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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá strojírenskou technologií protahování. První část zahrnuje 
pojednání o protahování, nástrojích k protahování a strojích. Dále je přiblížen nový 
protahovací stroj, na kterém je proces prováděn. Druhá část zahrnuje sběr, analýzu  
a porovnání dat, které byly získány z protahovacího stroje od firmy  
Stenhoj Hydraulik a/s a stávajícího stroje od firmy Arpini S.r.l., během protahování 
nebo v jeho důsledku. Měření ukazují, že se vzrůstajícím počtem obrobených kusů 
roste řezná síla a zhoršuje se kvalita povrchu vlivem opotřebení nástroje, které bylo 
rovněž sledováno. Dále byl sledován rozměr přes kuličku, který je požadován  
od zákazníka, výsledky jsou téměř konstantní. Na závěr bylo zhodnoceno ekonomické 
stanovisko procesu. 
 
Klíčová slova 

protahování, protahovací trny, protahovací stroje, testování protahovacího stroje, 
analýza měřených dat, řezná síla, jakost povrchu, opotřebení nástroje 

 

ABSTRACT 

This master's thesis deals with the broaching technology. Theoretical part includes 
the essay about the technology, tools and machines used for broaching. Theoretical 
part also describes the analysis of the broaching machine testing. Practical part is 
focused on the collecting, comparing and analysis of the data. These data have been 
collected during and after the broaching process. The supplier of the new analysed 
broaching machine is Stenhoj Hydraulik and the older machine has been made by 
Arpini. The measurements show that the increased number of broached pieces 
influence the cutting force and the quality of the surface due to wear of the tool which 
has been also monitored. The measuring dimension through the ball is almost 
constant. In the conclusion we evaluated the economical aspect of the results. 
 
Key words 

broaching, broaching tool, broaching machine, testing of a broaching machine, 
Analysis of measured data, cutting force, surface quality, tool wear 
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ÚVOD 

V dnešní době je snahou téměř všech firem o maximalizování zakázek a zisků. S tím 
souvisí rozšíření strojního parku, zázemí a zaměstnanců firmy. Zavedením 
automatizace lze snížit potřebný počet zaměstnanců ve výrobě. Za účelem rozšíření 
výroby byl ve společnosti AAM Metal Forming a.s. zakoupen nový protahovací stroj 
s částečně automatizovanou výrobou. 

Diplomová práce je zaměřena na protahování, které je velmi efektivní, zajímavé  
a v české dostupné literatuře zpracované spíše okrajově bez širšího vysvětlení. První 
část diplomové práce přiblíží a rozšíří informace o tomto tématu v českém jazyce. 

Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teoretickou otázkou 
protahování, ve které je nejprve rozebrán samotný princip protahovacího procesu,  
na nějž navazuje rozprava o protahovacích nástrojích a strojích. Na závěr teoretické 
části je umístěn rozbor testovaného protahovacího stroje. Druhá část se zaměřuje  
na praktické zkoušky, měření a jejich vyhodnocení. Následně je provedeno srovnání 
se strojem, ze kterého měla být výroba přesunuta na stroj nový. 

Cílem praktické části diplomové práce je analýza nového protahovacího stroje 
z hlediska zatížení, výroby, produkce a dalších aspektů. Součástí bude měření 
opotřebení nástroje, rozměrů obrobků, aj. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
Teoretická část práce se zabývá technologií, nástroji a stroji určeným na protahování. 
Dále je přiblížen protahovací stroj od firmy Stenhoj, jehož se bude týkat testování. 

1.1 Charakteristika technologie protahování 

Protahování (protlačování) je řazeno mezi třískové obrábění, při kterém je k vytvoření 
požadované geometrie ostřím odebírán materiál formou třísek (obr. 1.1). Ty se usazují 
v zubové mezeře trnu a následně samovolně vypadnou nebo jsou emulzí vyplavovány 
mimo pracovní prostor. Poté dojde k filtraci třísek a procesní kapaliny, kdy kapalina je 
opět využívána a třísky jsou vyvedeny mimo stroj. Nejedná se o běžně využívaný 
proces, protože vyžaduje větší pracovní prostor pro stroj i manipulaci kolem něj,  
ale hlavním důvodem je nákladnost. Protahování je voleno primárně při větší produkci, 
kde je potřeba za krátkou dobu vyrobit tvarově složitou konturu nebo ozubení. Tím se 
ve velké míře sníží výrobní časy a zároveň i zjednoduší výroba, protože některé  
např. vnitřní tvary by byly běžným frézováním nebo soustružením jen těžce 
vyrobitelné. Nicméně, hlavním důvodem, proč je protahování využíváno primárně 
při velkosériové výrobě je nákladnost protahovacích trnů, která se vyplatí s větším 
počtem obrobených kusů.  

 
a = tloušťka třísky (posuv na zub sz), t = rozteč zubů, Lob = délka obrobku, vc = řezná rychlost 

Obr.1.1 Záběr zubů protahovacího trnu s obrobkem [1]. 

Obrábění je prováděno pomocí protahovacího trnu, který je umístěn ve stroji 
v horizontální nebo vertikální poloze. Při protahování je využíváno dvou způsobů, jimiž 
jsou tzv. Box type a Table-up neboli se zdvižným stolem. Proces v prvním zmíněném 
případě probíhá následovně. Protahovací trn je umístěn v držáku na horním příčníku. 
Stůl s obrobky je v nakládací/vykládací pozici, ve které dojde k odložení a usazení 
obrobku. Zavážecí stůl je zasunut do pracovního prostoru a trn z horní polohy je 
prostrčen vedením i spodní stopkou skrz díru kusu a ve spodní tažné hlavě je 
uzamčen. Ve stejný moment dojde k odepnutí v horním držáku a protahovák je tažen 
včetně horní stopky trnu skrz celý kus. Dochází k vyjetí stolu s díly, které jsou opět 
vyloženy a naloženy nové. V průběhu manipulace s obrobky je protahovák tažen 
nahoru tak, že je uchycen do držáků na horním příčníku, a ten vytáhne trn do startovací 
polohy. Zde je také možné využít tzv. protlačování a rozdíl je v zatížení trnu, který není 
tažen, ale do řezného procesu je vtlačován pomocí beranu. Tyto nástroje jsou velmi 
náchylné na vzpěr, a proto se protlačovací trny vyrábí kratší a v případě potřeby jsou 
rozděleny do více sad. Table-up verze pracuje na stejném principu, kdy je protahování 
prováděno pomocí trnu, ale s několika odlišnostmi. Protahovák je v horní poloze 
uchycen v držáku na horním příčníku. Zavážecí stůl se nachází v prostoru  
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pro nakládaní a vykládání obrobků, který je po naložení zasunut dovnitř. Horní příčník 
sjede s protahovacím trnem skrz protahovaný díl spodní stopkou a vedením. Nyní 
dojde k fixaci trnu ve spodním zámku, horní držák je odepnut a horní příčník povyjede 
nahoru. Následuje pohyb pracovního stolu podél celého trnu nahoru. Nahoře stůl 
vyjede před trn do nakládacího/vykládacího prostoru a sjíždí dolů. Tam dojde opět 
k manipulaci s obrobkem a v průběhu toho vyjíždí protahovák do horní polohy. Využití 
Table-up způsobu je u vertikálních protahovaček. [2] 

Protahování lze rozdělit na lineární a rotační. Lineární pohyb je nejběžnější  
a jednoduchý. Spočívá v přímočarém pohybu nástroje vůči obrobku, ukázka nástroje 
je na obr. 1.2. K rotačnímu pohybu dochází např. při výrobě rotačních drážek, kde jsou 
zuby na protahovacím trnu uspořádány do šroubovice (obr. 1.3). V tomto případě 
nástroj koná rotační a zároveň translační pohyb, čímž dojde k okopírování šroubovice 
z nástroje na obrobek. Toto lze provést i metodou, kdy je statický protahovací trn  
a rotující obrobek tažený vzhůru trnem pomocí zdvižného stolu. [3]  

  

Obr. 1.2 Protahovák s lineární  
geometrií nástroje [4]. 

Obr. 1.3 Protahovák se spirálovou  
geometrií nástroje [5]. 

Další rozdělení protahování je na obrábění rotačních a rovinných dílů. Pro obrábění 
rotačních vnitřních obrobků se využívá kruhových protahovacích trnů (obr. 1.5). Při 
obrábění vnějších tvarů kruhových polotovarů je možné danou součást obrábět po 
částech, kdy dochází k pootáčení obrobku. Nebo je možné využít tzv. Pot broaching, 
jehož princip je vysvětlen v kapitole 1.2. Obrábění rovinných ploch se provádí pomocí 
plochých protahovacích trnů a je několik způsobů, jak tyto plochy obrobit. První je 
odebírání materiálu po vrstvách, kdy se celá plocha utvoří  
na jeden průchod (obr. 1.4-a) [6].  

 

a) po vrstvách, b) nesymetrické, c) symetrické, d) symetrické, s oddělenými zuby hrubovací a hladicí části 
a – tloušťka třísky, ap – šířka záběru ostří 

Obr. 1.4 Protahování vnějších rovinných ploch [6]. 
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Další možnost je tzv. postupným protahováním, které může být nesymetrické, 
symetrické nebo symetrické s dělenými zuby (obr. 1.4-b,c,d). Postupný způsob 
protahování spočívá v tom, že v jeden moment se odebírá na menší ploše menší 
objem materiálu. Tím dojde ke zmenšení řezného odporu materiálu. Proces je poté 
plynulejší a snazší. [6] Nevýhodou je prodloužení nástroje. Ukázka plochého 
protahováku je na obr. 1.6. 

  

Obr. 1.5 Kruhový protahovací nástroj [7]. Obr. 1.6 Plochý protahovací nástroj [7]. 

Využití protahování je vhodné při výrobě tvarově složitých součástí, vnějších  
i vnitřních, ozubení a pro výrobu drážek, ať už průchozích nebo neprůchozích, 
klíčových otvorů nebo rybinových drážek (obr. 1.7). Je možné protahovat různé 
materiály a to ocel, litiny i neželezné kovy. Materiály měkké, které vyžadují lamače 
třísek, ale i materiály tvrdé až do 1 400 MPa, čemuž zhruba odpovídá tvrdost 70 HRC 
[6]. Pro obrábění kalených materiálů není vhodné konstruovat protahovací trn 
z klasické nástrojové nebo rychlořezné oceli, ale ze slinutého karbidu a využít 
kombinaci vhodných povlaků. 

 

Obr. 1.7 Příklady protahovaných tvarů vnitřních ploch [6]. 

Za zajímavost je považováno tzv. Rotory (Wobble) broaching, což by se v překladu 
dalo pojmenovat jako rotační (viklající) protlačování. Zjednodušený nákres je  
na obr. 1.8. Princip spočívá ve vyosení nástroje v držáku vůči obrobku zhruba o 1 °. 
Držák zároveň umožňuje rotaci nástroje, který se kýve v předvrtané díře a dochází 
k odebírání materiálu řeznou hranou. V záběru je vždy jen jedna řezná hrana nástroje. 
Odebraný materiál je v tomto případě pěchován pod nástrojem a je vhodné předvrtat 
otvor pro obrábění hlubší, než je požadovaná hloubka tvaru. V praxi se používá zhruba 
5 mm. V případě, že je vyžadováno ploché dno nedovolující hlubší předvrtaný otvor, 
než je zhotovovný tvar, je to prováděno následovně. Do předvrtané díry je nejprve 
obráběno do poloviny délky a následně dojde k vyčistění otvoru od třísek. Tento proces  
je opakován až do požadovaného plochého dna. Je zde ještě pomocné zařízení, které 
umožní do řezu vstoupit vždy ve stejné pozici jako předešlé. Nevýhodou tohoto 
opakovaného zajíždění a čištění otvoru je větší časová náročnost. Tato metoda výroby 
je používána při výrobě neprůchozích vnitřních tvarů, jako jsou např. hexagony 
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(imbus), TORX, čtverec, ale také k popisování vyrýváním textu, který je možné 
provádět na běžných konvenčních strojích jako je soustruh či frézka. [8]  

 

Obr. 1.8 Wobble broaching [8]. 

1.2 Charakteristika protahovacích trnů 

Rozdělení protahovacích trnů na základě [9]: 
 použití, 

o vnější, 
 ploché, 
 válcové, 
 speciální tvarové, 

o vnitřní, 
 rotační, 
 drážkové, 
 speciální tvarové, 

 provedení nástroje, 
o jednolité, 
o sadové, 

 konstrukčního uspořádání, 
o celistvé, 
o se vsazenými břity, 
o skládané, 
o duté, 

 funkce, 
o řezné, 

 hrubovací, 
 dokončovací, 

o kalibrovací, 
o hladicí, 

 pohybu, 
o tažené, 
o tlačené, 
o nehybné. 
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Protahovací trn je nástroj, který se používá při operaci nazývané protahování.  
Je umístěn v protahovacím stroji a slouží k odebírání třísek z obrobku. Jedná se  
o komplexní a velmi složitý nástroj, který může pokrývat kompletní obrobení součásti 
na jeden průtah. Ukázka protahovacích trnů je na obr. 1.9. S tím se pojí velmi složité 
navrhování, výroba a tepelné zpracování trnů. Celý nástroj musí být bezchybný  
a odpovídat všem požadavkům, které se týkají tvaru, řezných podmínek, trvanlivosti 
atd. V případě, že dojde k chybnému návrhu, následkem není pouze omezení 
životnosti či produktivity nástroje, jako tomu je např. u frézy či soustružnického nože, 
ale může dojít k jeho kompletnímu zničení [11]. Trvanlivost protahovacích trnů závisí 
hlavně na obráběném materiálu a úběru, pohybuje se obvykle od 2 do 6 tisíc kusů. 
Protahováky bývají nejčastěji celistvé, ale lze nalézt i případy, kdy jsou řezné části 
vsazeny do drážek nebo skládané. Vsazené nástroje mají tělo trnu s otvory určenými 
pro vsazení břitových destiček. To skýtá určité výhody, kdy lze hrubovací část sestavit 
z houževnatého materiálu a dokončovací část z materiálu tvrdého. Teprve po úplném 
vsazení všech zubů teprve dochází k broušení požadovaného tvaru. U skládaných 
protahovacích trnů se jednotlivé části poskládají dohromady na celistvý základní trn  
a následně jsou zafixovány. Sadových nástrojů se využívá v případě, kdy je 
protahovací trn příliš dlouhý. Dojde k rozdělení řezné, kalibrovací a popřípadě  
i hladicí části na jednotlivé kratší trny. Tím je zajištěna snazší výroba a možnost upnutí 
trnu do stroje. 

