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ABSTRAKT 
Diplomová práce v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá 
návrhem technologie kusové výroby dvou kusů nástroje pro tváření za studena z materiálu       
X 45 NiCrMo 4, norma W. Nr materiál číslo 1. 2767. Výroba je poptávková a tedy i zkušební, 
protože zadaný nástroj se ještě nevyráběl. V práci je popsán rozbor vyráběné součásti, popis 
použitého materiálu, popis použitých dostupných technologií a návrh technologie výroby. 
Výroba bude zahrnovat tyto metody: soustružení, tepelné zpracování, broušení, 
elektroerozivní hloubení a leštění. 

Klí čová slova 

Návrh, výroba, tvářecí nástroj 

 
ABSTRACT 
This dissertation in the engineering study of the Engineering technology deals with the 
proposal of the unit production technology of two pieces of the tool for cold forming of  the 
material X 45 NiCrMo 4, standard W. Nr material number 1. 2767. The production is on the 
demand and is therefore trial, because the specified tool has not been till now fabricated. The 
thesis describes an analysis of manufactured components, as well as a description of the 
material used, a description of the available technologies that were used and a design of 
production technology. The production will include these methods: turning, grinding, electro 
erosive deepening and polishing. 

Key words 

Design, production, forming tools 
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ÚVOD 
Dostal jsem zajímavou nabídku na zkušební výrobu nástroje pro tváření za studena. Jedná se 
o dva kusy průtlačnic pro tváření za studena (Obr. 1). Ve strojírenské výrobě už podnikám od 
roku 2010 a tato nabídka je zajímavá z toho důvodu, že se jedná o přesné výrobky, které se 
musejí obrábět při dokončování v ochranném kroužku tzv. „bandáži“, protože nejsou 
dostupné rozměry funkční části průtlačnice, tzn. tvarové dutiny v rozlisovaném stavu 
z ochranného kroužku. Proto bude výroba velice komplikovaná. Průtlačnice slouží pro výrobu 
čepu do traktorů a nakladačů Italské firmy Carraro Drive Tech SpA. Cílem diplomové práce 
je navrhnout technologii výroby tak, aby poptávané kusy průtlačnic po vyrobení byly funkční 
a při výrobě protlačků se nevyráběly neshodné výrobky s výkresovou dokumentací firmy. 

  

Obr. 1 Průtlačnice pro tváření za studena.  
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1 SPEKTRUM VYRÁB ĚNÝCH SOUČÁSTÍ 
V této kapitole je popsána historie firmy, zaměření směru firmy na trhu ve strojírenském 
průmyslu a také představení strojů, které firma využívá k výrobě.   

1.1 Historie 

Založení firmy Lukáš Svoboda se datuje k roku 2010 v Brně, kdy jsem přestoupil z denní 
formy studia na formu studia dálkového na základě nabídky strojírenské výroby. Předmětem 
podnikání je strojírenská kusová výroba a zprostředkování obchodu a služeb ve strojírenství. 

1.2 Výrobky 

Výroba, kterou se firma zabývá, je zaměřena na kusovou zakázkovou výrobu. Vyráběné 
výrobky, jsou nejčastěji nástroje pro tváření, dílce pro energetický průmysl a součásti pro 
automobilový průmysl. Do výroby, dle poptávky, firma přijímá dílce na broušení, leštění, 
soustružení, frézování, elektroerozivní obrábění a to objemové obrábění (hloubení dutin) a 
drátové řezání. Firma zajišťuje buď kompletní výrobu daných součástí i s nákupem materiálu, 
včetně dopravy výrobků k zákazníkovi, nebo zajišťuje pro zákazníky pouze jednotlivé 
operace, které si zákazník vyžádá.  

1.3 Stroje používané k výrobě 

Firma využívá několik strojních zařízení pro výrobu a měření. Jelikož firma nemá v majetku 
žádné vlastní stroje, pronajímá si je i s obsluhou. Spektrum používaných strojů k výrobě a 
měření je následující: CNC soustruh MORI SEIKI NL3000 (Obr. 1. 1), karuselová bruska 
BERTIEZ (Obr. 1. 2), univerzální hrotový soustruh SV 18R, vertikální obráběcí centrum 
HAAS VF 3YT (Obr. 1. 4), obráběcí centrum pro EDM Agie Charmilles F05 550SP (Obr. 1. 
5), CNC brusku na válcové plochy Tachella trade 1023 CNC (Obr. 1. 6), elektroerozivní 
obráběcí stroj Fanuc Robocut α – 1iC (Obr. 1. 7), horizontální bruska GSRH 600-ASD (Obr. 
1. 8), gravitační pásová pila na kov Pegas 240 x 280 GH-R (Obr. 1. 9), ruční třísouřadnicový 
měřící stroj Mitutoyo Crysta-plus M544 (Obr. 1. 10), profiloměr a drsnoměr Surfcom 1900SD 
(Obr. 1. 11), laserový gravírovací stroj (Obr. 1. 12).  

Obr. 1. 1 CNC Soustruh MORI SEIKI NL3000.        Obr. 1. 2 Karuselová bruska BERTIEZ VG140. 
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Obr. 1. 3 Univerzální hrotový soustruh SV 18R.        Obr. 1. 4 Vertikální obráběcí centrum HAAS VF  
              3YT. 

Obr. 1. 5 Obráběcí centrum pro EDM Agie Char-     Obr. 1. 6 CNC bruska na válcové plochy Tachella 
milles F05 550SP.            trade 1023 CNC. 

Obr. 1. 7 Elektroerozivní obráběcí stroj Fanuc           Obr. 1. 8 Horizontální bruska GSRH 600-ASD. 
Robocut α – 1iC.            
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Obr. 1. 9 Gravitační pásová pila na kov Pegas         Obr. 1. 10 Ruční 3D měřící stroj Mitutoyo 
240 x 280 GH-R.             Crysta – plus M544. 

Obr. 1. 11 profiloměr a drsnoměr Surfcom         Obr. 1. 12 Laserový gravírovací stroj. 
1900SD .  
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2 ROZBOR SOUČÁSTI 
Rozbor součásti se skládá z charakteristiky materiálu použitého pro výrobu, včetně 
chemického složení (Tab. 2. 1), popisu doporučeného použití a vhodnosti materiálu pro 
výrobu výrobku. Součástí je i volba polotovaru zvoleného pro výrobu průtlačnic a funkční 
rozbor součásti, kde jsou popsány funkční části výrobku a jeho účel. 

2.1 Charakteristika materiálu 

Použitý materiál je označován normou DIN 17750 X 45 NiCrMo 4, norma W. Nr číslo 
materiálu 1.2767. Jeho ekvivalentní označení v ČSN 19655. Norma ČSN již není platná a je 
zrušena bez náhrady k 06/2002. 

Materiál se používá na výrobu nástrojů pro tváření za studena i za tepla. Barevné označení: 
hnědá – oranžová - červená a to je chrom – nikl – wolfram - molybdenová ocel s velkou 
prokalitelností ke kalení na vzduchu, zvlášť dobrá houževnatost při poměrně vysoké tvrdosti, 
zvlášť dobrá odolnost proti namáhání tlakem, rázy údery, velmi dobrá odolnost proti 
opotřebení, poměrně dobrá stálost rozměrů při tepelném zpracování (kalení na vzduchu), 
poněkud obtížnější tvárnost za tepla, poněkud snížená obrobitelnost v žíhaném stavu. Tato 
ocel je vhodná na nástroje pro tváření: nejvýše namáhané nástroje pro tváření za studena, jako 
průtlačnice apod., nástroje s hlubokými dutinami na ražení a kalibrování, nesymetrické 
nástroje na protlačování (nejvýše namáhané přídavným namáháním ohybem). Malé zápustky 
a podobné nástroje pro práci za tepla vyžadující při vysoké tvrdosti také vysokou 
houževnatost (hluboké tvary, tváření materiálu, vysoké pevnosti). Materiál je vhodný i pro 
střižné nástroje na větší tloušťky, nože nůžek na sochory, čelisti k tažení materiálu, masivní 
razící a ohýbací nástroje, formy na plasty a na výrobu plechových krytů. Tento materiál je 
obzvláště vhodný k leštění, dezénování a k elektroerozivnímu obrábění [1]. 

Tab. 2. 1 Chemické složení materiálu podle atestu. 

C Si Mn P S Cr Mo Ni   

0,45 0,25 0,34 0,009 0,002 1,24 0,15 3,87 % 

2.2 Zvolený polotovar výrobku 

Polotovar je zvolený jako přířez tyče kruhové Ø172 x 650 mm (Obr. 2.1, Obr 2. 2), který 
bude dále dělen na dva přířezy Ø172 x 325 mm. Průměr polotovaru je volen nejbližší vyšší 
průměr, který je dodáván dodavatelem materiálu. Přídavek na čelech činí z každé strany 2,5 
mm a je plně dostačující na zarovnání čel a přídavku na obrábění po vakuovém kalení. 
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Obr. 2. 1 Polotovary výrobku.            Obr. 2. 2 Polotovary výrobku popis.  

2.3 Funkční rozbor součásti 

Vyráběná průtlačnice slouží k výrobě čepů do traktorů (Obr. 2. 3) pro firmu Carraro Drive 
Tech SpA v objemu 6000 kusů za rok. Tváření za studena probíhá o teplotě kolem 150 °C a 
vyráběná průtlačnice je používána jako pátá tvářecí operace. Průtlačnice není povlakovaná, a 
to z důvodu, že by při povlakování povlaku PVD, nebylo možné napovlakovat pracovní část 
průtlačnice, protože platí pravidlo, že maximální hloubka povlaku v dutině je rovna průměru 
povlakované součásti. To znamená, že by pracovní část nástroje byla napovlakovaná pouze 
z části. 

Průtlačnice je při tváření zalisovaná v ochranném kroužku tzv. „bandáži“, který má několik 
funkcí. Slouží jako ochrana proti roztrhnutí nástroje a to znamená, že plní funkci i z hlediska 
bezpečnosti práce, dále slouží jako ochrana k nepřekročení radiálních napětí při tváření a 
následnému poškození nebo destrukci nástroje. Kroužek (Obr. 2. 4) má samosvorný kužel pod 
úhlem 1 °, aby průtlačnice nevyjela při tváření. Je vyroben z materiálu DIN 17750 X 45 
NiCrMo 4, W. Nr číslo materiálu 1.2767 a zušlechtěn na 40-44 HRC. Podle velikosti 
průtlačnice jsou kroužky buď jednodílné, nebo jako v případě vyráběné průtlačnice, 
dvoudílné.  

Funkční částí nástroje je tvarová dutina o Ø90,5H7 a dále Ø58,9-0,03 mm, Ø59,3+0,1 mm a 
také tvarový nos. Dutina musí být při dokončování vyráběna v zalisovaném stavu 
v ochranném kroužku z důvodu neznalosti rozměrů, na které by se měla průtlačnice vyrábět 
v rozlisovaném stavu z kroužku, protože se nedá předpokládat, co se stane s rozměry po 
zalisování, pokud by se dutina průtlačnice vyráběla hotově v nezalisovaném stavu. 

Průtlačnice musí být dále po obrábění na hotovo vyjmuta z bandáže a dutina musí být celá 
leštěna z Ra 0,4 a Ra 1,6 do zrcadlového lesku z důvodu předejití zadírání vstupního 
materiálu s průtlačnicí. Tím by mohlo dojít, jak ke znehodnocování protlačků, tak ke 
znehodnocení nástroje jako je vytrhávání materiálu průtlačnice a následné rýhy a trhliny na 
leštěných plochách. 

