost materiálu. Mezi faktory ovlivňující obrobitelnost se řadí např. metoda obrábění, 

řezné podmínky, tepelné zpracování materiálu geometrie nástroje. Vyhodnocení stupně 

obrobitelnosti, jenž není totožný při rozdílných metodách obrábění (frézování, broušení, 

soustružení…) [17]. 

Obrobitelnost je relativní vlastnost, proto je zadaný materiál srovnáván s materi-

álem jiným, obráběným za stejných podmínek. Mezi kritéria srovnání se řadí teplota ře-

zání, utváření třísky, velikost odporů, struktura povrchu obrobku a velikost řezné rych-

losti. Základní zkoušky obrobitelnosti lze rozdělit dle délky trvání na dlouhodobé a krát-

kodobé. Kritérium obrobitelnosti je definováno jako velikost řezné rychlosti, která odpo-

vídá dané době trvanlivosti. Krátkodobá trvanlivost se využívá pro zařazení materiálu do 

skupin dle obrobitelnosti. Trvá kratší dobu, ale výsledky zkoušky nejsou zcela objektivní. 

Využívá se též pro test změny stupně obrobitelnosti. Dlouhodobá zkouška trvá delší dobu, 

její výsledky jsou však objektivní [8, 15]. 

Rozdělení technických a konstrukčních materiálů do základních skupin, z důvodů 

vyhodnocování obrobitelnosti, je následující [8]: 

 a – litiny, 

 b – oceli, 

 c – těžké neželezné kovy (měď, slitiny mědi), 

 d – lehké neželezné kovy (hliník a jeho slitiny), 

 e – plastické hmoty atd. 

Každé této skupině je přiřazen etalon obrobitelnosti, ke kterému se vztahuje rela-

tivní obrobitelnost ostatních materiálů dané skupiny. Využitím indexu obrobitelnosti jsou 

materiály skupin děleny do tříd, dle vztahu [17]: 

𝑖 =
 

  [-]  (1.21) 

vc15 – řezná rychlost při trvanlivosti 15 minut sledovaného materiálu [m∙min-1] 

vc15etalon – řezná rychlost při trvanlivosti 15 minut etalonu [m∙min-1] 
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Třídy jsou označované číslem, které se vkládá před písmeno skupiny kvality ob-

robitelnosti. To znamená, že materiály, které jsou v nižších třídách (třídy s nižším číslem) 

než má etalonový materiál, mají horší obrobitelnost, než etalonový materiál. Oproti tomu 

materiál s vyšším číslem disponuje lepší obrobitelností [23].  

1.11 Nástrojové materiály 

Volba materiálu pro řezné nástroje je v dnešní době široká. Výběr možnosti nástrojových 

ocelí až po polykrystalický diamant to jen potvrzuje. Podnětem pro výzkum dalších ma-

teriálů vhodných pro nástroje, byl systematický a intenzivní výzkum této oblasti, přede-

vším v oblasti konstrukčních materiálů. Vývoj nástrojových materiálů má úzkou spojitost 

s konstrukčními materiály určenými pro obrábění [8]. 

Základními řeznými podmínkami, kterými se nástrojové oceli řídí, jsou řezná 

rychlost a posuvová rychlost. Řezná rychlost odpovídá základním materiálovým charak-

teristikám tvrdosti a houževnatosti. Zobrazený graf obr. 17 schematicky zobrazuje oblasti 

využitelnosti jednotlivých nástrojových materiálů [8].  

Ze schématu je patrné, že v této chvíli neexistuje materiál, který by se dal označit 

jako ideální (vhodný pro všechny typy obrábění). Supertvrdé materiály (polykrystalický 

diamant, dále jen PD, a polykrystalický kubický nitrid boru, dále jen PKNB) mají velmi 

specifické využití, zejména pro obrábění hliníkových slitin s řeznými rychlostmi až 5000 

m∙min-1. Největší omezení PD pramení z vysoké afinity k železu, proto se nesmí pro ob-

rábění ocelí a litin využívat. Řezná keramika se využívá pro obrábění při vysokých řez-

ných rychlostech, protože má vysokou tvrdost za tepla a termomechanickou stabilitu. Ne-

výhodou řezné keramiky je nízká houževnatost. Pro vyšší posuvové rychlosti se využívá 

cermetu. Cermety jsou však omezeny na lehké a střední řezy, při vyšších posuvech do-

Obr. 17: Materiálové charakteristiky jednotlivých nástrojových materiálů [24]. 
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chází k vyšší koncentraci tepla a vlivem nižší tepelné vodivosti cermetu dochází k plas-

tickému porušení břitu. Slinuté karbidy (dále jen SK), jsou používány pro obrábění s pře-

rušovanými těžkými řezy a obrábění vysokými posuvovými rychlostmi. Nelze je ovšem 

využít pro vysoké řezné rychlosti, vzhledem k nízké termomechanické stabilitě. Rychlo-

řezné oceli mají nízkou tvrdost, avšak disponují nejvyšší houževnatostí, jsou vhodné pro 

obrábění s tvarově složitými nástroji [8]. 

1.11.1 Nástrojové oceli 

Pro některé nástroje z nástrojové oceli je třeba dosáhnout vyšší tvrdosti a pevnosti, pro 

některé se snižují, s cílem dosáhnout vyšší houževnatosti. Pro všechny nástroje platí po-

žadavek vysoké odolnosti vůči abrazivnímu a adheznímu opotřebení. Je třeba také dosáh-

nout rovnoměrného rozložení karbidů v matrici, aby se předešlo nebezpečí prasknutí ná-

stroje při následném kalení, nebo vyštípnutí břitu za provozu. Rozlišují se tři základní 

kategorie, dle chemického složení [8, 25]:  

 nelegované oceli, 

 nízkolegované, střednělegované oceli (legované), 

 vysokolegované oceli. 

Tab. 1: Rozdělení a značení nástrojových ocelí [8]. 

Oceli Nelegované Legované Vysokolegované 

Označování 19 0xx ÷ 19 2xx 19 3xx ÷ 19 7xx 19 8xx 

Obsah uhlíku [%] 0,5 ÷ 1,5 0,8 ÷ 1,2 0,7 ÷ 1,3 

Obsah legur, legující prvky <1%; Mn, Si, Cr 
10 ÷ 15; Cr, W, 

Mo, V, Mn, Si, Ni 

>30%; W, Mo, 

Cr, V, Co 

Kalicí prostředí voda olej vzduch 

Tvrdost po kalení [HRC] 62÷64 66 64÷68 

1.11.2 Slinuté karbidy 

Zjištění faktu, že vlastnosti rychlořezných ocelí způsobuje přítomnost tvrdých karbidic-

kých částic v jejich matrici (především se jednalo o částice WC), vedlo ke snaze dosáh-

nout materiálu, ve kterém by byl obsah tvrdých částic mnohem vyšší než u klasických 

rychlořezných ocelí (±30%). Dosáhnout se toho povedlo až po objevení a ovládnutí tech-

nologie práškové metalurgie. Významným krokem v historii vývoje SK, bylo dosažení 

řízeného obsahu uhlíku. Do 60. let 20. století měl slinutý výrobek řízený obsah uhlíku 
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ve WC s přesností do 0,1 %, v polovině 60. let přešlo na přesnější řízení obsahu uh-

líku a to na rozmezí od 0,02 do 0,03%. Tato hodnota přesnosti řízeného obsahu uhlíku 

platí dodnes [25]. 

Dalším významným posunem ve vývoji nástrojů byl v systému jejich uchycování. 