Obrábění vnějších tvarů na kruhovém polotovaru se nazývá Pot Broaching. Využívá 
protahovací nástroj, který má zuby umístěné na vnitřní straně, což je patrné  
na obr. 1.10. Jedná se o obrábění vnějšího povrchu mnoha nástroji najednou. V tomto 
případě je protahovací nástroj fixovaný, zatímco obrobek je skrz protlačen nebo 
protažen. 

 
Obr.1.9 Protahovací trny – kruhové, ploché [10]. 
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Obr.1.10 Protahovací nástroj pro Pot Broaching [12]. 

Nejčastějším materiálem pro výrobu trnů je nástrojová ocel, ale na velmi tvrdé,  
či kalené povrchy se využívá trnů ze slinutých karbidů. Každý protahovací trn je složen 
z upínací, vodicí a řezné části, jež jsou zachyceny na obr. 1.11. Tyto segmenty mohou 
být doplněny o krček, který má ochrannou funkci před přetížením a řezná část také o 
tzv. hlazení. Geometrie břitu je sestavena tak, aby následující řezný zub byl vyvýšen 
nad zubem předchozím a postupně se odebíral materiál až na požadovaný tvar, který 
je vyrobený na nástroji.  

 
a) upínací část, b) přední vedení, c) řezná část, d) kalibrovací část, e) zadní vedení  

Obr.1.11 Hlavní části protahovacího trnu [6]. 

1.2.1 Upínací část 

Upínací část může být jak na přední, tak i na zadní straně trnu. Přední slouží  
pro uzamknutí stopky do zámku stroje, který následně táhne nástroj skrz obrobek.  
Je několik typů stopek a každá má trochu jinou funkci. Stopky se liší také s ohledem  
na to, jaký uzamykací zámek se nachází ve stroji. Zadní část bývá využívána  
při vytažení nástroje do startovací polohy, ze které je následně opět připraven pro další 
obrábění. Náčrt zadních stopek je v tab. 1.2. Upínání je voleno tak, aby odpovídalo 
protahovacímu stroji a je normováno dle použité stopky. Stopky se dělí dle využití  
pro ploché a kruhové protahovací trny. Ploché stopky jsou normovány dle  
ČSN 22 0480. Dále jsou děleny na ploché nebo s výstupkem. Kruhové stopky mají 
více alternativ upínání. Zaprvé je to upnutí dle ČSN 22 0482 pomocí klínu, který je 
prostrčen skrz určený otvor. Tím dojde k zajištění nástroje ve správné poloze, a navíc 
i proti pootočení. Druhý způsob upínání dle ČSN 22 0481 se provádí pomocí kleštin  
a ty stopky jsou vyráběny se zajištěním i bez zajištění proti pootočení nástroje. 
Poslední druh upnutí dle ČSN 22 0486 (odpovídá DIN 1417) je do čelistí. Zde je stopka 
vyrobena opět s i bez zajištění pootočení nástroje. Upínání protahovacích trnů je 
uvedeno v normě ČSN 22 0409, jejichž interpretace je v tab. 1.1.  
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Tab. 1.1 Upínání protahovacích trnů dle ČSN 22 0409 [13]. 

Tab. 1.2 Zadní stopky protahovacího trnu dle ČSN 22 0486 [14]. 

 

1.2.2 Vodicí část 

Na trnu bývá obvykle přední a zadní vedení. Přední vedení má funkci vystředění 
součásti na trn při nájezdu do řezného procesu a vedení nástroje do doby, než dojde 
k zajištění polohy nástroj-obrobek pomocí zubů, které se dostanou do záběru. Zadní 
vedení slouží ke správnému doběhu nástroje, případně i k vystředění při zpětném 
tažení nástroje do původní polohy.  

1.2.3 Řezná část 

Řezná část je nejdůležitější částí protahovacího trnu. Skládá se z řezných, 
kalibrovacích a případně i hladicích zubů, geometrie těchto zubů je na obr. 1.12. Musí 
mít správný tvar, který je požadován pro obrobení a také se od ní odvíjí délka a tloušťka 
trnu, s čímž souvisí i technologická náročnost výroby trnu. Vliv na délku nástroje má 
hlavně část s řeznými zuby. Počet zubů se vypočítá jako poměr přídavku p v radiálním 
směru a posuvu na zub sz (obr. 1.1) a vztah 1.16. Aby docházelo ke správnému řezu, 
hodnota posuvu na zub by měla přesahovat 0,02 mm. Pokud je trn příliš dlouhý, je 
nutné ho rozdělit na několik částí.  
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a) řezné zuby, b) kalibrovací zuby, c) hladicí zuby 
Obr. 1.12 Geometrie zubů protahovacího trnu [1]. 

Řezné zuby 

Řezné zuby slouží k hrubování a dokončení součásti úběrem materiálu. Účelem 
hrubování je při obrábění odebrat, co největší množství materiálu, za co nejkratší 
časový interval. Z tohoto důvodu je vhodné, aby byly tyto zuby houževnaté a schopné 
vydržet větší rázy, protože mívají zpravidla větší posuv na zub, odebírají větší průřez 
třísky a jsou mnohem více namáhané. Hrubovacích zubů je za sebou nejvíce, protože 
musejí předpřipravit povrch, který je dokončen zuby dokončovacími a následně  
i kalibrovacími. Do této části nástroje jsou umístěny také zuby, které jsou menší než 
řezné a slouží ke snížení počtu zubů v záběru. Tím se docílí větší plynulosti a vyšších 
přesností, důsledkem je prodloužení nástroje. Posuv na zub pro hrubování bývá 
v řádech setin až desetin milimetrů, pro dokončování to je v setinách milimetrů. 
Průměry řezných zubů jsou počítány dle vztahů 1.1 až 1.3, tolerance zubů jsou 
uvedeny v tab. 1.3 a doporučená převýšení zubů jsou v tab. 1.4.  

Průměry řezných zubů [15]: 
𝐷 = 𝐷       (1.1) 

𝐷 = 𝐷 + 2. 𝑠       (1.2) 
𝐷 = 𝐷 + 2. 𝑠       (1.3) 

Kde:  Dz1  [mm]  průměr prvního řezného zubu, 

 Dot  [mm]  počáteční průměr obrobku, 

 Dz2  [mm]  průměr druhého řezného zubu, 

 Dzn  [mm]  průměr n-tého řezného zubu, 

 Dzn-1  [mm]  průměr n-1tého řezného zubu, 

 sz  [mm]  posuv na zub. 

Tab. 1.3 Tolerance průměrů řezných zubů vzhledem k posuvu [15]. 

2.sz [mm] 0,04 až 0,05  0,06 až 0,1 0,11 až 0,15 nad 0,15 

δ [mm] ± 0,005 ± 0,007 ± 0,01 ± 0,015 
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Tab. 1.4 Doporučená převýšení zubu (posuv na zub sz) [15]. 
sf 

Kalibrovací zuby 

Kalibrovací zuby jsou řazeny za zuby řezné. Jejich úkolem je dosáhnout finálních 
požadavků na tvar a z větší části i na povrch, či jednotlivé tolerance. Skládají se 
z několika shodných zubů, jež nezvětšují svůj rozměr a slouží pouze na dokončení, 
které odpovídá požadované velikosti. Tolerance a počet zubů jsou uvedeny  
v tab. 1.5 a 1.6. Kontinuální třísku odebírá pouze první zub, všechny ostatní slouží  
pro kontrolu tvaru. V případě, že jsou zvýšené požadavky na jakost povrchu, je dále 
využíváno zubů hladicích.  

Tab. 1.5 Tolerance rozměrů kalibrovacích zubů [15]. 

Tolerance 
díry [mm] 

do 
0,027 

0,03         
až        

0,033 

0,035         
až              
0,5 

0,06        
až              
0,1 

0,11          
až          

0,17 

0,18        
až          

0,29 

0,3              
až        

0,34  

nad 
0,34 

Tolerance 
zubu [mm] 

0,002 0,004 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
 

Tab. 1.6 Počet kalibrovacích zubů dle požadavků na přesnost [15]. 

Přesnost  
obráběné  

díry 
IT 7 a IT8 IT9 IT10 a výše 

Počet  
kalibračních 

zubů 
6 až 8 5 až 7 4 až 6 

 

Hladicí zuby 

Hladicí zuby, slouží ke zlepšení jakosti povrchu. Na nástroje jsou umístěny v případě, 
kdy je zvýšený požadavek na jakost povrchu, který nelze zaručit při použití zubů 
kalibrovacích. Hladicí zuby jsou všechny stejné velikosti a dále již materiál neodebírají. 
Pouze ho přetvářejí a uhlazují, čímž je dosaženo i vyšší tvrdosti na povrchu obrobku. 
Rozměr tohoto segmentu bývá větší, než je průměr otvoru, protože stlačený materiál 
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se po uvolnění lehce odpruží zpět [1, 6]. Hodnoty převýšení jsou uvedeny v tab. 1.7. 
Hladicími zuby je možné dosáhnout přesnosti rozměrů IT 5 a jakosti povrchu  
až Ra 0,2. [6] 

Tab. 1.7 Převýšení hladicích zubů nad jmenovitý rozměr obrobku [15]. 

Průměr obráběné díry 
[mm] 

Materiál obrobku 

Mosaz Bronz 
Ocel 

nekalená kalená 

10 až 20 0,03 až 0,035 0,035 až 0,045 0,025 až 0,04 0,00 až 0,01 

21 až 30 0,035 až 0,04 0,45 až 0,06 0,04 až 0,05 0,005 až 0,015 

31 až 45 0,04 až 0,6 0,06 až 0,075 0,05 až 0,06 0,01 až 0,02 

46 až 60 - 0,075 až 0,08 - - 
 

1.2.4 Oblast bez zatížení 

Na nástroj je možné umístit oblast, která slouží k uvolnění deformací a napětí 
v obrobku v průběhu obrábění. Náčrt této oblasti je na obr. 1.13 a průměry odpovídají 
vztahu 1.4. Hlavním úkolem je kompletně uvolnit celý kus, čehož se docílí zmenšením 
průměru, aby nedocházelo k obrábění, a to na délku dostatečnou k vyběhnutí již 
zabírajících zubů. Obrobek se po tomto procesu uvolní a nedochází ke sčítání 
deformací, vnitřního pnutí a dalších nežádoucích účinků. Tomuto způsobu obrábění 
se říká cut-recut. Využívá se hlavně při opracování tenkostěnných profilů a oblast bez 
zatížení je nazývána breathing section. [9] 

 

Obr. 1.13 Část protahovacího trnu s oblastí bez zatížení. 
 

Průměry kolem breath section: 
Ø𝐷 < Ø𝐷 < Ø𝐷         (1.4) 

Kde:  Ø D1  [mm]  průměr řezného zubu před breathing section, 

 Ø D2  [mm]  průměr breathing section, 

 Ø D3  [mm]  průměr řezného zubu za breathing section. 
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1.2.5 Zubová mezera 

Zubová mezera je základním konstrukčním prvkem nástroje, protože má vliv  
na utváření a uchování třísek během řezu. Náčrt zubové mezery je na obr. 1.14. 
Hrubovací zuby potřebují větší mezeru, protože odebírají větší průměr třísky než zuby 
kalibrovací. Zubová mezera ovlivňuje také výšku zubu. V případě, že je mezera příliš 
velká, dojde ke ztenčení zubu a tím také ke snížení životnosti, protože se zmenší 
možný počet přeostření. Může dojít i k nadměrnému zúžení jádra, a tím ke zvýšení 
náchylnosti na poškození. Na utváření třísky má vliv rádius pod čelem břitu. Může se 
skládat z více rádiusů a správnou kombinací těchto poloměrů je možné docílit stočení 
třísky do požadovaného tvaru (obr. 1.15). Dvojitý rádius se používá v případě, kdy je 
požadavek na snížení tření mezi třískou a nástrojem. V případě, že dochází k utváření 
delších, či většího počtu stočených nebo drobených třísek, je možné dno mezery rovně 
protáhnout, čehož se využívá primárně u plochých trnů. [11] 

  

 
Obr. 1.14 Geometrie zubové mezery [4]. 