Polotovar protlačku je před vložením do nástroje mýdlován a to dvěma vrstvami a jednou 
fosfátován. Fosfátování má za úkol udržet na polotovaru mýdlovou vrstvu. 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 15 

  

 Obr. 2. 3 Protlaček.                                                       Obr. 2. 4 Ochranný kroužek tzv. „bandáž“. 
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3 POUŽITÉ TECHNOLOGIE P ŘI VÝROBĚ PRŮTLA ČNIC 
Navržené technologie pro použití při výrobě průtlačnic jsou navrženy podle firmou 
dostupných technologických možností strojírenské výroby a jsou teoreticky popsány s vazbou 
na vyráběné součásti v následujících podkapitolách. 

3.1 Technologie třískového obrábění 

Definice třískového obrábění je silové působení nástroje na obrobek, při jehož působení 
vzniká odpad přestavující třísky odebraného materiálu. Třísky jsou vedlejší produkt řezného 
procesu a jejich technologické charakteristiky významně vypovídají o průběhu procesu řezání, 
jak z hlediska odvodu tepla z místa řezu, tak i o jejich řízeném odchodu z místa styku nástroje 
s obrobkem. Pro třískové obrábění se rozdělují nástroje, kterými obrábíme následovně:   

Nástroje s definovanou geometrií břitu např. nástroje pro soustružení, frézování, vrtání apod. 
U těchto nástrojů jsou třísky z obrobku odebírány za přesně definovaných podmínek, které 
rozhodují o jejich tvaru a velikosti. I když smyslem procesu obrábění je odřezáváním třísky 
upravit obrobek do požadovaného tvaru s danými rozměry a kvalitou povrchu, musí třísky 
vyhovovat jedné konkrétní aplikaci a náročným podmínkám při obrábění na dnešních 
výkonných CNC strojích. Jinak by se velké množství dlouhých třísek velmi rychle zamotalo a 
vytvořilo by v pracovním prostoru nepřehlednou změť vzájemně propletených třísek. To by 
ohrozilo proces obrábění a mohlo by to být nebezpečné nejen pro obsluhu, ale i pro obráběné 
součásti. O utváření třísky značně rozhoduje obráběný materiál, úhel nastavení a poloměr 
špičky nástroje, dále pak řezné podmínky obrábění a utvařeče třísek. 

Nástroje s nedefinovanou geometrií břitu jako jsou například brousicí kotouče a honovací 
kameny apod. [2, 3]. 

3.1.1 Soustružení 

Soustružení je obráběcí metoda používaná pro zhotovení součástí rotačních tvarů, většinou 
pomocí jednobřitých nástrojů různého provedení. Proces řezání lze popsat obrázkem (Obr. 3. 
1) jedná se o kombinaci dvou pohybů: rotace obrobku a posuvu nástroje. V některých 
aplikacích může obrobek stát a pohybuje se nástroj, ale základní princip je vždy stejný. Posuv 
nástroje může být ve směru osy obrobku, což znamená, že bude snížen průměr součásti. Nebo 
může posuv nástroje probíhat směrem ke středu, na jednom konci součásti, což znamená 
osoustružení a zarovnání čela (Obr. 3. 2). Posuv je často i kombinovaný. To vede k vytvoření 
kuželového nebo zakřiveného povrchu, a v této oblasti nabízejí dnešní CNC řídící jednotky 
soustruhů mnoho programovatelných možností. Z mnoha hledisek představuje soustružení 
nejjednodušší způsob obrábění a také nejužívanější metodu obrábění ve strojírenské praxi. 
Protože je využíváno nejčastěji, je dnes soustružení vysoce optimalizovaným procesem 
obrábění, při němž je v každé aplikaci nutno důkladně zvážit mnoho faktorů [2, 3]. 

Obecně se dá říct, že při soustružení je nástroj s obrobkem v kontaktu jen v jednom bodě, liší 
se použitý proces podle tvaru a materiálu obrobku, typu operace, podmínek, požadavků, 
nákladů, atd., které rozhodují o řadě ukazatelů řezného nástroje. Dnešní soustružnické 
nástroje jsou pečlivě navrhované a vycházejí z desetiletých zkušeností vývoje a výzkumu. Od 
mikrogeometrie a materiálu nástroje v místě záběru, přes základní tvar a upnutí VBD, až po 
držák nástroje, stopkového nebo modulárního typu, zvládají dnešní nástroje dynamiku 
obrábění kovů tak, jak to před několika desetiletími nabylo přestavitelné. Řada principů, které 
platí pro jednobodové obrábění, platí i pro jiné metody kovoobrábění, například vyvrtávání, i 
pro vícebodové metody s rotujícím nástrojem, jako je frézování. Rozlišuje se několik 
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základních typů soustružnických operací, z nichž každá vyžaduje speciální typy nástrojů, 
pokud má být prováděna maximálně efektivně [3].  

Obrobek tvoří nejčastěji tyčový materiál, v jiných vhodných případech odlitek nebo výkovek. 
Při soustružení je možné obrábět vnější i vnitřní válcové, kuželové a tvarové plochy, vytvářet 
vnější a vnitřní zápichy i závity, vyvrtávat a vystružovat. Na soustruhu dále můžeme 
vykonávat operace jako válečkování, hlazení a leštění [4].  

 
Obr. 3. 1 Směry pohybu při obrábění a plochy obrobku [2]. 

 

Obr. 3. 2 Soustružení a čelní obrábění jako axiální a radiální pohyby nástroje [3]. 

3.1.2 Broušení 

Broušení je požívaná metoda obrábění nástrojem s nedefinovanou geometrií břitu, zejména 
pro součásti s vyššími požadavky na přesnost rozměrů, tvaru a jakost povrchu. Lze je 
charakterizovat jako hromadné rychlostní mikrořezání povrchových vrstev těles s velmi 
jemnými zrny brusiva. Řadí se do abrazivních metod obrábění, které jsou typické použitím 
nástrojů s nedefinovanou geometrií břitu. Zrna brousicího kotouče musejí splňovat podmínku 
vysoké tvrdosti. Řeznými elementy brousicího nástroje jsou zrna abrazivních materiálů [5, 6]. 

Tvorba třísky při broušení je charakterizována specifickými podmínkami, a také tvorba 
obrobeného povrchu je jimi ovlivněna. V důsledku velkých plastických deformací a vnějšího i 
vnitřního tření se určitá část třísky ohřeje natolik, že roztaví a vytvoří kapky kovu nebo shoří. 
To se projevuje jiskřením a jiskrami, které odlétávají od místa kontaktu brousicího kotouče 
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s obráběným materiálem. Model záběru vázaného zrna brusiva je zobrazen na obrázku (Obr. 
3. 3) [6]. 

Jednotlivá brousicí zrna mají nepravidelný geometrický tvar, vysokou tvrdost a odolnost proti 
teplotě, nepravidelné zaoblení ostří rn řádu několika tisícin milimetrů. Brousicí zrna mají 
zpravidla negativní úhel γn a poměrně velký úhel hřbetu αn. Za řeznou rychlost při broušení se 
považuje obvodová rychlost brousicího kotouče, která je vzhledem k ostatním metodám 
obrábění relativně vysoká. Rychlost posuvu obrobku nebo kotouče mají na rychlost řezného 
pohybu vc zanedbatelný vliv [6]. 

 
Obr. 3. 3 Model záběru brousicího zrna vc - řezná rychlost, vf – posunová rychlost, γn - normálný úhel 
čela, αn - normálný úhel hřbetu, rn – poloměr zaoblení ostří, 1 – brousicí kotouč, 2 - brousicí zrno, 3 – 

obráběná plocha, 4 - obrobená plocha [6]. 

3.1.2.1. Rozdělení broušení 

Proces broušení lze realizovat různými metodami a rozděluje se dle různých kritérií. Dle typu 
brousicího nástroje se rozlišuje na broušení vázaným brusivem a broušení volným brusivem. 
Vázané pevné brusivo představuje zrna brousicího materiálu, která jsou spojena pojivem do 
určitého tvaru kotouče nebo segmentu. Podle tvaru broušené plochy a jejího vytváření se 
broušení rozděluje na: 

- Broušení rovinných ploch (Obr. 3. 4), 

- broušení válcových ploch tzv. broušení do kulata (Obr. 3. 5), 

- broušení tvarových ploch. 

Dále se pak broušení rozděluje podle funkční části kotouče na obvodové broušení, při kterém 
probíhá broušení obvodem kotouče a čelní broušení, při kterém probíhá broušení čelem 
kotouče (Obr. 3. 6). Další dělení broušení je podle polohy obrobku vzhledem k brousicímu 
kotouči, a to je broušení vnějších ploch součásti a broušení vnitřních ploch součásti. U 
broušení volným brusivem zrna brousicího média nejsou stmelena pevným pojivem a 
vyskytují se ve formě prášku. Používají se zejména pro broušení kapalinou, lapování a 
podobné [5]. 
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 Obr. 3. 4 Rovinné broušení [5].                                      Obr. 3. 5 Broušení do kulata [5]. 

 

Obr. 3. 6 Čelní broušení [5]. 

3.1.3 Řezné a brousicí materiály, nástroje  

3.1.3.1 Řezné materiály a nástroje pro soustružení 

Řezné materiály jsou v současné době výsledkem intenzivních vývojových prací. Operace 
obrábění řeznými nástroji, které například v roce 1900 vyžadovali 100 minut, trvají v dnešní 
době méně než jednu minutu. Lze říci, že vývoj dnešních řezných materiálů patří k faktorům, 
které významně přispěly k výkonnosti dnešního moderního světového průmyslu [7]. 

Nástroj řeže kov, protože je ostřejší a tvrdší než obrobek. Současná situace v oblasti vysoké 
produktivity je mnohem komplexnější. Nástroj vhodný pro jednu operaci obrábění, musí být 
proto kombinací geometrie břitu a řezného materiálu, která musí zohledňovat následující 
základní faktory: 

- Druh operace obrábění, 

- materiál a tvar obrobku, 

- obráběcí stroj, 

- řezné podmínky,  

- požadovanou jakost povrchu, 

- stabilitu technologie obrábění, 
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- náklady na obrábění. 

K uvedeným faktorům patří ještě další a to zda se jedná o hrubovací nebo dokončovací 
operace, kontinuální nebo přerušovaný řez a záleží také na tom jaké jsou přídavky na 
obrábění. [7] 

Nejpoužívanějšími řezným nástroji jsou v dnešní době výměnné břitové destičky, které se 
upevňují do vhodných držáků. 

Výměnné břitové destičky se vyrábějí z těchto materiálů: 

Slinutý karbid  – je produktem práškové metalurgie a obsahuje tvrdé částice karbidu, které 
jsou velmi tvrdé a jsou vázány kovovým pojivem. Mezi nejdůležitější patří karbid wolframu 
(WC), karbid titanu (TiC), karbid tantalu (TaC) a karbid niobu (NbC). Jako pojivo se ve 
většině případů používá kobalt (Co). Uvedené karbidy mohou i bez kovového pojiva tvořit 
slinutý karbid, protože jsou navzájem rozpustné. Velikost tvrdých částic se pohybuje 
v rozmezí 1 až 10 µm a jejich množství tvoří 80 až 95 % celkového objemu řezného 
materiálu. Slinutý karbid má velmi širokou oblast použití a je s úspěchem nasazován pro 
obrábění většiny materiálu jak už v podobě nepovlakované, tak také opatřený povlakem 
z moderních tvrdých materiálu jako jsou TiN, TiCN a Al2O3 [7]. 