Do 50. let se využívalo destiček pájených do ocelových držáků. Následně došlo ke změně 

a přešlo se na konstrukce s mechanickým upínáním. V dnešní době disponuje výměnnou 

břitovou destičkou většina nástrojů. Tento vývoj ovlivnil významným způsobem rozvoj 

geometrie nástroje a utvařeče třísky. Další způsob vylepšení řezných vlastností dochází 

využitím technologie povlakování [25]. 

 

Rozdělení a značení slinutých karbidů 

Značení nepovlakovaných karbidů je dáno dle normy ČSN ISO 513, značení je HF a HW, 

a podle užití je dělíme do 3 skupin [25]: 

 P – barva značení modrá, 

 M – barva značení žlutá, 

 K – barva značení červená. 

Skupina K – je skupina s jednokarbidovou strukturní složkou a využívá k obrábění mate-

riálů s krátkou a drobivou třískou. Není vhodná k obrábění materiálů s dlouhou třískou, 

z důvodu tepelného zatížení čela nástroje, protože karbid wolframu (strukturní složka) při 

zvyšování teplot snižuje tvrdost rychleji, než ostatní karbidy. Karbidy TiC a TaC zvyšují 

odolnost nástroje proti vymílání. Nevýhodou těchto karbidů je vyšší křehkost a menší 

odolnost proti abrazi [25]. 

Skupina P – je skupinou s dvoukarbidovou strukturní složkou, určenou pro obrábění ma-

teriálů tvořících dlouhou třísku, např. slitinové, feritické a korozivzdorné oceli. Při obrá-

bění dochází ke značnému opotřebením na čele vlivem velkých řezných sil [25].  

Skupina M – skupina s vícekarbidovou strukturní složkou a univerzálním využitím. Řezné 

síly u této skupiny dosahují středních až vysokých hodnot, vzhledem k vysoké houžev-

natosti se využívají na obrábění tvárných litin a korozivzdorné austenitické oceli [25].  

1.11.3 Cermety 

Zkratka cermet vznikla spojením prvních třech písmen dvou slov a to „ceramics“ (kera-

mika) a „metal“ (kov). Cílem bylo dosáhnout mechanických vlastností, které by dispono-

valy tvrdostí keramiky a houževnatostí kovu. Tyto materiály jsou dle normy ČSN ISO 
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513 označovány symbolem HT. Cermety tvoří tvrdá fáze TiC, TiN, nebo TiCN, popří-

padě jejich kombinace. Mimo název cermet se v literatuře objevuje i označení slinuté 

karbonitridy, SK na bázi titanu, nebo bezwolframové SK [8, 26].  

Výše zmíněné fáze zobrazuje obr. 18. Z obr. je vidět, že fáze Ti(C,N) jsou skryty 

ve vrstvách komplexních karbonitridů. Tato zrna jsou spojena pojivem, obvykle se vyu-

žívá niklu nebo kobaltu [8]. 

Výhodou cermetu je vysoká tvrdost i při vyšších teplotách, vynikající odolnost 

vůči adhezi, vysoká chemická stabilita, odolnost vůči tvorbě nárůstků a oxidaci. Cermety 

jsou též vhodné k obrábění korozivzdorných ocelí, z důvodu vyšší trvanlivosti oproti ne-

povlakovaným SK. Nelze jich ovšem využít pro obrábění žáruvzdorných slitin, kvůli vy-

sokému obsahu niklu. Postupný vývoj cermetů lze rozdělit na 3 generace [8]: 

 První generace cermetů byla omezena na použití TiC-Mo-Ni, avšak nízká hou-

ževnatost a odolnost proti vydrolování, ve srovnání s SK, omezila využitelnost na 

oblast lehkého řezání. V současnosti se tato generace nástrojů již nevyužívá. 

 Druhá generace se zaměřila při vývoji na zlepšení špatných charakteristik hou-

ževnasti a nízké odolnosti proti vydrolování. Ke zlepšení došlo přidáním 

TaC a WC, zlepšením parametrů došlo k rozšíření oblastí využitelnosti cermetu 

na střední hodnoty soustružení a lehké frézování. Oproti prvotnímu využití, kdy 

se používaly cermety k obrábění vysokými rychlostmi, se druhá generace apliko-

vala na obrábění nižší rychlostí a vyšším posuvem. 

 Třetí generaci charakterizuje kombinace TiC-TiN, kde složka TiC byla postupně 

vytlačena nahrazením nitridem, popř. karbonitridem titanu. Zvýšení obsahu TiN 

snížil velikost zrn tvrdé fáze, čímž se zvýšila tvrdost. Ve srovnání s předchozími 

generacemi má nejnižší pórovitost, vyšší houževnatost a odolnost vůči opotřebení 

a vydrolování [8]. 

Obr. 18: Schéma struktury cermetu [8]. 
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2 Současný stav 
V následující části práce proběhne seznámení se se stávající technologií výroby a sezná-

mení s pracovním prostředím. 

2.1 Popis dílu 

Výroba forem je specifickou záležitostí, nejedná se o sériovou výrobu, ale o výrobu 

v řádu jednotek. Tato práce je zaměřena na univerzální problematiku týkající se všech 

forem, a to vrtání hlubokých děr. V současném výrobním procesu dochází k problémům 

nízké životnosti nástroje (dělového vrtáku). Nižší životnost nástroje může být způsobena 

více faktory, mezi hlavní patří nevhodně zvolené řezné podmínky, vibrace vřetena, ne-

vhodně zvolený materiál vrtáku. To v kombinaci s hůře obrobitelným materiálem, ze kte-

rého je vložka formy vyráběna, způsobuje opotřebení nástroje a snížení ostrosti (dochází 

k otupení). Snížení ostrosti nástroje má za následek zvýšení potřebné síly pro proces vr-

tání do materiálu. Zvýšení namáhání, především krutem, posunuje nástroj do oblasti ob-

rábění, pro kterou nebyl nástroj navržen. V důsledku těchto faktorů může docházet 

k lomu nástroje, a tím k ukončení jeho životnosti.  

Forma, na které bylo využito stávající technologie vrtání hlubokých děr, slouží 

pro výrobu automobilového dílu. Na žádost zákazníka nebude výkres, ani podrobný popis 

formy součástí práce. Obr. 19 zobrazuje veškeré díry, které bude třeba vrtat. Technologie 

hlubokého vrtání bude aplikována na díry zobrazené okrovou (béžovou) barvou. Otvory 

ve formě slouží pro ochlazování formy, není zde proto požadavek dosažení vysoké přes-

nosti pro vrtaný otvor. Tolerance pro chladící otvory byly stanoveny ±0,2 mm.  
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Ve formě dochází ke křížení otvorů, avšak vzhledem k délce nástroje a průměru 

díry se nejedná o problém. Délka celokarbidové hlavice nástroje 35 mm je vzhledem 

k průměru díry 12 mm dostačující, aby nedocházelo k vyosení vrtáku při průchodu kol-

mou dírou. Je třeba snížit posuvovou rychlost 5 mm před a 5 mm za průchozí dírou. Tři 

větší díry o průměru 18 mm, nacházející se v svislém směru na obr. 19, se vrtají až po 

vyvrtání děr s menším průměrem. 

Postup vrtání reprezentativní díry na obr. 19 se skládá z předvrtání pilotního ot-

voru vrtákem firmy FUTURO 255560. Nástroj pro hrubování oceli s tvrdostí do 55 HRC 

vyvrtá pilotní otvor do hloubky 50 mm viz obr. 20. Dělový vrták se poté zavede se za-

Obr. 19: Výkres formy v programu WorkNC [30], prázdné šipky odkazují na díry s průměrem 18 mm, 

plná šipka na reprezentativní díru s průměrem 12 mm. 