Výpočty parametrů pro zubovou mezeru jsou znázorněny ve vztazích 1.5 až 1.14. 
V případě, že jsou na protahovací trn umístěny děliče třísek, počítá se při maximálním 
převýšení zubu s dvojnásobným posuvem na zub, tzn. 2.sz. Je to, protože zabírající 
zub, který má před sebou vynechané místo, slouží jako dělič třísek, následně ubírá 
dvojnásobnou třísku. [15] 

Objem odebíraného materiálu: 
𝑉 = 𝑠 . 𝑏 . 𝐿       (1.5) 

Kde:  Vm  [mm3]  objem odebíraného materiálu, 

 bt  [mm]  šířka třísky, 

 Lp  [mm]  protahovaná délka. 

Objem zaujímaný třískou: 
𝑉 ř = 𝑉 . 𝑞      (1.6) 

Kde:  Vtř  [mm3]  objem zaujímaný třískou, 

 q  [-]  objemový součinitel třísky – závisí na materiálu a sz. 
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Objem pracovního prostoru: 

     𝑉 = 𝑉 ř = 𝜋. 𝑟 . 𝑏      (1.7) 

𝑟 = ř

.
      (1.8) 

Kde:  Vp  [mm3]  objem pracovního prostoru, 

 r  [mm]  poloměr zakřivení pracovního prostoru zubové mezery. 

Hloubka zubové mezery: 
𝐻 = 1,13. 𝑠 . 𝐿 . 𝑞     (1.9) 

  𝐻 = 𝑠 . 𝐿 . 𝑞      (1.10) 

Kde:  Ht1  [mm]  hloubka zubové mezery pro materiály s plynulou třískou, 

 Hd  [mm]  hloubka zubové mezery pro materiály s křehkou třískou. 

Délka hřbetu zubu: 
𝑓 = 1,25. 𝐻      (1.11) 

Kde:  fh  [mm]  délka hřbetu. 

Délka zubové mezery: 
𝑙 = 1,5. 𝐻      (1.12) 

Kde:  lm  [mm]  délka zubové mezery. 

Poloměr zaoblení paty hřbetu zubu: 
𝑅 = 0,75. 𝐻      (1.13) 

Kde:  Rp  [mm]  poloměr zaoblení paty hřbetu zubu. 

Úhel sklonu zadní části hřbetu 𝛿  se volí: 
 𝛿 = 30°      (1.14) 

1.2.6 Zubová rozteč  

Rozteč je vzdálenost mezi jednotlivými zuby. Délka rozteče se v průběhu trnu mění. 
Hrubovací zuby potřebují větší zubovou mezeru, protože v této části dochází 
k odebírání větší třísky a je tedy potřeba větší prostor na její udržení. Naopak 
kalibrovací zuby neodebírají konstantní třísku a záběr do materiálu je menší. Proto je 
jejich stoupání kratší, aby došlo ke zkrácení celého trnu. Rozteč v jednotlivých částech 
by neměla být konstantní, protože dochází ke vzniku vibrací. Nelze dosáhnout stavu, 
ve kterém bude vždy v záběru stejný počet zubů. V momentě, kdy zub vyjde  
ze záběru, nastane jistá prodleva, než začne zabírat zub další. V ten moment dojde  

míč  

a) správné utváření třísky, b) nežádoucí utváření třísek 
Obr. 1.15 Utváření třísek [11]. 
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ke snížení řezného odporu a nástroj zrychlí. Důsledkem zrychlení je větší vstupní 
rychlost následujícího zubu do řezu. Ten vytvoří ráz, kterým se opět rychlost sníží.  
Při jednotné rozteči dochází k pravidelným rázům, které vedou k vibracím. Vibrace 
mohou negativně ovlivnit řezný proces i nástroj samotný. Jako řešení se navrhuje 
zachování opakující se nepravidelné rozteče, např. pro nominální rozteč 15 mm 
udržovat vzdálenost mezi zuby opakovaně 15; 15,1; 15,2; 15,3; 15,4; 15; 15,1  
(obr. 1.16) [11]. 

Pes  

Obr. 1.16 Užití nepravidelné rozteče. 

Výpočet rozteče a počtu řezných zubů je zachycena ve vztazích 1.15 a 1.16 [15]. 
Počet zubů kalibrovacích se volí, viz kapitola 1.2. 
Rozteč: 

𝑡 = 𝑓 + 𝑙       (1.15) 

Kde:  t  [mm]  rozteč zubů. 

Počet řezných zubů: 

𝑧ř = + (1 𝑎ž 3)     (1.16) 

Kde:  zř  [-]  počet řezných zubů, 

 p  [mm]  radiální přídavek obrobku. 

1.2.7 Úhel čela a hřbetu 

Úhel čela se nachází na přední části zubu ve směru protahování a odchází po něm 
odebíraná tříska směrem do zubové mezery. Návrh je závislý primárně na druhu 
obráběného materiálu, dále také na typu prováděné operace. Pro měkké a tvárné 
materiály se používají větší úhly. Naopak pro tvrdé a křehké, úhly menší. Nikdy by 
neměl být překročen úhel 20°, aby nedošlo k přílišnému ztenčení zubu. Doporučené 
úhly čela jsou uvedeny v tab. 1.8. 

Úhel hřbetu se nachází na boku zubu směrem k obrobku. Zuby se vyrábějí s velmi 
malým úhlem hřbetu, řádově v jednotkách stupňů. Je to proto, aby bylo možné nástroj  
po přebroušení opět využít a neztratil tím svoji funkčnost. S tím se pojí výroba trnů  
na požadovanou horní toleranci obrobku. Dosáhne se tím maximální životnosti 
nástroje, protože ve výrobním cyklu se jedná o přijatelné odchylky a po přebroušení je 
nástroj stále použitelný, čímž je zajištěna delší životnost. Pro dokončovací zuby se 
obvykle volí poloviční úhel než u hrubování. [16] Hřbet zubu lze doplnit o rovnou 
fazetku, která bývá v kontaktu s obráběným materiálem. Slouží pro kontrolu rozměrů 
protahováku, vede nástroj během řezu a rovněž zvyšuje životnost nástroje. Úhly hřbetu 
jsou uvedeny v tab. 1.8. 

  



Teoretická část 

24 ÚST FSI VUT v Brně 

Tab. 1.8 Doporučené úhly čela a hřbetu [15].  

Obráběný materiál Úhel čela γ [°] 

Úhel hřbetu α [°] 

zuby řezné zuby kalibrovací 

O
c

el
 

pevnost do 500 MPa 15 až 18 2 až 3 

1 až 2 

pevnost 500 až 700 MPa 12 až 15 2 až 3 

pevnost 700 až 900 MPa 10 až 12 1,5 až 2,5 

pevnost nad 900 Mpa 8 až 10 1,5 až 2,5 

L
it

in
a šedá o tvrdosti do HB 150 8 až 10 1,5 až 2 

šedá o tvdosti nad HB 150 4 až 8 1,5 až 2 

temperovaná 7 až 10 1,5 až 2 

Slitiny hliníku 15 až 30 1,5 až 2 

Bronz 1 až 4 1,5 

Mosaz 3 až 10 1 až 1,5 
 

 

1.2.8 Utvařeč třísek  

Lamače třísek se využívají u hrubovacích zubů. Jedná se o úzké drážky mezi zuby, 
které jsou střídavě umísťovány dle pravidel tak, aby byly zachovány požadované 
kontury (obr. 1.17 – Střídavé utvařeče). Jako další uspořádání je možné využití  
tzv. Double-cut způsobu (obr. 1.17 – Střídání utvařečů a celých zubů). Jedná se o dva 
nebo více po sobě jdoucích zubů, kdy první zub je dělený a vezme zhruba polovinu 
třísky. Dále je celá kontura dodělána následujícím zubem bez utvařečů. Cílem je dělení 
tvárné třísky na menší, což umožňuje lepší kontrolu třísek. Lámání omezuje jejich 
pěchování, ale také snižuje efektivní obvodovou řeznou délku, čímž je snížen řezný 
odpor. Následkem toho je prodloužení trnu. Pěchování třísek může být nebezpečné 
z několika důvodů. Zaprvé je možnost, že se pěchovaná tříska obtiskne do zubu, což 
naruší vyrobenou geometrii nástroje. Druhý důvod nastane, když nedojde po vyjetí 
z řezu k odstranění třísky ze zubové mezery a nástroj vjede znovu do záběru. V tomto 
případě může dojít k poškození a v nejhorším případě i vylomení zubu. [11] 

sad 

a) Kruhový protahovací trn, b) Rovinný protahovací trn  
Obr. 1.17 Utvařeče třísek [17]. 

1.2.9 Přeostření protahovacích trnů 

Nový nástroj je od dodavatele naostřen, ale během obrábění dochází k otupení řezné 
hrany. To má za následek horší kvalitu povrchu, větší zatížení stroje a větší náchylnost 
na zničení nástroje, což platí hlavně pro tenké protahováky. K maximalizování 
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životnosti nástroje je nutné sledovat proces otupování a vybrat vhodný moment  
pro přeostření. Čím víc je otupena řezná hrana, tím je zaručena menší přesnost 
výroby. S větším otupením je nutné odebrat více materiálu, aby došlo k opětovnému 
naostření. Protahování otupeným nástrojem vede k poškozování až rozbití zubů.  
Před přeostřením je nutné, aby byl nástroj zkontrolován a nežádoucí nerovnosti 
povrchu, či vruby byly odstraněny [11]. Proces broušení se provádí na CNC řízených 
bruskách, kde dochází k broušení na čele a rádiusu pod čelem nástroje (obr. 1.18).  
Při broušení rovinných protahováků je nutné na konci posuvu vyjet s kotoučem mimo 
záběr a je možné broušení i na hřbetu, což souvisí s již zmíněnou kontrolou povrchu 
před broušením. Během rovinného protahování mohou na hřbetu vznikat v důsledku 
abrasivních účinků drobné krátery. Pro broušení vnitřních protahovacích trnů se 
využívá kotoučů s menším rádiusem a dochází k odklonění osy vřetene. [16] 
Přebroušení nástroje je nezbytné a je vyžadováno, aby bylo přeostření provedeno 
správně. Nevhodné naostření nástroj zničí. Protahovák se stane nefunkčním, změní 
se vyžadovaná geometrie nebo se naruší proces protahování. [18] 

  

Pes  

Obr. 1.18 Broušení zubů protahovacího trnu [16]. 
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1.3 Protahovací stroje 

Rozdělení protahovacích strojů na základě [9]: 
 metody a polohy hlavní osy, 

o vertikální, 
 tažné směrem dolů, 
 tažné směrem vzhůru, 
 tlačné, 
 plošné, 
 kontinuální, 
 spirálové (šroubovité), 
 se zdvižným stolem, 

o horizontální, 
 tažné, 
 plošné, 
 kontinuální, 
 spirálové (šroubovité), 
 rotační, 

 typu pracovního prostoru, 
o box type, 
o se zdvižným stolem, 

 pohonu, 
o hydraulický, 
o elektromechanický, 

 řízení, 
o ruční, 
o automatizované, 

 počtu obrobitelných kusů, 
o jednotrnné, 
o vícetrnné, 

 zdvihu, zatížení (tonáže) aj. 

pes 

 

a) Vertikální, b) Horizontální 
1) Hydraulický válec, 2) Píst, 3) Obrobek, 4) Protahovací trn, 5) Stojan 

Obr. 1.19 Hydraulické protahovací stroje [6]. 
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Protahovací stroje slouží k obrábění tvarových, drážkových a plošných součástí. 
Všechny až na výjimky jsou speciálně sestavená zařízení přímo pro daný typ 
protahování. Jsou poměrně prostorově náročná, ať už se jedná o plochu, či výšku, 
která je pro stroj potřebná. Stroje obvykle odpovídají několika rozdílným sekcím z výše 
uvedeného rozdělení. Požadavky kladené na protahovačky jsou: rychlost výroby, 
tuhost, opakovatelnost, odolnost proti tepelným roztažnostem a již zmíněný zdvih,  
či zatížení. Je nutné zajistit naprosto přesné ustavení soustavy stroj-nástroj-obrobek. 
Například u vnitřního protahování je docíleno správného najetí a vystředění 
protahováku se součástí vůlí v ustavovacím přípravku. To znamená, že trn je schopný 
vystředit nabíraný obrobek tak, jak je potřeba. Vliv na přesnost hotového obrobku 
nemá samotný stroj, ale hlavně protahovací nástroj. Protahování je využito hlavně  
ve velkosériové výrobě, ve které jsou největší požadavky na úsporu času. Strojní čas 
obrábění je velmi obtížné již více snížit, a proto se hledají úspory hlavně při nakládání, 
vykládání a dalších manipulacích s obrobkem.  

1.3.1 Vertikální protahovací stroje 

Vertikální protahovačky mají nástroj postavený ve svislém směru. V tomto směru 
dochází k pohybu nástroje směrem dolů, vzhůru nebo je pevně fixován a směrem 
nahoru se pohybuje zdvižný stůl s obrobky. Na základě zatížení trnu se dělí stroje  
na tažné a tlačné. Vertikální protahovačky bývají všeobecně přesnější, protože zde 
nedochází k prohýbání trnů vlivem gravitační síly, což umožňuje výrobu delších 
protahováků. Jednoduché schéma vertikálního protahovacího stroje je  
na obr. 1.19 – a. 