Cermety – cermet je společný název pro všechny tvrdé kovokeramické materiály, u nichž 
jsou tvořeny karbidem titanu (TiC), karbonitridem titanu (TiCN), nebo nitridem titanu (TiN), 
jakož i karbidem wolframu (WC). Název znamená CERamic-METal – to znamená keramické 
částice s kovovým pojivem. Je sporné, je-li cermet produkt práškové metalurgie tudíž 
slinutým karbidem, nebo jsou-li všechny slinuté karbidy vlastně cermety. Cermety z relativně 
křehkého počátečního stádia získaly větší houževnatost a staly se tak vhodnými pro vysoce 
náročné operace. Přitom se nejedná jen o řezný materiál pro jemné dokončovací operace při 
obrábění ocelí. Dnes již existují druhy pro frézování, soustružení korozivzdorných ocelí a 
další. Vlastnosti cermetů: 

- Vysoká odolnost proti opotřebení hřbetu a opotřebení ve tvaru žlábku na čele, 

- vysoká chemická stabilita a tvrdost za tepla, 

- malý sklon k vytváření nárůstku, 

- malý sklon k oxidačnímu opotřebení [7]. 

Keramika  – keramické řezné nástroje jsou tvrdé a mají vysokou tvrdost za tepla a nereagují 
chemicky s materiálem obrobku. Zaručují dlouhou trvanlivost břitu a mohou být použity při 
vysokých řezných rychlostech. Při správném používání je možné dosáhnout mimořádně velký 
objem odebraného materiálu [7]. 

Existují dva základní typy keramiky:  

A – Na bázi oxidu hlinitého (Al2O3) a tu dále dělíme na: 

A1 – Keramika čistá oxidická, 

A2 – keramika směsná, 

A3 – keramika vyztužení. 

B – na bázi nitridu křemíku (Si3N4). 

Hlavní oblastí použití pro keramiku je obrábění šedé litiny, žáruvzdorné slitiny, kalené oceli, 
tvárné litiny a v některých případech také ocel [7]. 
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Kubický nitrid boru  – CNB je zvlášť tvrdý řezný materiál, jehož tvrdost překonává již jen 
diamant. CBN má vynikající výkonnost, vykazuje vysokou tvrdost za tepla i při extrémních 
teplotách (2000 °C), velkou odolnost proti abrazivnímu opotřebení a při obrábění má vždy 
dobrou chemickou stabilitu. CNB je relativně křehký, je houževnatější a tvrdší než keramika, 
ale nemá tak dobrou tepelnou a chemickou odolnost. Přes svoji vysokou cenu se  CNB 
uplatňuje při soustružení kalených součástí, které se dříve často brousily. Dále pak se používá 
na obrábění ocelových výkovků, litiny, povrchově kalených obrobků, slinovaných materiálů 
na bázi kobaltu a železa a na obrábění žáruvzdorné slitiny. CNB by měl být zásadně používán 
pro obrábění materiálů o tvrdosti nad 48 HRC. Čím tvrdší materiál, tím menší je opotřebení 
břitu nástroje. Lze dosáhnout vynikající kvality obráběných povrchů, která pak ze soustružení 
činí zajímavou alternativu k obrábění broušením [7]. 

Polykrystalický diamant – PKD je mimořádně tvrdý a dokáže odolávat vysokému 
abrazivnímu opotřebení. Jemné krystaly diamantu jsou spojovány slinováním za vysokých 
teplot a tlaků. Poloha krystalů je nahodilá a v žádném směru nevytváří místa, která by mohla 
být zdrojem lomu. Z toho důvodu může tvrdost a odolnost proti opotřebení působit stejnou 
mírou ve všech směrech. Malé břity PKD jsou pevně uchyceny na vyměnitelné břitové 
destičce ze slinutého karbidu, která jim zaručuje pevnost a odolnost proti rázovým šokům. 
Trvanlivost je až stonásobná oproti slinutým karbidům. S ohledem na vysokou křehkost 
vyžaduje PKD stabilní podmínky, tuhé nástroje a stroje a vysoké řezné rychlosti. Mezi 
typické operace patří obrábění načisto a jemné obrábění načisto při soustružení a vrtání. 
Důležité jsou malé posuvy, malé řezné rychlosti a vyloučení přerušovaných řezů [7]. 

Omezení pro použití PKD: 

- Teploty v oblasti řezání nesmí překročit 600 °C, 

- pro svoji afinitu k uhlíku není PKD vhodný pro obrábění železných materiálů, 

- PKD není vhodný pro obrábění houževnatých materiálů s vysokou pevností [7]. 

3.1.3.2 Brousicí materiály a nástroje pro broušení 

Základním materiálem řezných materiálu pro broušení jsou brousicí zrna stmelená pojivem. 
Nejčastěji při broušení ve formě brousicího kotouče, který má na své nosné části nanesena 
brousicí zrna s pojivem. Brousicí zrna se dělí podle tvrdosti a houževnatosti. Typy brousicích 
materiálů a jejich vhodná aplikace je zanesena v tabulce (Tab. 3. 1). Pevnost zrna musí být 
větší než pevnost opracovávaného materiálu. Pojivo drží brousicí zrna pohromadě. Důležitá je 
také zrnitost nástroje, která udává střední velikost brousicích zrn v µm. Zrnitost nástroje má 
velký vliv na výslednou dosaženou drsnost povrch [5, 8]. 

Tab. 3.1 Materiály brousicích kotoučů a jejich aplikace [8]. 

Brousicí materiál Aplikace 

Ušlechtilý korund růžový 
Nelegované a nízkolegované oceli, kalené i 

nekalené a velice tvrdé materiály 

Ušlechtilý korund bílý 
Speciální nekalené oceli a také nelegované 

kalené oceli 
Ušlechtilý korund rubínový 

Monokrystalický korund 
Vysokolegované oceli, kalené i nekalené 

Směs korundů 
Universální pro nízkolegované i 

vysokolegované oceli, ložiskové oceli 

Silicium karbid 
Vysokolegované oceli a nerezové oceli, 

neželezné materiály  
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Kubický nitrid boru (CBN) Kalené oceli s tvrdostí nad 58 HRC 
Diamant Velmi tvrdé matriály, keramika, sklo 

Typy používaných pojiv: 

Kovové pojivo – jeho výhodou je řízení tvrdosti. Nejčastěji je pojivo používáno v kombinaci 
s diamantovým brusivem a je tvrdší než pryskyřičné pojivo. Při broušení je nutné chlazení. 
Mezi kovová pojiva patří i bronzové [5]. 

Keramické pojivo - vyznačuje se dlouhou životností, vysokou odolností vůči opotřebení, 
vysokou přesností broušení  a minimální potřebou oživovat nástroj [5]. 

Pryskyřičné pojivo – tento druh pojiva je nejpoužívanější, používá se pro broušení ocelí a 
slinutých karbidů. Vyznačuje se dobrými samoostřicími vlastnostmi, nízkým vývinem tepla a 
vysokou produktivitou broušení [5]. 

Galvanické pojivo – používá se hlavně k výrobě tvarově složitějších nástrojů. Kotouče 
s galvanickým pojivem vykazují vysoký brousicí výkon, vysokou tvarovou stálost a nízký 
vývin tepla. Nevýhodou je malá životnost [5]. 

3.2 Tepelné zpracování 

Tepelné zpracování je velmi důležitou operací při výrobě součástí ze slitin železa, zejména 
ocelí. Jeho úkolem je dodat zpracovávaným součástem potřebné vlastnosti, které jsou závislé 
především na vnitřní struktuře materiálu, na tom, které fáze a strukturní složky ji vytvářejí a 
jaké je jejich uspořádání. Důležitá je rovněž rovnoměrnost (homogenita) struktury, stupeň její 
anizotropie a velikost zrn základní strukturní složky (základní hmoty neboli matrice). 
Všechny tyto vlastnosti lze měnit při tepelném zpracování, aniž by docházelo k výraznějším 
změnám vnějšího tvaru nebo rozměrům součásti [9]. 

3.2.1. Kalení  

Kalením se nazývá postup tepelného zpracování, při kterém se ocelový (litinový) dílec ohřeje 
na austenitizační teplotu (u podeutektoidních ocelí zpravidla 30 až 50 °C nad AC3, u 
nadeutektoidních ocelí nad AC1 a u ocelí se stabilními karbidy na teplotu podstatně vyšší), aby 
došlo při výdrži k austenitizaci a k rozpuštění feritu a perlitu, případně i části karbidu 
v austenitu. Po výdrži nutné k vyrovnání obsahu uhlíku a legujících prvků v austenitu 
následuje ochlazení nadkritickou rychlostí, při kterém vznikají metastabilní struktury 
s vysokou tvrdostí. Při martenzitickém kalení vzniká martenzit, při bainitickém kalení vzniká 
bainit [9]. 

Účelem kalení je buď zvýšení tvrdosti vytvořením částečně nebo zcela nerovnovážné 
struktury (získání tvrdého povrchu odolného proti opotřebení např. po kalení a popouštění za 
nízkých teplot) nebo zvýšení pevnosti materiálu při vyhovující houževnatosti (kalení a 
popouštění při vysokých teplotách – zušlechtění) [9]. 

Základním diagramem pro stanovení výše austenitizační teploty je rovnovážný diagram FE – 
C (mimo rychlých ohřevů při povrchovém kalení). Pro určení průběhů dějů nastávajících při 
rychlém ochlazování se používají ARA diagramy příslušných ocelí [9]. 

3.2.1.1 Vakuové kalení 

V současné době je vakuové kalení běžným a moderním způsobem kalení. Dnes již patří 
k běžnému způsobu kalení.  
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Jedná se o ohřev zpracovaných dílů (Obr. 3. 8) ve vakuové kalící peci (Obr. 3. 7), ve které při 
odsátí vzduchu dosáhneme vakua. Potom je vsázka (Obr. 3. 9) postupně v několika krocích 
ohřívána až na kalící teplotu. Ohřev zajišťují grafitové tyče. Chlazení dílců probíhá vháněním 
plynného dusíku [10]. 

Při každém ohřevu reaguje kyslík s povrchem kalené součásti tzv. oxidace. Tato reakce je tím 
silnější, čím je vyšší teplota. Při dlouhé prodlevě na vyšší teplotě dochází k tvorbě okují a 
k částečnému nebo úplnému oduhličení povrchu. Takto vzniklá vrstva se dá odstranit pouze 
mechanicky. Z toho důvodu je nutná při každém ohřevu nad 400 °C ochranná atmosféra. Ve 
většině případů stačí jako ochranný plyn dusík. Při vyšších teplotách, které se většinou ve 
vakuových pecích vyskytují, poskytuje vakuum podstatně lepší ochranu před oduhličením. I 
při kalících teplotách okolo 1300 °C jsou součásti po kalení kovově lesklé [10]. 

