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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nového technologického postupu výroby 

vodicí lišty, užívané na štípacím stroji typu SVIT 06155. Současný postup výroby 

dílce, který byl navržen před více jak 40 lety, se ukazuje s ohledem na nynější možnosti 

výroby jako neefektivní. V první části práce je popsán proces štípání usně, dále je objasněn 

princip funkce stroje a následně definovány požadované vlastnosti vodicí lišty z hlediska 

provozních podmínek.  Z analýzy dané problematiky vyplývají dva možné způsoby řešení. 

Prvním je změna materiálu vodicí lišty a druhým je změna technologie nanášení povlaku a 

jeho složení. V úvodu experimentální části je představeno řešení, společně s nově 

navrženým výrobním postupem a výkresovou dokumentací vodicí lišty. Správnost návrhu 

dále ověřena samotnou výrobou dílce a vyhodnocením stavu povrchu zařízením Alicona 

plošnou a profilovou metodou. V závěru je provedeno zhodnocení a uvedena doporučení 

pro budoucí výrobu dílce. 

Klíčová slova 

štípací operace, vodicí lišta, rozměrové deformace, povlak, kluznost 

 

ABSTRACT  
This bachelor's thesis provides the new plan of technological process of production 

the guide rail used on the splitting machine type SVIT 06155. The current process of 

component production, which was designed more than 40 years ago, is proving inefficient 

with regard to current production possibilities. The first part of the work describes the 

process of splitting the leather, further explains the principle of operation of the machine 

and then defines the required properties of the guide rail in terms of operating conditions. 

The analysis of the issue reveals two possible solutions. The first is a change of the 

material of the guide rail and the second is a change of the coating technology and its 

composition. The introduction of the experimental part presents the solution, together with 

the newly designed production process and drawing documentation of the guide rail. The 

correctness of the design is further verified by the production of the component itself and 

by the evaluation of the surface condition of the Alicona device using the surface and 

profile method. Finally, an evaluation is made and recommendations for future production 

of the component are discussed. 
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ÚVOD 

Obuvnický průmysl je v České republice tradičním odvětvím, spjatým především se 

zlínským velkopodnikatelem Tomášem Baťou. Ten se kromě výroby obuvi specializoval i 

na návrh a produkci vlastních jednoúčelových strojů. První obuvnické stroje na napínání 

plátěné obuvi byly vyráběny již v roce 1905 více než desítkou dělníků. Třicátá léta jsou 

obdobím velkého rozmachu strojíren firmy Baťa. V této době má podnik svou vlastní 

konstrukci, slévárnu a v modernizovaných dílnách je zajištěna plynulá výroba obuvnických 

strojů. Ty jsou primárně určeny pro vybavení nově vznikajících Baťových továren po 

celém světě. Po znárodnění podniku v 50. letech byla firma přejmenována na Závody 

přesného strojírenství v Gottwaldově a úspěšně navázala na Baťův předválečný výrobní 

program. V průběhu dalších desetiletí došlo k významnému rozvoji podniku, který se 

s více než čtyřmi tisíci zaměstnanců úzce specializoval pouze na výrobu obuvnických 

a obráběcích strojů. Ročně zde bylo vyrobeno kolem 3 000 různých obuvnických strojů 

pod značkou SVIT, které byly vyváženy do více než třiceti zemí světa. Nelze také 

opomenout, že řada obuvnických strojů byla oceněna zlatými medailemi na Mezinárodním 

strojírenském veletrhu v Brně. 

 V 90. letech ovšem došlo vlivem transformace hospodářství k útlumu obuvnického 

průmyslu a významného odlivu výroby obuvi do zahraničí. Obuvnické stroje nebyly nadále 

vyráběny ve velkých sériích a nově vznikající prototypy nebylo možné odzkoušet, díky 

zániku továrních provozů. Tímto se téměř zastavil vývoj a modernizace strojů.  Produkce 

firmy je nadále omezena pouze na prodej strojů či náhradních dílů ze skladových zásob. 

Začátkem nového tisíciletí se podnik dostává do finančních potíží a je rozdělen na několik 

menších firem. Výroba obuvnických strojů přechází od roku 2004 na firmu 

SVIT Machinery. Především díky zkušenému týmu pracovníků a velmi dobrému jménu 

značky SVIT ve světě se daří na produkci obuvnických strojů navázat. Významný problém 

z hlediska současné výroby ovšem představuje zastaralá konstrukce strojů. Téměř 

třicetiletá odmlka způsobila, že tvar a konstrukční provedení dílců nereflektují současné 

postupy ve výrobě. Jedná se především o odlitky, předepsání dříve užívaných materiálů pro 

tepelné zpracování či užití vyráběných komponent, které jsou nyní normalizované.  

Tímto příkladem je i vodicí lišta 06155-451B2, používaná u tzv. štípacích strojů, pro 

vedení pohyblivého pásového nože.  Tento dílec je momentálně vyráběn zdlouhavým 

a ekonomicky nákladným procesem. Navíc je navržen z materiálu, který je v současnosti 

obtížně dostupný. Kluznost vodicí lišty je zajištěna nanesením povlaku metodou 

plazmatického nástřiku, který představuje nemalou komplikaci z hlediska přesnosti výroby 

a konstrukce vodicí lišty.  

Výše zmíněná fakta vedla k sepsání této práce, která se zabývá inovací 

technologického postupu výroby vodicí lišty 06155-451B2. Je ukázkou snahy 

o implementaci nových výrobních postupů pro dílec, který je v obměnách vyráběn téměř 

90 let. 
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1 VSTUPNÍ PODMÍNKY 

1.1 Zpracování kůží 

Kůže patří mezi nejstarší materiály využívané člověkem. Pokusy o její zpracování 

se datují již od pravěku, kdy tehdejší lidé využívali zvířecí kůži nejčastěji jako ochranu 

před chladem. Zjistili ovšem, že kůže brzy usychá a následně podléhá rozkladu. Tato 

skutečnost posloužila jako důvod k pokusům o její zpracování do takové formy, aby 

kůže byla hebká, prodyšná, na dotek příjemná a s charakteristickou vůní. Jelikož se 

jedná o přírodní materiál je důležitá následná péče i po předchozím opracování. 

Proces zpracování kůže je od počátku, tedy od námoku po měkčení a sušení 

znázorněn na obr. 1. Na začátku procesu dojde k námoku, aby kůže zvlhla a zvláčněla. 

Díky tomu, lze s kůží dále dobře manipulovat. Následuje mízdření, kdy se odstraňuje 

podkožní vazivo, což je nejspodnější část kůže. Tímto procesem se předchází 

nežádoucímu hnití [1]. Dále se kůže louží, tedy odchlupuje. Dojde 

k několikatýdennímu namočení do roztoku, a tím se chlupy uvolní [2]. Kůže se potom 

musí vyprat a neutralizovat. Jelikož byl předchozí roztok často zásaditý, je nutné 

upravit hodnotu pH [3]. Následně se může provést moření, kdy dojde k odstranění 

buněčných zbytků, vyjma kolagenových vláken. Další operace se nazývá činění, kde 

dochází ke stabilizaci kožních vláken, a tím se předchází rozkladným procesům. Dále 

se kůže musí mazat a sušit, kdy se do kůže vpravuje tuk, aby byla vláčná a měkká. 

Následně se suší. [1].  

 

 
Obr. 1 Schéma zpracování kůže [1] 

 

 

Nejdůležitější operací v celém procesu je činění. Jedná se o proceduru, kdy se 

vlákna, která tvoří surovou kůži, srazí do nerozpustného celku. Je to fyzikálně-chemický 

proces, při kterém se z holiny neboli kůže zbavené chlupů získává tzv. useň. Takto 

upravená kůže odolává vlhkosti, vodě a zvýšeným teplotám. Dále také vlivu bakterií a 

enzymů, čímž se předejde jejímu nežádoucímu rozkladu [1]. 

Takto vzniklá useň se od kůže liší ve vlastnostech především tím, že je v suchém 

stavu měkká a vláčná a disponuje vyšší teplotou smrštění. 

Při jakékoliv práci s kůži je zásadní si uvědomit, že se nejedná o homogenní 

materiál. Vyplývá to především z jejího přírodního neboli zvířecího původu, a proto se 

každý kus kůže vyznačuje individualitou. Ta vyplývá z minulosti zvířete a lze na ní 

pozorovat například škrábance od trnů, štípnutí hmyzem, záhyby na šíji, žilky nebo 

škrábnutí rohem. Tyto znaky se ovšem nepovažují za znehodnocení usně [1] .  
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Při výrobě celé řady výrobků z kůže je ovšem podmínkou, aby použitý materiál měl 

po celé ploše konstantní tloušťku a vykazoval požadovanou drsnost povrchu. K dosažení 

egalizace neboli rovnoměrnosti tloušťky se používá proces zvaný štípání dle obr. 2. Na 

obrázku je znázorněna vyčiněná kůže (1), která se manuálně vkládá ve směru ostří 

pásového nože (2) rychlostí „vf“. Směr řezné rychlosti pásového nože je určen vektorem 

„vc“. Následně dojde k odřezání rubu vyčiněného kusu kůže. Po odřezání rubu usně (4) 

vzniká zaštípnutá kůže (3), připravená k výrobě kožených produktů jako 

boty, peněženky, brašny atd. Odštípnutá a nerovná část usně (4) je odpadem štípací 

operace. K tomuto procesu se využívá jednoúčelových štípacích strojů. 

 

Obr. 2 Štípací operace: 1) vyčiněná hrubá kůže 2) pohyblivý pásový nůž 3) líc kůže 4) rub 

kůže – odpad 
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1.2 Popis štípacího stroje 

Kůže je houževnatý materiál vyžadující užití speciálních jednoúčelových strojů. 