Tažný vertikální stroj se zatížením směrem dolů funguje následovně. Nástroj je 
uchycen ve stroji, vyjetý v horní poloze, kde je držen na horním příčníku v upínači. 
Dojde k umístění obrobků pod protahovák, který je následně spuštěn směrem dolů 
skrz protahovaný díl. A to až do pozice, jež umožňuje uzamknutí spodní části trnu  
do tažné hlavy, která se nachází na spodním příčníku, který zprostředkovává pohyb 
nástroje směrem dolů. Následně dojde k pohybu nástroje a protahovák je protažen 
skrz celý obrobek. Ten je poté odebrán, trn je vysunut nahoru, uchycen do upínače, 
vysunut do startovací polohy a připraven pro další protahování. Nástroj nebývá veden 
žádným dalším mechanismem, jeho poloha je zajištěna pouze tažnou hlavou nebo 
obrobkem. U tohoto způsobu protahování je na nástroje kladen důraz na pevnost 
v tahu. Ukázka vertikální protahovačky s tahem směrem dolů je na obr. 1.20. [16, 19] 

Provedení tažné vertikální protahovačky s tahem směrem vzhůru je principiálně 
shodné s tahem dolů. Trn je umístěn ve spodní části stroje a na vedení je navlečen 
obrobek. Následně dojde k vysunutí trnu směrem vzhůru, projetí stolem či přípravkem, 
kterým je přidržován obrobek, upnut do tažného zařízení a tažen směrem vzhůru. 
Odlišné je zde zajištění obrobku. Ten je usazen na trnu, který se pohybuje směrem 
vzhůru, přidržován stolem nebo pojistným mechanismem. Po dokončení kontury  
a vyjetí trnu nad díl dojde k jeho uvolnění a samovolnému pádu směrem dolů, kde je 
zachycen na pás nebo do přepravky. Příklad protahovacího stroje konstruovaného 
s tahem směrem vzhůru je na obr. 1.21. [16, 19] 
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Obr. 1.20 Vertikální protahovací stroj na 
obrábění vnitřních průměrů tažený  

dolů [20]. 

Obr. 1.21 Vertikální protahovací stroj na 
obrábění vnitřních průměrů tažený  

vzhůru [21]. 

Vertikální plošné protahovačky mají obvykle jedno nebo dvě ramena, které fungují  
na totožném principu. Na ramenech je umístěn protahovací nástroj, který obrábí jako 
klasický protahovací trn, pouze se nejedná o kruhové tvary, ale plošné. Jednoramenný 
stroj pracuje tak, že rameno s nástrojem je vysunuto v horní poloze a před ramenem 
je manipulační stůl, na kterém je upnut obrobek. Tento stůl přijede pod nástroj, který 
se následně začne pohybovat směrem dolů, čímž začíná obrábět. Po kompletním 
obrobení stůl odjíždí a dochází k výměně obrobku. Poté, kdy je stůl mimo pracovní 
prostor, rameno se vrací do počáteční polohy a proces se opakuje. V případě stroje se 
dvěma rameny, která jsou umístěna vedle sebe (obr. 1.22). Jedno se nachází ve 
startovací poloze a druhé v poloze finální. Čímž dojde během procesu ke snížení 
pracovních časů. Je to z důvodu, že je využíváno dvou ramen a dvou manipulačních 
přípravků. V momentě, kdy jedno rameno sjíždí a dostává se do záběru, druhé rameno 
se vrací nahoru a před druhým ramenem dochází k výměně obrobku, proto jsou zde 
minimální prodlevy mezi obráběním. [16] 

Při vertikálním protahování, kdy je nástroj během řezání tlačen, je možné využít 
v podstatě jakéhokoli lisu nebo stroje, který je schopen vyvodit zatížení kolmo  
na nástroj. Ten zde není upnut, ale pouze vložen do předem zhotoveného otvoru  
a zatlačen shora pomocí hydraulického válce či horního příčníku. Nejčastěji se 
využívají svislé lisy. Stroj s tlačným mechanismem je zobrazen na obr. 1.23. 
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Obr. 1.22 Vertikální rovinný protahovací stroj s dvěma rameny [22]. 

Vertikální rotující protahovačky slouží k výrobě spirály, proto je zde nutné zajistit posuv 
protahovacího trnu jako je tomu u běžných protahovaček. K tomu je ale ještě nutné 
docílit rotace obrobku nebo nástroje. Jednoduchým řešením může být využití 
fixovaného protahováku a rotujícího stolu s obrobkem, který zároveň jede směrem 
vzhůru. Postup práce je následující: do zdvižného stolu je usazen obrobek, trn sjede 
skrz obrobek a dojde k fixaci. Následně stůl vyjede s obrobkem směrem vzhůru 
rotačním pohybem. Stoupání stolu musí odpovídat stoupání, které je vyrobené na 
nástroji, aby bylo dosaženo požadovaného tvaru a zároveň nebyl poškozen 
protahovací trn. Protahovací stroj schopný rotačního pohybu je zobrazena  
na obr. 1.24. 

  

Obr. 1.23 Vertikální protahovací stroj na 
obrábění vnitřních tvarů tlačený dolů [23]. 

Obr. 1.24 Vertikální protahovací stroj na 
obrábění spirálových vnitřních tvarů 

s rotujícím zdvižným stolem [24]. 
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1.3.2 Horizontální protahovací stroje 

Horizontální tažný protahovací stroj (obr. 1.19 – b) má umístěný nástroj v horizontální 
poloze. Protahovák je upnutý v táhle, které je uváděno do pohybu pomocí 
hydraulického nebo elektromechanického pohonu. Nejčastěji je tento stroj využíván 
pro opracování vnitřních kontur, ale lze ho využít i pro obrábění vnějších tvarů a ploch. 
Samotný proces pro vnitřní obrábění probíhá usazením obrobku do stroje, ve kterém 
je speciální trn či upínač. Následně je prostrčen protahovací trn a uchycen v táhle, 
které je poté uvedeno do pohybu až do doby, kdy projede součástí celý trn. Nakonec 
dojde k odepnutí obrobku a vysunutí trnu. Horizontální stroje jsou náročné na pracovní  
a manipulační prostor kolem stroje, ale v případě oprav je mnohem snazší přístup  
do stroje. U delších protahovacích trnů je nutné řešit podpěry, aby nedocházelo 
k prohýbání trnu. Tento stroj je zachycen na obr. 1.25. [16]  

U horizontálních plošných protahovaček je princip obdobný jako u vertikálních,  
ale v tomto případě je nástroj v horizontální poloze a je připevněn k pohyblivým saním. 
Ty umožňují případné spuštění nástroje nad nebo vedle protahovaný povrch, jež je 
zafixovaný k pracovnímu stolu viz obr. 1.26. [16]  

Pes 
Obr. 1.25 Horizontální protahovací stroj na vnitřní tvary s taženým trnem [25]. 

Pes  

Obr. 1.26 Vertikální plošný protahovací stroj s dvěma rameny [24]. 
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Kontinuální protahovačky (obr. 1.27), jsou v podstatě plošné protahovačky, které mají 
nehybný nástroj, ale pohybující se obrobek. Ten je připevněn na otočný stůl nebo 
řetězový dopravník. Po průchodu podél protahováku je obrobek hotový. Následně je 
odebrán a na jeho místo usazen další díl připravený na obrábění, aniž by došlo 
k zastavení řetězu, což skýtá velké časové úspory. Obvykle se využívá v horizontální 
podobě, ale je možná i vertikální. Slouží primárně k výrobě malých součástí. [26] 

Pes  

a) S otáčejícím se řetězovým dopravníkem, b) S otočným stolem 

Obr. 1.27 Kontinuální protahování [27]. 
 

1.3.3 Pohony protahovacích strojů 

Jako pohony protahovacích strojů se používají elektromechanické nebo hydraulické. 
Každý má své výhody, ale zároveň i nevýhody. V případě elektromechanického 
pohonu je energie generována elektromotorem. Výhodami elektrického motoru je větší 
stabilita, jednodušší manipulovatelnost a regulace, což se využije hlavně u CNC řízení. 
Dále jsou stroje klidnější a mají menší sklon ke vzniku vibrací, důsledkem čehož je 
nižší hladina akustického tlaku. Elektrické motory vyžadují nižší náklady na energie, 
prostor a jsou šetrnější k přírodě. 

Hydraulický pohon funguje na principu tlakové energie a nestlačitelnosti kapaliny, což 
udává možnost vyvinutí větších sil. Pořizovací cena je nižší a zároveň jsou nižší  
i případné náklady na údržbu [28]. Bohužel hydraulické pohony zabírají větší prostor, 
protože hydraulika se skládá z čerpadla, nádrže na kapalinu, ventilů, vodicích systémů 
atd. Mezi jednotlivými pohony není přesně daná preference, ale hydraulický by měl 
lépe tlumit vibrace vzniklé během obrábění nebo v okolí stroje. 

1.3.4 Řízení a počet trnů 

Ruční řízení se ve větší výrobě využívá pouze ve speciálních situacích. Hojné využití 
je však u menších protahovaček, které bývají určeny pro domácí potřeby a mívají 
možnost upnutí pouze jednoho protahovacího trnu (obr. 1.28). Částečně 
automatizované protahovačky obvykle vyžadují obsluhu stroje, která vkládá obrobky 
na dopravní pás a poté zajišťuje balení hotových dílů. Vše ostatní od zakládání, 
značení, případně měření součástí zajišťuje stroj. Tento případ je zachycen na  
obr. 1.29. V dnešní době, kvůli uplatnění v hromadné výrobě bývají stroje plně 
automatizovány, čímž dojde k maximálnímu využití a minimálním prostojům. 
Automatizace se týká v podstatě celého procesu výroby. Počínaje vkládáním  
a manipulací s obrobkem před obráběním, tak i vykládání, kontroly a následně  
i umístění na dopravník nebo do přepravky. Tato zařízení jsou vybavena dvěma, třemi 
i více protahováky, které jsou v jeden moment v záběru. Tím se opět zvýší produktivita 
a sníží se doba návratnosti za stroj. 
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Pes  

Pes  

Obr. 1.28 Ruční protahovací  
stroj [29]. 

Obr. 1.29 Částečně automatizovaný proces 
protahování [31]. 

1.4 Rozbor testovaného stroje 

Primárním objektem práce je nový protahovací stroj od firmy Stenhoj (obr. 1.30). 
Protahovačka je řazena mezi Box type stroje, určené na měkké a tvrdé protahování. 
Princip Box type je vysvětlen v kapitole 1.1.  

 

Obr. 1.30 Univerzální protahovací elektromechanický stroj Stenhoj modelu Box. 
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1.4.1 Parametry stroje 

Pohon zaručují dva synchronní servopohony s přímým vedením. Vyvození maximální 
řezné síly je pro měkké obrábění 120 kN při rychlosti 6 až 30 m/min. Zatížení pro tvrdé 
obrábění neboli obrábění kalených součástí je 100 kN při rychlosti 6 až 60 m/min. 
Rychlost posuvu směrem dolů odpovídá 6 až 60 m/min a je možné rozfázovat zdvih 
během pracovního procesu na tři stupně, kdy každý stupeň bude mít odlišnou rychlost.  
Zpětná rychlost je v rozmezí 4 až 20 m/min a je vyžadováno, aby rychlost spodního  
a horního příčníků byl shodný. Stroj je přizpůsoben k obrábění trny v délce  
600až 1200 mm a váze maximálně 60 kg. Maximální přípustná výška obrobku je  
150 mm při maximální délce protahováku a průměru stolu 70 mm. Uvnitř stroje jsou 
umístěny tři protahovací stanice (obr. 1.31) vzdálené od sebe 160 mm. Přibližná váha 
stroje je 7 500 kg. Další vybavení je planetové vřeteno, pevný automatizovaný stůl, 
automatický mazací systém typu SKF, který zaručuje automatické mazání vřetena, 
ložisek i vedení. Dále kalené základny pro obrobky, středící trny obrobků, držáky 
obrobků, horní držáky nástrojů dle DIN 1417, tažné hlavy pro upnutí stopek dle  
DIN 1417, zesílená skříň s dodatečným tlumením hluku vyvozeného během 
protahovacího procesu a olejová vana. Uvnitř stroje je zabudován odlučovač olejové 
mlhy, který slouží k oddělení vzduchu a odvržené kapaliny z řezného procesu. 
Kapalinu vrací zpět do procesu a čistý vzduch do ovzduší. 

Elektronické řízení je zprostředkováno pro skříň a chladicí jednotku firmou Rittal 
Aircon. Siemens je dodavatelem PLC, jež kontroluje cykly stroje a komunikuje skrz 
sběrnici Profinet. 

 

Obr. 1.31 Pracovní prostor stroje. 

1.4.2 Kontrolní panel 

Manipulovatelný kontrolní panel z obr. 1.32 je umístěn přímo na rám stroje v blízkosti 
pracovního prostoru. Jedná se o dotykovou obrazovkou SIMATIC TP 900  
od Siemensu pro manuální řízení za pomoci dvouručního obsluhování, která má  
9” široký barevný displej. Je zde možnost automatického programování skrz funkci 
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Teach-in, díky níž je stroj schopen např. sám odměřit délku protahovacího nástroje. 
Dále je možné uložit až 500 programů, sledovat poruchy přímo na dotykové obrazovce  
vč. záznamů sledování stroje. Panel je schopen zobrazit životnosti nástroje, aktuální 
stav a případně určit i maximální hodnotu pro každý nástroj. Kontrola životnosti je 
provedena dvěma způsoby. Zaprvé je možné experimentálně zjistit, jak často je nutné 
přeostřit nástroj. Na základě toho se zadá počet zdvihů do stroje, který když je 
překročen, dojde k upozornění obsluhy. Druhý způsob je nastavení maximálního 
zatížení motoru. S otupujícím se nástrojem roste zatížení motorů a v případě 
překročení dovolené meze dojde k zastavení stroje a upozornění na velké zatížení,  
na základě čehož obsluha zjistí, že je nutné nabrousit nástroj. Tento stroj je nastaven 
na 80 % svého doporučeného maximálního zatížení. Servopohony využívají  
pro kontrolu rychlosti a řezné síly programu Siemens Sinamics. Řezná síla je měřena 
pomocí kroutícího momentu motoru. Součástí je také internetový diagnostický systém, 
který umožňuje přístup do podpory programování a odstraňování problémů bez fyzické 
přítomnosti techniků. Stroj je vybaven poplašným hlásičem při zastavení procesu  
a třemi světly (zelená/žlutá/červená). 