Kontrola a regulace teplot je zabezpečena termočlánky, které předávají potřebné informace 
regulační a řídící jednotce, která řídí a kontroluje průběh procesu. Dále pak je vakuové kalení 
ekologické, čisté a díky moderním řídícím jednotkám také hospodárné. Vzhledem 
k rozměrovým změnám a deformacím neexistuje žádný srovnatelný postup [10]. 

Obr. 3. 7 Vakuová kalící pec výroby SCHMETZ.      Obr. 3. 8 Připravená vsázka do kalící pece.         

Obr. 3. 9 Vsázka v kalící peci. 

Parametry použité pece pro kalení průtlačnice: 

- Kalící tlak 10 barů dusíku, 
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- systém Cool +, který umožňuje přímo v kalící peci zpracovávaný materiál zmrazit pomocí 
tekutého dusíku na teploty pod – 100 ºC, což zvyšuje užitné vlastnosti zpracovávaného 
materiálu, 

- maximální rozměry vsázky: 600 x 600 x 900 (š x v x d), 900 x 700 x 1200 (š x v x d), 

- maximální hmotnost vsázky do pece je 600 kg a 1000 kg. 

3.2.1.2 Pojmy související s kalením 

Kalitelnost – je schopnost oceli dosáhnout po kalení zvýšení tvrdosti. Je závislá zejména na 
obsahu uhlíku (Obr. 3. 10). U nadeutektoidních ocelí je tvrdost po kalení závislá výrazně na 
kalící teplotě. Rozpuštěním sekundárních karbidů v austenitu se austenit obohatí uhlíkem a po 
zakalení vlivem vznikajícího zbytkového austenitu tvrdost klesá [9]. 

Prokalitelnost – je schopnost oceli dosáhnout při kalení určité tvrdosti do určité hloubky od 
povrchu. Dostatečné prokalení (většinou až do jádra) zaručuje po zušlechtění požadované 
mechanické vlastnosti v celém průřezu. Je závislá na obsahu uhlíku, legujících prvků a 
velikosti austenitického zrna. Prokalitelnost je dána kritickou rychlostí ochlazování, tj. 
polohou a tvarem ARA diagramu oceli. Vliv legujících prvků na polohu a tvar ARA diagramu 
je schematicky znázorněn v obrázku (Obr. 3. 11) a vliv obsahu uhlíku na Ms a Mf v obrázku 
(Obr. 3. 12) [9]. 

Obr. 3. 10 Závislost tvrdosti po kalení na obsahu uhlíku v oceli [9]. 

Obr. 3. 11 Vliv legujících prvků na ARA diagram [9]. 
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Obr. 3. 12 Vliv obsahu uhlíku na teplotu počátku      Obr. 3. 13 Vliv obsahu uhlíku na množství  zbyt-       

(Ms) a konce (Mf) martenzitické přeměny [9].        kového austenitu v oceli zakalené do oleje [9].      

 Z předcházejících obrázků (Obr. 3. 12, Obr. 3. 10) je zřejmé, že u nízkouhlíkových ocelí se 
martenzit vznikající při poměrně vysokých teplotách ihned popouští a nemůže mít proto 
vysokou tvrdost. S rostoucím obsahem uhlíku v oceli se v důsledku většího mřížkového pnutí 
a důsledku nižšího samopopouštění při nižších teplotách Ms tvrdost oceli po kalení zvyšuje. 
Naopak při dalším zvyšování obsahu uhlíku probíhá martenzitická přeměna při obvyklých 
teplotách kalícího prostředí nad teplotou Mf a je výsledkem větší množství zbytkového 
austenitu ve struktuře po kalení (Obr. 3. 13) a menší tvrdost. Zbytkový austenit leze odstranit 
zmražením následujícím bezprostředně po kalení [9]. 

3.2.2 Zmrazování 

Zmrazování je speciální postup tepelného zpracování, který slouží ke snížení podílu 
zbytkového austenitu, zvýšení tvrdosti, řezivosti a stabilizaci struktury po kalení. Zbytkový 
austenit přítomný ve struktuře po konvenčním kalení má za následek nižší tvrdost výsledné 
struktury a v důsledku jeho rozpadu i při normální teplotě nepříznivě zvyšuje vnitřní napjatost 
a rozměrové změny a snižuje houževnatost [9]. 

Zmrazování má své opodstatnění zejména při zvýšení požadavku na rozměrovou stálost 
nástrojů a součástí a na dosažení maximální tvrdosti a řezivosti. Jedná se např. o měřící 
kalibry, základové měrky, kuličková ložiska, cementované díly, ale také nože nebo 
chirurgické nástroje z nerezových ocelí s vyšším obsahem uhlíku. Ve většině případů stačí 
zmrazování na teplotu – 80 °C, v menším rozsahu se u výše legovaných ocelí používá 
zmrazování až na - 196 °C v tekutém dusíku. V praxi se aplikují v podstatě dva postupy 
tepelného zpracování se zmrazováním. Nejčastější postup je ten, že zmrazování následuje po 
obvyklém zakalení a vychladnutí nástroje na teplotu okolí tj. s přerušením v intervalu teplot 
počátku a konce martenzitické přeměny. Při druhém postupu se provádí plynulé zmrazování 
mezi těmito teplotami. Kalený předmět se v tomto případě nenechá ochladit až na teplotu 
okolí, ale kalí se např. termálně do lázně o teplotě kolem bodu Ms a po vyrovnání teploty 
následuje již přímo z této teploty zmrazování. V prvním případě je nutné vsazení do 
zmrazovacího prostředí v co nejkratší době, aby došlo k co nejúčinnější přeměně. Při 
plynulém zmrazování mezi teplotami počátku a konce martenzitické přeměny probíhá 
přeměna zbytkového austenitu nejdokonaleji, což může být u některých ocelí provázeno 
dosažením podstatně vyšší tvrdosti než je možno dosáhnout po obvyklém kalení [9]. 
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Při zmrazování dochází vždy ke zvýšení vnitřního pnutí kaleného nástroje, proto musí 
bezprostředně po zmrazování následovat okamžitě popouštění. Postačí i velmi nízké 
popuštění při 150 °C, které nemá ještě za následek podstatnější pokles tvrdosti. Zmrazené a 
popuštěné nástroje mají také lepší houževnatost při zvýšené tvrdosti. Zmrazování je proces 
poměrně nákladný, je proto účelné vždy zvážit jeho aplikaci. Často totiž k likvidaci 
zbytkového austenitu postačí méně nákladné opakované popouštění, zejména není-li na 
závadu určitý pokles tvrdosti. V současné době existují vakuové pece, jejichž součástí je i 
systém pro kalení se zmrazením [9, 10].   

3.2.3 Popouštění 

Popouštíme, protože nástroje po zakalení z nástrojové oceli jsou křehké a náchylné k praskání 
a navíc konečné vlastnosti nástroje získáváme až následným popouštěním. Popouštění je 
ohřev zakalené oceli na určenou teplotu Ac1, výdrž na této teplotě k vytvoření struktury 
blízkých rovnovážnému stavu u ocelí s martenzitickou strukturou a následující ochlazení na 
teplotu okolí, rychlostí vhodnou pro danou ocel. Výše popouštěcí teploty se volí podle 
požadované tvrdosti, pevnosti nástroje, a dalších potřebných mechanických vlastností 
(houževnatosti, únavové pevnosti apod.). Nástroje pro práci za studena, které se kalí na 
„sekundární tvrdost“ popouštíme obvykle dvakrát [9].                                                                            

3.3 Elektroerozivní obrábění 

Elektroerozivní obrábění patří mezi nejrozšířenější nekonvenční metodu obrábění, využívající 
elektrotepelných principů úběru materiálu. 

Principem je průběh opakovaných výbojů mezi dvěma elektrodami ponořených v dielektriku 
(Obr. 3. 14) tzv. eroze (odebírání materiálu) na jedné z elektrod mnohonásobně větší než na 
druhé. Elektrické výboje vznikají jen v těch místech, kde jsou elektrody vzdálené méně, než je 
průrazná vzdálenost dielektrika a tím dochází postupně vytváření negativního tvaru nástrojové 
elektrody do protilehlé elektrody (obrobku) při malé erozi materiálu nástrojové elektrody. 
Vhodný mechanismus tzn. zpětná vazba, udržuje elektrody v optimální vzdálenosti. Při výboji 
mezi elektrodami na počátku převládá elektronová vodivost a později vzrůstá vodivost 
iontová. Nejprve se uvolňuje větší část energie v oblasti anody a později v oblasti katody při 
úměrném zmenšení uvolněné energie v oblasti anody. Proto je vhodné při krátkých 
výbojových impulsech zapojit obrobek jako anodu a při dlouhých výbojových impulsech jako 
katodu. Základní možnosti typů jak realizovat hloubení jsou zobrazeny v obrázku (Obr. 3. 17) 
[11, 12]. 

  
Obr. 3. 14 Elektrické výboje probíhající mezi nástrojem a obrobkem v dielektriku. 
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3.3.1 Teorie elektroeroze 

Základem tohoto způsobu je fyzikální jev označovaný elektroeroze, který nastává, když při 
elektrickém výboji v plynu vzniknou na vodivých plochách krátery. Fyzikální pochod úběru 
materiálu elektrickým výbojem (Obr. 3. 15) ukazuje, že obrábění probíhána na dvou 
elektrodách při ponoření do pracovního média – dielektrika. Dielektrikum je kapalina 
s vysokým elektrickým odporem. Většinou se používají jako dielektrikum kapaliny na bázi 
petroleje, nebo samotný petrolej. Vzniklý výboj mezi elektrodami je vyvolán přivedeným 
napětím na vodivé elektrody. Výše napětí závisí na následujících faktorech: 

- Vzdálenosti mezi elektrodami, 

- vodivosti dielektrické kapaliny, 

- znečistění dielektrické kapaliny [11]. 

Ke vzniku výboje dochází v místě nejsilnějšího elektrického napěťového pole. Vlivem 
působení tohoto pole se uvádějí do pohybu volné záporné a kladné ionty, zrychlují se a 
získávají vysoké rychlosti. To vede ke vzniku ionizovaného vodivého kanálu. V tomto stavu 
začíná mezi elektrodami protékat elektrický proud a mezi elektrodami vzniká výboj, který 
vyvolává řadu dalších srážek částic. Vzniká plasmové pásmo, které dosahuje velmi vysokých 
teplot od 3000 – 12000 °C. To způsobuje tavení a odpařování určitého množství materiálu na 
obou elektrodách. Současně vzniká odpařováním dielektrika plynová bublina, jejíž tlak 
dosahuje vysoké hodnoty. V okamžiku přerušení proudu vyvolá pokles teploty implozi této 
bubliny a do uzavřeného prostoru proniká dielektrikum a velké dynamické síly vymršťují 
roztavený materiál z kráteru. V důsledku chladicího účinku dielektrika tento materiál tuhne a 
je odváděn ve formě drobných kuliček [11].  

  

Obr. 3. 15 Schéma elektroerozivního hloubení [11]. 