Štípací stroj SVIT 06155 dle obr. 3 je určen ke štípání a plošnému kosení dílců 

z vrchových usní především v obuvnickém a galanterním průmyslu. 

 

 

Obr. 3 Štípací stroj SVIT 06155 

Výše uvedený štípací stroj je vyráběn v různých modifikacích pod značkou SVIT již 

od dob Tomáše Bati. U současného modelu 06155, který byl vyvinut v 80. letech minulého 

století, však nastává problém s konkurenceschopností. Dříve byly stroje vyráběny v sériích 

(cca 30 strojů za měsíc), zatímco dnes se jedná především o výrobu kusovou, což výrazně 

navyšuje výrobní náklady. Navíc je řada dílců stále vyráběna tradičními metodami 

(odlitky, výrobní ozubená kola) a jejichž konstrukční provedení nereflektuje trend nástupu 

nových postupů ve výrobě [4]. V současnosti je snahou konstruktérů a technologů 

uzpůsobit je. Při možném využití nových technologických procesů by se mělo v budoucnu 

podařit snížit výrobní náklady a zajistit tak lepší postavení stroje na trhu. 

Pro účely této práce jsou v tab.1 uvedeny základní technické parametry stroje. 

                   Tab. 1 Technické parametry stroje [5] 
 

Parametr Jednotka Hodnota 
Šířka štípacího ústrojí mm 450 

Max. tloušťka štípaného dílce mm 8 

Min. tloušťka štípaného dílce mm 0,5 
Šířka stroje mm 1500 

Hloubka stroje mm 850 
Výška stroje mm 1350 

Hmotnost stroje kg 780 
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1.2.1 Základní informace 

Na základě obr. 4, kde je vyobrazený štípací stroj SVIT 06155 je patrné, že 

pohyblivý pásový nůž je (3) je napnut pomocí dvou kotoučů (4) a během provozu koná 

pohyb řeznou rychlosti „vc“. Tato rychlost je určena elektromotorem (7), jehož řemenice je 

přes řemen spojena s napínacím kotoučem. Operátor pokládá useň na pracovní stůl (5) a 

vtlačuje hrubou kůži proti ostří pásového nože. Aby nedošlo k úrazu, je ve směru pohybu 

kůže umístěn ochranný kryt (2), který ponechává prostor pouze pro průchod usně. Jako 

další ochranný prvek slouží ovládací pedál (6), jehož sepnutím dojde ke změně smyslu 

otáčení podávacích válců (1), a tím by došlo k navracení nechtěně zasunutého předmětu do 

štípacího ústrojí. Ostatní parametry stroje, jako rychlost podávání usně, odsávání prachu 

nebo tlačítko pro zastavení stroje se nachází na ovládacím panelu (8) 

 

Obr. 4 Štípací stroj SVIT 06155: 1) podávací válce 2) ochranný kryt 3) pásový nůž 4) napínací 

kotouč 5) pracovní stůl 6) ovládací pedál 7) elektromotor 8) ovládací panel 

Výsledkem operace je výškově zarovnaný kus kůže o stejné tloušťce na celé ploše 

dle obr. 5. Na obrázku lze vidět zaštípnutou kůži neboli nedokončenou operaci štípání, jejíž 

jedna část je lícem kůže (1), který se dále využije k výrobě koženého zboží. Rub usně (2) 

je odpadem tzv. štípenkou. Ten lze v následujících operacích rozemlít a dále použít třeba 

na výrobu stélek obuvi. Ty se vyznačují vysokou tvrdostí, ale zároveň nepodléhají 

požadavku výškově zarovnaného kusu usně. 
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Obr. 5 Znázornění zaštípnuté kůže: 1) líc kůže 2) rub kůže – odpad 

 

1.2.2 Popis pracovní operace 

Na stroji typu SVIT 06155 se štípou (dělí) usně v celé ploše. Useň se zasouvá mezi 

dva poháněné podávací válce, které ji tlačí proti ostří pohyblivého pásového nože. Při 

zaštipování usní se useň po provedené operaci vrací zpět na pracovní stůl. 

 

Obr. 6 Boční pohled na štípací ústrojí: 1) vodicí lišta 2) pásový pohyblivý nůž 3) podávací válce 

4) hrubá useň 5) odpad 6) výškově zarovnaná useň [4] 

 

Operátor ve výrobě zasouvá hrubou useň manuálně mezi poháněné válce. Na obr. 6 je 

znázorněn pohyblivý pásový nůž (2), který je v místě, kde dochází ke štípání usně veden 

pomocí dvou lišt (1). Hrubá useň (4) je naváděna pomocí dvou válců (3) proti ostří 

pásového nože. Pásový nůž je s lištou v kontaktu po celou dobu operace. Při vkládání usně 

obsluhou dojde k odříznutí dolní plochy kusu usně (5) o tloušťce alespoň 0,5 mm. Tento 

odříznutý kus je odpadem (6) a je veden na jemu příslušné místo. Zaštípnutá část je vedena 

zpět na pracovní stůl. 

Po celou dobu provozu stroje je vzdálenost mezi lištou a nožem konstantní. Spodní lišta je 
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napevno přišroubována k rámu stroje. Požadované vůle („h“) (obr.6) je dosaženo 

ustavením výšky horní desky (4) dle obr. 7, na které je připevněna horní lišta (1). Tím je 

vymezena vůle nože ve vertikálním směru, přičemž tento úkon je prováděn pouze 

odbornými techniky při montáži stroje. 

 

 

 
 

Při štípání je useň vkládána kolmo k ostří pásového nože (2) o šířce 50 mm, který je 

napnut pomocí dvou bubnů (5). Předozadnímu pohybu nože brání dvě kladky (3) umístěné 

mezi vodicími lištami. Ostří pásového nože má největší vliv na velikost řezného odporu. U 

uvedeného důvodu je nutné pásový nůž při štípání brousit. Broušení se provádí ve spodní 

větvi nože dvěma brusnými kotouči. Z toho důvodu je zde umístěno odsávání, aby se 

brusný prach nešířil do ostatních částí stroje. 

 

1.2.3 Provozní podmínky 

Pro návrh vodicí lišty je třeba stanovit provozní podmínky ve stroji. Těmi jsou 

rychlost podávání materiálu, řezná rychlost pásového nože, odhad teploty při vkládání usně 

a materiál pásového nože a vodicí lišty viz tab. 2. Řezná rychlost pásového nože je 

vypočítána níže. Určit teplotu při vkládání materiálu je velmi náročné. Její odhad je určen 

v kapitole Požadavky na vodicí lištu. Minimální skoková teplota byla dedukcí stanovena 

na 500˚C. 

                          Tab. 2 Provozní podmínky ve stroji 

Vlastnost Jednotka Hodnota 

rychlost podávání materiálu m·min-1 6-25 

řezná rychlost pásového nože m·min-1 125,663 

odhad teploty ˚C 500 
materiál pásového nože 1 ČSN 41 2071 

materiál vodicí lišty 1 ČSN 41 9712 
 

 

Následuje výpočet rychlosti pásového nože dle vztahu (1), (2), (3) na základě tab. 3. 

Obr. 7 Horní pohled na štípací ústrojí: 1) horní lišta 2) pohyblivý pásový 

nůž 3) kladka 4) horní deska 5) napínací buben 
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                             Tab. 3 Parametry pro určení rychlosti pásového nože. 

Vlastnost Jednotky Hodnoty  
vstupní otáčky 

elektromotoru n1 
min-1 1425 

 
převodový poměr i 1 5/1  
výstupní otáčky n2 min-1 285  

průměr větší kolo D mm 450  
průměr menší kolo d mm 250  

otáčky pásového nože n min-1 160  
 

 

Výpočet převodového poměru dle vztahu (1):  

 

 

(1) 

        𝑖 =
1425

285
 

 

 

 𝑖 =
5

1
 

 

 

 

Dále výpočet konečných otáček dle vzorce (2): 

 

(2) 

 

 

𝑛 =
285 · 250

450
 

 

 

 

Výpočet obvodové rychlosti pásového nože podle vztahu (3): 

    𝑣 = 𝜋 · 𝑑 · 𝑛 

 

(3) 

             𝑣 = 𝜋 · 250 · 160  
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1.3 Vodicí lišta 

Na úvod je třeba zmínit, že při štípání kůže musí být břit nože suchý, aby nedošlo 

v průběhu procesu štípání ke znehodnocení usně. Nesmí být tedy chlazen pomocí kapaliny. 

Nůž se také nesmí mazat, jinak hrozí ulpívání prachových částic na jeho povrchu. Tato 

skutečnost by vedla ke zvyšování tření na kontaktní ploše mezi vodicí lištou a pohyblivým 

nožem. To by mělo za následek postupné navýšení teploty v tomto místě, v krajním 

případě může dojít k zadření kontaktních ploch. Z toho vyplývá jeden z hlavních nároků na 

lištu. Musí být kluzná, aby se po ní mohl nůž pohybovat a zároveň tvrdá v celém objemu 

materiálu. 

Lišta dosahuje v praxi různých délek podle potřeby stroje. Na obr. 8 je znázorněn 

model lišty, která je předmětem této práce, společně s jejími parametry. 

 

Obr. 8 Model lišty se zakótovanými rozměry 

 

1.3.1 Požadavky na vodicí lištu 

Na základě předchozích skutečností jsou dále stanoveny základní kritéria potřebná 

pro návrh vodicí lišty. 

