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ABSTRAKT 
První část bakalářské práce se zabývá problematikou vrtání, vyhrubování, 

vystružování a zahlubování včetně používaných nástrojů. Druhá část je zaměřena na 
představení sortimentu vybraných nástrojových firem. Třetí část je věnována 
problematice CNC strojů, zejména pak jejich programování. Na konci této části je 
uvedena ukázka NC programu sestaveného pro zvolenou součást. 

 
 

Klí čová slova 
Vrtání, Nástroj, Sortiment, CNC stroj, NC program. 
 
 

 
 
ABSTRACT  
 
 

The first part of the bachelor's thesis deals with the problems of drilling, 
roughing out, reaming and recessing including the used tools. The second part is 
focused on the presentation of the range of goods of the selected tool companies. The 
third part deals with the problems of the CNC machines and especially with their 
programming. In the end of this part there is a demonstration of a NC program which 
was created for the chosen product. 
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ÚVOD 
 

Bakalářská práce řeší problematiku vrtání včetně vyhrubování, vystružování  
a zahlubování. Jsou zde formulovány definice a typy používaných nástrojů 
jednotlivých operací. Následuje představení sortimentu předních výrobců řezných 
nástrojů v oblasti obrábění kovů. Závěrečná část se týká CNC strojů, zejména pak 
jejich programování. Na konci je realizována tvorba NC programu, podle kterého je 
poté provedena vlastní výroba. 

Vrtání patří bezesporu mezi nejvyužívanější operace třískového obrábění. 
Z historického hlediska se vrtání řadí mezi nejstarší obráběcí metody. V průběhu let 
stejně jako vše kolem nás zaznamenala i tato metoda značný vývoj. Od úplných 
prvopočátků, kdy se otvory zhotovovaly brousicím způsobem pomocí jemného písku  
a větve, až do dnešní podoby. V současné době však neustále vzrůstají požadavky na 
kvalitu obrábění děr, s čímž přímo souvisí požadavky na kvalitu používaných nástrojů, 
zejména pak používaném materiálu, který je předmětem mnoha výzkumů. Neméně 
důležitá je pro přesné zhotovení děr také správná volba nástroje a stanovení vhodných 
řezných podmínek. 

S požadavkem na zvyšující se přesnost a produktivitu souvisí také začlenění 
obráběcích strojů. Z manuálně ovládaných strojů se postupem času vyvinuly první 
programovatelné stroje, které jsou označovány jako NC stroje. Z těch už to byl jen 
krok ke zrodu CNC strojů. Se vznikem CNC strojů proběhla i změna způsobu zápisu 
NC programu. Zatímco NC stroje jsou řízeny programem, který je vyznačen na 
děrném štítku nebo děrné pásce (obr. 1), tak u CNC strojů je program uchován 
v řídicím systému jako datový soubor. 

 
Obr. 1 Ukázka děrného štítku a děrné pásky34 
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1  PROCES VRTÁNÍ 

Vrtání je pojem zahrnující téměř všechny způsoby obrábění, které se používají pro 
zhotovování válcových děr. Kromě vrtání zahrnuje také tento pojem další metody 
obrábění, mezi které patří vyhrubování, vystružování a zahlubování, nazývané též 
dokončovací metody.1 

1.1 Vrtání 
Vrtání je metoda, kterou se zhotovují díry do plného materiálu nebo zvětšují již 

předpracované díry (předvrtané, předlité, předlisované, předkované, atd.) pomocí 
nástroje s jedním nebo více břity.1,2,3 

Vrtání je kombinací dvou pohybů: hlavního rotačního pohybu a vedlejšího 
přímočarého posuvného pohybu. Rotační pohyb vykonává obvykle nástroj (vrták), 
méně často obrobek (např. při vrtání na soustruhu). Osa vrtáku je zpravidla kolmá 
k obráběné ploše, ve které vstupuje vrták do obráběného materiálu. Posuvný přímočarý 
pohyb koná nástroj (vrták). Posuv vrtáku probíhá ve směru jeho osy.1,2,3 

Charakteristickou vlastností všech nástrojů na díry je, že řezná rychlost se podél 
hlavního ostří zmenšuje ve směru od obvodu ke středu nástroje (v ose nástroje je rovna 
nulové hodnotě). Za řeznou rychlost se proto považuje obvodová rychlost na 
jmenovitém (maximální) průměru nástroje. Hodnoty řezné rychlosti vc, posuvové 
rychlosti vf a rychlosti řezného pohybu ve se vyjádří na základě vztahů2,3,4:   

-310 .n  . D . πv
C

=    [m.min-1], 

n . fv f =    [mm.min-1], 
2232

f
2

ce fD) . (π .n  .10vvv +=+= −    [m.min-1], 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

 
kde:  D  [mm]  průměr obráběné díry, 

n  [min-1]  otáčky nástroje (případně obrobku), 
f   [mm]  posuv nástroje na jednu otáčku. 