 

Obr. 1.32 Kontrolní panel stroje. 

1.4.3 Protahovací stanice 

Protahovací stanice se skládá z několika částí, které jsou specifikovány níže. 

Mechanický retriever tzv. retriever heads (obr. 1.33) slouží k počátečnímu vedení 
protahováku během procesu a automaticky vrací nástroj do počáteční polohy.  
Je variabilně nastavitelný v závislosti na funkci Teach-in pro různé délky nástrojů.  
Je umístěn na mechanicky ovládaném příčníku. Součástí hlav je držák nástroje 
vyroben dle norem DIN 1417 z důvodu univerzálního využití, neboť dochází k obrábění 
mnoha různých kusů různými trny. Pouzdro pro zadní stopky je dle DIN 1417, 
univerzální tvar L/M max. průměr 32 mm. Tři držáky pro měkké protahovací trny  
s průměrem konce 20 mm a tři pouzdra pro trny na tvrdé protahování s průměrem 
konce 12 mm. 
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Obr. 1.33 Retriever heads. 

Tažné hlavy (obr. 1.34) odpovídají upínání předních stopek dle DIN 1417 
s univerzálním tvarem L/M. Jsou dodány tři hlavy pro upínání trnů na měkké obrábění 
s upínacím průměrem 20 mm a taktéž tři upínací hlavy pro trny na tvrdé obrábění  
o průměru 12 mm. 

 

Obr. 1.34 Tažné hlavy. 

Měřící zařízení pro vyrovnání stroje slouží k řízení poloh stopek a kolmosti  
ke spodnímu příčníku, na kterém jsou umístěny tažné hlavy.  

V tažných hlavách je umístěna podpora protahovacích trnů. Pneumaticky 
aktivovatelné dodatečné upevnění protahovacích trnů, které slouží ke zklidnění chodu 
a snížení hluku (obr. 1.35). Využívá se hlavně u obrábění kalených součástí.  

 

Obr. 1.35 Pneumatická podpora upínání. 

Systém pro rychlou výměnu tažných hlav se skládá z připojovací soustavy mezi 
tažnými hlavami a příčníku pro každou hlavu zvlášť. V důsledku toho je výměna rychlá 
a jednoduchá, protože operátor při výměně povolí matici a jednoduše zasune  
nebo vysune držáky. 
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1.4.4 Pracovní stůl pro obrobky 

Stroj je vybaven pracovním stolem (obr. 1.36), který zaváží a vyváží obrobky 
z nakládací/vykládací pozice do pracovního prostoru stroje pod protahovací trny. 
K vysunutí a výměně obrobků dochází v průběhu návratu nástroje do startovací 
polohy. Obrobky zde mohou být měněny manuálně nebo automaticky. 

 

Obr. 1.36 Pracovní stůl s usazovacími miskami pro díl. 

Středící trny jsou určeny k přesnému pozicování obrobku. Nachází se v nakládací 
pozici, kde dochází ke vložení obrobku na tento trn, čímž dojde k relativnímu 
zorientování vzhledem k nástroji. Po vystředění a zorientování se trny zasunou dolů 
pod pracovní stůl a je možné se stolem zajet pod protahovací trny. Tohoto se využívá 
např. při opětovném protahování kalených součástek s vnitřním ozubením či drážkami. 
Jsou dodány tři středící trny (obr. 1.37). 

Obr. 1.37 Středící trny. 

Se správnou orientací obrobku se pojí i fixační čelisti (obr. 1.38). Čelisti nejprve upnou 
správně napozicovaný obrobek a až poté dochází k vyjetí středících trnů. Tím je 
zachována potřebná poloha až do doby, než dojde k najetí naváděcí části nástroje. 
Využívá se dvou uchopovacích upínek, které jsou ovládány pneumaticky. Při dodání 
stroje bylo přijato dohromady šest upínek, tři levé a tři pravé.  
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Obr. 1.38 Přidržovací čelisti. 

1.4.5 Ostatní části 

Automatické otevírací bezpečnostní dveře jsou umístěny přímo nad pracovním stolem 
a také obsahují bezpečnostní okno. Toho je využíváno hlavně pro jednoduchou 
výměnu protahovacích trnů, údržbu nebo opravu stroje.  

Hadicové systémy, které slouží k přívodu kapalin jsou umístěny na několika místech. 
První jednotka je pevná, i když může být i pohyblivá a je situována nad obrobkem 
v podobě ok (obr. 1.39) s otvory pro proudění kapaliny. Úkolem této jednotky je mazání 
a chlazení nástroje a obrobku během pracovního procesu. Další systém je připraven 
pod pracovním stolem a jeho úkolem je čištění protahovacího trnu, který vyjíždí  
ze záběru. Poslední hadičky jsou umístěny na pojízdný stůl a slouží pouze k čištění 
stolu od třísek. 

 

Obr. 1.39 Oka pro přívod procesní kapaliny do řezu. 

Externí chladicí jednotka zobrazena na obr. 1.40 je určena k filtrování chladicí kapaliny 
a je dodávána firmou Knoll. Postup filtrování je následovný:  

 transport procesní kapaliny včetně třísek do nádrže na nečistoty, 
 pokles třísek dolů na pás a vyvezení pryč, 
 procesní kapalina je filtrována přes samočistící filtrační jednotku a skončí 

v čisté nádrži, 
 vyčištěná kapalina je znovu čerpána do protahovacího stroje. 
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Obr. 1.40 Externí chladicí jednotka. 

K zachycení nejmenších částic, které jsou odebírány během tvrdého obrábění slouží 
jemný filtr (obr. 1.41). Uvnitř filtru je umístěn magnet, který zachytí kovové částice, jež 
jsou vázány s procesní kapalinou a neoddělí se s ostatními velkými třískami. Využití je 
hlavně při obrábění kalených součástí, kde je odebíraný materiál spíš ve formě prášku 
než třísek. 

 

Obr. 1.41 Jemný magnetický filtr. 

Všechny informace k protahovacímu stroji Universal Broaching Machine Model Box – 
fixed Table typu BWU 120(6)/100(60)/1200-3 jsou čerpány od dodavatele, firmy 
Stenhoj Hydraulik a/s [2].
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
Praktická část je zaměřena na měření dat během a po procesu obrábění. Data jsou 
získána na novém protahovacím stroji od firmy Stenhoj Hydraulik a/s a starší 
protahovačce od firmy Arpini S.r.l. Jejich technické parametry jsou uvedeny v tab. 2.1. 
Následně jsou data vyhodnocena a na základě výsledků jsou vytvořeny závěry. 
Měřené znaky jsou rozděleny do dvou kategorií: znaky související se strojem 
(nástrojem) v průběhu obrábění a obrobkem po protahování. Nakonec je provedeno 
ekonomické zhodnocení starého a nového stroje. Oba stroje protahují obrobek 
z ušlechtilé mangan-chromové konstrukční oceli označované ČSN 14 220. 
Předmětem protahování je stejný profil ozubení a totožná protahovaná délka. 
Zjednodušený náčrt součásti je na (obr. 2.1). Výrobní výkres na protahování včetně 
parametrů ozubení je v Příloze 1. 
Tab. 2.1 Technické parametry strojů [31]. 

   Arpini Stenhoj 

Tažná síla max. [kN] 300 120 

Rychlost protahování [m.min-1] 1 až 8 6 až 60 

Rychlost zpět. zdvihu [m.min-1] 1 až 8 4 až 20 

Pracovní zdvih [mm] 600 až 1350 600 až 1200 

Max. průměr obrobku [mm] 100 100 

Max. výška obrobku [mm] 50 150 

Počet stanic [-] 3 3 

Rozteč mezi stanicemi [mm] 170 160 

Procesní kapalina [-] vodní emulze olej 
 

 
Obr. 2.1 Náčrt součásti včetně protaženého ozubení [31]. 
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2.1 Znaky týkající se stroje a příslušenství 

První část diplomové práce je zaměřena na samotný stroj, kde je měřena řezná síla 
obou strojů v průběhu protahování, počet zdvihů a čas operačního cyklu. Navíc je také 
zachyceno postupné opotřebení protahovacího nástroje. 

2.1.1 Řezná síla stroje  

Řezná síla je odečítána přímo ze stroje, ale oba stroje mají odlišné zobrazení její 
hodnoty. U starší protahovačky Arpini je možné odečítat přímo z manometru nebo 
z kontrolního panelu. Novější stroj Stenhoj ukazuje pouze procentuální přepočet 
maximálního nastaveného zatížení stroje, které je pro obrábění nekalených součástí 
120 kN. Proto je použit přepočet dle vztahu 2.1 a je znázorněn výpočet na 3. hodnotě 
měření pro řeznou rychlost vc = 6 m.min-1. Zatížení stroje bylo měřeno cca každých  
300 ks. Měřené hodnoty jsou zobrazeny v tab. 2.2 a jejich závislost je zachycena na 
obr. 2.2 až obr. 2.4. 

Přepočet procentuální řezné síly: 

𝐹 =
𝐹

100
. 120 =  

=
45

100
. 120 = 54 𝑘𝑁 

(2.1) 

Kde:  Fcimax  [kN]  i-tá řezná síla, 

 Fcpr  [%]  procentuální hodnota řezné síly. 

Tab. 2.2 Měřené hodnoty zatížení stroje. 
Arpini Stenhoj Stenhoj 

 vc = 3 m.min-1 vc = 6 m.min-1 vc = 12 m.min-1 

poč. kusů FCmax [kN] poč. kusů Fcpr  [%] FCmax [kN] poč. kusů FCpr  [%] FCmax [kN] 

1 117,72 1 45 54 1 44 52,8 

15 117,72 15 44 52,8 20 44 52,8 

311 118,701 320 45 54 300 44 52,8 

571 117,72 620 45 54 433 46 55,2 

870 120,663 961 44 52,8 560 45 54 

1 330 119,682 1 258 45 54 730 46 55,2 

1 684 122,625 1 572 46 55,2 944 46 55,2 

2 040 124,587 1 966 46 55,2 1 224 48 57,6 

2 394 126,549 2 327 45 54 1 450 48 57,6 

2 560 126,549 2 733 46 55,2 1 734 47 56,4 

2 947 129,492 3 068 47 56,4 1 955 48 57,6 

3 267 132,435 3 383 47 56,4       

3 777 132,435 3 734 47 56,4     
4 021 134,397 4 038 48 57,6     
4 341 136,359 4 364 49 58,8     

4 777 137,34 4 696 50 60     

5011 139,302 4 895 50 60     
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Obr. 2.2 Grafická závislost průběhu měřených hodnot zatížení 

Arpini (vc = 3 m.min-1). 

 
Obr. 2.3 Grafická závislost průběhu měřených hodnot zatížení 

Stenhoj (vc = 12 m.min-1). 
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Obr. 2.4 Grafická závislost průběhu měřených hodnot zatížení 

Stenhoj (vc = 6 m.min-1). 

Z jednotlivých průběhů je patrné, že se s počtem obrobených kusů zvyšuje řezná síla 
působící při protahování. Toto zvýšení je zapříčiněno opotřebováváním nástroje 
v průběhu výroby, které je zachyceno v kap 2.1.3. V podstatě dvojnásobná hodnota 
řezné síly u obou testovaných strojů je zapříčiněna několika vlivy. Za nejdůležitější vliv 
lze považovat rozdílné řezné rychlosti, které potvrzují očekávané stanovisko, kdy se 
s rostoucí rychlostí protahování snižuje řezná síla. Dalším ovlivňujícím faktorem je 
vyšší teplota vznikající v řezu, s čímž souvisí rozdílné povlaky na obou protahovacích 
nástrojích a odlišné procesní kapaliny. Starší stroj Arpini protahuje pomocí 
protahovacích trnů s univerzálními povlaky TiN. Protahovačka Stenhoj využívá trnů 
s povlakem TiAlN, které jsou využívány v případě vyšších rychlostí obrábění než 
povlaky TiN. Na stroji Arpini je použita emulze na vodní bázi, kdežto Stenhoj využívá 
jako procesní kapalinu olej. Ten zajišťuje lepší podmínky v průběhu obrábění, 
konkrétně se jedná o lepší mazání a horší odvod tepla z místa řezu. To, že se jedná  
o hydraulický a elektromechanický stroj by nemělo mít na proces vliv. Kolísavé hodnoty 
v průběhu obrábění jsou zapříčiněny rozdílnými vlastnostmi protahovaných dílů. 