1. kluznost –Vlastnost vodicí lišty, která zajišťuje: 

• zlepšení kluzných vlastností 

• snížení přilnavosti mezi pásovým nožem a vodicí lištou 

• rovnoměrnější běh stroje [10] 

Zmíněné vlastnosti, lze dosáhnout například mazáním. Ale jak bylo 

vysvětleno výše, lišta se mazat nesmí. Dále není vhodné lištu chladit, jelikož 

z praxe je známo, že při pokusu o chlazení lišty mýdlovou vodou došlo k jejímu 

vniknutí do ostatních částí stroje. To způsobilo trvalé poškození ložisek a 

vytvoření rzi na ocelových dílech stroje (např. podávacích válcích). 



 

 

 
FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 17 

Proto je v současnosti užito nanášení kluzné vrstvy metodou plazmatického 

nástřiku o složení Al2O3 s přísadou 3% TiO2o tloušťce 0,2 mm. Mechanické 

vlastnosti povlaku záleží na jeho mikrostruktuře neboli na fázi, velikosti 

zrna, porozitě a jejímu rozmístění [5]. Právě přidáním 3% TiO2se mikrostruktura 

povlaku ovlivňuje. Tato směs zajišťuje vysokou tepelnou odolnost, protože 

snižuje teplotu povrchu kovu a následkem toho se zvyšuje trvanlivost dílce 

v drsných podmínkách, např, právě v textilním průmyslu. TiO2 navíc snižuje 

koeficient tření a tím pomáhá významně zajišťovat jeden z nejzákladnějších 

požadavků na vodicí lištu [6]. 

Jedná se tedy o keramický povlak, který zajišťuje kluzný povrch o 

koeficientu tření viz obr. 9. Z obrázku je patrné, že se vzrůstající teplotou 

koeficient tření klesá. Mezi 300˚C a 600 ˚C je rozmezí koeficientu od 0,91 do 

0,85.  

 

 

Obr. 9 Vliv teploty na třecí koeficient povlaku [7] 

 

Keramický povlak dále slouží jako ochrana proti chemické 

korozi, abrazivnímu opotřebení a odolává oxidaci při vysoké teplotě [5].  

K nanesení vrstvy je nutné, aby koeficient tepelné roztažnosti základního 

materiálu a povlaku dosahovaly v ideálním případě stejných hodnot [8]. Právě 

u keramických povlaků jsou rozdíly koeficientů značné, a proto se využívá 

tzv. mezivrstev, aby se tento rozdíl co možná nejvíce vyrovnal. Mezivrstva tedy 

zajišťuje požadovanou adhezi povlaku na substrát. V daném případě se používá 

mezivrstva o složení NiCr 80/20, tedy 80% niklu a 20 % chromu, jejíž tloušťka je 

0,04 mm. Díky tomu dojde k zakotvení tvrdých povlaků a k vyrovnání tepelné 

roztažnosti keramiky a substrátu [5]. 

Z důvodu ekonomické náročnosti nanesení kluzné vrstvy, je vrstva 

aplikována pouze v pásmu kontaktu s pásovým nožem.  
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2.  tvrdost – Při štípání kůže dochází k nárůstu sil působících na nůž. To vede ke 

vzniku vibrací a v krajních případech k poškození nože či uvolnění některé 

z částí stroje a následnému střetu dílce s lištou. Vodicí lišta musí mít tedy určitou 

tvrdost. Potřebné tvrdosti je dosaženo kalením, kde její hodnota je na základě 

předchozího konstrukčního vývoje stanovena na 57 HRC. V daném případě se 

jedná o kalení do oleje při výdrži na vysoké teplotě. V kalicí peci je lišta 

zavěšena ve svislé poloze, aby v průběhu ohřevu nedocházelo k průhybu, a tím 

k trvalé deformaci. Olejová kalicí lázeň zajišťuje, aby rozdíl teploty okolního 

prostředí a lázně nebyl příliš velký, a tím se předešlo velkým vnitřním pnutím ve 

výrobku. 

3. tepelná odolnost – Při řezání kůže dochází ke skokovému nárůstu teploty v místě 

nanesené kluzné vrstvy. Její hodnota je však obtížně zjistitelná zejména proto, že 

se vyskytuje lokálně a to v místech, která jsou pro měření nedostupná. V 

minulosti byly snahy nahradit nanesení keramického povlaku plazmatickým 

nástřikem nitridací. Důvodem byla ekonomická náročnost keramického povlaku 

naneseného plazmou. Při ověření v praxi bylo ovšem zjištěno, že dusík za 

provozu degraduje. Keramická vrstva se zachovává do 2040˚C [6]. Její 

maximální teplota užití je do 1800˚C [5] zato nitridační vrstva pouze do 500 ˚C 

[9]. Na základě výše zmíněných faktů, lze vyvodit závěr, že v místě, kde dochází 

ke štípaní usně je skoková teplota alespoň 500˚C. Z toho důvodu je použit 

keramický povlak, který se vyznačuje termomechanickou stabilitou a odolnosti 

proti náhlému nárustu teploty [5]. 

4. geometrická tolerance – Klade se důraz především na rovnoběžnost vodicí lišty 

a dosedací plochy dílce, jejíž požadovaná hodnota je 0,005 k dané základně viz 

příloha 1. Na obr. 10. červeně znázorněný dílec představuje vyrobenou reálnou 

část. Vzdálenost „t“ určuje hodnotu, o kterou je reálný rozměr vzdálen od krajní 

myšlené roviny vycházející z hodnoty geometrické tolerance. 

 

Dále je vyžadována rovinnost vodicí plochy dílce dle obr. 11, u které je hodnota 

geometrické tolerance 0,01. Z pohledu zachování požadované hodnoty rovinnosti 

je důležité, aby došlo k bezproblémovému nanesení nosné vrstvy a její adhezi 

k substrátu. Keramická vrstva se vyznačuje tím, že kopíruje strukturu povrchu, na 

který je nanášena [34]. Ten je broušený a splňuje všechny požadavky z hlediska 

geometrických tolerancí. 

 

Následuje sumarizační přehled požadavků na vodicí lištu, pro lepší orientaci viz 

tab. 4.  

Obr. 10 Rovnoběžnost [44]. Obr. 11 Rovinnost [44]. 
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Tab. 4 Požadavky na vodicí lištu – shrnutí 

Kluznost • nechladit  

• nemazat 

• povlak Al2O3 + 3 % TiO2 – 0,2 mm 

• mezivrstva NiCr 80/20 – 0,04 mm 

• odolnost proti abrazivnímu opotřebení 

Tvrdost • 57 HRC  

• kalení do oleje ve svislé poloze 

Tepelná odolnost • keramický povlak odolávající vyšší teplotě než 500˚C 

Geometrické 

tolerance 
• rovnoběžnost - 0,005 k dosedací ploše 

• rovinnost - 0,01 
 

 

1.3.2 Historie výroby vodicí lišty 

Technologický postup výroby vodicí lišty se v čase vyvíjel a měnil podle dostupného 

sortimentu materiálů a technologických možností firmy. Přehled o vývoji výroby vodicí 

lišty viz tab. 5. 

Tab. 5 Vývoj výroby vodicí lišty [4] 

Období 
Materiál 
dle ČSN Použití Tepelné zpracování 

30. léta 41 1700 
součásti odolné vůči vyššímu 

namáhání Kaleno → tvrdě chromováno 

  např. destičky Gallových řetězů  

60. léta 41 2050 
hřídele těžkých strojů, 

turbokompresorů či karuselů 
žíháno ke snížení vnitřního pnutí 

→ napuštění 

   →tvrdě chromováno 

současnost 41 9712 
tvarové nože na lehké kovy a mosaz, 

výstružníky 
žíháno na měkko → žíháno na 

odstranění pnutí 

  nebo tvarové frézy → kaleno → plazmatický nástřik 

 

Ve 30. letech, tehdy ve firmě Baťa se lišta vyráběla z materiálu ČSN 41 1700 [7]. 

Jedná se o neušlechtilou konstrukční ocel s vyšším obsahem uhlíku. Používá se na strojní 

součásti s větší odolností proti namáhání, a které se vyznačují vyšší odolností proti 

opotřebení. Svařitelnost oceli je obtížná [23]. Po obrobení byl dílec zakalen na 

Hv20=620+/-20 a následně byla vodicí plocha tvrdě chromována [4]. Byla tak zajištěna 

vysoká tvrdost dílce, nízký součinitel tření a velká otěruvzdornost [45]. 

V 60. letech byla použita ocel jakosti 12 050 v zušlechtěném stavu [4]. Jedná se 

o konstrukční uhlíkovou ocel vhodnou k povrchovému kalení. Používá se pro výrobu 

hřídelí těžkých strojů, turbokompresorů čí karuselů [56]. Materiál byl po ohrubování žíhán 
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ke snížení pnutí a dále napuštěn neboli popouštěn při nízkých teplotách v rozmezí  

100 - 350˚C [16]. Jako metoda povlakování se používalo opět tvrdé chromování [4].  

V současnosti se pro výrobu lišty používá válcovaný polotovar materiálu ČSN  

41 9712. Jedná se o legovanou nástrojovou ocel pro řezné nástroje. Používá se na tvarové 

nože na lehké kovy a mosaz, výstružníky, tvarové frézy, závitořezné nástroje a nástroje na 

obrábění dřeva [12]. Co se týče tepelného zpracování, po ohrubování je lišta žíhána k na 

měkko a po ohrubování brusem žíhána pro odstranění pnutí viz příloha 2. Operace žíhání 

je v celkovém technologickém procesu vykonávána celkem 7x. Po žíhání je lišta kalena na 

požadovanou tvrdost 57 HRC Poté je metodou plazmatického nástřiku nanesena kluzná 

vrstva viz příloha 1. 