Kinematické souvislosti vrtacího procesu jsou naznačeny na obr. 1.1. 

Protože vrtáky a zejména výhrubníky, výstružníky a záhlubníky jsou vždy 
vícebřité nástroje, lze ve všech případech definovat i hodnotu posuvu na zub fz

2,3: 

 

z

f
f z =    [mm], 

(1.4) 

 

kde:  z [-]  počet zubů (břitů) nástroje. 
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1  směr hlavního pohybu 
2  směr posuvového pohybu 
3  směr řezného pohybu 
vc  řezná rychlost 
vf   posuvová rychlost 
ve  rychlost řezného pohybu 
φ  úhel posuvového pohybu 
η  úhel řezného pohybu 
 

Obr. 1.1 Kinematika vrtacího procesu při vrtání šroubovitým vrtákem2 
 

1.1.1 Průřez třísky 

Parametry průřezu třísky pro základní případy vrtání jsou uvedeny na obr. 1.2. 
Jmenovitý průřez třísky AD, odebíraný jedním břitem šroubovitého vrtáku, se vyjádří 
dle vztahu2,3,4: 

2

f
 . ah . bA pDD D ==    [mm2] (1.5) 

 
kde:  bD  [mm] jmenovitá šířka třísky, 

hD [mm] jmenovitá tloušťka třísky, 
ap  [mm] šířka záběru ostří, 
f  [mm] posuv na otáčku. 

 
                                 a)                                  b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1.2 Průřez třísky při vrtání dvoubřitým šroubovitým vrtákem: 
a) do plného materiálu, b) do předpracované díry3 

 
Průřez třísky se zpravidla tvoří kosodélníkový. V odvození se ale převádí na 

útvar pravoúhlý. 
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Šířka záběru ostří šroubovitého vrtáku pro vrtání do plného materiálu je ap = D/2, 
pro vrtání do předpracované díry ap = (D - d)/2. Šířka záběru ostří ve směru posuvu  
af = f/2.2,3 

Po dosazení do rovnice (1.5) má rovnice pro výpočet průřezu třísky, odebírané 
jedním břitem nástroje při vrtání do plného materiálu, tvar2,3,4: 

4

f . D
 A  D =    [mm2] (1.6) 

a při vrtání do předpracované díry tvar: 

4

f . d)-(D
 A  D =    [mm2]. (1.7) 

Při použití dvoubřitého nástroje má rovnice pro výpočet průřezu třísky, při vrtání 
do plného materiálu, tvar2,3: 

2

f . D
 A  D =    [mm2], (1.8) 

při vrtání do předpracované díry tvar: 

2

f . d)-(D
 A  D =    [mm2]. (1.9) 

Jmenovité hodnoty parametrů průřezu třísky při vrtání šroubovitým vrtákem se 
vyjádří pomocí následujících vztahů2,3,4: 

� jmenovitá tloušťka třísky 

r  D sinκ . 
2

f
 h =    [mm], (1.10) 

� jmenovitá šířka třísky při vrtání do plného materiálu 

r
D sinκ . 2

D
  b =    [mm], (1.11) 

� jmenovitá šířka třísky při vrtání do předpracované díry 

r
D sinκ . 2

d-D
  b =    [mm]. (1.12) 

1.1.2 Řezné síly  

Při vrtání standardním šroubovitým vrtákem je materiál oddělován současně 
dvěma břity nástroje, symetricky postavenými vůči jeho ose. Výsledné síly jsou pak 
dány součtem nebo rozdílem hodnot na obou břitech nástroje (obr. 1.3)2,3,4: 

 
Řezná síla  

C2 C1C F F  F +=    [N], (1.13) 
Posuvová síla 

f2 f1f F F  F +=      [N], (1.14) 
Pasivní síla 

P2 P1P F F  F −=    [N], (1.15) 
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Při správném a přesném naostření vrtáku jsou síly na obou břitech shodné2,3,4: 

/2F  F  F CC2C1 ==    [N], (1.16) 

/2F  F  F ff2f1 ==      [N], (1.17) 

/2F  F  F PP2P1 ==    [N], (1.18) 
 => Fp = 0   . 
 

 

Obr. 1.3 Řezné síly při vrtání3 

 
Pro výpočet řezných sil FC a Ff  je možno využít následujících empirických 

vztahů2,3,4: 

cFc
Fcc

F
y

f .
x

D . C  F =    [N], (1.19) 

 FfFf
Fff

y
f .

x
D . C  F =    [N],  (1.20) 

 
kde:  CFc, CFf  [-] konstanty vyjadřující vliv obráběného materiálu, 

xFc, xFf   [-] exponenty vyjadřující vliv průměru vrtáku, 
yFc, yFf  [-] exponenty vyjadřující vliv posuvu na otáčku.  