Obr. 20: Předvrtání pilotního otvoru pro dělový vrták v prostředí WorkNC [30]. 
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pnutým přívodem řezné kapaliny do předvrtané díry a následně se spustí. Řezné pod-

mínky jsou vypsány v následující kapitole. Podmínky jsou neměnné, vyjma křížení děr, 

kdy se sníží posuvová rychlost na polovinu, 5 mm před a za dírou. Celková délka díry je 

167 mm, z toho předvrtaná pilotní díra má 50 mm. Doba obrábění byla stanovena 5 min. 

Obr. 20 zobrazuje pozici vrtáku při dosažení celé délky pilotního otvoru 50 mm. 

Použitý vrták je možné, dle informací od výrobce, využít do maximální délky otvoru 60 

mm. Předvrtaná díra by měla dosahovat na délku minimálně 1,5násobku průměru vrtané 

díry. Vrták FUTURO 255560 má oproti dělovému vrtáku výhodu většího množství ode-

braného materiálu za jednotku času, proto pro časovou úsporu dojde k navrtání větší 

délky pilotního otvoru, než je minimální požadovaná. Obr. 21 zobrazuje nástroj po dosa-

žení plné hloubky 

2.1.1 Materiál současné výroby 

V současné době se využívá pro tvorbu forem ocel s označením W.Nr.1.2343 ESU. 

Chrom-molybden-křemík-vanadová ocel je velmi dobře prokalitelná ocel, s vysokou pev-

ností za tepla a odolná vůči popuštění. Při normálních i zvýšených teplotách prokazuje 

velmi dobrou houževnatost. Velmi dobré vlastnosti vykazuje též u odolnosti vůči vzniku 

trhlinek, tepelné únavy a nízkou citlivost na skokové změny teplot. Před obráběním se 

doporučuje žíhat na měkko. Žíhání probíhá při teplotě v rozmezí 760 až 780°C, podle 

velikosti obvykle 4 h. Následuje pomalé ochlazování v peci. 

Obr. 21: Simulace pozice nástroje po dosažení maximální hloubky díry, prostředí 

WorkNC [30]. 
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2.2 Řezné podmínky 

Řezné podmínky byly stanoveny v programu Walter Machining Calculator, dle údajů od 

dodavatele. Podmínky jsou uvedeny v tab. 4 [31]. 

Tab. 3 : Tabulka řezných podmínek pro stávající výrobu. 

Veličina Hodnota 

Posuv na otáčku 0,04 mm∙ot-1 

Řezná rychlost 25 m∙min-1 

Otáčky 663 ot∙min-1 

Průměr díry 10 mm 

Hloubka díry 167 mm 

Posuvná síla 638,62 N 

Objem odebraného materiálu 3 000 mm3∙min-1 

Krouticí moment 3,04 Nm 

Potřebný výkon 0,21 kW 

Doba obrábění 300 s 

Tlak řezné kapaliny 35 bar 

Tab. 2: Chemické složení oceli [27]. 
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2.3 Současné nástroje 

Stávající technologie vrtání využívá dělového vrtáku od firmy BRT o průměru 10 mm 

a délce volného nástroje 400 mm, čímž splňuje podmínky výrobce pro vrtání bez pod-

pěry. Parametry nástroje a rozměry pod obr. 22 a obr. 23. 

 

Kde:  l2 – celková délka nástroje   [mm], 

 Dc – průměr vrtáku   [mm], 

 l21 – přídavek pro překrytí   [mm], 

 lm – hloubka díry   [mm], 

 l26 – minimální vzdálenost pro odvod třísky [mm], 

 lc – délka vodící stopky    [mm], 

 dm – průměr vodící stopky   [mm]. 

 

Obr. 23: Geometrie řezné hlavy nástroje [29]. 

Obr. 22: Geometrie řezného nástroje [28]. 
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Tab. 4: Geometrie řezné hlavy dle výrobce. 

Symbol Osa A Osa B Osa C Poznámka 

 

−30° +12° +5° >D/4 

 

−30° +20° +6,5° Zkosení 0,4 

 

+20° +12° −5° >D/4 

 

+30° +12° +55°  

 

0° +25° −5°  
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2.4 Strojní vybavení 

K vrtání hlubokých děr se ve firmě ATEK s.r.o. využívá pětiosého CNC centra Hermle 

C52U. Parametry stroje jsou uvedeny v tab. 6. Využití takto výkonného stroje, se jeví 

jako zbytečné. 

 

Tab. 5: Parametry CNC centra Hermle C52U.  

Řídicí jednotka Heidenhain 

Posuvy pracovního stolu 700/1150/1000 mm 

Maximální posuvová rychlost   X-Y-Z; 60-60-55 m∙min-1 

Výkon, krouticí moment 35 kW, 215 Nm 

Maximální otáčky hlavního vřetena 15000 min-1 

Maximální hmotnost obrobku 2 000 kg 

Rozsah otáčení +100°/–130° 

Rozlišení měřícího systému 0,0001 mm 

Maximální délka nástroje 500 mm 

Obr. 24: Pětiosé CNC centrum Hermle C52U. 
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3 Návrh na zefektivnění výroby 
Návrh se skládá z fáze experimentu, kdy proběhne testování rozdílných vrtáků, porovnání 

časové náročnosti, opotřebení břitů a cenových nákladů. V případě zjištění velkých roz-

dílů v použitých technologiích bude navržen způsob výroby, který povede ke snížení ná-

kladů, a tím ke generování zisku. 

3.1 Seznámení se s experimentem 

V rámci experimentu je využito klasického šroubovitého vrtáku pro formy menších roz-

měrů. Do formy o rozměrech 59×180×270 mm bude vyvrtáno 6 chladicích otvorů šrou-

bovitým vrtákem. Sledovanou veličinou bude čas a opotřebení nástroje. V druhé části na 

polotovaru stejného tvaru bude vyvrtán stejný systém chlazení jako u formy s rozdílem 

použití dělového vrtáku. Pokus bude mít za účel poskytnout přehled výše nákladů na vy-

vrtání stejného počtu otvorů dělovým a šroubovitým vrtákem, při ceně strojního času na 

stroji Hermle C52U. Hodinová sazba na tomto stroji je 1.800 Kč.  

Polotovar, na kterém budou provedeny experimenty, má rozměry 59×180×270 

mm. Materiál formové vložky je zvolen stejný jako v současné výrobě 1.2343 ESU. 

Návrhem je, formy disponující otvory pro chlazení do délky nepřesahující 30×D, 

vrtat šroubovitým SK vrtákem. Šroubovitý vrták, i při vyšší pořizovací ceně oproti dělo-

vému vrtáku, zvládne teoreticky čtyřikrát více odebraného materiálu, viz řezné pod-

mínky, za stejnou jednotku času než dělový vrták. To by mělo vést k úspoře strojního 

času v takovém měřítku, že i přes výrazné počáteční náklady, dojde k celkové finanční 

úspoře. Výpočtu úspory je věnována kapitola 4. 