1.3.3 Současný stav poznání 

Přesný technologický postup, který se používá v současnosti, je dle přílohy 2. 

Na začátku výroby se vychází z polotovaru o rozměrech 60 x 20 mm a o délce 6 mm 

větší než je konečný rozměr. Polotovar je vyrobený z válcovaného kruhového polotovaru. 

Z důvodu špatné dostupnosti materiálu ČSN 41 9712 nebylo možné při výrobě použít jiný 

rozměr polotovaru. Ten byl před samotným obrobením říznut napůl, jelikož pro výrobu 

lišty je kruhový polotovar nevhodný. Tato skutečnost komplikuje nadcházející výrobu, 

jelikož rozříznutí polotovaru přispívá k tvorbě deformací dílce. 

Co se týče samotného technologického procesu na základě dokumentu viz příloha 2., 

lze zjistit, že vodicí lišta je celkem 7x žíhána ke snížení pnutí. Tento proces je nutný 

z důvodu, že po každé obráběcí operaci se materiál deformuje a dojde k znehodnocení 

požadovaných rozměrů. Až po uklidnění dílce, je možné pokračovat ve frézovacím 

procesu. Z tohoto důvodu není vhodné pro výrobu lišty použít CNC obráběcí centrum. 

Kvůli častému žíhání je nutné dílec často znovu upínat a vytvoření programu je v tomto 

případě nežádoucí. Pouze pro vrtání děr byl CNC program použit.  

Dále je důležité brát v potaz, že k nanesení kluzné vrstvy dojde až po broušení, 

jelikož hladké povrch napomáhá adhezi mezi povlakem a substrátem [17]. 

Následuje podrobnější rozbor materiálu 19 712 a současných nákladů na výrobu. 

Ocel jakosti 19 712 

Materiál je ocel jakosti 19 712. Jedná se o Cr – W– V nízkolegovanou nástrojovou 

ocel k tváření. Materiál je určen pro práci za studena [19]. Obsah legur většinou nepřekročí 

5%. Chemické složení oceli ČSN 41 9712 viz tab. 6.  

Tab. 6 Chemické složení oceli ČSN 41 9712 v hm. % [18] 

C Mn Si P S Cr Ni W V Fe 

1,15-1,30 0,4-0,70 0,15-0,35 max 0,030 
max 
0,035 1,45-1,80 max 0,35 1,20-1,60 

0,10-
0,20 

zbytek 

 

Z tabulky je patrné, že ocel obsahuje zvýšenou koncentraci chromu a wolframu 

oproti ostatním prvkům. Wolfram zajišťuje, aby ocel zachovávala svou tvrdost i při 

působení zvýšených teplot. Nevýhoda těchto ocelí je, že jsou náročné na tepelné 

zpracování. Čím více wolframu, tím se měrná tepelná kapacita zvyšuje a zároveň se 

snižuje tepelná vodivost. Pokud ocel obsahuje do 5% wolframu a do 2% vanadu používá se 

k výrobě nejkvalitnějších šroubovitých vrtáků, výstružníků, závitořezných nástrojů, fréz a 

chirurgických nástrojů [19]. 
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Chrom v oceli zvyšuje schopnost prokalitelnosti. Zde je nutné brát na zřetel, že 

karbidy chromu je nutné rozpustit při austenitizaci, jelikož prokalitelnost zvyšuje pouze 

chrom rozpuštěný v austenitu. V opačném případě, nerozpuštěné karbidy chromu 

prokalitelnost naopak snižují [19]. 

 

Přidáním těchto prvků se zvýší, prokalitelnost, tvrdost do teplot asi 300˚C a v případě 

dlouhodobého užívání i stabilita mechanických vlastností [20].  

Tvrdost materiálu maximálně 24 HRC. Žíhání ke snížení pnutí probíhá přibližně 

v teplotách 600˚C – 650 ˚C. Kalení v rozmezí 810˚C – 840˚C [18]. 

Obrobitelnost materiálu je dle stavu žíhaném na měkko. V případě konkrétních 

obráběcích operací [18]: 

1. Soustružení, hoblování – 11b 

2. Frézování, vrtání – 11b 

3. Broušení – 7b 

Obecně se legované oceli používají pro práci za studena (obrábění kovů, 

soustružnické nože, pilky na kov…), kovárenské nástroje, nástroje pro tažení a lisování 

[20]. 

Tento typ oceli byl vyhodnocen jako nevyhovující, jelikož po každé obráběcí operaci 

dojde k jeho deformaci vlivem velkých vnitřních pnutí uvnitř materiálu. 

Zhodnocení současných nákladů na výrobu 

              Níže je popsaný cenový rozbor obráběcích operací a kalení vodicí lišty 06144-

440B1: 

• Výrobní náklady 35 kusů                  6907,- Kč/ks 

• Výrobní náklady 39 kusů                  6357,- Kč/ks 

-původní požadavek byl výroba 39 kusů, ale 4 kusy praskly při rovnání a bylo 

dodáno pouze 35 kusů. Ty byly zahrnuty také do výsledné ceny, jelikož cena 

jednoho kusu při menším množství stoupla. Tento cenový rozdíl je dost značný. 

Cenový rozbor nanášení povlaku plazmou: 

• Výrobní náklady 35 kusů                     550,-Kč/ks 

-z uvedené informace vyplývá, že nanesení povlaku představuje v celkových 

výrobních nákladech zanedbatelnou část, ale i zde je potřeba počítat s navýšením ceny při 

povlakování jednoho dílce [5]. 
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Materiál pásového nože 

Pro co nejvhodnější výběr povlaku vodicí lišty 06155 – 451B2 je důležité znát druh 

kontaktní plochy, s níž může být povlak ve styku. Materiál nože je ocel jakosti 12 071. 

Jedná se o konstrukční uhlíkovou ušlechtilou ocel. Nejčastěji se využívá na výrobu pružin. 

V tab. 7 je uvedeno chemické složení oceli ČSN 41 2071: 

                         Tab. 7 Chemické složení oceli jakosti 12 071 v hm. % [21] 

C Mn Si P S Fe 

0,6-0,7 0,6-0,8 max 0,35 
max 
0,035 

max 
0,035 

zbytek 
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2 METODY ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Po rozboru problematiky výroby lišty se nabízejí dvě základní pojetí řešení zadané 

práce – změna materiálu, nebo změna složení kluzného povlaku. Následují argumenty 

podporující tyto dva zmiňované návrhy. 

Změna materiálu Složení kluzného povlaku 

nedostupnost materiálu na trhu vysoké nároky na přesnost tloušťky vrstvy 

rozměrová deformace v průběhu obrábění nutnost nosné vrstvy 

nevhodný rozměr polotovaru  

  

Materiál ČSN 41 9712 je na nynějším trhu nedostupný a firma dodávající 

v současnosti tento materiál pro výrobu vodicí lišty čerpá ze skladových zásob. Je tedy 

snahou do budoucna poskytnout dlouhotrvající řešení tohoto problému. Dále je ocel ČSN 

41 9712 při frézování rozměrově nestabilní a je nutné ji při výrobě často žíhat, celkem 7x. 

Tuto skutečnost navíc podporuje nevhodný rozměr polotovaru, jak bylo vysvětleno výše 

viz podkapitola 1.2.3 Současný stav poznání.  

Co se týče kluzné vrstvy, jsou na ni kladeny vysoké nároky na přesnost tloušťky 

z důvodu nutnosti dodržení přísné geometrické tolerance. V současnosti má vrstva 

celkovou tloušťku 0,24 mm. Z pohledu současných technologických možností je tato 

hodnota značně vysoká. Tenké vrstvy mívají zpravidla tloušťku od několika desítek 

nanometrů po několik mikrometrů [22]. V minulosti již došlo k problémům při nanášení 

současného povlaku, jelikož nebyla dodržena stanovená přesnost tloušťky vrstvy. Lze tedy 

předpokládat, že při použití tenké vrstvy vyplývající ze současných trendů by tato 

skutečnost nepředstavovala takový problém. Dále je v případě současného povlaku nutné 

použití mezivrstvy, která slouží jako nosná. Tato vrstva napomáhá adhezi kluzné vrstvy 

k povrchu substrátu oceli ČSN 41 9712 [5].   

 

2.1 Změna materiálu lišty 

Změna materiálu se nabízí jako prvotní varianta při pokusu o snížení nákladů na 

vodicí lištu. Při rozhodování je nutné vycházet z různých vlastností materiálů, jako jsou 

jejich chemicko-fyzikální, mechanické či technologické vlastnosti. V tab. 8 jsou 

znázorněny vlastnosti materiálů, které se nabízejí jako budoucí materiál vodicí lišty. Jsou 

zde porovnávány vlastnosti ocelí, které jsou pro výrobu lišty zásadní.   
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Tab. 8 Přehled vlastností materiálů [12],[23],[24],[25],[26],[27] 

 MATERIÁL 
DLE ČSN 

41 7029 41 9520  41 9573 41 9552 

dobrá 
obrobitelnost 

ANO ANO NE ANO 

vhodná ke 
kalení + 
tvrdost 

ANO → max.59 
HRC 

ANO → min. 
51 HRC ANO → 61-63 HRC ANO→ 50 HRC  

rozměrová 

stálost –
obrábění + 
teplota NE, NE ANO, NE ANO, ANO ANO,ANO 

houževnatost 

NE ANO NE ANO 

korozní 
odolnost 

ANO NE ANO ANO 

použití 
kapesní a stolní 

nože, chirurgické 
nástroje, měřidla 

rámy a formy, 
vodítka a 

vodicí 
kolejnice 

nástroje pro stříhání za 
studena, profilové nože, 

tvarově složité frézy 

nástroje při 
lisování za tepla, 
formy na tlakové 

lití 

legury 

Cr, Mn Mn, Cr, Mo Cr, Mo, V, Si Cr, Mo, V, Si 

 

2.1.1 Výběr materiálu pro vodicí lištu 

Pro následnou výrobu lišty byla vybrána ocel ČSN 41 9552. Jedná se o středně 

legovanou Cr–Mo–Si–V nástrojovou ocel pro práci za tepla. Vlastnosti materiálu, které 

podpořily výběr oceli jakosti 19 552: 

• velmi dobrá houževnatost 

• odolnost proti opotřebení za tepla 

• stálost rozměrů při tepelném zpracování 

• dobře obrobitelná v žíhaném stavu 

• tvrdost [27] 

 

V tab. 9 je rozepsáno chemické složení oceli: 
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 Tab. 9 Chemické složení oceli ČSN 41 9552 v hm. % [27]: 

C Mn Si P S Cr V Mo Fe 

0,33-0,41 0,25-0,5 0,8-1,2 max 0,03 max 0,02 4,8-5,5 0,3-0,5 1,1-1,5 zbytek 
 

Z tabulky je patrné, že ocel obsahuje významné procento chromu, molybdenu a křemíku. 