3.3.2 Nástrojové elektrody 

Hodnoty objemového úbytku závisí na volbě materiálu nástroje ve vztahu materiálu 
k obrobku, na polaritě, velikosti pracovního proudu a době trvání impulsu Velikost opotřebení 
elektrod je od desetin procenta po desítky procent. Zpravidla platí, že při dokončování je 
opotřebení vyšší. Všechny údaje potřebné pro volbu pracovních podmínek bývají většinou 
uvedeny v podkladech k jednotlivým obráběcím strojům. Správný výběr elektrod má zásadní 
vliv na průběh procesu a tudíž i na jeho výsledek. Základní charakteristika metody hloubení 
je, že elektroda negativního tvaru kopíruje pomocí výbojů tento tvar do obrobku. Z toho 
důvodu je velmi důležitá přesnost tvaru elektrody pro konečnou geometrickou přesnost 
hloubeného tvaru [11].    
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3.3.2.1 Materiály pro výrobu elektrod 

Materiál pro výrobu elektrod musí mít vysokou elektrickou vodivost, dobrou obrobitelnost, 
vysoký bod tavení a dostatečnou pevnost. Používané materiály pro výrobu elektrod jsou 
nejběžněji: 

Grafit (C)  – nejvíce používaný materiál, pro svoji snadnou obrobitelnost i velice složitých 
tvarů, je vhodný jak pro hrubovací, tak pro dokončovací operace. V případě výroby průtlačnic 
byly použity právě grafitové elektrody (Obr. 3. 16) a to pro výrobu nosu v hluboké dutině. 
Nevýhodou těchto elektrod je, že jsou velmi křehké a vyžadují opatrné zacházení oproti 
ostatním druhům elektrod.  

 
Obr. 3. 16 Grafitová elektroda použitá při výrobě průtlačnic. 

Měď-wolfram (Cu-W)  – tyto nástroje jsou především vhodné pro výrobu malých otvorů a 
závitů do velmi tvrdých materiálů jako jsou karbidy z důvodu toho, že při hloubení u nich 
dochází při použití měděných elektrod k velkému opotřebení a při výrobě závitů je to 
nežádoucí z důvodu přesnosti, protože první opotřebení u závitové elektrody se projeví na 
špičkách závitu. Kdežto elektrody Cu-W jsou proti tomuto jevu odolnější z důvodu 
přítomnosti W v elektrodě. Materiály pro tyto elektrody jsou vyráběny slinováním a jejich 
nevýhodou je vyšší cena oproti běžným měděným elektrodám. 

Měď (Cu) – nástroje z mědi mají dobrou elektrickou vodivost, jsou nejvíce používané při 
hloubení zalomených závitníků a vrtáků, v podobě duté měděné trubičky. 

 
Obr. 3.17 Základní typy možností jak realizovat hloubení [13]. 
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3.4 Leštění 

Jedná se o dokončovací operaci s malým úběrem materiálu a cílem získat co nejlepší 
konečnou struktura povrchu výrobku. Jde o odstraňování povrchových nečistot a zvyšování 
jakosti povrchu. Při leštění ovšem nedochází ke změně ani ke zvýšení tvarové a rozměrové 
přesnosti. Často se leštění využívá například při výrobě forem pro vstřikování a vyfukování 
plastů, zde je nutné formu vyleštit do zrcadlového lesku, nebo u tvářecích nástrojů (Obr. 3. 
18). Lze rozlišit dva druhy leštění a to na leštění strojní a ruční. V našem případě se budeme 
zabývat leštěním ručním, protože z důvodu velikosti a složitosti tvarové dutiny u průtlačnice 
by nebylo strojní leštění použitelné.  

Leštění dále rozdělujeme na leštění hrubovací, kdy je brusivo pevně uchyceno na nástroji a 
dále na jemné leštění, při kterém je brusivo volně v pastě nebo oleji naneseno mezi leštícím 
nástrojem a obrobkem [14]. 

Při ručním leštění a při leštění obecně je pro leštiče jeden s nejdůležitějších faktorů dobrý zrak 
a hlavně dobrá volba zdroje světla a následného nasvícení leštěných ploch, aby viděl všechny 
nedostatky, které je potřeba postupně vyleštit, aby na výsledném leštěném povrchu nebyla 
žádná vada.  

 
Obr. 3.18 Ručně leštěná dutina průtlačnice pro tváření za studena.  

3.4.1 Brusivo používané pro leštění 

Pro leštění lze víceméně použít stejné druhy materiálů jako pro broušení, v případě že budeme 
schopni dosáhnout požadované velikosti zrna. Vzhledem k požadavkům na spojení nosiče 
s nosným médiem se používají speciální materiály, jako jsou kysličník hlinitý, kysličník 
železitý a další. Tak jako u broušení vyžaduje každý leštěný materiál specifické podmínky 
brusiva. To je dáno soudržností povrchu materiálu a jeho celkovou mřížkovou stavbou [15]. 

Jako nosné médium brusiva se používají různé pasty. Je nezbytně nutné, aby bylo brusivo 
naneseno do lešticího kotouče rovnoměrně, s jistou schopností ulpění, která nesmí být příliš 
malá, ale také nesmí být příliš velká. Toto je do značné míry ovlivněno použitým materiálem 
lešticího média, tedy jeho schopností pojmout lešticí pastu. Pro tenhle případ neexistuje 
obecná poučka, ale rozhodují zde zkušenosti a zkoušení jednotlivých variant kotoučů a past 
[15]. 

Pasty se rozdělují podle konzistence na: 

- Tuhé: pasty se pro větší přehlednost rozlišují barevnými odstíny (Obr. 3. 19),  
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- polotuhé: ty dále dělíme na pasty rozpustné vodou a mastné pasty rozpustné ropnými nebo 
minerálními produkty, 

- dle zrnitosti, 

- dle obráběného materiálu vhodné na ocel, barevné a drahé kovy, umělé hmoty a další [15]. 

Obr. 3. 19 Tuhé leštící pasty pro ruční leštění [15]. 

3.4.2 Nástroje používané k ručnímu leštění 

Kotouče používané k ručnímu leštění mohou být lamelové a to například pásky z brusných 
pláten, bavlny a kůže, nebo tuhé jako jsou materiály dřevo, korek a guma. Tyto jednotlivé 
kotouče lze dle potřeby použití upnout do speciálních leštiček, nebo do pneumatických 
rotačních zařízení pro leštění složitějších tvarů ve špatně dostupných místech, jako jsou 
například hluboké otvory. V některých specifických případech, kdy nelze k leštění použít ani 
kotouč na ručním rotačním zařízení se používají různé speciální plstěné a textilní kousky, 
omotané na různé pomůcky, jako jsou vhodné leštičem vyrobené přítlačné dřívka a 
špachtličky (Obr. 3. 20), které jsou namočené do leštící pasty (Obr. 3. 21) a celé leštění 
probíhá pouze pohyby vyvolanými pohybem ruky leštiče a jeho vyvinutou silou na přitlačení 
pomůcky s pastou nebo jemným smirkovým papírem namočeným např. v petroleji. Někdy je 
vhodné při leštění leštěnou součást, a to v případě, že se jedná, o rotační součást tuto součást 
upnou do klasického soustruhu a za vhodně zvolených otáček leštit a využívat rotačního 
pohybu leštěné součásti. 

Leštění je v ručním provedení poměrně fyzicky náročnou dokončovací operací a je nutno 
použít dva stupně. První stupeň je leštění, při kterém dochází k minimálnímu odebírání 
materiálu a k odstranění stop po poslední operaci obrábění a lze ho nazvat i hrubovacím 
leštěním. A druhý stupeň leštění, při kterém nedochází k žádnému odebírání materiálu a 
roztahují se jednotlivé stopy po předchozím brusivu [15].  
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Obr. 3. 20 Leštící pomůcky vyrobené leštičem. 

Obr. 3. 21 Diamantová leštící pasta a plstěný hranol. 
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4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY 
Celý počátek výroby začíná objednávkou materiálu (příloha 2). Jako vhodného dodavatele 
materiálu jsem zvolil firmu SCHMOLZ+BICKENBACH s.r.o. se sídlem v Kladně 
a pobočkou v Hustopečích u Brna. Tuto firmu volím z důvodu, že provozují i tepelné 
zpracování nástrojových ocelí a v případě vady materiálu, která se může projevit při tepelném 
zpracování nebo při obrábění, jako případná prasklina ve vyráběném kusu, se nemůže kalírna 
odvolávat na špatné chemické složení materiálu jako by tomu mohlo být v případě, kdyby 
kalení zajišťovala jiná firma. Stejně tak dodavatel materiálu se nemůže odvolávat na špatné 
tepelné zpracování, protože stejná firma, která dodává materiál s atestem materiálu (příloha 3) 
zároveň zajišťuje i jeho tepelné zpracování a tím odpovídá i za dodávaný materiál. 

Technologický postup výroby není tvořen s ohledem na co nejefektivnější výrobu v co 
nejkratších strojních časech a nezohledňuje ani optimalizaci řezných podmínek při obrábění. 
Je tvořen tak, aby bylo možné vyrobit funkční nástroj pro tváření v daných možnostech 
specifických, pro moji firmu, bez zbytečných chyb a výroby neshodných výrobků z důvodu 
vysoké ceny za výrobu a materiál.   

4.1 Technologický postup operací před tepelným zpracováním 

Technologický postup výroby – operace p řed TZP 
Součást: Průtlačnice 
Číslo výkresu: UST-5M/60_12/01 

Materiál: X 45 NiCrMo 4                
Polotovar [mm]: Ø 172 x 325 
Hmotnost [kg]:          
hrubá: 60 

 Číslo 
operace 

Pracoviště Popis práce: Poznámka: Další 
parametry: 

Typ stroje  
0 Obrobna  

Pásová pila  
Řezat polotovar 
Ø172 mm na délku 
325 mm. 
 

Popis 
polotovaru: 
Z12100, 
1.2767, Ø 172 
x 325 

Kalírenský fix 
edding 750 

10 CNC soustruh 
MORI SEIKI 
NL3000 

Strana I. : Upnout 
do čelistí – tvrdé 
čelisti, vystředit 
číselníkovým 
úchylkoměrem, 
zarovnat čelo na 
délku 323 mm, 
soustružit vnější 
Ø172 mm na 
Ø171,2 mm pod 1° 
na délce 291 mm.   

Přídavek na 
broušení 
vnějšího Ø je 
0,5 mm na 
stěnu. 

 

20 CNC soustruh 
MORI SEIKI 
NL3000 

Vrtat otvor Ø57 do 
hloubky 80 mm. 
 

  

30 CNC soustruh 
MORI SEIKI 
NL3000 

Soustružit otvor na 
Ø58,7 mm na délce 
28,9 mm, soustružit 

Přídavek na 
broušení 
v nezalisované
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kužel v otvoru 
z Ø58,7 mm na 
Ø58,3 mm na délce 
5,7 mm pod 4°, 
soustružit otvor 
Ø58,3 mm na délce 
10 mm od hrany 
kužele. 

m stavu je 0,3 
mm na stěnu. 

40 CNC soustruh 
MORI SEIKI 
NL3000 

Strana II. : Upnout 
do čelistí – měkké 
čelisti, vystředit 
číselníkovým 
úchylkoměrem, 
zarovnat čelo na 
délku 321 mm, 
soustružit vnější 
Ø172 mm na Ø 
159 mm a pod 1° 
se napojit na 
Ø171,2 mm na 
délce 30 mm.    

Přídavek na 
obrábění čel 
po kalení je 
0,5 mm 
z každé strany. 

 

50 CNC soustruh 
MORI SEIKI 
NL3000 

Vrtat otvor Ø73 mm 
do hloubky 242 
mm, vrták sondovat 
na čtvercový 
plátek. 