2.1.2 Operační cyklus 

Pracovní cyklus jednoho stroje je doba, za kterou dojde ke kompletnímu zhotovení 
obrobené součásti, a to včetně časů na manipulaci. Jednoduše řečeno je to doba,  
za kterou stroj vyprodukuje jeden obrobený díl. Délka operačního cyklu u strojů je 
závislá hlavně na době protahování, které zahrnuje samotný obráběcí proces a zdvih 
nástroje do startovací polohy. První doba, která se nezahrnuje do strojního času je 
prodleva po protažení, kdy dochází k odebrání obrobků z pracovního prostoru  
a až poté vyjíždí nástroj směrem nahoru. Druhý čas prodlevy nastává v momentě, kdy 
je nástroj ve startovací poloze a je nutné umístit obrobky do pracovního prostoru. 
Operační cyklus stroje je měřen ručně pomocí ručních stopek s přesností 1.100 s-1  
a měření je následně ověřeno výpočtem z řezné rychlosti nástroje. Měřeno bylo pět  
po sobě jdoucích cyklů. U protahovacího stroje Arpini je výpočet jednoduchý, jelikož 
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se jedná o hydraulický protahovací stroj. Stroj má nastavenou jednu konstantní 
rychlost 3 m.min-1 pro pohyb nástroje směrem dolů i vzhůru. Výpočet celkové délky 
pro tento stroj je uveden ve vztahu 2.2. Celková délka pracovního cyklu je vypočtena 
dle vztahů 2.3 a 2.4. Pro stroj Stenhoj je výpočet složitější, jelikož se jedná o 
elektromechanický stroj, který je schopný měnit rychlosti v průběhu pohybu nástroje. 
Pro tento účel je stroj rozfázován do tří sekcí. Délka první sekce Lp1, která zahrnuje 
náběh a průjezd nástroje obrobkem 5 mm před vodicí část. Druhá sekce Lp2 zahrnuje 
dojezd 5 mm k vodicí části dále vodicí a řeznou část nástroje. Poté průjezd skrz celý 
obrobek a navíc přejezd 5 mm za řeznou část, aby došlo k opuštění celé řezné části 
nástroje mimo obrobek. Poslední úroveň Lp3 zahrnuje výjezd nástroje kompletně mimo 
protahovaný kus a přeběh ještě mimo manipulační stůl, aby mohl vyjet z pracovního 
prostoru. Každá úroveň má možnost nastavení své vlastní rychlosti, což vede 
k částečnému snížení nutných časů. Neboť v případě, že je nástroj mimo řez, jsou 
posuvy znatelně rychlejší. Výpočet pracovního cyklu pro Stenhoj je dle vztahů 2.5 až 
2.8. Náčrt pracovního zdvihu včetně rychlostí pro každou sekci je na obr. 2.5.  

cvbc  

Lprot = délka protahováku, Lpřeb = délka přeběhu, Lobr = délka obrobku, Lnáb = délka náběhu 
vc1 = řezná rychlost sekce 1, vc2 = řezná rychlost sekce 2, vc3 = řezná rychlost sekce 3,  

vczp = řezná rychlost zpětného zdvihu 
Obr. 2.5 Náčrt protahovaného cyklu [31]. 
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Výpočet operačního cyklu pro stroj Arpini: [30, 31] 

𝐿 = 𝐿 á + 𝐿 + 𝐿 ř + 𝐿 = 

= 400 + 18 + 50 + 800 = 1268 𝑚𝑚 
(2.2) 

𝑡 = 𝑡 + 𝑡 =
𝐿 . 𝑖

𝑣 . 10
+

𝐿 . 𝑖

𝑣 . 10
= 

=
1268.1

3. 10
+

1268.1

3. 10
= 2.0,42 = 0,8452 𝑚𝑖𝑛 = 50,712 𝑠 

(2.3) 

𝑡 = 𝑡 + 2. 𝑡 + 2. 𝑡 = 

= 50,712 + 2.9 + 2.0,5 = 69,712 𝑠 
(2.4) 

Výpočet operačního cyklu pro stroj Stenhoj: [30, 31] 

𝐿 = 𝐿 á + 𝐿 + 𝐿 ř + 𝐿 = 

= 150 + 18 + 250 + 800 = 1218 𝑚𝑚 
(2.5) 

𝑡 = 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 =
𝐿

𝑣 . 10
+

𝐿

𝑣  . 10
+

𝐿

𝑣 . 10
= 

=
.

+
.

+
.

= 0,01625 + 0,0946 + 0,1625 =  

= 0,1271 min = 7,626 𝑠 

(2.6) 

𝑡 = 𝑡 + 𝑡  =𝑡 +
.

= 

= 0,1271 +
1218.1

20000
=  0,188 min = 11,28 𝑠  

(2.7) 

𝑡 = 𝑡 + 2. 𝑡 + 2. 𝑡 = 

= 11,28 + 2.6 + 2.0,5 = 24,28 𝑠 
(2.8) 

Kde:   vczp  [m.min-1] rychlost zdvihu, 

  Lcelk  [mm]  celková pracovní dráha protahováku, 

  Lnáb  [mm]  délka náběhu, 

  Lobr  [mm]  délka obrobku, 

  Lpřeb  [mm]  délka přeběhu, 

Tab. 2.3 Měřené hodnoty pracovního cyklu stroje. 

 

manipulace přeupnutí manipulace přeupnutí

69,51 69,712 2 x 9 2 x 0,5 24,06 24,280 2 x 6 2 x 0,5
69,65 24,68
69,85 24,12
69,61 24,22

70,01 24,56

StenhojArpini

vypočtená 
hodnota            

toc [s]

měřené 
hodnoty               

tOC [s]

prodlevy [s] měřené 
hodnoty            

tOC [s]

vypočtená 
hodnota            

toc [s]

prodlevy [s]
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  Lprot  [mm]  délka protahovacího nástroje, 

  Lp1  [mm]  délka sekce 1, 

  Lp2  [mm]  délka sekce 2, 

  Lp3  [mm]  délka sekce 3, 

  vc1  [m.min-1] řezná rychlost sekce 1, 

  vc2  [m.min-1] řezná rychlost sekce 2, 

  vc3  [m.min-1] řezná rychlost sekce 3, 

  i  [-]  počet zdvihů na opracování povrchu, 

  toc  [s.ks-1]  doba operačního cyklu, 

  tAS  [s]  strojní čas, 

  tp  [s]  doba pracovního zdvihu, 

  tz  [s]  doba zdvihu protahovacího trnu, 

  tprodl1  [s]  doba prodlevy při výměně obrobků, 

  tprodl2  [s]  doba prodlevy pro přeupnutí nástroje. 

Měřené hodnoty a vypočtené hodnoty včetně prodlev jsou v tab. 2.3. Z vypočtených 
hodnot je patrné, že novější protahovací stroj, který využívá lepšího principu 
manipulace s obrobkem a umožňuje nástroji častější pohyb, snižuje potřebný čas  
na protahování. Druhým faktorem je využití vyšších rychlostí při obrábění i mimo něj. 
Při porovnání vypočtené a měřené hodnoty je vidět shoda hodnot. Odchylky v řádech 
desetin sekundy jsou zapříčiněny lidským faktorem, který byl vnesen během měření. 

2.1.3 Opotřebení nástroje 

Opotřebení nástroje v průběhu obrábění úzce souvisí s protahovacím strojem, jak je 
již zmíněno v kap. 2.1.1. Měření opotřebení bylo prováděno neprodleně po a před 
broušení nástroje, a navíc po obrobení 20 kusů. Probíhalo pracovníkem kontroly 
kvality firmy na konturografu MARSURF XC2 MIT CD 120 (obr. 2.6) s parametry  
dle tab. 2.4.  

sas  

Obr. 2.6 Přístroj na měření kontur MARSURF s měřeným trnem [31].  
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Tab. 2.4 Parametry konturografu MARSURF [32]. 

 
x 

Obr. 2.7 Výstup měření opotřebení z konturografu po přeostření nástroje. 

Vzhl. k měříc. systému

[°] [mm] [mm] [mm] [mm.s-1] [mm.s-1] [µm] [µm] [µm] [µm] [µm] [mN]

Síla při 
měření

Snímaná 
délka               

(v ose X)

Rozsah 
měření  
(vose Z)

Rychlost 
měření

Poloměr 
hrotu 

snímače

Odchylka 
vedení

Rychlost 
snímání 

Délka 
snímacího 

ramena

Rozlišení (v závislosti na rameni)

Vzhl. k sním.hrotu

 1 až 120
< 1 µm 

(přes 120 
mm)

 250,1 až 1175; 350

 0,38 µm            
u sním. 
ramena 
350 mm

0,19 µm u 
sním. 

ramena 
175 mm

0,04

klesající 
čela do 

88°, 
stoupající 
čela do 

77°

0,2 až 4500,2 až 120

Snímací 
úhel
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sf 

Obr. 2.8 Výstup měření opotřebení z konturografu po obrobených 20 kusech. 
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Obr. 2.9 Výstup měření opotřebení z konturografu před přeostřením. 

Obrázky 2.7 až 2.9 zachycují opotřebení nástroje. Na obr. 2.7 je přebroušený nástroj 
měřen před počátkem protahování. Nachází se na něm výstupek, který reprezentuje 
ostřinu, jež vznikla při broušení řezné hrany nástroje. Tato ostřina má negativní vliv  
na obráběný povrch. Obr. 2.8 zachycuje nástroj po 20 obrobených kusech, kde je 
patrné, že došlo k odlomení ostřiny vzniklé při broušení. Na posledním měření  
(obr. 2.9) je zachyceno opotřebení nástroje, které je měřeno těsně před broušením. 
Zde je patrné, že došlo k poškození řezné hrany. Vznikly na ní dva menší rádiusy  
o velikosti R = 0,005 μm, mezi kterými je téměř rovná ploška. V důsledku tohoto 
dochází ke zvýšení řezné síly, většímu vzniku tepla v řezu a zhoršení obrobeného 



Praktická část 

49 ÚST FSI VUT v Brně 

povrchu. Obnovení funkčnosti nástroje bylo zajištěno po odbroušení 0,1 mm na čele 
nástroje.  

2.2 Znaky týkající se obrobku 

Druhá část měření se zabývá parametry dílů po protahování. Předmětem měření je 
jakost povrchu, kontrola kalibrem, měření ozubení přes kuličku a geometrické 
tolerance. Kompletní přeměření je prováděno vždy u cca 330. obrobeného kusu. 

2.2.1 Jakost povrchu 

Měření jakosti povrchu bylo plánováno tak, že bude měřena průměrná aritmetická 
úchylka měřeného profilu Ra a nejvyšší výška profilu Rz při obrobení cca 5000 ks, 
přičemž měřen bude přibližně každý 330. kus a místo měření bude vybráno jako lokace 
s vizuálně nejhorším povrchem. Již po prvních měřeních bylo zřejmé, že u stroje 
Stenhoj je jakost povrchu vyšší, než bylo očekáváno, proto byla měření prováděna 
častěji. Z důvodu zjištění, že jakost povrchu při řezné rychlosti vc = 12 m.min-1 je mimo 
povolenou toleranci Rz = 25 μm zhruba po obrobení 2000 ks, bylo měření ukončeno a 
nástroj byl poslán na přeostření. K zamezení opětovnému přílišnému opotřebení byla 
změněna rychlost protahování z 12 m.min-1 na 6 m.min-1. Omezena byla pouze 
rychlost v řezu, rychlost nájezdu a výjezdu nebyla ovlivněna. V důsledku toho bylo 
prováděno důkladnější měření dílů, konkrétně každý 1000. kus. Důkladnější měření 
zahrnuje osm měření na každém kuse. Za počátek byla zvolena vizuálně nejhorší 
ploška na patě zubu a následně byl měřen každý 4. zub z ozubení ve třech místech 
(na vstupu protahovacího trnu, ve středu kusu a na výstupu protahovacího trnu). 

Měření bylo prováděno pomocí přenosného přístroje na měření jakosti povrchu  
od firmy Mitutoyo s označením Surftest SJ-410. Jedná se o dílenský a snadno 
nastavitelný drsnoměr. Je umístěn na polohovacím výškovém držáku pro snadnější 
manipulaci a na pracovní desce, která vytváří vhodnou základnu pro umístění obrobků. 
Ukázka drsnoměru je na obr. 2.10 a jeho parametry v tab. 2.5.  

 

Obr. 2.10 Přístroj na měření jakosti povrchu Surftest SJ-410 [31]. 
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Tab. 2.5 Parametry drsnoměru Surftest SJ-410 [33]. 
Rozsah 
posuvu 

Rychlost 
měření 

Rozsah 
měření 

Polohování Délka           
Cut-off sklon poloha 

[mm] [mm.s-1] [µm] [°] [mm] [mm] 

50 
0,05; 0,1; 0,2; 

0,5; 1 
8; 80; 800; 1 
600; 2 400 

±1,5 
10                      

(nahoru/ dolu) 
0,08; 0,25; 

0,8; 2,5; 8; 25 

 

Průběžné měřené hodnoty z obou strojů včetně parametrů při měření jsou 
zaznamenány v tab. 2.6 a jejich průběhy na obr. 2.11 až obr 2.16. Měřící rychlost byla 
zvolena 0,5 mm.s-1 a měřená délka 1,6 mm při přenosové délce cut-off 0,8 mm. 

  

Tab. 2.6 Hodnoty jakosti povrchu pravidelného měření na obou strojích. 