Zvláště obsah Cr je vysoký, což zajišťuje oceli vysokou odolnost proti korozi. 

Pokud ocel vykazuje více než 12% Cr je označována jako korozivzdorná. Důvodem je 

podmínka rozpuštění 11,7 % Cr v matrici, aby mohla vzniknout ochranná vrstva. Naopak 

oceli s obsahem Cr menším než 12% se označují jako samokalitelné. V praxi to znamená, 

že austenit se za provozní teploty samovolně přemění na martenzit. Z toho vyplývá, že 

díky vyššímu obsahu chromu je možné kalit ocel i na vzduchu. Jelikož je ocel dobře 

kalitelná, je nutné brát na zřetel, že se nesmí chladit vodou. Došlo by totiž k nežádoucímu 

zakalení oceli. Je důležité poznamenat, že se zvyšujícím se obsahem Cr se zhoršují 

mechanické vlastnosti, zpracování a svařitelnost ocelí [28,29]. 

Další prvek s významným zastoupením je molybden. Ten je význačný tím, že po 

zakalení zvyšuje stabilitu martenzitu, a tím posouvá jeho rozpad k vyšším popouštěcím 

teplotám [29,31]. Dále molybden podporuje tvorbu feritu, a proto je vhodné použít 

zároveň s molybden-austenitotvorným prvkem, například nikl. Jeho nejvýznačnější 

vlastností je vysoká odolnost proti bodové a štěrbinové korozi [29,32,33]. Naopak je 

velkém množství nad 3% značně snižuje mez kluzu. Je to způsobeno nerozpustností 

prvků Mo v tuhém roztoku. Molybden take zvyšuje odolnost oceli proti vysokým 

teplotám [34]. 

Vysoký podíl dalšího prvku v oceli 19 552 je křemík. Jedná se o silně feritotvorný 

prvek. Vyznačuje se velkou rozpustností v α –železe. Při tepelném zpracování je někdy 

nutné počítat se zvýšením transformační teploty. Křemík netvoří v oceli karbidy [20]. 

Zcela se rozpustí ve feritu, a tím zvyšuje jeho pevnost. Zvyšuje prokalitelnost, ale méně 

než jiné legující prvky jako chrom nebo mangan. U křemíkových ocelí je důležité dbát, 

aby se u popouštění dodržela hranice popouštěcí křehkosti. To znamená, že je nutné tuto 

operaci provádět nad pásmem zmiňované křehkosti [20].  

Tvrdost ve stavu žíhaném naměkko je maximálně 21 HRC. Tvrdost po zakalení má 

hodnotu v rozmezí 53–56 HRC. V tab. 10 jsou uvedeny teploty jednotlivých tepelných 

zpracování: 

                Tab. 10 Teplotní intervaly tepelných zpracování [35]: 

Metoda Teplota v ˚C 
žíhání naměkko 780-820 
žíhání ke snížení pnutí 600-650 
kalení 1000-1050 
popouštění 550-700 

 

 

Výsledná tvrdost oceli se odvíjí od teploty popouštění. V tab. 11 jsou vypsány 

popouštěcí teploty ve stupních Celsia v závislosti na tvrdosti v jednotkách HRC. 
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  Tab. 11 Závislost teploty na tvrdosti [35] 

°C 100 200 300 400 500 550 600 650 700 

HRC 52 52 52 52 54 52 48 38 31 
 

Z tabulky je patrné, že tvrdost stoupá do popouštěcí teploty 500 °C, a pak začíná 

klesat. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu, pokud je nutné dílec popouštět na více než 

500 °C, například při nanášení povlaků.  

Při zahřátí oceli dojde vlivem tepelné roztažnosti k prodloužení dílce. V tab. 12 

jsou znázorněný teploty v závislosti na koeficientu tepelné roztažnosti.  

  Tab. 12 Závislost teploty na koeficientu tepelné roztažnosti [35] 

rozmezí teplot v °C  20-100 20-200 20-300 20-400 20-500 20-600 20-700 

koeficient 11,8 12,4 12,6 
 

12,7 12,8 12,9 12,9 
 

 

Při kalení materiálu se stanovení kalicí teploty určuje z kalicího diagramu viz obr. 

12. Jedná se o závislost tvrdosti v HRC na teplotě ve stupních Celsia. 

Dále se ocel většinou po kalení popouští, aby se odstranilo vnitřní pnutí 

v materiálu, a aby se zvýšila houževnatost. Popouštěcí teplota se volí na základě 

popouštěcího diagramu viz obr. 13. Opět se jedná o graf závislosti tvrdosti v HRC na 

stupních Celsia. V diagramu jsou znázorněny dvě křivky popouštění příslušící hraničním 

teplotám kalení, tedy 1000 °C a 1050 °C. 

 

 

Obr. 12 Kalicí diagram [35] 

 

Vyšrafovaná oblast na diagramu představuje pásmo kalicích teplot. 
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Obr. 13 Popouštěcí diagram [35] 

 

2.1.2 Porovnání vlastností ocelí ČSN 41 9712 a ČSN 41 552 

Následuje srovnání nově vybraného materiálu s předchozí jakostí ČSN 19 712 viz 

tab. 13. 

 

  Tab. 13 Srovnání vlastností materiálů jakostí 19 712 a 19 552 

ČSN 41 9712 ČSN 41 9552 

• Cr-W-V nízko legovaná ocel   • Cr-Mo-Si-V středně legovaná ocel 

• pro práci za studena • pro práci za tepla 

• tvrdost 24 HRC, po zakalení 62 až 54 
HRC 

• tvrdost 21 HRC, po zakalení 40-52 
HRC 

• na nástroje pro řezání a krájení = 
požadavek tvrdost [39] 

• na nástroje pro stříhání = požadavek 
houževnatost [39] 

 

 

Na základě dat z tab. 12, lze usoudit, v čem spočívá předpokládaná větší vhodnost 

užití jakosti 19 552. Je určena pro práci za tepla. V případě vodicí lišty tento fakt 

představuje výhodu, jelikož při obrábění se vyvíjí teplo a lišta by mohla podlehnout 

nežádoucím deformacím.  Také tvrdost oceli ČSN 41 9552 je menší a zároveň je vyšší 

houževnatost. Z těchto charakteristik vyplývá užití materiálu na stříhání a ze zmiňované 

houževnatosti plyne předpoklad větší stálosti rozměru při obrábění či při tepelném 

zpracování. Stálost rozměrů je důležitá fyzikální vlastnost materiálu vodicí lišty, kvůli 

dodržení přísných geometrických tolerancí. 

2.2 Úprava složení a metody nanášení povlaku 

Volba povlaku pro vodicí lištu je komplexní záležitostí. Musí splňovat určité 

podmínky, aby mohla lišta správně fungovat, a zároveň musí povlak přilnout ke zvolenému 
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substrátu, aby při procesu štípání nedošlo k nežádoucímu odloupnutí vrstvy. Při výběru 

povlaku je nutné se zaměřit na: 

• maximální teplotu užití  

• kluznost vrstvy  

• dosažení požadované geometrické přesnosti 

•  tvrdosti 

•  adhezi povlaku k substrátu 

Kluzné vrstvy jsou se vyznačují vyšší měkkostí než běžné otěruvzdorné vrstvy. Proto 

je vhodné uvažovat při výběru vhodného povlaku o vrstvách, které vhodně kombinují 

kluzné vlastnosti s dobrou tvrdostí, jako jsou TiN, TiAlN, TiCN a vrstvy DLC [11]. 
K tomuto účelu byla vybrána technologie povlakování HiPIMS. Typ nanášeného povlaku 

se nazývá AluCon. 

2.2.1 HiPIMS technologie 

HiPIMS patří do kategorie PVD nanášení povlaků. Konkrétněji se jedná o 

magnetronové naprašování za použití vyššího výkonu. Před terčem se vytváří 

elektromagnetické pole a z pracovního plynu vzniká plazma neboli zionizovaný plyn viz 

obr. 14. 

 

Obr. 14 Schéma depozice metodou HiPIMS [40] 

 

 

Částice s dostatečně vysokou kinetickou energií dopadají na povrch terče, který je 

zapojen jako katoda, a předají mu část své kinetické energie. Tím se z terče uvolní atomy a 

ty dopadají na povrch substrátu. Vlivem použití magnetů se trajektorie atomů zakřivuje a 

ty zůstávají déle v blízkosti terče, a tím podpoří další ionizaci plynu. Metoda HiPIMS je 
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charakteristická přívodem vysokého výkonu na katodu. Následkem je ještě vyšší ionizace 

pracovního plynu. Konvenční magnetronové naprašování “DC” se liší až 100x menší 

hustotou vytvořených elektronů v plazmu, než lze dosáhnout při použití HiPIMS viz  

obr. 15 a obr. 16. Z této skutečnosti vyplývá jedna nevýhoda metody HiPIMS, a to je její 

nízký depoziční podíl [37,38,39]. 