  

60 
 
 
 

 

CNC soustruh 
MORI SEIKI 
NL3000 

Obrábět otvor 
Ø89,9 mm na délce 
234 mm, obrábět 
kužel z Ø89,9 mm 
na Ø58,3 mm pod 
20°. 

Přídavek 
dutiny na 
broušení před 
zalisováním je 
0,3 mm na 
stěnu.  

 

70 Kontrola Kontrolovat 
rozměry – každý 
kus, značit do 
kalírny Z12100, 
materiál 1.2767, 
tvrdost 52-54 HRC.  

 Kalírenský fix 
edding 750 

Datum:  
25. 2. 2012 

Vyhotovil: 
SVOBODA 

Schválil:   
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4.2 Řezné podmínky a nástroje operace před tepelným zpracováním 

Volba řezných podmínek je závislá na mnoha faktorech jako je materiál obrobku a nástroje, 
přesnost a struktura povrchu obrobku, chlazení a tuhost stroje. Řezné podmínky se většinou 
volí podle doporučení výrobce daného nástroje a také podle zkušeností s danými nástroji. 
Jako posuv f [mm], který vyjadřuje dráhu, kterou urazí špička nástroje za jednu otáčku 
obrobku a určuje jakost obrobené plochy. Dále pak volíme hloubku řezu ap [mm], která je 
rozdíl mezi výškou původního a obrobeného povrchu. Dále pak řeznou rychlost a otáčky 
vypočítáme podle vztahů [3]. 

Otáčky [3]: 

  
D

v
n c

⋅
⋅

=
π

310
 (1.1) 

Řezná rychlost [3]: 

  
1000

nD
vC

⋅⋅
=

π
 (1.2) 

kde:  vc [m.min-1] - řezná rychlost, 

 D [mm] - průměr obrobku, 

 n [min-1] - otáčky obrobku. 

 
Operace 10        
Vnější nůž (Obr. 4. 1) výrobce ISCAR ČR s.r.o, 

Označení držáku: DCLNL 2525M 16, 

Označení destičky: CNMG 160612-GN IC9250, 

Otáčky      n = 277 ÷ 333 min-1, otáčky si při změně průměru přepočítává stroj,  

Posuv       f = 0,22 ÷ 0,6 mm, volím f = 0,45, 

Šířka záběru      ap = 2 ÷ 7 mm, 

Řezná rychlost    vc = 150 ÷ 180 m.min-1, volím vc = 180 m.min-1. 

 

Obr. 4. 1 Vnější nůž. 
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Operace 20        
Vrták s VBD (Obr. 4. 2) výrobce Walter AG, 

Označení držáku: B3212. F. 057.Z01.114, 

Označení destiček: P28475-7 WTP35 – vnější, P28475-7 WXP40 – vnitřní, 

Otáčky      n = 894 min-1,  

Posuv       f = 0,18 mm, 

Řezná rychlost    vc = 160 m.min-1. 

Obr. 4. 2 Plátkový vrták Ø57 mm. 

Operace 30        
Vnitřní nůž (Obr. 4. 3),  

Označení držáku hlavičky: C5-570-2C 40 094 CAPTO výrobce Sandvik CZ s.r.o, 

Označení držáku: 570-DDUNL-40-15 výrobce Sandvik CZ s.r.o, 

Označení destičky: DNMG 150608 FC PV3010 výrobce TeaguTec ČR s.r.o, 

Otáčky      n = 277 ÷ 333 min-1, otáčky si při změně průměru přepočítává stroj,  

Posuv       f = 0,22 ÷ 0,5 mm, volím f = 0,45, 

Šířka záběru      ap = 2 ÷ 7 mm, 

Řezná rychlost    vc = 150 ÷ 180 m.min-1, volím vc = 180 m.min-1. 
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Obr. 4. 3 Vnitřní nůž. 

Operace 40        
Vnější nůž (Obr. 4. 1) výrobce ISCAR ČR s.r.o, 

Označení držáku: DCLNL 2525M 16, 

Označení destičky: CNMG 160612-GN IC9250,  

Otáčky      n = 277 ÷ 333 min-1, otáčky si při změně průměru přepočítává stroj,  

Posuv       f = 0,22 ÷ 0,6 mm, volím f = 0,45, 

Šířka záběru      ap = 2 ÷ 7 mm, 

Řezná rychlost    vc = 150 ÷ 180 m.min-1, volím vc = 180 m.min-1. 

Operace 50        
Vrták s VBD s pilotním naváděním (Obr. 4. 4) výrobce KENNAMETAL Czech s.r.o, 

Označení držáku: J8 F0 ISSVE 19 YY18715, 

Označení držáku kazet: HTS DFT 3.76073R040V, 

Označení kazet: I0KV01 3,77000R026V, J9KV01 3,77000R227V, 

Označení destiček: DFT05 T308HP KC7215, SPHX 060204 R020 KC7140, 

Označení korunky: B510S15000AS3, 

 Otáčky     n = 436 min-1,  

Posuv       f = 0,1 mm, 

Řezná rychlost   vc = 100 m.min-1.  
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Obr. 4. 4 Vrták s VBD s pilotním naváděním Ø73 mm. 

Operace 60        
Antivibrační tyč (Obr. 4. 5),  

Označení držáku hlavičky: C5-570-3C 50 510 CAPTO výrobce Sandvik CZ s.r.o, 

Označení držáku: 570-DDUNL-40-15 výrobce Sandvik CZ s.r.o, 

Označení destičky: DNMG 150612-NR IC9025 ISCAR ČR s.r.o, 

Otáčky      n = 277 ÷ 333 min-1, otáčky si při změně průměru přepočítává stroj,  

Posuv       f = 0,22 ÷ 0,6 mm, volím f = 0,45, 

Šířka záběru      ap = 2 ÷ 7 mm, 

Řezná rychlost    vc = 150 ÷ 180 m.min-1, volím vc = 180 m.min-1. 

 
Obr. 4. 5 Antivibrační tyč. 

Použití antivibrační tyče po předvrtání je zvoleno z hlediska náchylnosti při obrábění 
vnitřních ploch v hlubokých otvorech na vibrace. Vibrace mají vliv jak na přesnost rozměrů, 
tak na výslednou kvalitu povrchu. Při velkém vyložení nástroje jako je to v případě obrábění 
tvarové dutiny by bez použití antivibrační tyče docházelo k vibracím. To by mělo za následek 
nepřesné rozměry tvarové dutiny a nevhodnou drsnost povrchu a při obrábění by ze stroje 
vycházel nepříjemný pískavý zvuk, který je zvláště nepříjemný pro obsluhu. Je zde důležitý 
poměr mezi vyložením a průměrem a v tomto ohledu použití co největšího průměru držáku. 
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4.3 Vakuové kalení 

Kalení bude probíhat ve firmě SCHMOLZ+BICKENBACH s.r.o. na pobočce v Hustopečích 
u Brna viz níže objednávka (příloha 4). Výrobky jsou značeny speciální fixem, který vydrží i 
vysoké kalící teploty, aby nemohlo dojít k chybě jako je například záměna materiálu, kterou 
by mohlo následovat kalení na špatnou kalící teplotu a tím i k jiným vlastnostem materiálu po 
tepelném zpracování. Navíc jsou kalené součásti okamžitě jasně identifikovatelné (Obr. 4. 6).  

 
Obr. 4. 6 Popis výrobků do kalírny. 

Bude se kalit v kalicí peci SCHMETZ (Obr. 3. 7). Kalení se u použitého matriálu 1. 2767 
skládá z pozvolného ohřevu, který trvá přibližně 3,5 hodiny a vsázka při něm ohřeje na 
teplotu kolem 650 °C. Ohřev musí být pozvolný, aby se zabránilo tepelným deformacím a 
napětím v materiálu. Na této teplotě se udržuje 2,5 hodiny, tím se dosáhne tepelného 
vyrovnání v celém průřezu výrobků a následně se vsázka ohřívá 1,5 hodiny na kalící teplotu 
880 °C. V tomto stavu se udržuje přibližně vsázka 2,5 hodiny, aby došlo k přeměně feritu a 
perlitu na austenit, případně k rozpuštění části karbidů v austenitu a potom se začne rychle 
ochlazovat nadkritickou rychlostí, aby vznikly tvrdé martenzitické struktury. Ochlazování 
trvá přibližně 0,5 hodiny. Pracovní diagram z procesu kalení vsázky, kde byly i vyráběné 
průtlačnice je níže (příloha 5).  

Po kalení se bude dvakrát popouštět a to v zařízeních, které vyrobila firma B.M.I. Fours. 
Dvakrát popouštět se bude z důvodu vyvolání sekundární tvrdosti materiálu. První popouštění 
způsobuje přeměnu zbytkového austeninu po kalení na martenzit, který zůstává ve struktuře 
po prvním popuštění nepopuštěným, proto musíme použít druhé popouštění, abychom dostali 
dokonalejší rozpad zbytkového austenitu a transformace sekundárního martenzitu, který 
vzniká rozpadem austenitu při ochlazování z popouštěcí teploty [9, 10]. 

První popouštění se u materiálu 1.2767 skládá z ohřevu, který trvá 10 minut na teplotu 180 °C 
a následnou výdrží na teplotě, která se pohybuje kolem 3 hodin a pak následuje rychlé 
ochlazení. Pracovní diagram (příloha 6). Druhé popouštění se opět skládá z ohřevu na 
popouštěcí teplotu 180 °C v časovém rozsahu 10 minut a následnou výdrží na popouštěcí 
teplotě, která činí přibližně 2 hodiny 40 minut a pak následuje ochlazení. Pracovní diagram 
(příloha 7).  

Tepelné zpracování je časově velice náročné a proto je při výrobě nutné počítat s časovou 
ztrátou na tepelné zpracování řádově 2 – 3 dnů. 

Po tepelném zpracování materiálu byla naměřena tvrdost v rozmezí 53 – 54 HRC na obou 
kusech průtlačnic, záznam o měření je zanesen v protokolu z kalírny (příloha 8).  
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4.3.1 Tvrdost a měření tvrdosti HRC 

Tvrdost – je mechanická vlastnost definovaná jako odpor materiálu proti vnikání 
geometricky definovaného tělesa při dané teplotě. 

Podstata metod měření tvrdosti se zakládá na vtlačování malého definovaného tělíska 
(indentoru) do povrchu zkoušeného materiálu předem určenou silou za definovaných 
podmínek. Měřítkem tvrdosti je velikost stopy, která vznikla vtlačováním tělesa vhodného 
tvaru a z dostatečně tvrdého materiálu [16].  

Zkouška tvrdosti podle Rockwella ČSN EN 10109-1 – vtlačováním vnikajícího tělesa ve 
tvaru diamantového kužele nebo ocelové kuličky do povrchu zkušebního tělesa postupně 
nadvakrát za určitých podmínek (Obr. 4. 7). Měří se trvalá hloubka vtisku h pod předběžným 
zatížením. Zkouška se provádí na povrchu, který je hladký a rovný, bez okujené vrstvy, cizích 
tělísek a bez mazadel. Tloušťka zkoušeného tělesa nebo vrstvy musí být alespoň desetkrát 
větší než trvalá hloubka vtisku kuželového vnikajícího tělesa a alespoň pětkrát větší než trvalá 
hloubka vtisku ocelové kuličky. Na protilehlé straně zkušebního tělesa nesmí být po zkoušce 
patrny viditelné stopy deformace. Při zkouškách na válcových a kulových površích musí být 
použity opravné součinitele uvedené v normě [16]. 