Arpini Stenhoj Stenhoj 

vc = 3m.min-1 vc = 6 m.min-1  vc = 12 m.min-1 
poč. 
kusů 

Ra 
[μm] 

Rz 
[μm] 

poč. 
kusů 

Ra 
[μm] 

Rz 
[μm] 

poč. 
kusů 

Ra 
[μm] 

Rz 
[μm] 

1 1,456 9,812 1 2,731 14,484 1 3,894 19,280 

15 0,294 4,998 15 0,383 3,492 20 1,485 12,783 

311 0,416 7,683 320 0,261 3,640 300 2,181 11,465 

571 0,658 6,330 620 1,018 7,207 433 2,407 12,484 

870 0,339 2,466 961 1,134 8,658 560 2,655 12,132 

1330 0,538 5,388 1258 1,297 6,992 730 2,372 12,526 

1684 0,624 6,219 1572 1,771 10,145 944 2,489 13,611 

2040 0,928 2,605 1966 1,519 8,163 1224 2,981 15,374 

2394 1,175 8,986 2327 1,254 9,657 1450 4,122 19,686 

2560 0,798 3,291 2733 2,014 10,391 1734 5,078 28,526 

2947 1,214 7,189 3068 1,672 10,752 1955 7,311 30,404 

3267 1,584 8,468 3383 1,819 8,184    

3777 1,406 4,943 3734 1,961 13,402    

4021 2,486 13,296 4038 2,338 16,261    

4341 1,531 10,384 4364 2,241 10,966    

4777 1,789 14,761 4696 2,781 17,093    

5011 3,894 17,280 4895 3,463 20,437    
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Obr. 2.11 Grafická závislost průměrné odchylky měřeného profilu Ra 
Arpini (vc = 3 m.min-1). 

 
Obr. 2.12 Grafická závislost nejvyšší výšky profilu Rz 

Arpini (vc = 3 m.min-1). 
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Obr. 2.13 Grafická závislost průměrné odchylky měřeného profilu Ra 

Stenhoj (vc = 12 m.min-1). 

 
Obr. 2.14 Grafická závislost nejvyšší výšky profilu Rz 

Stenhoj (vc = 12 m.min-1). 
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Obr. 2.15 Grafická závislost průměrné odchylky měřeného profilu Ra 

Stenhoj (vc = 6 m.min-1). 

 
Obr. 2.16 Grafická závislost nejvyšší výšky profilu Rz 

Stenhoj (vc = 6 m.min-1). 

Z obr. 2.11 a 2.12, které odpovídají první části tab. 2.6, je vidět, že daný obráběcí 
proces funguje již řadu let a je zde i rezerva pro případné výkyvy jakosti povrchu. 
Proces sledovaný na stroji Stenhoj, který je hlavním zájmem dané práce není v první 
fázi optimální. Z obr. 2.13 a 2.14 odpovídající poslední části tab. 2.6 lze zjistit, že 
nebylo dosaženo předpokládaného obrobení 5 000 kusů. Měření musela být v průběhu 
přerušena, aby nedošlo k přílišnému otupení nástroje a následně velkému úběru 
materiálu při broušení. První obrobené kusy napovídají, že je jakost povrchu vyšší, než 
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by měla být. Při měření 1734. ks byla překročena povolená jakost povrchu  
Rz = 25 μm. Proces však nebyl ukončen v domnění, že se jedná o jednorázový výkyv. 
Vše však bylo potvrzeno po přeměření 1955. kusu, který vykazoval stejné výsledky 
jako předchozí měřený kus. Obrábění sníženou rychlostí je zachyceno  
na obr. č. 2.15 a 2.16, které korespondují s prostřední částí tab. 2.6. Zde je vidět,  
že opatření přineslo žádané výsledky. Jakost povrchu se výrazně zlepšila a sledovaný 
kritický parametr nejvyšší výška profilu Rz byl v podstatě čtyřikrát lepší  
než při obrábění za vyšší rychlosti. V důsledku snížené rychlosti byl obroben  
i požadovaný počet 5000 ks. 
Všechny obrázky mají společný výkyv na počátku obrábění, který souvisí se vzniklou 
ostřinou během broušení, jak je zmíněno v kap. 2.1.3. Tato ostřina byla vlivem 
obrábění odstraněna a jak lze pozorovat již na 20. obrobeném kusu, jakost povrchu je 
zcela v pořádku. Dále mají všechny společný průběh, kdy se s nárůstem obrobených 
kusů zhoršuje kvalita obrobené plochy, neboť dochází k opotřebení nástroje. 

Níže uvedené obr. 2.17 až obr.2.22 korespondují s tabulkou, která je kvůli svému 
rozsahu umístěna jako Příloha 2. Tato data byla měřena až poté, co došlo ke snížení 
řezné rychlosti na stroji Stenhoj a slouží k podrobnějšímu sledování průběhu vývoje 
jakosti povrchu.  

 
Obr. 2.17 Grafická závislost průměrné odchylky měřeného profilu Ra 

Vstup protahovacího trnu. 
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Obr. 2.18 Grafická závislost nejvyšší výšky profilu Rz 

Vstup protahovacího trnu. 

 
Obr. 2.19 Grafická závislost průměrné odchylky měřeného profilu Ra 

Střed protahovaného kusu. 
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Obr. 2.20 Grafická závislost nejvyšší výšky profilu Rz 

Střed protahovaného kusu. 

 
Obr. 2.21 Grafická závislost průměrné odchylky měřeného profilu Ra 

Výjezd protahovacího trnu. 
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Obr. 2.22 Grafická závislost nejvyšší výšky profilu Rz 

Výjezd protahovacího trnu. 

Ze zpracovaných dat je možné vyčíst, že opakovaně nejlepší povrch je na začátku 
protahování, tzn. při vjezdu protahovacího nástroje do řezu. Rozdíly mezi jednotlivými 
měřenými místy i v závislosti na počtu obrobených kusů jsou velmi malé. Průměrná 
odchylka měřeného profilu Ra je v řádu jednotek mikrometru. Nejvyšší výška profilu 
Rz, je také poměrně nízká a horní hodnoty jsou obvykle do 10 μm, pouze dvě hodnoty 
razantně vyčnívají nad ostatními měřenými hodnotami. Na středu kusu je povrch 
obvykle velmi podobný, ale zde se již projevuje vliv opotřebení nástroje. Křivka 
průměrné odchylky měřeného povrchu Ra a nejvyšší výška profilu Rz posledního kusu 
je nad všemi ostatními. Poslední dva obr. 2.21 a 2.22 ukazují, že do 3 000 obrobených 
kusů je závislost poměrně pravidelná. Ale zbylé dva průběhy již naznačují velké výkyvy 
mezi jednotlivými měřenými body a je patrné, že hodnoty kolem 20 μm jsou stále 
častější a pomalu se blíží k povolené hranici 25 μm dle Přílohy 1. Pokud je hodnota 
vyšší na vstupu protahovacího trnu, anebo na středu kusu než na výstupu 
protahováku, je to zapříčiněné nečistotou, např. třískou z minulého řezu. 

2.2.2 Rozměr přes kuličky 

Rozměr přes kuličky je způsob kontroly ozubení, který se provádí měřením rozteče 
mezi dvěma kuličkami o stejném průměru (Ø 1,5 mm). Ty jsou umístěné v ozubení, 
které kopíruje protikus obrobku a je propojen na přístroj s digitálním ukazatelem, který 
je zkalibrován na požadovaný průměr z výkresu. Po zkalibrování dojde k zasunutí 
měřidla do obrobku, čímž je změřen průměr ozubení. Ukázka měřidla je na obr. 2.23. 
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Obr. 2.23 Měřidlo přes kuličky s kalibračním kroužkem a analog. ukazatelem [31]. 

Před samotným měřením přes kuličky byl nejprve obrobek kontrolován pomocí 
dobrého a zmetkového kalibru. Přičemž všechny kusy prošly kontrolou těmito kalibry 
úspěšně. Měřené hodnoty přes kuličku včetně parametrů strojů při měření jsou 
zaznamenány v tab. 2.7.  

Tab. 2.7 Hodnoty měřené přes kuličku. 
Arpini Stenhoj 

vc = 3 m.min-1 vc = 6 m.min-1 vc =12 m.min-1 
Ø přes kuličku Ø přes kuličku Ø přes kuličku 

23,481 23,506 23,502 
23,471 23,499 23,501 
23,468 23,501 23,498 
23,470 23,501 23,503 
23,467 23,498 23,501 
23,473 23,499 23,500 
23,476 23,502 23,502 
23,474 23,500 23,499 
23,469 23,501 23,500 
23,470 23,499 23,501 
23,469 23,504 23,500 
23,471 23,502  

23,474 23,500  

23,467 23,499  

23,470 23,498  

23,471 23,504  

23,467 23,499  
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Obr. 2.24 Grafická závislost měřeného průměru přes kuličku 

Stenhoj (vc = 12 m.min-1). 

 
Obr. 2.25 Grafická závislost měřeného průměru přes kuličku 

Stenhoj (vc = 6 m.min-1); 
Arpini (vc = 3 m.min-1). 

Měření průměru přes kuličku vykazuje z obr. 2.24 a 2.25, že nástroj ani jeho opotřebení 
v průběhu obrábění nemá v podstatě vliv na měřenou hodnotu. Je to z důvodu, 
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že během protahování nedochází ke změně geometrie nástroje, která by měla na tento 
parametr vliv. Jediná výraznější výchylka je zaznamenána u prvního měření, kdy je 
rozměr o několik tisícin větší, což opět souvisí s ostřinou vzniklou při broušení. Dále je 
patrné, že na daný rozměr nemá vliv ani řezná rychlost. Viditelný rozdíl je u obr 2.25, 
kde rozměr na stroji Stenhoj je na horní straně tolerance viz Příloha 1, kdežto 
protahovák na stroji Arpini se blíží ke spodní straně tolerance viz Příloha 1. To je 
zapříčiněno tím, že druhý zmíněný nástroj je opakovaně používán a přeostřován, čímž 
se dostal na spodek tolerančního pole. Ale stále spadá do tolerančního pole, protože 
rozměr na dolní straně tolerance je 23,451 viz Příloha 1.  

2.3 Ekonomické hledisko 

Z ekonomického hlediska je rozebráno zvýšení produkce výroby a návratnost stroje. 

Stroj Stenhoj byl zakoupen za účelem přesunutí stávající výroby na stroj nový, kvůli 
zvýšení produkce. Jak je patrné ve výpočtu operačního cyklu v kapitole 2.1, jeden 
operační cyklus odpovídá produkci jednoho obrobku na jedné protahovací stanici 
stroje, kdy každý stroj disponuje třemi stanicemi. Oba stroje pracují ve dvousměnném 
provozu. Roční počet odpracovaných hodin je cca 3 000 normohodin. Hodinová 
produkce strojů je vypočtena dle vztahu 2.9 a následná roční produkce podle vztahu 
2.10. Výpočet je znázorněn na stroji Arpini a souhrnné hodnoty pro oba stroje jsou 
uvedeny v tab. 2.8. 

Výpočet teoretické produkce stroje Arpini: 

Kde:  Qhod   [ks.hod-1] počet obrobených kusů za hodinu, 

 tOC-Arpini  [s.ks-1]  doba operačního cyklu, 

 nstan   [-]  počet protahovacích stanic ve stroji. 

Kde:  Qrok   [ks.rok-1] počet obrobených kusů za rok, 

 Nh   [hod]  počet normohodin za rok pro dvousměnný provoz. 

Výpočet teoretického nárůstu roční produkce vzhledem k vyšší produktivitě:  

𝑄 =
3600

𝑡
. 𝑛 = 

=
,

. 3 = 154,923 𝑘𝑠. ℎ𝑜𝑑   

(2.9) 

𝑄 = 𝑄 . 𝑁 = 
= 154,923.3000 = 464 769 𝑘𝑠. 𝑟𝑜𝑘  

(2.10) 

Tab. 2.8 Hodnoty produkce strojů. 
Arpini Stenhoj 

Qhod [ks.hod-1] Qrok [ks.rok-1] Qhod [ks.hod-1] Qrok [ks.rok-1] 

154,923 464769 444,811 1334432 
 

𝑄 á ů = 𝑄 − 𝑄 = 

= 1 334 432 − 464 769 = 869 663 𝑘𝑠. 𝑟𝑜𝑘  
(2.11) 
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Kde:  Qnárůst   [ks.rok-1] nárůst roční produkce, 

 Qnárůst %  [%] procentuální nárůst roční produkce. 

V celkových nákladech na obráběcí stroj jsou zahrnuty také náklady na obslužný robot 
a další okolní příslušenství. Protahovací stroj byl od firmy Stenhoj Hydraulik a/s koupen 
za 500 000 €. Vynaložené náklady na obslužného robota jsou 26 200 € a náklady  
na údržbu a další příslušenství související hlavně s manipulací jsou vyčísleny na 5 600 
€ [31]. Všechny zmíněné ceny jsou navýšeny o koeficient k, za účelem ochrany 
interních údajů firmy. Návratnost nového stroje je počítána z čistého zisku, který činí 
11,25 €.ks-1 [31]. Jedná se o rozdíl zisků obou strojů. Podrobnější informace  
o jednotlivých nákladech strojů nebyly z interních důvodů firmy AAM Metal Forming 
a.s. zveřejněny. V čistém zisku jsou započteny i náklady na nástroje. Celkové náklady 
jsou vypočteny ve vztahu 2.13 a návratnost stroje dle vztahů 2.14 a 2.16. V rovnici 
2.15 je vypočten procentuální nárůst roční dávky.  

Výpočet celkových nákladů: 

     𝑁 = 𝐶 + 𝑁 + 𝑁 ří = 

= 430 000 + 26 200 + 5 600 = 461 800 € 

(2.13) 

Kde:  Ncelk   [€] celkové náklady na investici, 

 CS   [€] náklady na protahovací stroj, 

 Nrobot   [€] náklady na manipulační robot, 

 Npřísl   [€] náklady na příslušenství a údržbu. 