  

  

Výhody a nevýhody této metody nanášení povlaku jsou zejména: 

 

Výhody 

✓ vysoká míra adheze 

✓ rovnoměrnost vrstvy 

✓ anti-korozní 

✓ rovinnost 

✓ vysoká depoziční rychlost  

Nevýhody: 

- nízký depoziční podíl (asi kolem 50 %) [42]. 

 

Důvodem výběru této technologie je, že při štípání kůže se vytváří tlak na tenkou 

vrstvu, a proto je adheze povlaku k substrátu důležitá. Dále pro splnění funkčnosti vodicí 

lišty je důležitá geometrická tolerance rovinnosti, kterou povlak rovněž musí splnit. 

 

2.2.2 AluCon povlak 

Při výběru povlaku je nutné dodržet požadavky, které jsou kladeny na vodicí lištu. 

Těmi jsou nízký koeficient tření, odolnost proti teplotám vyšším než 600 ˚C, adhezí ke 

zvolenému substrátu, a také aby disponoval vysokou odolností proti abrazivnímu 

Obr. 15 Hustota ionizace DCMS 

(stejnosměrné magnetonové 

naprašování) [41] 

Obr. 16 Hustota ionizace 

metodou HiPIMS [41] 
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opotřebení. Bylo vyhodnoceno, že těmito vlastnostmi je charakteristický povlak jménem 

AluCon. Parametry povlaku AluCon viz. tab. 14. 

 

                   Tab. 14 Parametry povlaku AluCon [41] 

Typ povlaku HiPIMS 
Struktura povlaku Monovrstva 
Barva Stříbrno-šedá 
Mikrotvrdost [HV0,05] 4900 
Maximální pracovní teplota[°C] 1000 

Materiál povlaku je o složení TiB2. AluCon disponuje dobrými hodnotami tvrdosti a 

houževnatosti, které jsou pro aplikaci štípacího procesu nezbytné. Na obr. 17 a obr. 18 jsou 

porovnány struktury vrstev při použití metody DC a HiPIMS. Tvrdost je vypsána pod 

obrázky. 

 

Obr. 17 Struktura vrstev metodou DC [41] 
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Obr. 18 Struktura vrstev metodou HiPIMS [41] 
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3 PRAKTICKÁ REALIZACE NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

První část této kapitoly se zabývá již samotnou výrobou vodicí lišty 06155-451B2. Je 

zde podrobně popsán postup od návrhu polotovaru, stanovení tepelného zpracování, 

průběžného měření deformací až po proces nanášení povlaku. Po dohodě s vedením 

společnosti SVIT Machinery byla do výroby zadána jedna sada, tedy přesněji 2 kusy lišt.  

Dále tato část obsahuje zhodnocení dokončených vodicích lišt. Byly změřeny 

rozměrové deformace pomocí vestavěného úchylkoměru. Dále byl vyhodnocen stav 

povrchu profilu pro odchod usně. Na závěr byla ověřena funkčnost dílce namontováním do 

štípacího stroje a zkušebním spuštěním. 

 Na obr. 19 je znázorněno schéma nového postupu výroby vodicí lišty  

06155-451B2. Výkres nově vyrobené lišty s konstrukčními úpravami viz příloha 3. 

 

Obr. 19 Sled operací při výrobě vodicí lišty 

 

3.1 Návrh polotovaru 

Na začátku výrobního procesu byl vybrán materiál s označením W.NR. 

1.2343 ESU. Výchozí polotovaru má tvar o rozměrech kvádru 45,6 x 9,3 x 450,7 mm viz 

obr. 20. Přídavky na obrábění jsou znázorněné v tab. 15. 

               Tab. 15 Přídavky na obrábění: 

Rozměr přídavek v mm 
Délka – 451 mm 0,3 
Šířka – 45 mm 0,6 
Výška – 9 mm 0,3 

 

 

Míra přídavku na obrábění u rozměru 45h7 byla určena dle původního 

technologického postupu a míra 451-0,3 dle výkresové dokumentace viz příloha 2. Rozměr 

9h8 je ze zkušenosti nejrizikovější, a jelikož dochází k inovaci postupu výroby 

a deformace dílce je neznámá. Po konzultaci s technologem je zvolen přídavek dvakrát 

vyšší, než je doporučován v současném technologickém postupu, a tedy místo 0,15 se volí 

0,3 mm. Polotovar je požadován broušený ze dvou plošně největších protilehlých stěn, aby 

již v dodaném stavu splňoval požadavky rovinnosti pro upnutí do CNC stroje. Dále je také 

nutné brát v úvahu možnou deformaci dílce při obrábění, a pokud by materiál nesplňoval 
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již v dodávaném stavu parametr rovinnosti a rovnoběžnosti povrchu, mohlo by dojít 

k vrstvení chyb při výrobě. Zbývající dvě plochy byly frézovány. 

 

Obr. 20 Výchozí polotovar vodicí lišty. 

 

3.2 Proces frézování 

Před samotným obráběním bylo po konzultaci ve firmě ZPS, která se specializuje 

na tepelné zpracování materiálů, doporučeno žíhat dílec za účelem snížení vnitřního pnutí. 

Pokud by se tak neučinilo, součást by se mohla v průběhu obrábění natolik zdeformovat, že 

by přídavky pro závěrečné broušení nebyly dostatečné. Zabarvení povrchu dílce je po 

vyžíhání ke snížení pnutí znázorněno na obr. 21. Na základě vizuální kontroly, lze 

konstatovat, že k mírné deformaci došlo i po zmíněném procesu. Její hodnota byla 

stanovena na měřicí desce za pomoci spárových měrek. V místě největší deformace 

dosahovala hodnota 0,05mm což je pro další proces obrábění přijatelné a není třeba dílec 

rovnat. 

 

 

Obr. 21 Vodicí lišta žíhána ke snížení vnitřního pnutí 
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 Lišta se dále obrábí na dvě upnutí na vertikálním CNC centru DMC 1150V ve 

firmě International CZ spol. s.r.o. ve Zlíně. Parametry stroje viz obr. 22.  

 

Obr. 22 Stroj DMC 1150V [43] 

 

 

Obráběcí proces byl navržen v systému Autodesk FeatureCAM 2020. Na obr. 23 je 

model vodicí lišty, kde jsou žlutě a růžově vyznačeny oblasti ubraného materiálu.  Na  

obr. 24 je vyobrazena ta samá situace z opačné strany dílce, kde je ubraný materiál 

označen fialovým zbarvením. 
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Obr. 23 Model vodicí lišty s vyobrazením ubraného materiálu 

 

 

 

Obr. 24 Model vodicí lišty s vyobrazením odebraného materiálu 
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 Řezné podmínky byly stanoveny za pomoci tabulky na obr. 25.  

 Údaje potřebné pro stanovení řezné rychlosti v tab. 16.  

             Tab. 16 Parametry řezného procesu 

Průměr nástroje dz [mm] 16  
Tvrdost materiálu [N·mm2] 770 HB 

 Pro obrobení vodicí lišty byla vybrána HPC fréza. Pro tvrdost 770 N·mm2 by 

odpovídala řezná rychlost o hodnotě 140 m·min-1 dle obr. 23. Z důvodu opatrnosti 

a předem neznámého chování materiálu při obrábění byla stanovena řezná rychlost 

100 m·min-1.  Na základě obr. 23 lze určit posuv na zub, který odpovídá hodnotě 0,1 mm. 

Otáčky obrobku se vypočítají dle vztahů (4):  

 

(4) 

 

 

 
 

 Řezné podmínky obráběcího procesu jsou uvedeny v tab. 17. 

          Tab. 17 Řezné podmínky frézování 

Řezná rychlost [m·min-1] vc 100  

Otáčky nástroje [min-1] nz 1989  
Posuv na zub [mm] fz 0,1  

 Vodicí lišta 06155-451B2 je po frézování znázorněna na obr. 26. Vizuální 

kontrolou bylo zjištěno, že deformace dílce, po obrábění nejsou značné. Materiál se 

obráběl lehce a bez komplikací. 

 

Obr. 25 Tabulka pro stanovení řezných podmínek [46] 
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Obr. 27 Měřící aparatura: 1) vestavěný úchylkoměr 2) stavitelné hroty 3) vodicí lišta 

 Hodnota deformace po ploše dílce byla po obráběcím procesu změřena vestavěným 

úchylkoměrem viz obr. 27. Úchylkoměr neměří absolutní délku, ale rozdíl od nastavené 

nulové hodnoty neboli od nulové roviny. Ta byla stanovena podle tří stavitelných 

hrotů, které základní rovinu určují. 

Prostorové vyobrazení deformací vodicí lišty viz obr. 28. Je zde model lišty 

s vyznačenou nulovou hladinou. Pro lepší znázornění deformace povrchu dílce je níže 

Obr. 26 Vodicí lišta po frézování  
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nahrazen model lišty skutečnou deformovanou rovinou. Modře vyznačené body 

představují umístění stavitelných hrotů. 