Výhodou klasického šroubovitého vrtáku je sériová výroba, to znamená, že cena 

jednoho vrtáku bude stejná jako při koupi jedno i deseti kusů. Dělové vrtáky, které se 

vyrábí na zakázku, nemají konstantní cenu a při větším odběru dochází ke snížení ceny 

až o 40 %, viz příloha P1 a příloha P2.  
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3.1.1 Navrhovaná výroba 

Pro pokus byla vybrána jednokavitní forma s 12 chladicími otvory, předmětem výroby 

a pokusu bude 6 z nich. Šipkou označené díry na obr. 25 nejsou předmětem pokusu, pro-

tože jejich vrtání nelze uskutečnit šroubovitým vrtákem. Při křížení děr pod úhlem do-

chází při průniku díry k nerovnoměrnému zatížení vrtáku, kdy jedno ostří nástroje je v zá-

běru a druhé nikoliv. Následkem nerovnoměrnosti silového zatížení je zalomení vrtáku 

v díře, což je zcela nežádoucí. 

Pokus se bude skládat z vrtání dvou identických forem, v jednom případě bude 

použit šroubovitý vrták, na druhé formě bude vrtat dělový vrták. Z teoretické části je již 

známo, že dělový vrták nedosahuje takové výkonnosti v odebíraném materiálu, jako kla-

sický šroubovitý, proto bude sledován čas vrtání a porovnána časová diference.  

Jednotlivé díry byly označeny čísly a jejich délky zaznamenány v tab. 7. V pří-

padě vrtání dělovým vrtákem je třeba předvrtat vodicí díru, bude i v experimentu při vy-

užití šroubovitého vrtáku použit odlišný vrták pro předvrtání díry, aby byla zachována 

objektivita experimentu. Pro každou díru je předvrtán pilotní otvor o hloubce 15 mm. 

 

 

 

Obr. 25: Návrh nové formy, označené díry nejsou předmětem pokusu, 

prostředí softwaru WorkNC [30]. 



Návrh na zefektivnění výroby 

38  ÚST FSI VUT v Brně 

Tab. 6: Označení děr a jejich hloubka, viz obr. 26. 

Číslo díry 
Délka (bez 15 mm 

předvrtání) 

1 68 

2 --- 

3 90 

4 115 

5 --- 

6 --- 

7 --- 

8 27 

9 120 

10 90 

11 --- 

12 --- 

Celkem 510 mm 

Rozložení děr z tab. 7 je zobrazeno na obr. 26. Díry, pro experiment jsou světle 

hnědé barvy, ostatní otvory nejsou součástí měření. 

Obr. 26: Označení chladících děr, prostředí programu WorkNC [30]. 
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3.2 Vrtání šroubovitým SK vrtákem  

Vrtání šroubovitým vrtákem přináší možnost rychlejšího vrtání díky dvěma břitům a vět-

šímu posuvu na otáčku.  

3.2.1 Volba vrtáku 

Nástroj byl zvolen od firmy Fraisa a.s., s celkovou délkou nástroje 218 mm, účinná délka 

je 168 mm, průměr je 10 mm viz obr. 27. Řezné podmínky jsou uvedeny v tab. 8. Poři-

zovací cena vrtáku je 5.790 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7: Řezné podmínky pro zkoušený šroubovitý vrták 2. 

Veličina Šroubovitý vrták 

Posuv na otáčku 0,160 mm 

Řezná rychlost 30 m∙min-1 

Otáčky 955 ot∙min-1 

Průměr díry 10 mm 

Celková hloubka děr 510 mm 

Posuvná síla 1771 N 

Objem odebraného materiálu 12 000 mm3∙min-1 

Krouticí moment 7,03 Nm 

Potřebný výkon 0,7 kW 

Doba obrábění 164 s 

Tlak řezné kapaliny 55 bar 

Obr. 27: fotka vrtáku vlevo, vpravo detail špičky 
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3.2.2 Hodnocení poškození 

Po dokončení vrtání SK vrtákem, byl vrták podroben přezkoumání. Toto hodnocení pro-

běhlo v prostorách laboratoře firmy ATEK s.r.o., konkrétně na stroji Baty Micromaster, 

viz obr. 28. 

Měření bylo vyhodnoceno v digitální formě, výsledky jsou zobrazeny na obr. 29. 

Z obr. 29 je patrné minimální poškození ve formě abraze. 

 

3.3 Vrtání dělovým vrtákem 

Při vrtání dělovým vrtákem je použit stejný polotovar jako v kapitole 3.1. 

Obr. 28: Mikroskop Baty Micromaster v laboratoři firmy ATEK s.r.o. 

Obr. 29: Ostří SK vrtáku po vrtání chladících otvorů. 
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3.3.1 Volba dělového vrtáku 

Dělové vrtáky jsou vyráběny na zakázku firmou Brecht-BRT, dle požadavků zadaných 

firmou ATEK s.r.o., liší se délkou stopky, uchycením a rozměry řezné hlavy. Mírné roz-

šíření hlavy, které se snižuje směrem od špičky ke stopce, je uzpůsobeno pro přebrušování 

nástroje. Vyráběny jsou rozdílné průměry na špičce nástroje, mezi nejčastěji volené prů-

měry patří: 

 Ø10,00 mm (viz obr. 30), 

 Ø10,03 mm, 

 Ø10,05 mm. 

Je vhodné koupit více vrtáků s rozdílnými průměry. V případě, že se přebroušený 

vrták o původním Ø10,00 mm znehodnotí, nelze použít průměry vyšší. V opačném pří-

padě, že dojde k znehodnocení vrtáku s průměrem Ø10,05 mm, není problém použít vrták 

s průměrem o pár setin menším. 

 

Cenová nabídka se odvíjí podle počtu kusů, její znázornění je v tab. 9: 

Tab. 8: Cenová nabídka při koupi různého množství kusů, viz příloha P1. 

Počet kusů Cena za kus 

1 ks 2969 Kč/ks 

3 ks 1991 Kč/ks 

5 ks 1733 Kč/ks 

Logicky je nejnižší cena nabízena při koupi nejvíce kusů. Vhodnou volbou se na-

bízí koupě 3 kusů, koupí jednoho kusu vzniká riziko pozastavení výroby při poškození 

jediného nástroje a následné čekání na doručení nového vrtáku. Koupě 5 kusů se jeví jako 

Obr. 30: Vrták firmy Brecht-BRT použitý pro experiment, vpravo detail ostří. 
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zbytečná, pro 1 m vrtané délky děr, navíc cenové zvýhodnění oproti 3 kusům je zanedba-

telné, viz cenová nabídka příloha P1 a příloha P2. 

3.3.2 Řezné podmínky nástroje 

Řezné podmínky byly vybrány dle doporučení udávané výrobcem. Jejich hodnoty jsou 

zaznamenány v tab. 10. Výpočet času byl stanoven teoreticky, pro vrtání 510 mm v kuse. 

Nicméně pro orientační srovnání je tento výpočet dostačující. 

Tab. 9: Řezné podmínky pro dělový vrták. 

Veličina Dělový vrták 

Posuv na otáčku 0,04 mm∙ot-1 

Řezná rychlost 25 m∙min-1 

Otáčky 796 ot∙min-1 

Průměr díry 10 mm 

Hloubka díry 510 mm 

Posuvná síla 626 N 

Objem odebraného materiálu 2 500 mm3∙min-1 

Krouticí moment 2,49 Nm 

Potřebný výkon 0,21 kW 

Doba obrábění 805 s 

Tlak řezné kapaliny 53 bar 

3.3.3 Vrtání chladicích otvorů dělovým vrtákem 

Vrtání dělovým vrtákem proběhlo na stejných 6 otvorech jako u SK vrtáku. Specifikum 

tohoto vrtáku spočívá v již zmíněné změně posuvu v případě křížení otvorů. Výhodou je 

nižší cena. 