Výpočet nárůstu roční dávky: 

Kde:  Qdávky-nárůst [ks.rok-1] nárůst roční dávky, 

 Qdávky-Sten  [ks.rok-1] roční dávka stroje Stenhoj, 

 Qdávky-Arpini  [ks.rok-1] roční dávka stroje Arpini, 

Qdávky-nárůst % [ks.rok-1] procentuální nárůst roční dávky. 

  

𝑄 á ů  % =
𝑄

𝑄
. 100% = 

=
  

 
. 100% = 287,12 %  

(2.12) 

𝑄 á á ů = 𝑄 á − 𝑄 á = 

= 1,2. 10 − 4,5. 10 = 7,5 . 10 𝑘𝑠. 𝑟𝑜𝑘  
(2.14) 

𝑄 á á ů  % =
𝑄 á

𝑄 á

. 100% = 

=
1,2. 10

4,5. 10
. 100% = 266,67 % 

(2.15) 
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Výpočet návratnosti stroje: 

𝑍 =
𝑁

𝑄 á á ů . č
= 

=
500 000 + 26 200 + 5 600

7,5 . 105.
11,24
100

= 6,31 𝑙𝑒𝑡 

(2.16) 

Kde:  ZN   [let]   návratnost stroje, 
 čz   [€.ks-1] čistý zisk rozdílu obou strojů. 

Novější stroj využívající pokročilejšího systému pro manipulaci s obrobkem a zároveň 
vyšších rychlostí posuvů zvládne ročně obrobit více než 1,3 mil. kusů, což  
bez problémů pokrývá požadavky na roční dodávky. Díky zvýšené produkci a zvýšení 
roční dodávky o 7,5.105 ks je návratnost stroje 6,31 let.  
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ZÁVĚR 

V teoretické části diplomové práce byla rozebrána technologie protahování včetně 
nástrojů a strojů. Dále došlo k představení a přiblížení protahovaného stroje Stenhoj, 
který byl zakoupen za účelem převodu stávající výroby ze stroje Arpini.  

Praktická část diplomové práce byla zaměřena na získání dat, ať už se jednalo o data 
získávána přímo během obráběcího procesu, anebo bezprostředně po něm. Tato data 
byla následně seskupena, zanalyzována a porovnána mezi oběma stroji. Při získávání 
dat došlo ke komplikaci, když na nástroji u nové protahovačky docházelo k většímu 
opotřebení, než se předpokládalo. Z toho důvodu bylo protahování ukončeno, nástroj 
poslán na přeostření a pro další obrábění byla snížena rychlost z 12 m.min-1  
na 6 m.min-1. 

První část (kap. 2.1.1) zabývající se řeznou silou stroje ukazuje, že v průběhu obrábění 
se postupně zvyšuje zatížení stroje, což je zapříčiněno opotřebováváním nástroje.  
Při porovnání řezných sil obou strojů bylo zjištěno, že na starším stroji působí více než 
dvojnásobná řezná síla. Snížení řezné síly na novějším stroji je způsobeno několika 
aspekty. První a nejdůležitější je zvýšení řezné rychlosti. Druhým důvodem poklesu 
řezné síly je procesní kapalina, kdy novější stroj využívá chladicího oleje, který  
na rozdíl od emulze na bázi vody lépe maže. Dalším ovlivňujícím faktorem je využití 
odlišných povlaků nástrojů, neboť na novějším stroji je použit povlak TiAlN, který se 
využívá při větších rychlostech a teplotách obrábění. 

Dále byl měřen operační cyklus stroje dle vztahů 2.4 a 2.8, který byl následně ověřen 
výpočtem. Měřené a vypočtené hodnoty se shodovali. Porovnání obou strojů ukázalo, 
že stroj Stenhoj je schopen pracovat s více než dvojnásobně kratším operačním 
cyklem, což se následně projeví na produkci stroje. 

Sledování opotřebení nástroje bylo měřeno při řezné rychlosti 12 m.min-1. Celkem byly 
prováděna tři měření. Na prvním (obr. 2.7), kde je nově nabroušený nástroj je vidět,  
že po přeostření vzniká na zubu ostřina, která se v průběhu obrábění odlomí.  
To potvrzuje druhé měření po dvaceti obrobených kusech (obr. 2.8), kdy je na nástroji 
pouze rádius R = 0,006 μm. Poslední měření (obr. 2.9) bylo provedeno před odesláním 
nástroje na brus. Na kterém je vidět již opotřebovaná řezná hrana. Na obnovení 
funkčnosti nástroje bylo odbroušeno 0,1 mm na čele nástroje. 

Poslední dvě měření byla zaměřena na obrobek. Jednalo se o jakost povrchu  
(kap. 2.2.1) a rozměr přes kuličku (kap. 2.2.2). Jakost povrchu prvního kusu je vždy 
horší než následujících kusů, což je zapříčiněno zmiňovanou ostřinou na břitu zubu  
a v průběhu protahování se jakost povrchu zhoršuje. Rozměr přes kuličku se liší pouze 
u první hodnoty, kdy je ovlivněn opět ostřinou na břitu, ale jinak je v průběhu měření 
v podstatě neměnný i v závislosti na počtu kusů. 

Vlivem zvýšení produktivity má stroj Stenhoj pozitivní dopad na ekonomiku firmy, 
neboť došlo k navýšení roční dodávky kusů na 267 % (vztah 2.15). Při zmíněných 
ročních dodávkách počtu kusů se investice stroje vrátí za 6,31 let. 

Celkové shrnutí je následovné. Požadavky na počty obrobených kusů na jeden nástroj 
byly splněny. Jakost povrchu a rozměrové tolerance dle Přílohy 1 jsou také v pořádku. 
Jedná se o stroj s mnoha možnostmi, proto bude nadále testován a zkoumán  
za účelem maximální optimalizace.  

Všechny vytyčené cíle diplomové práce byly splněny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symboly Jednotka Popis 
a mm tloušťka třísky 

ap mm šířka záběru ostří 

bt mm šířka třísky 

CS  € náklady na protahovací stroj 

čz €.ks-1 čistý zisk rozdílu obou strojů 

Dot  mm počáteční průměr obrobku 

Dz1  mm průměr prvního řezného zubu 

Dz2 mm průměr druhého řezného zubu 

Dzn  mm průměr n-tého řezného zubu 

Dzn-1  mm průměr n-1tého řezného zubu 

Fcimax kN i-tá řezná síla 

Fcpr % procentuální hodnota řezné síly 

fh mm délka hřbetu 

Hd  mm hloubka zubové mezery pro materiály s křehkou třískou 

Ht1 mm hloubka zubové mezery pro materiály s nedělenou třískou 
i - počet zdvihů na opracování povrchu 

Lob mm délka obrobku 

lm mm délka zubové mezery 

Lnáb mm délka náběhu 

Lobr mm délka obrobku 

Lp  mm protahovaná délka 

Lp1 mm délka sekce 1 

Lp2 mm délka sekce 2 

Lp3 mm délka sekce 3 

Lprot mm délka protahováku 

Lpřeb mm délka přeběhu 

Ncelk € celkové náklady na investici 

Nh hod počet normohodin za rok pro dvousměnný provoz 

Npřísl € náklady na příslušenství a údržbu 

Nrobot € náklady na manipulační robot 

nstan  - počet protahovacích stanic ve stroji 
Ø mm průměr 
p mm radiální přídavek obrobku 
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q - objemový součinitel třísky  

Qdávky - Arpini ks.rok-1 roční dodávaná dávka zákazníkovi ze stroje Arpini 

Qdávky - nárůst ks.rok-1 nárůst roční dodávané dávky zákazníkovi 

Qdávky - nárůst % % procentuální nárůst roční dávky 

Qdávky - Sten ks.rok-1 roční dodávaná dávka zákazníkovi ze stroje Stenhoj 

Qhod ks.hod-1 počet obrobených kusů za hodinu 

Qnárůst ks.rok-1 nárůst roční produkce 

Qnárůst % % procentuální nárůst roční produkce 

Qrok ks.rok-1 počet obrobených kusů za rok 

Qrok-Arpini ks.rok-1 počet obrobených kusů za rok na stroji  Arpini 

Qrok-Stenhoj ks.rok-1 počet obrobených kusů za rok na stroji Stenhoj 
r mm poloměr zakřivení pracovního prostoru zubové mezery 
R mm rádius (poloměr) 
Ra µm průměrná odchylka měřeného profilu 

Rp mm poloměr zaoblení paty hřbetu zubu 
Rz µm nejvyšší váška profilu 

sz mm posuv na zub 
t mm rozteč zubů 

tAS s strojní čas 

toc s.ks-1 doba operačního cyklu 

tp s doba pracovního zdvihu 

tprodl1 s doba prodlevy při výměně obrobků 

tprodl2 s doba prodlevy pro přeupnutí nástroje 

tz s doba zdvihu protahovacího trnu 

vc mm.min-1 řezná rychlost 

vc1 mm.min-1 řezná rychlost sekce 1 

vc2 mm.min-1 řezná rychlost sekce 2 

vc3 mm.min-1 řezná rychlost sekce 3 

vczp mm.min-1 rychlost zpětného zdvihu 

Vm mm3 objem odebíraného materiálu 

Vp mm3 objem pracovního prostoru 

Vtř mm3 objem zaujímaný třískou 

ZN let návratnost stroje 

zř - počet řezných zubů 

α0 % úhel hřbetu 

γ0 % úhel čela 



 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

68 ÚST FSI VUT v Brně 

δ mm rozměrová tolerance 

δsk ° úhel sklonu zadní části hřbetu 
 

Zkratky Jednotka Popis 

Al - hliník 
CNC - Computer Numerical Control – číslicové řízení počítačem 

ČSN - česká technická norma 
DIN - Deutsche Institut fur Normung (německá norma) 
IT - toleranční stupeň 
Mg - hořčík 
PLC - programovatelný logický automat 
TiAlN - nitrid hliníku titanu 

TiN - nitrid titanu 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Výrobní výkres – protahování [31] 
Příloha 2 Hodnoty podrobnějšího měření jakosti povrchu 

 
  



 
 
 

PŘÍLOHA 1 – Výkres protahovaného dílu 

 ÚST FSI VUT v Brně 

 



 
 
 

PŘÍLOHA 2 – Hodnoty podrobnějšího měření jakosti povrchu 

 ÚST FSI VUT v Brně 

 

Ra - 1000. ks Rz - 1000. ks Ra - 2000. ks Rz - 2000. ks Ra - 3000. ks Rz - 3000. ks Ra - 4000. ks Rz - 4000. ks Ra - 4895. ks Rz - 4895. ks

1 0,183 2,553 0,578 4,629 0,483 4,481 0,461 3,961 0,256 3,596
2 0,246 1,861 0,254 4,578 0,341 5,962 0,397 4,574 0,707 3,849
3 0,348 3,649 0,441 3,536 0,760 5,485 0,815 13,491 0,361 2,960
4 0,290 2,759 0,609 5,288 0,422 6,491 0,682 6,340 0,838 4,784
5 0,322 4,144 0,703 5,908 0,476 12,491 0,594 5,168 0,718 6,173
6 0,167 2,149 0,355 3,088 0,643 9,873 0,849 8,854 1,257 7,617
7 0,413 3,893 0,820 6,485 0,912 7,196 0,432 3,249 0,249 3,053
8 0,648 5,118 0,698 5,032 0,582 4,493 0,716 5,483 0,792 5,110

1 0,761 5,461 1,367 9,281 1,468 7,555 0,598 5,690 0,267 2,385
2 0,962 6,124 0,501 5,357 0,429 3,832 0,639 6,250 2,080 11,371
3 0,681 5,279 1,753 7,797 2,436 12,445 0,947 8,551 4,284 16,648
4 1,284 6,867 1,177 9,157 0,220 3,878 0,379 3,332 0,937 4,724
5 1,376 7,496 0,985 7,876 0,259 3,334 0,671 5,581 4,122 19,686
6 0,483 3,480 0,773 5,113 0,104 1,569 1,976 13,171 0,365 3,358
7 1,467 6,175 0,074 0,492 0,601 5,952 0,712 5,595 3,390 16,680
8 1,297 5,379 2,849 14,449 0,168 1,015 0,780 6,193 2,778 15,141

1 2,145 11,648 1,372 10,804 3,782 17,518 1,254 10,484 0,135 1,245
2 2,682 12,164 14,467 10,826 3,361 14,460 5,024 24,628 3,463 20,437
3 1,967 9,361 2,861 13,457 3,380 16,498 0,640 5,637 2,678 13,607
4 2,649 13,519 3,181 14,299 1,006 14,760 0,819 3,804 0,296 3,607
5 1,639 7,683 0,161 1,692 2,095 10,329 2,633 13,005 4,729 19,177
6 0,992 5,497 1,337 8,845 2,942 16,039 0,310 2,532 0,348 2,247
7 4,843 18,430 3,268 15,223 2,163 14,292 1,087 6,627 3,003 18,275
8 2,861 14,316 1,285 9,534 1,717 8,652 2,767 13,862 5,078 19,648

vc = 6 m.min-1 vc = 6 m.min-1 vc = 6 m.min-1 vc = 6 m.min-1

Vjezd nástroje Vjezd nástroje Vjezd nástroje Vjezd nástroje

vc = 6 m.min-1

Vjezd nástroje

Střed kusu

Výjezd nástroje

Střed kusu Střed kusu Střed kusu Střed kusu

Výjezd nástroje Výjezd nástroje Výjezd nástroje Výjezd nástroje

StenhojStenhojStenhojStenhojStenhoj