 

Obr. 28 Prostorové vyobrazení deformací lišty po frézování 

 

3.3 Tepelné zpracování 

Za účelem dosažení požadované tvrdosti je nutné lištu tepelně zpracovat. Po 

obrábění následuje opět žíhání ke snížení pnutí. Poté se lišta zakalí a dosáhne tvrdosti 

56/57 HRC. Ideální je kalit dílec ve svislé poloze, aby se minimalizovala deformace 

v průběhu ohřevu v peci. Pro dosažení vyvážené tvrdosti a houževnatosti se dále lišta 

popouští. Po konzultaci s technology se popouští 3x po sobě na minimální teplotu 580 °C. 

Důvodem je teplota nanášení povlaku AluCon, která má hodnotu 550 °C. Pokud by 

popouštěcí teplota byla nižší než povlakovací, hrozí nežádoucí změknutí materiálu. Dle 

popouštěcího diagramu viz obr. 12, teplotě 580 °C odpovídá tvrdost 54 HRC pro kalicí 

teplotu 1050 °C. 

Výsledná tvrdost se od předpokládané ovšem mírně liší. Její hodnota je 56 

HRC, což je pouze o 1 HRC méně než u původní lišty. Tento údaj vychází ze zkoušky 

tvrdosti, která byla po tepelném zpracování na dílci provedena. 

Na závěr byla za pomoci vlasového pravítka zjištěna míra deformace a následně 

provedeno rovnání dílce. 

 3.4 Broušení 

Po tepelném zpracování následuje broušení na finální rozměry. Materiál 19 552 se 

brousil poměrně obtížně. Docházelo k ulpívání materiálu na brusném kotouči.  Před 

broušením byla lišta opět změřena vestavěným úchylkoměrem. Míra přídavku na obrábění 

byla stanovena na 0,3 mm. Bylo změřeno, že rozdíl mezi největšími hodnotami deformace 

je 0,22 mm. Lze tedy konstatovat, že míra přídavku na obrábění je dostačující, a může být 

do budoucna zvolena nižší, aby se operace broušení zjednodušila. 

Na závěr obráběcích procesů, byl profil pro odvod výškově zarovnané usně leštěn. 

 

3.5 Nanesení povlaku 

Povlak AluCon byl nanesen metodou HiPIMS ve firmě CemeCon. Povlakování bylo 

provedeno v zařízení CC800® na obr. 30. Vodicí lišty byly opět upnuty vertikálně, aby se 

předešlo nežádoucím deformacím. V zařízení CC800®je délka dílce limitována na 650 

mm. Vodicí lišta 06144-440B1 má celkovou délku 451 mm. Povlak byl nanesen na celý 

povrch dílce. Dále je nutné uvést, že nanesením povlaku po celé ploše dílce znamená 

podstatné zjednodušení konstrukce. Již není nutné navrhovat vyhloubení pro nanesení 
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povlaku viz obr. 29. Tím se podstatně zjednoduší konstrukce vodicí lišty a zmírní vnitřní 

pnutí, které by do dílce bylo vloženo. 

 

Obr. 29 Detail místa nanesení povlaku plazmatickým nástřikem 

 

 

Obr. 30 Zařízení na povlakování metodou HiPIMS CC800®[41] 

 

Dále byla změřena tloušťka povlaku metodou „kalotestu“. Tabulka parametrů pro 

určení tloušťky povlaku viz tab. 18. Princip měření je vysvětlen na obr. 31. Parametr „s“ 

představuje hledanou tloušťku povlaku. Dále „d“ znázorňuje malý průměr a „D“ velký 

průměr, které byly určeny metodou „kalotestu“ viz obr. 32. Tyto hodnoty jsou důležité pro 

následný výpočet tloušťky povlaku a přehledně vypsány v tab. 18. 
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Obr. 31 Princip měření metodou "kalotestu"[45] 

 

 

Obr. 32 Průmět mezikruží ocelové kuličky  
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                               Tab. 18 Parametry pro určení tloušťky povlaku 

Parametr Jednotky Hodnota 
Poloměr ocelové kuličky 
R mm 10 
průměr d µm 487 
průměr D µm 627 

Následuje výpočet tloušťky povlaku „a“ dle vzorce (5) [45]. 

𝑎 =
1

2
(√4𝑅2 − 𝑑2 − √4𝑅2 − 𝐷2) 

 

(5) 

 

 𝑎 =
1

2
(√4 · 100002 − 4872 − √4 · 100002 − 6272) 

 

 

𝑎 = 1,95 µm 

 

 

 

3.6 Profilové a plošné vyhodnocení stavu povrchu vodicí lišty 

Pro plynulejší odvod usně z místa řezání při pracovní operaci je na vodicí liště 

navržen profil pro její odvod, viz obr. 29. Tím je co možná nejvíce zajištěn plynulý odvod 

usně a je zabráněno zadírání materiálu nežádoucímu zahřívání. Navíc stav povrchu profilu 

pro odchod usně také ovlivňuje kvalitu výsledné zaštípnuté kůže. Pokud by useň byla 

odváděna po povrchu vykazující míru drsnosti přesahující 1,6 µm, hrozí, že výsledný 

produkt nebude dostatečně výškově zarovnán. Výsledná useň by postrádala požadovanou 

hladkost a příjemnost na dotek, což je zásadní předpoklad dobře zpracované kůže. 

Plynulost odchodu usně závisí na stavu povrchu profilu, po němž je zaštípnutá useň 

odváděna. Ze zmíněného důvodu bylo na části tohoto profilu vyhodnocen stav povrchu po 

výrobních operacích.  

Stav povrchu vodicí lišty 06155-451B2 po obráběcím procesu byl měřen 

bezdotykovým měřícím zařízením Alicona IFM G5 viz obr. 33.  Jedná se o optickou 

metodu vyhodnocování stavu povrchu profilovou i plošnou metodou. Bezdotykové měření 

bylo použito z důvodu přesnějšího znázornění profilu povrchu [30]. 

Vyhodnocovány budou následující parametry Ra, Rq a Rz.  
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Obr. 33 Měřící zařízení Alicona IFM G5 

 

Detail tvaru plochy, na kterém bylo měření uskutečněno viz obr. 34. 



 

 

 
FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 43 

 

Obr. 34 Detail měřené oblasti 

 

3.6.1 Profilové měření tloušťky povlaku 

Tloušťka povrchu byla změřena zařízením Alicona, který poskytne přesnější hodnotu 

než za použití „kalotestu“. Směr měření je znázorněn na obr. 35, který je určen rovinou 

představující řez středem vyhloubeného prostoru ocelovou kuličkou kaloty. 

 

Obr. 35 Profilové měření tloušťky povlaku 

 

Výsledek měření je obr. 36. Dolní horizontální červená přímka představuje nejhlubší 

bod, kde ocelová kulička pronikla do substrátu. Horní přímka znázorňuje vnější plochu 

dílce, na který je povlak nanesen.  Tloušťka povlaku je určena vzdáleností svrchní vrstvy 

substrátu a povrchu dílce.   
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Obr. 36 Graf výškového povrchu 

Tloušťka povlaku AluCon byla měřícím zařízením Alicona IFM G5 dle grafu na obr. 36 

určena hodnotou: 

𝑎 = 1,88 µm 

Tento výsledek splňuje předpoklad, že tloušťka povlaku by měla mít hodnotu okolo 

2 µm. 

3.6.2 Stav povrchu po broušení a leštění 

Plošným vyhodnocením dané oblasti byl pořízen její 3D model s viditelnou 

strukturou povrchu viz obr. 37.  

 

Obr. 37 3D model měřené oblasti 
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Na základě obr. 37 lze pozorovat 2 oblasti. Levá strana znázorňuje neobrobenou 

izotropní plochu a pravá anizotropní broušenou a následně leštěnou. Useň je odváděna 

kolmo na směr pohybu při obrábění. Tato skutečnost způsobuje ztížení procesu odvodu 

materiálu z oblasti štípací operace. 

 

3.6.3 Měření vybraných parametrů profilovou metodou a srovnání s výkresovou 

dokumentací 

Následně byl změřen poloměr zaoblení profilu odvodu materiálu mají dle 

výkresuhodnotu R16 a úhel zakřivené plochy o hodnotě 62˚ viz obr. 38. 

 

Obr. 38 Detail profilu odvodu usně se zakótovanými rozměry (červeně zakroužkované jsou 

měřené parametry) 

 

Profil a rovina určující místo vyhodnocování zmíněných parametrů viz obr.39. 

Výsledek měření je vykreslený na obr. 40. Značení „Kruh1“ představuje měřený 

parametr R16 a „Úhel 2“ kótu 62˚. 

Obr. 39 3D model profilu odvodu lišty se znázorněnou rovinou určující 

místo vyhodnocování parametrů 
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Obr. 40 Výsledek měření určující parametry poloměru R16 a úhlu 62˚ 

 

 

3.6.4 Vyhodnocení míry drsnosti povrchu 

Následně byla na profilu odvodu materiálu vyhodnocena míra drsnosti povrchu. Byly 

změřeny parametry Ra, Rq a Rz. Dle výkresu na obr. 38 je hodnota Ra určena 0,8 µm. 

V praxi, ale většinou nedochází k přesnému určení tohoto parametru z důvodu chybějící 

měřící techniky. Bylo tedy známo, že drsnost povrchu Ra profil odvodu materiálu lišty se 

nachází někde mezi hodnotami 0,8 µm a 1,6 µm. Po změření této veličiny bezdotykovou 

metodou měřícím zařízením Alicona dle obr. 41 byla tato hodnota určena s přesností na tři 

desetinná místa: 

𝑅𝑎 = 0,942 µm 

𝑅𝑞 = 1,201 µm 

𝑅𝑧 = 6,918 µm 

Rq a Rz představují průměrnou aritmetickou úchylku profilu drsnosti, průměrnou 

kvadratickou úchylku profilu drsnosti a největší výšku profilu drsnost respektive. 