3.3.4 Opotřebení po vyvrtání formy 

Postup pro zjištění velikosti opotřebení byl stejný jako v kapitole 3.2.2. Na obr. 31 je 

viditelně uštiplá hrana (na obr. 31 se jedná o horní roh nástroje), tento fakt znesnadní 

následný úkol zjištění životnosti dělového vrtáku.  
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3.4 Srovnání teoretických výsledů 

Ke srovnání nákladů je vycházeno ze zvolených řezných podmínek, neuvažuje se snížení 

posuvu při křížení. Srovnání řezných podmínek z kapitol 3.2 a 4.2 v tab. 11. 

Tab. 10: Srovnání řezných podmínek zvolených vrtáků. 

Veličina Dělový vrták Šroubovitý vrták 

Posuv na otáčku 0,04 mm∙ot-1 0,160 mm∙ot-1 

Řezná rychlost 25 m∙min-1 30 m∙min-1 

Otáčky 796 ot∙min-1 955 ot∙min-1 

Průměr díry 10 mm 10 mm 

Posuvná síla 626 N 1771 N 

Objem odebraného materiálu 2 500 mm3∙min-1 12 000 mm3∙min-1 

Doba vrtání 1 m  1886 s 394 s 

Obr. 31: Dělový vrták po vyvrtání chladících otvorů, prostředí laboratoře 

ATEK s.r.o. 
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Pokud máme zadanou hodinovou sazbu stroje, na kterém se vrtání provádí, lze 

porovnat na základě teoretické hodnoty času vrtání náklady na výrobu. Vzhledem k tomu, 

že výpočet pracuje jen s časy čistého vrtání a neuvažuje posuvy a přesuny, jedná se o čistě 

orientační výpočet. 

Strojní náklady na vrtání stejných otvorů jsou čtyřnásobné, tento teoretický odhad 

bude podroben praktické zkoušce. Náklady na pořízení jsou zobrazeny v tab. 12.: 

Tab. 11: Srovnání cen nástrojů, příloha P1 a příloha P2. 

Vrták Cena 

Šroubovitý SK 5.790 Kč 

Dělový vrták 1.990 Kč 

Rozdíl 3.800 Kč 
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Obr. 32: Srovnání nákladů rozdílných výrob na jednom stroji. 



Návrh na zefektivnění výroby 

45  ÚST FSI VUT v Brně 

Máme-li vypočítány počáteční náklady, řezné podmínky a náklady na vrtání určité 

vzdálenosti, je možné znázornit teoretickou návratnost oproti dělovému vrtáku.  

Z obr. 33 patrné, vrtání šroubovitým vrtákem ze SK má vysoké počáteční náklady, 

avšak nízké náklady na výrobu děr. Dělový vrták je levnější, ale má vyšší náklady na 

výrobu děr. Návratnost investice koupě šroubovitého vrtáku, oproti dělovému, je 5 000 

mm vrtané délky. V další části experimentu tedy bude třeba zjistit, jakou životnost na 

materiálu 1.2343 ESU šroubovitý vrták dosáhne oproti vrtáku dělovému.  

3.5 Vrtání „finiš“ kostek  

Návrh experimentu spočíval ve vrtání maximální dosažitelné délky vrtákem z kapitoly 

3.2 Vrtání šroubovitým SK vrtákem pro určení životnosti vrtáku bez přebrušování. Cílem 

je přesáhnout 5 000 mm vrtané délky, aby bylo prokázána úspora oproti dělovému vrtáku. 

Cílem však není vrták zničit, neboť by nebylo potom možné určit míru jeho poškození. 

Pro určení maximální dosažené délky bude tedy klíčová role mechanického pracovníka, 

aby odhadl maximální životnost vrtáku a zároveň nebyl vrták zničen. 

Obr. 33: Závislost výše nákladů na celkové délce vrtaných děr. 
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3.5.1 Plánovaná výroba 

Vrtání proběhne do kostky materiálu 1.2343 ESU. Poskytnutý blok materiálu o rozmě-

rech 290×215×475 mm bylo třeba ořezat tak, aby nedošlo ke zbytečnému plýtvání mate-

riálu a zároveň aby byla kostka dimenzována na dostatečný počet děr. Na každý vrták byl 

zvolen odhad 6 000 mm vrtané délky. Každou díru bylo třeba předvrtat do délky 15 mm 

pilotním vrtákem, pro vodicí díru. 

Rozměr 6 000 mm na každý vrták je značně naddimenzovaný, ale vzhledem k po-

skytnutému polotovaru bylo na výběr mezi 4 000 mm, což odpovídá 2 řadám, a 6000 mm, 

což odpovídá 3 řadám. Zvoleny proto byly 3 řady. V každé řadě je 31 děr, viz obr. 35. 

Celkový počet děr pro experimentální část je tedy 93. 

Vhodné rozměry polotovaru byly stanoveny na 46×215×475 mm. Kostka je vyšší, 

než je požadovaných 170 mm, avšak její snížení by vedlo ke zvýšení nákladů, vzhledem 

k nutnosti využití dalšího stroje pro její snížení, konkrétně pásové pily.  

3.5.2 Průběh experimentu 

Při dělení materiálu došlo k několika změnám. První změnou byla změna polotovaru pro 

dokončovací kostku. Vlivem omezeného strojního vybavení nebylo možné materiál dělit 

na pásy o délce 475 mm, ale jen příčné pásy o šířce 290 mm. Bylo tedy zapotřebí dvou 

Obr. 34: Parametry vrtaných děr. 

Obr. 35: Návrh dokončovacího vrtání pro CNC centrum. 
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kusů „finiš“ kostky. Tím došlo ke zvýšení nákladů na materiál, zároveň bylo rozhodnuto 

o využití spodní části kostek jako vložek pro formy, tím se celkové náklady opět sníží. 

Další změnou byla změna šířky, z důvodu přídavku na frézování a zachování do-

statečné šířky stěny materiálu, byl přidán přídavek 5 mm. Výsledkem tedy byly 2 kostky 

o rozměrech 51×215×290 mm, viz obr. 36 řezání polotovaru „finiš“ kostek. Díky tomu 

bylo možné poskytnout větší prostor pro vrtání testovacích děr, původní počet 31 řad po 

3 dírách byl zvýšen na 2×54 děr. 

Z obr. 36 je patrné, že z důvodu omezení prostoru nelze poskytnutý polotovar ře-

zat podélně, maximální rozměry řezaného materiálu jsou dány výrobcem 400×200 mm.  

Obě kostky byly manuálně úhlovány na rozměry dle výkresů, aby bylo možné 

jejich upnutí do svěráků CNC Hermle. Úhlování bylo provedeno na ruční frézce a došlo 

k odstranění přídavků k tomuto účelu přidaných. 

3.5.3 „Finiš“ kostka 1 

První „finiš“ kostka byla určena pro šroubovitý SK vrták, přičemž jak již bylo zmíněno 

výše, cílem je vrtat maximální množství děr, aniž by došlo ke zničení vrtáku. Průběžně 

bylo sledováno opotřebení vrtáku po určité vrtané délce, z počátku se jednalo o 900 mm 

vrtané délky, po třetím měření se tento interval zkrátil na 200 mm. Při každé kontrole byl 

Obr. 36: Řezání "finiš" kostek z poskytnutého polotovaru. 
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stroj zastaven a nástroj vyjmut ze stroje. Následovalo zhodnocení životnosti vrtáku dle 

mechanického pracovníka, jehož zkušenosti přesahují 20 let praxe, lze tedy prohlásit jeho 

názor za odborný.  