 
Orientační hodnoty konstant a exponentů pro rovnice (1.19), (1.20) uvádí tab. 1.1. 

Tab. 1.1 Hodnoty konstant a exponentů pro výpočet řezné síly Fc a posuvové Ff 
2 

Obráběný materiál CFc xFc yFc CFy xFy yFy 

Ocel Rm = 750 MPa 3 650 0,90 0,78 865 1 0,72 
Litina 200HB 2 450 0,85 0,80 630 1 0,78 
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Krouticí moment k ose vrtáku se určí ze vztahu2,3,4: 

FcM
M

C
K

y
f .

x
D . C  

4

D
 . 

2

F
 . 2  M ==    [Nmm], (1.21) 

kde:  1  x  x,C . 
4

1
  C  FcM FcM +== . 

Řezný výkon při vrtání šroubovitým vrtákem je dán vztahem2,3,4: 

3-
CC

C 10 . 2 . 60

 v. F
  P =    [kW], (1.22) 

kde: vc [m.min-1]  řezná rychlost stanovená podle vztahu (1.1). 

 
1.1.2 Jednotkový strojní čas   

Jednotkový strojní čas při vrtání průchozí díry se vyjádří na základě  
obr. 1.4 vztahem2,3: 

f .n 

l  l  l
 

v

L
  t

pn

f
AS

++==    [min], (1.23) 

kde: ln    [mm]  náběh vrtáku, 
l  [mm]  délka vrtané díry, 
lp  [mm]  přeběh vrtáku, 
vf  [mm.min-1]  posuvová rychlost, 
n  [min-1]  otáčky vrtáku, 
f  [mm]  posuv na otáčku. 

Pro standardní vrtáky s úhlem špičky 2κ r = 118˚ bude  

hodnota přeběhu 1,0) (0,5  0,3D 1,0) (0,5  31  tg. 0,5D  lp ÷+≅÷+°= [mm] a hodnota 
náběhu 1,0) (0,5ln ÷= [mm]. 

Tyto hodnoty je třeba stanovit. Volí se co nejmenší (řádově milimetry, desetiny 
milimetrů) tak, aby to vyhovovalo konkrétní podobě soustavy stroj, upínač, obrobek, 
nástroj. 

 
Obr. 1.4 Dráha nástroje ve směru posuvu při vrtání šroubovitým vrtákem3 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   14 

 

1.1.3 Metody vrtacích operací 

Podle technologie vrtání, druhu, konstrukce a geometrie použitého vrtáku lze 
vrtání rozdělit dle následujícího sledu3: 

� navrtávání začátku díry středicím vrtákem (obr. 1.5) do plného materiálu, 

� vrtání krátkých děr (poměr D/L = 1/5 ÷ 1/10, kde D je průměr díry, L je 
délka díry) do plného materiálu; používají se vrtáky šroubovité (obr. 1.6), 
kopinaté (obr. 1.7), s vyměnitelnými špičkami (obr. 1.8)  
a s vyměnitelnými břitovými destičkami (obr. 1.9), 

� vrtání krátkých děr do předpracovaných děr; používají se stejné vrtáky 
jako v předchozím případě, výjimečně i vrtáky dělové (obr. 1.11)  
a hlavňové (obr. 1.12), 

� vrtání hlubokých děr (poměr D/L > 1/10) do plného materiálu nebo 
předpracovaných děr; používají se vrtáky dělové, hlavňové, ejektorové 
(obr. 1.13), BTA (obr. 1.15), STS (obr. 1.16), u děr malých průměrů  
i vrtáky šroubovité, 

� vrtání průchozích děr, zejména větších průměrů, vrtání „na jádro“, tj. 
odřezáváním obráběného materiálu ve tvaru mezikruží jednobřitým nebo 
vícebřitým korunkovým (trepanačním) vrtákem, 

� speciální případy vrtání, např. vrtání děr v plechu (termální tvářecí vrták  
= hladký kuželový hrot ze slinutého karbidu, vrták do plechu pro široký 
rozsah průměrů, odstupňovaný vrták do plechu – obr. 1.18), vrtání 
odstupňovaných děr (odstupňovaný vrták – obr. 1.19, 1.20), vrtání díry se 
současným vystružováním, závitováním, zahlubováním nebo hlazením 
(sdružené nástroje – obr. 1.21), 

� vrtání děr v těžkoobrobitelných, kompozitních a nekovových materiálech 
(plastické hmoty, pryže, beton, kámen, cihly) pomocí vrtáků se speciální 
konstrukcí nebo geometrií. 