V souhrnu se dá říci, že bylo dosaženo uspokojivých hodnot. 
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Obr. 41 Vyhodnocení parametrů Ra, Rq a Rz 

 

 

3.6.5 Závěry a doporučení pro budoucí výrobu 

Výroba vodicí lišty 06144-440B2 byla inovována a technologický postup byl 

zjednodušen. Změna materiálu přinesla lepší dostupnost základního polotovaru a 

především umožnila širší použití CNC obráběcích center. Důvodem je materiál, který 

méně podléhá rozměrovým deformacím, než původní. To má za následek snížení četnosti 

tepelného zpracování po obráběcích operacích a umožňuje dílec obrábět na méně upnutí. 

V případě, kdy bylo nutné vodicí lištu upínat 7-8 krát za obráběcí proces, je použití CNC 

programu a obráběcího centra sporné. Dochází k navýšení výrobních nákladů.  

Tepelné zpracování je v celém procesu nutné aplikovat pouze dvakrát. Před 

obráběním je potřeba dílec žíhat ke snížení vnitřního pnutí a před broušením je nutné lištu 

opět žíhat ke snížení vnitřní pnutí, popouštět a kalit. Dílec se po tepelném zpracování vždy 

mírně deformoval. V kalírně došlo k rovnání a k dosažení rozměrů a tolerancí určených 

výkresem bylo dosaženo broušením. Při tomto procesu bylo zjištěno, že materiál se brousí 

více obtížně, než původní. Dochází k ulpívání částic materiálu na brusném kotouči. Dále  

z procesu vyplývá, že by bylo možné snížit míru přídavku na obrábění. Na výškový rozměr 

9 mm byl stanoven přídavek na obrábění o hodnotě 0,3 mm. Ten byl vyhodnocen jako 

příliš vysoký a navrhuje se míra přídavku o hodnotě 0,25 mm.  
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K další podstatné změně při výrobě vodicí lišty 06144-440B2 došlo volbou 

odlišného povlaku. Změněna byla jak technologie nanášení tak složení povlaku. Metoda 

nanášení povlaku plazmatickou metodou byla vyhodnocena jako nevyhovující z důvodu 

nutnosti velké tloušťky vrstvy povlaku o hodnotě 0,24 mm. Tato skutečnost způsobuje 

riziko nepřesnosti nanesení vrstvy, což se již v minulosti stalo. Dále je kvůli ekonomické 

náročnosti povlak nanesen na úzký rozměr lišty, což vyžaduje konstrukční úpravy dílce. 

Nicméně každý takový zásah vnáší do materiálu vnitřní napětí.  Na rozdíl od nově 

zvoleného povlaku, který je nanesen po celém obsahu dílce, čímž se konstrukce vodicí 

lišty podstatně zjednoduší a navíc má tloušťku pouze 5,5 µm. Tento fakt rovněž přispívá 

ke zjednodušení tvaru dílce, jelikož již není nutné vytvářet pro nanesení povlaku „žlábek“. 

Nový povlak zaručuje tedy požadovaný koeficient tření, adhezi a dodržení geometrických 

tolerancí.  

V procesu měření zařízením Alicona byly měřeny vybrané parametry na profilu 

odvodu materiálu, aby se ukázala přesnost výroby vodicí lišty. Bylo zjištěno, že veličiny 

odpovídají požadovaným rozměrům na výkrese. Plošným měřením byl vizualizován směr 

obrábění, který je v kolmém směru proti odvodu materiálu. Tato skutečnost může vést ke 

ztíženému odvodu usně z oblasti štípací operace, a proto by bylo do budoucna vhodné 

navíc tuto část podrobit procesu omílání. Tím by se zahladily stopy po obrábění a odvod 

usně by byl plynulejší.  
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ZÁVĚR 

Předmětem této bakalářské práce je návrh nového technologického postupu vodicí 

lišty určenou pro vedení pohyblivého pásového nože při štípání usně na štípacím stroji 

06155P2, který je určený pro zpracování výrobků z kůže. Rozsah a výsledky teoretické a 

praktické části jsou shrnuty v následujících bodech: 

• Nejprve byl popsán proces zpracování kůže, kde nejvýznamnějším krokem je 

činění, kdy se z kůže stává tzv. useň. Dále je vysvětlen proces štípání 

usně, který je prováděn na jednoúčelových strojích k tomu určených. 

Nezbytnou část tvoří také rozbor stroje 06155P2 a jeho zařízení. 

• Bylo vyhodnoceno, že pro správný průběh štípací operace je nutné, aby byl 

pásový nůž veden mezi lištami, které splňují určité mechanické, chemické 

a materiálové vlastnosti. Těmi jsou především tvrdost, tepelná odolnost 

a kluznost. Dále je pro vedení nože zásadní, aby vodicí lišta splňovala přísné 

geometrické tolerance rovinnosti a rovnoběžnosti. Právě tato skutečnost 

v minulosti nejvíce komplikovala výrobu, jelikož pro dosažení geometrických 

tolerancí bylo zapotřebí dílec v průběhu výrobního procesu 7x tepelně 

zpracovat. 

• Jako nejvhodnější řešení pro inovaci technologického postupu je navržena 

změna materiálu. Místo oceli ČSN 41 9712 je zvolena ocel 

ČSN 41 9552. Dále dochází ke změněně metoda nanášení povlaku. Na 

místo původního plazmatického nástřiku je použita metoda HiPIMS. 

V poslední řadě je navrženo odlišné chemické složení povlaku. Namísto 

Al2O3 + 3% TiO2 je nyní povlak ze sloučeniny TiB2 pod obchodním jménem 

AluCon. 

• Při experimentální části bylo zjištěno, že při návrhu nového technologického 

postupu stačí dílec tepelně zpracovávat pouze 2x. Materiál ČSN 41 9552 je 

na rozdíl od původního dobře dostupný a dobře obrobitelný. Nicméně proces 

broušení byl náročnější než u oceli ČSN 41 9712, jelikož částice materiálu 

ulpívaly na brusném kotouči. 

• Na hotové vodicí liště byly změřeny parametry týkající se profilu odvodu 

usně, rovinnosti povrchu a tloušťky povlaku. Přesnost parametrů a dodržení 

geometrických tolerancí jsou splněny. Tloušťka povlaku byla ověřena dvěma 

metodami a nachází se v očekávaných mezích, které jsou mezí 1,5 a 2 µm. 

Tato skutečnost přispívá ke zjednodušení konstrukce vodicí lišty a zároveň 

předchází nerovnoměrnému nanesení kluzné vrstvy. 

• Na závěr jsou uvedena doporučení pro budoucí výrobu. Nyní lze téměř celý 

obráběcí proces realizovat na CNC obráběcím centru z důvodu snížení 

četnosti tepelných zpracování. Dále je doporučeno snížit míru přídavku na 

obrábění výškového rozměru 9 mm z 0,3 mm na 0,25 mm, a tak snížit 

časovou náročnost broušení. Z důvodu použití tenké vrstvy, jejíž hodnota se 

pohybuje okolo 2 µm, lze obrábět celou lištu (montážní i vodicí 

plochu) v jednotné tloušťce. Na závěr výroby je také doporučeno omílat 

profil na odvod usně, aby byl tento proces rychlejší a hladší.   
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Popis 

3D   třírozměrné 

Al   hliník 

Al2O3   oxid hlinitý 

C   uhlík 

Cr   chrom 

CNC   Computer Numerical Control (Počítačově řízený) 

ČSN   Československé státní normy 

DC   Direct Current (Stejnosměrný proud) 

DCMS 
  Direct Current Magnetron Sputtering (Stejnosměrný proud 

magnetronového naprašování) 

DLC   Diamond Like Carbon (Uhlík podobný diamantu) 

Fe   železo 

HiPIMS 
  High Power Impulse Magnetron Sputtering (Magnetronové 

naprašování velkého výkonu) 

HRC   tvrdost podle Rockwella 

HV   tvrdost podle Vickerse 

Mo   molybden 

Mn   mangan 

Ni   nikl 

NiCr   chromnikl 

PVD   fosfor 

PVD   Physical Vapor Deposition (Fyzikální depozice par) 

Ra   průměrná aritmetická úchylka profilu drsnosti 

Rq   průměrná kvadratická úchylka profilu drsnosti 

Rz   největší výška profilu drsnosti 

S   síra 

Si   křemík 

Ti   titan 

TiAlN   nitrid hliníku a titanu 
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TiB2   diborid titanu 

TiCN   nitrid uhlíku a titanu 

TiN   nitrid titanu 

TiO2   oxid titaničitý 

V   vanad 

W   wolfram 

 

 

 

Symbol Jednotka Popis 

D [mm]   průměr podávacího válce 

D [mm]   průměr většího kola 

D [µm]   průměr mezikruží - větší 

R [mm]   poloměr ocelové kuličky 

a [µm]   tloušťka povlaku 

d [mm]   průměr menšího kola 

d [µm]   průměr mezikruží - menší 

dz [mm]   průměr nástroje frézy 

f [-]   koeficient tření 

h [mm]   vůle mezi nožem a vodicí lištou 

i [-]   převodový poměr  

n [min-1]   otáčky pásového nože 

n1 [min-1]   vstupní otáčky elektromotoru 

n2 [min-1]   výstupní otáčky elektromotoru 

no [min-1]   otáčky obrobku 

nz [min-1]   otáčky nástroje 

t [°C]   teplota  v závislosti na koeficientu tření 

vc [m·min-1]   řezná rychlost 

vf [m·min-1]   posuvová rychlost 

ω [rad·s-1]   Úhlová rychlost válců 
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