Uchycení kostek bylo provedeno dle obr. 38. Před samotným vrtáním bylo třeba 

vyvrtat vodicí, resp. pilotní otvory. Pilotní otvory byly vrtány v délce díry 30 mm, což 

splňuje požadavek minimum délky 1,5×D (15 mm). 

Následovala první série vrtání otvorů v celkové délce 900 mm. Po první sérii ne-

bylo zjištěno žádné zvětšující se poškození. Kontrola druhé série odhalila menší oděrky 

na povlaku řezné hrany vrtáku. Třetí série byla poslední, která byla vrtána v délce 900 

mm. Kontrola vrtáku odhalila zvětšující se poškození povlaků na břitu. 

Fotka není dostatečně detailní, aby bylo patrné poškození. Proto po ukončení ex-

perimentu byl vrták brán do laboratoře pro detailnější zhodnocení. Při dalších kontrolách 

bylo pozorováno pouze zvětšující se opotřebení, což vzhledem k obráběnému materiálu 

bylo očekáváno. 

Obr. 38: Špička vrtáku po 3. sérii. 

Obr. 37: Upnutí "finiš" kostky ve stroji Hermle 

C52U. 
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Při poslední sérii došlo k vibraci vrtáku a hrozilo jeho zlomení, proto byl experi-

ment ukončen, a vrták vyjmut ke kontrole. Kontrola odhalila rozsáhlé poničení povlaku 

na obou břitech, oba břity také byly značně otupeny. Další vrtání na doporučení obsluhy 

CNC nebylo provedeno. Celková délka vrtaná na „finiš“ kostce 1 byla 4 700 mm. S dél-

kou 510 mm vrtanou na formě byla překročena požadovaná délka 5 000 mm, konkrétně 

5 127 mm. V laboratoři firmy ATEK s.r.o., byl využit stejný postup měření opotřebení 

jako u dělového vrtáku. Výsledky jsou zobrazeny na obr. 39.  

Jak je patrné, snímky nejsou příliš kvalitní, především z důvodu problematické 

geometrii břitu. Bylo proto rozhodnuto využít prostředí laboratoří FSI VUT, pro získání 

kvalitnějších snímků. Snímky byly pořízeny ve spolupráci s p. Mgr. Jílkem v laboratoři 

ÚST FSI VUT v Brně, viz obr. 40. 

Obr. 39: Břit č. 1, 2 po vyvrtání celkové délky, snímek z laboratoře firmy ATEK s.r.o. 
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Na snímku 40 je patrné poškození vrtáku v oblasti břitu, jedná se v prvé řadě o 

ztrátu povlakované vrstvy, tím se snížila ochrana proti otěru a došlo ke ztrátě geometrie 

břitu. Použitá kostka nebyla 100 % využita, avšak její zbývající kapacita (7 volných pi-

lotních otvorů) je nedostačující pro celý test dělového vrtáku, viz obr. 41. 

Obr. 41: Snímek SK vrtáku, prostředí laboratoře ÚST FSI VUT v Brně. 

Obr. 40: „Finiš“ kostka 1 po dokončení operace vrtání SK vrtákem. 
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3.5.4 „Finiš“ kostka 2 

Druhá z kostek byla připravena pro experiment s dělovým vrták, kontroly probíhaly kaž-

dých 500 mm. První sada děr způsobila značné poškození hlavě vrtáku a od druhé řady 

probíhaly kontroly každých 170 mm, především z důvodu narušené geometrie vrtáku. Na 

konci druhé série (18. děr, viz obr. 42) CNC obsluha nedoporučila další vrtání. Nástroj 

začal vydávat nepříjemný zvuk, který obsluha vyhodnotila jako nepřípustný a experiment 

byl ukončen. Celková vrtaná délka na „finiš“ kostce a formě byla 3 487 mm. 

Nástroj byl po ukončení experimentu nafocen v prostředí laboratoře firmy ATEK 

s.r.o., kvalita opět nedosahovala požadované kvality, viz obr. 43.  

 

Obr. 42: „Finiš“ kostka 2 po ukončení experimentu. 

Obr. 43: Snímek dělového vrtáku, prostředí firmy ATEK s.r.o., na snímku viditelně horší 

kvalita. 
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Bylo proto rozhodnuto o stejném postupu jako u SK vrtáku, focení v laboratoři 

ÚST FSI VUT v Brně, kde snímky dosahovaly značně vyšší kvality a je na nich lépe 

viditelné poškození, viz obr. 44. 

Snímky získané ve školní laboratoři C2FSI VUT v Brně, jsou součástí příloh. 

3.6 Strojní investice 

Využití takto kvalitního stroje pro obyčejné vrtání je velmi neefektivní. Vyjma neefek-

tivnosti je třeba také vzít v potaz délku vrtáku a posuvy pracovního stolu. V ose z dispo-

nuje Hermle posuvem 1000 mm, což při délce nástroje 400 mm nenechává mnoho pro-

storu pro vrtání hlubších otvorů. Při vrtání hlubších otvorů, např. v délce 800 mm, je třeba 

formu obracet. Vysoká hodinová sazba stroje, nutná vyšší kvalifikace mechanického pra-

covníka s vyšší hodinovou sazbou vede ke zdražování ceny na metr vyvrtané délky. Cena 

za metr vyvrtané díry technologií hlubokého vrtání u konkurence se pohybuje v rozmezí 

1.500 až 1.800 Kč. 

Dalším návrhem na zefektivnění je tedy zakoupení staršího stroje, pouze pro účely 

technologie hlubokého vrtání. Jako zajímavý návrh se jeví nabídka od dodavatele Semaco 

Obr. 44: Dělový vrták po ukončení experimentu, prostředí laboratoře ÚST FSI VUT v Brně. 
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tools and software s.r.o., zakoupení repasovaného stroje. Odhadovaná pořizovací cena 

stroje je 450.000 Kč, k tomu je třeba dokoupit technologii pro mazání.  

Technologie hlubokého vrtání vyžaduje mazací systém, ten nabídla firma VMsys-

tem, v ceně 2.200 € (cca 58.000 Kč, viz příloha P3). Systém VM1, viz obr. 45, je čistě 

mechanický, bezúdržbový systém, vhodný i pro obyčejné vrtání a frézování. Další výho-

dou je, že systém nevyžaduje vlastní elektrickou přípojku, znamená to zvýšení bezpeč-

nosti práce a menší požadavky pro obsluhu stroje. Princip fungování je jednoduchý, jedná 

se o směšovač oleje a vzduchu, kdy maximální tlak oleje nesmí přesáhnout 8 atmosfér. 

Tlak vzduchu musí být vždy alespoň o jednu atmosféru nižší, než tlak vzduchu na mano-

metru oleje. 

Správnost nastavení mazání je třeba kontrolovat. Pro kontrolu se používá bílý pa-

pír, který se umístí před špičku nástroje. Na testovaném papíru by se měl objevit do 30 

s olejový „pavouk“. Pokud olej nevychází, popřípadě ho vychází vyšší než požadované 

množství, je třeba regulovat ho pomocí olejového regulačního ventilu. Je zapotřebí nechat 

po provedení regulace nástroj chvíli běžet, aby se množství oleje ustálilo. To platí pro 

případ přesycení olejem i pro případ nedostatečného mazání [30].  