Vnikající těleso je ocelová kulička o průměru D = 1,5875 nebo 3,175 mm v souladu s EN 
10109-2, nebo diamantový kužel s vrcholovým úhlem 120 ° a poloměrem zaoblení na vrcholu 
0,2 mm podle EN 10109-2. V normě jsou stanoveny vzdálenosti středů jednotlivých vtisků od 
sebe i od kraje zkušebního tělesa [16]. 

Obr. 4. 7 Princip zkoušky tvrdosti podle Rockwella [16].  

Zatěžovací síly – zkušební stroj (Obr. 4. 8) musí být schopen vyvolat zkušební zatížení (Tab. 
4. 1), vnikající těleso se přivede do styku se zkoušeným povrchem a zatíží se předběžným 
zatížením Fo, měřící zařízení se nastaví do počáteční polohy a zatížení se zvýší o F1 z Fo do F 
časovém rozmezí 2 – 8 s. Potom se přídavné zatížení odlehčí a zůstane působit pouze 
předběžné zatížení. Po celou dobu zkoušky musí být zkušební stroj chráněn před rázy a 
chvěním [16]. 

Hodnota tvrdosti materiálu se stanovuje z trvalé hloubky vtisku h a odečítá se obvykle přímo 
na měřících stojích. Výsledná informace o hodnotě tvrdosti se zapisuje pro kuličku např. 89 
HRB, pro kužel např. 52 HRC [16]. 
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Tab. 4. 1 Hodnoty zkušebních zatížení a vhodnost stupnice pro použití [16]. 

Stupnice 
tvrdosti 

Symbol 
tvrdosti 

Vnikající 
těleso 

Předběžné 
zatížení Fo [N] 

Přídavné 
zatížení F1 [N] 

Celkové 
zatížení F [N] 

Oblast 
použití 

B HRB Ocelová 
kulička 98,07 882,6 980,7 20-100 

HRB 
C HRC Diam. Kužel 98,07 1373 1471 20-70 HRC 

 
Obr. 4. 8 Zkušební stroje pro měření tvrdosti.  

4.4 Technologický postup operace po tepelném zpracování 

Technologický postup výroby – operace po TZP 
Součást: Průtlačnice 
Číslo výkresu: UST-5M/60_12/01 

Materiál: X 45 NiCrMo 4                
Polotovar: vyhrubovaný, 
zakalený. 
Hmotnost [kg]: 40         
 

 Číslo 
operace 

Pracoviště Popis práce: Poznámka: Další parametry: 
Typ stroje  

0  Kontrola Kontrolovat 
rozměry po 
tepelném 
zpracování. 

  

10 CNC soustruh 
MORI SEIKI 
NL3000 

Měkké čelisti, 
upnout za otvor 
Ø89,9 mm 
zarovnat čelo 
hotově na délku 
320,5 mm, včetně 
r=1,5 mm na 
Ø171,2 mm. 

  

20 CNC soustruh 
MORI SEIKI 
NL3000 

Měkké čelisti, 
upnout za vnější 
Ø171,2 mm, 
zarovnat čelo 
hotově na 320 mm, 

  



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 41 

včetně r=1,5 mm 
na Ø159 mm. 

30 CNC bruska 
na válcové 
plochy 
TACCHELLA 
TRADE 1023 
CNC                             

Strana I. Upnout na 
magnet, vystředit 
číselníkovým 
úchylkoměrem, 
brousit Ø171,2 mm 
na Ø170,2 mm pod 
1° na délce 300 
mm. 

  

40 CNC bruska 
na válcové 
plochy 
TACCHELLA 
TRADE 1023 
CNC                             

Strana II. Upnout 
na magnet, 
vystředit 
číselníkovým 
úchylkoměrem, 
brousit Ø159 mm 
na Ø158 mm a pod 
1°  se napojit na 
Ø170,2 mm  na 
délce 20 mm. 

  

50 Kontrola Kontrolovat vnější 
rozměry. 
 
 

  

60 
 
 
 

 

Hydraulický 
lis 

Lisovat do 
ochranného 
kroužku, měřit 
změnu rozměrů po 
zalisování. 

Kontrolovat 
přesah pro 
zalisování. 
Musí být 
v rozmezí 
20-23 mm. 

 

 

70 Vertikální 
karuselová 
bruska 
Berthiez 
VG140 

Strana I. Brousit – 
hrubovat dutinu na 
Ø59,3 mm na délce 
28,9 mm, brousit 
kužel v otvoru z 
Ø59,3 mm na 
Ø58,85 mm na 
délce 5,7 mm pod 
4°, brousit otvor 
Ø58,85 mm na 
délce 8 od hrany 
kužele. 

Přídavek na 
dokončení je 
0,05 mm na 
Ø. 

 

80 Vertikální 
karuselová 
bruska 
Berthiez 
VG140 

Strana II. Brousit – 
hrubovat dutinu 
Ø89,7 mm na 
Ø90,48 mm na 
délce 234 mm 

Přídavek na 
dokončení je 
0,05 mm na 
Ø. 
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k počátku kužele, 
včetně r=10 mm, 
brousit kužel 
Ø90,48 mm na 
Ø58,85 mm pod 
20°, v četně r=10 
mm.  

90 Vertikální 
karuselová 
bruska 
Berthiez 
VG140 

Strana I. Brousit – 
hotově dutinu na 
Ø59,35 mm na 
délce 28,9 mm, 
brousit kužel 
v otvoru z Ø59,35 
mm na Ø58,9 mm 
na délce 5,7 mm 
pod 4°, brousit 
otvor Ø58,9 mm na 
délce 8 mm od 
hrany kužele. 

  

100 Vertikální 
karuselová 
bruska 
Berthiez 
VG140 

Strana II. Brousit – 
hotově dutinu 
Ø90,53 mm na 
délce 234 mm 
k počátku kužele, 
včetně r=10 mm, 
brousit kužel 
Ø90,53 mm na 
Ø58,9 mm pod 20°, 
včetně r=10 mm. 

  

110 Kontrola Kontrolovat 
rozměry a drsnosti 
povrchu. 

  

120 AGIE 
CHARMILLE
S F0550S    

Hloubit tvarovou 
drážku – 
hrubování, 
elektrodu vyrobit 
menší dle 
výkresové 
dokumentace o 
0,25 mm na stěnu, 
hloubit na rozměr 
dle výkresové 
dokumentace.  

Vetší, proudy 
až 60 A 
snižující se 
dle výpočtů 
stroje a 
jednotlivých 
generátorů, 
hrubší 
povrch, 
rychlé. 

Podrozměr 
elektrody volíme 
dle požadované 
rychlosti a kvality 
povrchu, proto 
při hrubování je 
elektroda menší 
0,25 mm. 

130 AGIE 
CHARMILLE
S F0550S    

Hloubit tvarovou 
drážku – 
dokončování, 
elektrodu vyrobit 
menší dle 

Menší 
proudy 
kolem 40 A 
snižující se 
dle výpočtů 

Podrozměr 
elektrody volíme 
dle požadované 
rychlosti a kvality 
povrchu, proto 
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výkresové 
dokumentace o 
0,1mm na stěnu. 
Hloubit na rozměr 
39+0,03 mm, 
vzdálenost od osy 
47+0,03 mm. 

stroje a 
jednotlivých 
generátorů, 
lepší kvalita 
povrchu, 
pomalé. 

při dokončování 
je menší pouze o 
0,1 mm. 

140 Kontrola Kontrolovat 
rozměry dutiny. 
Vylisovat 
z ochranného 
kroužku. 

  

150 Ruční 
pracoviště 

Leštit tvarovou 
drážku a dutinu, 
bez úběru 
materiálu.  

  

160 Ruční 
pracoviště 

Konzervovat, balit, 
popis S660 A, B. 

 Konzervační olej, 
bublinková folie. 

Datum: 
25.2.2012 

Vyhotovil: 
SVOBODA 

Schválil:   

4.5 Řezné podmínky a nástroje operace po tepelném zpracování 

Operace 0        
Všechny rozměry po tepelném zpracování zůstaly zachovány stejné jako před tepelným 
zpracováním. Použitá měřidla (Obr. 4. 9): Posuvné měřítko, dutinoměr, mikrometry vnější a 
vnitřní.  

 Obr. 4. 9 Některá vybraná měřidla (posuvná měřítka, vnější mikrometr). 

Operace 10        
Vnější nůž (Obr. 4. 10),  

Označení držáku: PDJNL 2525 M15 výrobce TeaguTec ČR s.r.o, 

Označení destičky: NP – DNGA 150608GA4 MBC020 výrobce MITSUBISHI,  

Otáčky      n = 185 ÷ 446 min-1, otáčky si při změně průměru přepočítává stroj,  
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Posuv       f =  až 0,5 mm, volím f = 0,08, 

Šířka záběru      ap = až 0,5 mm, 

Řezná rychlost    vc = 100 ÷ 240 m.min-1, volím vc = 110 m.min-1. 

 

Obr. 4. 10 Vnější nůž. 

Operace 20        
Vnější nůž (Obr. 4. 10), 

Označení držáku: PDJNL 2525 M15 výrobce TeaguTec ČR s.r.o, 

Označení destičky: NP – DNGA 150608GA4 MBC020 výrobce MITSUBISHI,  

Otáčky      n = 185 ÷ 446 min-1, otáčky si při změně průměru přepočítává stroj,  

Posuv       f =  až 0,5 mm, volím f = 0,08, 

Šířka záběru      ap = až 0,5 mm, 

Řezná rychlost    vc = 100 ÷ 240 m.min-1, volím vc = 100 m.min-1. 

Operace 30        
Brousicí kotouč plochý (Obr. 4. 11),  

Označení kotouče: 98A 80K 5 V; D x T x H = 500 x 60 x 203,2; výrobce DGS Dorfner,  

Otáčky              n = 1300 min-1,   

Obvodová  rychlost    vc = 35 m.s-1, dle doporučení výrobce. 

Operace 40        
Brousicí kotouč plochý (Obr. 4. 11),  

Označení kotouče: 98A 80K 5 V; D x T x H = 500 x 60 x 203,2; výrobce DGS Dorfner,  

Otáčky              n = 1300 min-1,   

Obvodová  rychlost    vc = 35 m.s-1, dle doporučení výrobce. 
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Obr. 4. 11 Brousicí kotouč plochý 80K 5 V; D x T x H = 500 x 60 x 203,2. 

Operace 50        
Kontrola vnějších rozměrů je zaznamenána v příloze v měřícím protokolu. (Příloha 9) 

Operace 60        
Průtlačnice s vnějšími rozměry vyrobenými dle výkresové dokumentace vyhrubovanou 
dutinou s přídavkem na broušení se zalisují do ochranného kroužku (Obr. 4. 12) a zjišťuje se, 
jak změní rozměry dutiny po zalisování. V tomto případě se všechny rozměry dutiny změnily 
o 0,2 mm. To znamená, že se dutina celkově zmenšila ve všech průměrech o – 0,2 mm. 
Naměřený přesah pro zalisování 23,2 mm.    

Obr. 4. 12 Průtlačnice před a po zalisování do ochranného kroužku. 