Celkové odhadované náklady jsou tedy 508.000 Kč. Požadovaná doba návratnosti 

investice je 5 let. Odhad hodinové sazby za využití stroje je 500 Kč/hod. Úspory jsou tedy 

nezpochybnitelné, k úsporám je třeba také připočíst uvolnění CNC centra Hermle C52U 

pro další práci. 

 

Obr. 45: Systém mazání pro hluboké vrtání VM1 [30]. 
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4 Technicko-ekonomické zhodnocení  
První část kapitoly se věnuje zhodnocení technickému, druhá část pak zhodnocení eko-

nomickému. V ekonomickém zhodnocení je pozornost věnována především nákupu no-

vého strojního vybavení. 

4.1 Technické zhodnocení 

V této části práce dojde ke zhodnocení dosažených výsledků z hlediska teoretického 

i praktického. 

4.1.1 Vrtání SK vrtákem 

Testování navrhované výroby, vrtání otvorů do délky 30×D šroubovitým vrtákem ze SK, 

byla rozdělena do více částí. V první části byla vrtána forma dle zadání s celkovou délkou 

otvorů 510 mm, viz obr. 46.  

Sledován byl čas vrtání jednotlivých otvorů, který byl následně porovnán s teore-

tickou hodnotou danou řeznými podmínkami. Čas měření byl stopován od chvíle kdy se 

vřeteno dostalo do záběru, až do chvíle, kdy vřeteno přestalo být v záběru. Odchylky mě-

ření jsou dány reakcemi při měření. 

 

 

 

Obr. 46: Vrtání vybraných chladicích otvorů formy SK vrtákem. 
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4.1.2 Vrtání dělovým vrtákem 

Změny posuvu výrazně ovlivnily dobu vrtání chladicích otvorů. Skutečné hodnoty se 

v případě křížení lišily až dvojnásobně, což je nejlépe viditelné u otvoru 4, který protíná 

3 chladicí otvory. Oproti tomu otvor 6, který je slepý, má čas vrtání téměř totožný s časem 

reálným, viz obr. 48. 
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Obr. 47: Srovnání teoretického a naměřeného času vrtání. 
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Obr. 48: Srovnání teoretického a experimentálního času vrtání. 
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4.1.3 Srovnání použitých vrtáků 

Při vrtání bylo cílem porovnat celkové vrtané délky dosažené rozdílnými vrtáky, poté 

vyhodnotit, který z vrtáků je výhodnější používat. Cílová délka pro výhodné používání 

navržené výroby byla 5 000 mm. Z obr. 49 je patrné, že SK vrták tuto délku překonal. Na 

druhou stranu dělový vrták dosáhl pouze délky 3 487 mm. Z výsledku lze prohlásit, že 

navrhovaná technologie vrtání SK vrtákem je výhodnější, oproti stávajícímu vrtání dělo-

vým vrtákem.  

Oba vrtáky lze i nadále používat, ale je třeba odeslat je k přebroušení a novému 

povlakování. U obou vrtáku po přebroušení však platí, že nedosáhnout stejné životnosti, 

jaká byla stanovena před prvním použitím. Udávané snížení životnosti se pohybuje řá-

dově okolo 15 až 20 %.  

Dalším důležitým faktorem životnosti vrtáků je materiál, v případě opakování ex-

perimentu na podstatně měkčím materiálu, lze předpokládat, že dosažené vrtané délky 

budou podstatně větší. 

4.2 Ekonomické zhodnocení 

Tato část práce bude věnována zhodnocení experimentu z ekonomického hlediska. Navr-

žená výroba měla za cíl snížit náklady na vrtání chladících otvorů. Vzhledem k výrazné 

neefektivnosti využití CNC centra Hermle C52U pro hluboké vrtání, byl zpracován návrh 

pro koupi staršího repasovaného stroje, pro jeden účel a to vrtání hlubokých otvorů. K to-

muto návrhu byl zpracován i nákup technologie pro hluboké vrtání VM1.  

Obr. 49: Graf dosažených nákladů při vrtané délce. 
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4.2.1 Náklady na experiment 

Náklady na experiment se skládají ze tří částí, a to: 

 náklady na materiál, 

 náklady na nástroje, 

 strojní náklady. 

Položka strojní náklady obsahuje veškeré výdaje spojené s výrobou a obsluhou 

stroje, k tomuto účelu poslouží hodinová sazba stroje, do času je ovšem nutné započítat 

nejen samotný čas vrtání, ale také čas pro manipulaci s materiálem, přípravou a úklidem. 

Hodinová sazba v kapitole 3.1 je stanovena na 1.800 Kč/hod. Čas byl stanoven, dle délky 

pozastavené výroby, na 4 h. Náklady jsou shrnuty v tab. 13. 

Tab. 12: Seznam cenových nákladů. 

Položka Cena 

Dělový vrták 1.990 Kč 

Šroubovitý SK vrták 5.790 Kč 

Strojní náklady 7.200 Kč 

Cena polotovaru 2.217 Kč 

Kostka „finiš“ 4.284 Kč 

Celkem 21.481 Kč 

Z obr. 50 je zřejmé, největší položkou cenových nákladů je využití stroje.  

dělový vrták
10%

šroubovitý HM 
vrták
28%strojní náklady

35%

polotovar cena
6%

"finiš" kostka
21%

Cenové náklady

dělový vrták

šroubovitý HM vrták

strojní náklady

polotovar cena

"finiš" kostka

Obr. 50: Rozložení cenových nákladů. 
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Další, druhou nejvyšší položkou, je šroubovitý celokarbidový vrták. Tato položka 

je však relativní, protože vrták lze po ukončení experimentu přebrousit a se sníženou ži-

votností opět použít. Stejný postup lze aplikovat i na dělový vrták. 

V celkovém výsledku je třeba uvažovat skutečnost, že nástroje jsou započítány 

dvakrát. Hodinová sazba každého ze strojů v sobě nese náklady na nástroje. Nicméně pro 

účely srovnání efektivnosti je třeba tyto ceny uvážit zvlášť. 

4.2.2 Návrh investice 

Investice se skládá z koupě staršího repasovaného stroje a technologie umožňující hlu-

boké vrtání. Odhad výpočtu návratnosti v závislosti na rozdílu hodinové sazby stroje 

a mechanického pracovníka, oproti pořizovací ceně stroje. 

𝑁 =
č

ú
=

 

 
= 407,692  (4.1) 

Kde: Nh – návratnost investice   [hod], 

 ppoč – počáteční náklady   [Kč], 

 púsp – úspora oproti původnímu stavu  [Kč∙hod-1]. 

Uvažuje-li se 2 směnný provoz, 8 pracovních hodin každá směna, získá se návrat-

nost investice v pracovních dnech ve tvaru: 

𝑁 = =
,

= 25,480  (4.2) 

Kde: Nd – návratnost investice   [pracovních dnů] 

 s16 – počet hodin v pracovním dnu  [hod/den] 

Tab. 13: Seznam nákladů a úspor investice. 

Parametry Hermle C52U Nový stroj 

Počáteční náklady – 508.000 Kč 

Hodinová sazba stroje 1.800 Kč 500 Kč 

Úspora hodinová 1.300 Kč 

Návratnost  408 h 

V pracovních dnech (2 směnný provoz) 26 dnů 
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Pokud se uváží přidaná hodnota vytvořená na uvolněném stroji Hermle, návrat-

nost bude ještě rychlejší. Ve srovnání s požadavkem na návratnost investice v horizontu 

5 let, se návratnost v rámci měsíců jeví jako výhodná investice.  

Reálné využití stroje však nikdy není 100% shodné s teoretickým výpočtem, 

přesto návratnost investice v rámci 2 měsíců při 50% využití by měla být faktorem pře-

svědčujícím o nákupu stroje.  

V současné praxi je využití stroje Hermle C52 pro vrtání v průměru 44 h měsíčně. 

Proto je stanoven výpočet návratnosti pro konkrétní vytížení vlastní výroby (vlastní vý-

robou je myšlena výroba forem pro lisovnu, neuvažuje se přijímání externích zakázek na 

hluboké vrtání): 

𝑁 ě =
ě

=
,

= 9,2658    (4.3) 

Kde: Nměs – návratnost investice  [měsíce], 

 směs – měsíční využití stroje  [hod]. 

Ze vztahu 5.3 vyplývá, že při aktuálním stavu výroby se návratnosti firma dočká 

za 9 měsíců. Konkrétně měsíční úspora činí: 

𝑝 ě = 𝑠 ě ∙ 𝑝 = 44 ∙ 1300 = 57 200    (4.4) 

Kde: pměs – měsíční úspora [Kč]. 

Měsíční úspora okolo 60.000 Kč není zanedbatelná a tento návrh byl předán ve-

dení s doporučením k investici. Další parametr, který nebyl uvažován, je zisk externích 

zakázek na hluboké vrtání. Tento fakt může uspíšit návratnost a vést ke zvýšení celkového 

obratu firmy. 
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5 Závěr 

Diplomová práce si klade za cíl dosáhnutí zefektivnění výroby chladících otvorů lisova-

cích forem. Teoretická část práce zpracovává základní pojmy a znalosti nutné pro vrtání. 

Mezi základní znalosti patří správná volba technologie, stroje a chlazení, resp. mazání. 

Byly shrnuty základní technologie vrtání děr: 

 vrtání šroubovitým vrtákem, 

 vrtání kopinatým vrtákem, 

 vrtání STS a BTA, 

 vrtání ejektorovým vrtákem, 

 vrtání dělovým, hlavňovým vrtákem. 

V další části práce byla popsána současná metoda výroby. Výroba se skládá z vy-

užití dělového vrtáku a pětiosého CNC centra Hermle C52U. Popsán byl také současně 

využívaný materiál pro vložky lisovacích forem 1.2343 ESU.  

Praktická část spočívala v testování dělového a šroubovitého SK vrtáku. Rozdílná 

cena a odlišné řezné podmínky poskytly prostor pro hypotézu, že dražší vrták může vést 

k úspoře vzhledem k nižším nákladům na výrobu. 

Hypotéza byla testována ve dvou částech, pro každý vrták stejný. Nejprve byly 

vyvrtány chladicí otvory na polotovarech a poté byly vrtány tzv. „finiš“ kostky, s cílem 

dosáhnout co největší vrtané délky. Podmínkou potvrzení hypotézy bylo dosáhnout SK 

vrtákem celkové délce 5 000 mm. Požadovaná délka byla dosažena, šroubovitý SK vrták 

zvládl celkovou délku 5 127 mm. Dělový vrták oproti tomu zvládl celkových 3 487 mm. 

V obou případech došlo k ukončení testování, aby nedošlo ke zničení vrtáku. Lze tedy 

prohlásit, že otvory nepřesahující 30×D je výhodnější vrtat šroubovitým SK vrtákem. 

S faktem, že lom vrtáku může nastat i z jiných důvodů než je ztráta geometrie 

břitu, se tato práce nezabývá. Teoreticky může lom nastat i z důvodu materiálové vady 

vrtáku, tento fakt však nelze v současných podmínkách odhalit ani prokázat. Řešením by 

mohlo být opakování pokusu v dostatečném množství, pro získání většího souboru dat, a 

ten podrobit statistické analýze, avšak vzhledem k vysoký nákladům, by opakování po-

kusů nebylo v současné době vhodným ekonomickým řešením. 
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Po experimentální části a srovnání nákladů na výrobu hlubokých děr došlo k zá-

věru, že současná výroba je neefektivní. Návrh na zefektivnění výroby obsahoval inves-

tiční nákup stroje na vrtání hlubokých děr a technologii v ceně 508.000 Kč. Teoretická 

návratnost byla vypočtena na 408 výrobních hodin, což při 2 směnném provozu odpovídá 

26 dnům. V současném výrobním procesu, odpovídající 44 hod měsíčně, je návratnost 

investice necelých 10 měsíců.  

Lze tedy prohlásit, že nejlepším návrhem zefektivnění výroby dojde přesunem 

současné výroby z drahého CNC centra Hermle C52U, na levnější stroj. Především uvol-

nění tohoto stroje pro operace vyžadující víceosé obrábění je faktorem, svědčícím ve pro-

spěch koupě navrhovaného stroje.  

Diskuze nabízí otázku chybějící cenové nabídky stroje. Z důvodu konkurenčního 

prostředí a neutajené práce není cenová nabídka součástí práce a cena je stanovena pouze 

jako orientační. 

Všechny cíle diplomové práce byly splněny. 
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Seznam použitých zkratek 
Zkratka Význam 

BTA Boring and Trepanning  

C Uhlík 

CNC Computer Numerical Control 

FSI Fakulta strojního inženýrství 

HRC Tvrdost dle Rockwella 

Mo Molybden 

Ni Nikl 

PD Polykrystalický diamant 

PKNB Polykrystalický Kubický Nitrid Boru 

SK Slinutý karbid 

STS Single Tube System 

Ta Tantal 

Ti Titan 

ÚST Ústav strojírenské technologie 

VBD Výměnná břitová destička 

VUT Vysoké učení technické 
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Seznam použitých symbolů 

Symbol Jednotka Popis 

Ad [mm2] průřez třísky 

D [mm] průměr vrtané díry 

Dc [mm] průměr vrtáku 

E [MPa] modul pružnosti materiálu 

Fkr [N] vzpěrná kritická síla 

Jp [mm4] kvadratický moment průřezu 

L [mm] délka vrtáku 

Mk [N∙mm] krouticí moment 

Nd [pracovních dnů] návratnost investice 

Nh [hod] návratnost investice 

Nměs [měsíce] návratnost investice 

Pfe [-] pracovní boční rovina 

Wk [mm3] průřezový modul 

d [mm] průměr předvrtané díry 

dm [mm] průměr vodící stopky 

l [mm] délka prutu 

l2 [mm] celková délka nástroje 

l21 [mm] přídavek pro přesah 

l26 [mm] minimální vzdálenost pro odvod třísky 

lc [mm] délka vodící stopky 

lm [mm] hloubka díry 

lred [mm] redukovaná délka prutu 

pměs [Kč] měsíční úspora 

ppoč [Kč] počáteční náklady 
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púsp [Kč∙hod-1] úspora oproti původnímu stavu 

s16 [hod/den] počet hodin v pracovním dnu 

směs [hod] měsíční využití stroje 

ν [°] úhel celkové rychlosti 

vc [m∙min-1] řezná rychlost 

ve [m∙min-1] celkový rychlost řezného pohybu 

vf [m∙min-1] rychlost posuvu 

α [-] koeficient dle způsobu uchycení 

φ [°] úhel řezné rychlosti 

λ [°] úhel stoupání šroubovice 

ρex [mm] vzdálenost osy od krajního vlákna 

τk [MPa] napětí v krutu 
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Příloha P1    cenová nabídka pro dělový vrták 

Příloha P2    cenová nabídka pro SK vrták 

Příloha P3    cenová nabídka pro VMSystem 

Příloha P4  obrazová dokumentace z labora-

toře ÚST FSI VUT 