Operace 70        
Brousicí kotouč s oboustranným vybráním (Obr. 4. 13),  

Označení kotouče: 98A 80K 5 V; D x T x H = 40 x 70 x 15; výrobce DGS Dorfner,  

Otáčky              n = 19100-23900 min-1,   

Obvodová  rychlost    vc = 40 - 50 m.s-1,  

Při hrubovací operaci broušení se kotouč orovná diamantovým orovnávačem na požadovaný 
tvar na hrubo 800 mm.min-1. 
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Obr. 4. 13 98A 80K 5 V; D x T x H = 40 x 70 x 16; výrobce DGS Dorfner. 

Operace 80        
Brousicí kotouč plochý (Obr. 4. 14),  

Označení kotouče: 98A 80K 5 V; D x T x H = 60 x 60 x 16; výrobce DGS Dorfner,  

Otáčky              n = 11140 min-1,   

Obvodová  rychlost    vc = 35 m.s-1, dle doporučení výrobce  

Při hrubovací operaci broušení se kotouč orovná diamantovým orovnávačem na požadovaný 
tvar v tomto případě rádius a kuželová část pod 20° na hrubo 800 mm.min-1. 

 
Obr. 4. 14 98A 80K 5 V; D x T x H = 60 x 60 x 16; výrobce DGS Dorfner. 

Operace 90        
Brousicí kotouč s oboustranným vybráním (Obr. 4. 13),  

Označení kotouče: 98A 80K 5 V; D x T x H = 40 x 70 x 15; výrobce DGS Dorfner,  

Otáčky              n = 19100-23900 min-1,   

Obvodová  rychlost    vc = 40 - 50 m.s-1,  

Při dokončování se orovnavačem orovná kotouč na požadovaný tvar na jemno 400 mm.min-1 
a brousí se přídavkem 0,01mm, poté se znovu orovná kotouč a dokončí se na rozměr. 
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Operace 100        
Brousicí kotouč plochý (Obr. 4. 14),  

Označení kotouče: 98A 80K 5 V; D x T x H = 60 x 60 x 16; výrobce DGS Dorfner,  

Otáčky              n = 11140 min-1,   

Obvodová  rychlost    vc = 35 m.s-1, dle doporučení výrobce  

Při dokončování se orovnávačem orovná kotouč na požadovaný tvar najemno 400 mm.min-1 a 
brousí se přídavkem 0,01 mm, poté se znovu orovná kotouč a dokončí se na rozměr. V tomto 
případě rádius a kuželová část pod 20 °. 

Operace 120,130 

Pro hloubení byly vyrobeny dvě grafitové elektrody (Obr. 4. 15). Hrubovací elektroda menší 
o 0,25 mm na stěnu a to z důvodu použití větších proudů a silnějších generátorů při hloubení. 
To má za následek větší opal elektrody, horší obrobený povrch, ale z hlediska časového je 
hrubování rychlejší s větším úběrem materiálu. A dokončovací elektroda menší o 0,1 mm na 
stěnu z důvodu použití menších proudů a slabších generátorů při hloubení. Z toho důvodu i 
menší opal elektrody a vhodnější kvalitu povrchu pro následné leštění. Dokončování je 
pomalejší než hrubování, s malým úběrem materiálu. 

Obr. 4. 15 Hrubovací grafitová elektroda z leva a dokončovací grafitová elektroda zprava.   

Operace 140 

Kontrola rozměrů je zaznamenána v měřicím protokolu. (Příloha 9) 

Operace 150 

Ruční leštění za pomocí brusné houby, diamantové pasty a petroleje, plstěných hranolů a 
dřívek a podobných pomůcek pro leštění (Obr. 3. 19, 3. 20, 4. 16). Pro leštění byla použita 
diamantovou pastu KEMET zrnitost 8 MICRONS růžová, označení DpK 8S. 
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Obr. 4. 16 Pomůcky pro leštění. 

Optické porovnání povrchu po vyhloubení a broušení a povrchu po vyleštění (Obr. 4. 17). 

 Obr. 4. 17 Optické porovnání vyleštěné a nevyleštěné dutiny průtlačnice. 
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5 VÝROBNÍ NÁKLADY 
Výrobní náklady pro výrobu dvou kusů průtlačnic jsou zobrazeny v tabulce (Tab. 5. 1). Ceny 
jsou stanoveny podle možností, které jsou používány ve firmě.  

Tab. 5.1 Výrobní náklady 

Položka Cena za kus Cena za dva kusy Poznámka 

Cena za materiál, včetně 

řezu materiálu 
8772,5 17545 145 Kč / kg 

Cena za soustružnické 

operace (Celkem 4,5 

hodiny kus) 

7200 14400 1600 Kč / hod. 

Vakuové kalení, 

popouštění 
3078 6156 76 Kč / kg 

Lisování 1500 3000 1000 Kč / hod. 

Broušení 20000 40000 2500 Kč / hod. 

OTK 2800 5600 700 Kč / hod. 

Elektroerozivní hloubení, 

včetně elektrod 
26000 52000 

Cena za kus, včetně 

výroby elektrod z grafitu 

Leštění 8000 16000 500 Kč / hod. 

Doprava 10670 21340 11 Kč / Km 

Cena celkem 88021 176041 Kč  

  

Celková cena za výrobu dvou kusů průtlačnic dosahuje částku 176 041 Kč. Ačkoli se cena 
zdá být vysoká je dána složitostí a náročností výroby daných součástí. Značnou komplikaci 
tvoří také obrábění tvarové dutiny, která se musí provádět v ochranném kroužku, protože 
ochranný kroužek při své hmotnosti 800 kg značně komplikuje jakoukoli manipulaci se 
součástí a také dopravu.  
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6 DISKUZE 
Výroba obou kusů průtlačnic se povedla realizovat v zadaném termínu výroby, zákazník oba 
nástroje převzal v nakonzervovaném stavu a zabalené. Zároveň byl s výrobky zákazníkovi 
vrácen i zapůjčený ochranný kroužek, který byl nutný k výrobě. 

Komplikovaná byla manipulace a přeprava průtlačnic v zalisovaném stavu v ochranném 
kroužku. Při přepravě jednoho kusu v zalisovaném stavu prasklo čelní sklo u vozidla Ford 
Transit Connect určeného k přepravě z důvodu velkého zatížení. Tímto zatížením bylo 
způsobeno pravděpodobně křížení karoserie vozu a následné prasknutí čelního skla. Cena 
čelního skla není zohledněna ve výrobních nákladech. 

Kontrola rozměrů vždy probíhala za pomocí vhodných měřidel v klimatizované místnosti při 
teplotě 22 °C a všechny měřené rozměry jsou zaneseny v měrovém protokolu v příloze a jsou 
v tolerancích zadané výkresové dokumentace. 

Dále jsem byl po dohodě se zákazníkem osobně přítomen zkušebnímu ověření způsobilosti 
výroby a funkčnosti nástroje. Zkušebně se v jednom z nástrojů vyrobilo 10 kusů protlačků, 
které prošli kontrolním měřením a odpovídali výkresové dokumentaci firmy zákazníka. 

Pokud by se někdy v další poptávce opakovala nabídka k výrobě stejných kusů průtlačnic pro 
tváření za studena ze stejného materiálu a vycházelo by se ze stejné výkresové dokumentace, 
chtěl bych se pokusit vytvořit technologický postup výroby, ve kterém by nemusela být 
průtlačnice při broušení dutiny zalisována v ochranném kroužku. Tvarové drážka by se opět 
vyráběla v zalisovaném stavu v ochranném kroužku. Ale i to by usnadnilo manipulaci i 
výrobu a značně ušetřilo finanční prostředky při výrobě. Nemůže se ovšem vycházet z toho, 
že v tomto případě se u průtlačnic změnil rozměr v celé dutině přibližně stejně o 0,2 mm, 
protože při další výrobě by se mohly rozměry změnit po zalisování do ochranného kroužku 
změnit úplně jinak. Na tom, jak se materiál po zalisování zachová, záleží na dané tavbě 
dodaného materiálu, na opotřebení ochranného kroužku, na teplené zpracování, na pnutí 
v materiálu a také na způsobu obrábění. To by pravděpodobně znamenalo udělat několik 
pokusů výroby, které by mohli být neúspěšné a pro moji firmu možná i likvidační.    
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ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout technologii výroby nástroje pro tváření za studena 
v podmínkách mé firmy pomocí technologií soustružení, tepelné zpracování, broušení, 
elektroerozivního obrábění a leštění. Využité technologické způsoby výroby, které jsou 
v práci navržené, v technologickém postupu výroby jsou dány dostupností strojů a nástrojů, 
které využívám a pronajímám si je k potřebám svého podnikání. 

Výroba obou kusů průtlačnic v rámci zkušební výroby se vydařila zrealizovat a dle 
naměřených rozměrů se jedná o plnohodnotné nástroje. Jeden z nástrojů již byl v procesu 
tváření za studena a nevyráběl neshodné kusy výrobků. Zákazník byl s výsledkem 
vyrobených kusů nástrojů a se zkušební výrobou 10 kusů protlačků spokojen, proto pevně 
věřím v naši následnou budoucí spolupráci. Celková cena za výrobu obou kusů průtlačnic 
dosáhla částky 176 041 Kč. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů A ZKRATEK 

Zkratka Jednotka Popis 
3D [-] 3 dimensionální 

Al 2O3 [-] oxid hlinitý 

ARA [-] anizotermický rozpad austenitu 

C [-] uhlík 

CNB [-] kubický nitrid boru 

CNC [-] computer numerical control 

Co [-] kobalt 

Cr [-] chrom 

Cu [-] měď 

Cu-W [-] měď - wolfram 

ČSN EN [-] československá státní norma evropská 
norma 

DIN [-] deutsche industrie norm 

EDM [-] electrical discharge machining 

EN [-] evropská norma 

HRB [-] tvrdost dle Rockwella 

HRC [-] tvrdost dle Rockwella 

Kč [-] korun českých 

Mf [-] martenzit finiš 

Mo [-] molibden 

Ms [-] martenzit start 

N [-] newton 

NbC [-] karbid niobu 

Ni [-] nikl 

PKD [-] polykrystalický diamant 

PVD [-] physical vapour deposition 

Si3N4 [-] nitrid krěmíku 

SpA [-] socienta per azioni 

TAC [-] karbid tantalu 

TiC [-] karbid titanu 

TiCN [-] karbonitrid titanu 

TiN [-] nitrid titanu 

TZP [-] tepelné zpracování 

VBD [-] výměnná břitová destička 

W [-] wolfram 

W. Nr [-] werkstoffe 

WC [-] karbid wolframu 

% [-] procento 

°C [-] stupeň celsia 
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bar [-] jednotka tlaku 

hod. [-] hodina 

kg [-] kilogram 

km [-] kilometr 

mm [-] milimetr 

s. r. o [-] společnost s ručením omezeným 

µm [-] mikrometr 

 

Symbol Jednotka Popis 
Ac1 [°C] austenitizační teplota 

Ac3 [°C] austenitiza ční teplota 

D [mm] průměr 

F [N] síla 

Ra [µm] střední aritmetická hodnota drsnosti 

ap [mm] šířka záběru 

d [mm] délka 

f [mm] posuv 

n [min-1] otáčky 

rn [mm] poloměr zaoblení ostří 

š [mm] šířka 

v [mm] výška 

vc [m.min-1] řezná rychlost 

v f [m.min-1] posuvová rychlost 

αn [°] úhel hřbetu 

γn [°] úhel čela 
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