 
Obr. 1.5 Středicí vrták5 

 

1.1.4 Vrtací nástroje 

 „Jako vrtací nástroj lze definovat takový nástroj, který je opatřen jedním nebo 
několika čelně obrábějícími břity a který má jednu, nebo několik šroubovitých nebo 
přímých drážek pro odchod třísky“.1 
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Rozdělení nástrojů 

Vrtací nástroje je možné rozdělit dle různých kritérií. Následující rozdělení je 
vzato dle charakteru vrtané díry na obrobku.   

 
 Vrtací nástroje 

 
pro vrtání krátkých děr pro vrtání hlubokých děr pro speciální případy vrtání 

 
- šroubovité - dělové - do plechu 
- kopinaté - hlavňové - odstupňované 
- s vyměnitelnými špičkami - ejektorové - sdružené 
- s vyměnitelnými  - BTA 
 břitovými destičkami - STS 

Dále je možno dělit nástroje například dle: 

� směru rotace levotočivé 

  pravotočivé 

� konstrukce   monolitní 

složené 

� nástrojového materiálu nástrojové oceli nelegované 
  legované 
  rychlořezné oceli 

 slinuté karbidy nepovlakované 
   povlakované 

cermety 

  řezná keramika  na bázi oxidu 
hlinitého (Al2O3) 

   na bázi nitridu 
křemíku (Si3N4) 

  supertvrdé řezné materiály kubický nitrid bóru 
   diamant  
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Šroubovité vrtáky 

Jsou nejpoužívanější a nejrozšířenější nástroje pro vrtání krátkých děr. Šroubovité 
vrtáky jsou dvoubřité nástroje se šroubovitými drážkami pro odvod třísek a přívod 
chladicí kapaliny. Do průměru D = 20 mm mají válcovou stopku (obr. 1.6a), od 
průměru 10 až 100 mm je stopka kuželová (Morse - obr. 1.6b). Tělo vrtáku je kuželovité 
za účelem snížení tření (průměr D se na délce 100 mm zmenšuje o 0,02 až 0,08 mm). 
Průměr jádra se od špičky směrem ke stopce rovnoměrně zvětšuje o 1,4 až 2 mm na 100 
mm délky, čímž se zvětšuje tuhost vrtáku. Vrták je ve vrtané díře veden fazetkou (úzká 
válcová ploška na vedlejším ostří). Šroubovitý vrták má dvě hlavní ostří položená 
symetricky k ose vrtáku, která jsou na hrotu vrtáku spojena příčným ostřím.2,3,6 

       a) 

 
 
 

       b) 

 
 
 

Obr. 1.6 Šroubovitý vrták se stopkou: a) válcovou, b) kuželovou 

Základní parametry šroubovitého vrtáku jsou uvedeny v příloze 1.  

U vrtáků pro běžné použití je úhel stoupání šroubovice ω = 27˚, pro vrtání 
tvrdších materiálů (bronz, mosaz, slitiny hořčíku, tvrdá pryž, bakelit, skelný laminát, 
tvrzený papír, umakart, novodur, silon, polystyrén, plexisklo) je ω = 12˚ a pro vrtání 
materiálů s vysokou houževnatostí (např. měkké cementační oceli, slitiny hliníku bez 
přísady Si, termoplasty) je ω = 42˚. Úhel špičky u běžného vrtáku dosahuje hodnotu  
εr = 2κr = 118˚.2,3 

Šroubovité vrtáky jsou převážně vyráběny z rychlořezných ocelí (RO) (označení  
-HSS-) nebo z vysocevýkonných RO (označení –HSS Co-). Pro těžší podmínky 
obrábění (např. obrábění litin) se vyrábějí vrtáky ze slinutých karbidů (SK). Menší 
průměry vrtáků se vyrábějí jako celistvé, větší se vsazenou a připájenou břitovou 
destičkou ze SK. Zvýšení řezivosti vrtáku lze dosáhnout povlakem s vysokou tvrdostí  
a otěruvzdorností, např. nitridu titanu (TiN).2,3,7,8 

Řezné podmínky pro šroubovité vrtáky jsou uvedeny v příloze 2. 

Kopinaté vrtáky   

Jsou velmi tuhé a umožňují bez předchozího navrtávání vrtat díry o průměru 10 až 
128 mm do poměru délky k průměru L/D = 3/1. Břitová destička, zapadající do vybrání 
vrtáku, může být vyrobena z  RO nebo SK. Pro snížení tření ve vrtané díře jsou na 
hlavních hřbetech destičky vybroušeny fazetky. Obvyklý nástrojový úhel nastavení 
hlavního ostří je κr = 66˚. Parametry drsnosti povrchu vyvrtané díry jsou horší než při 
vrtání šroubovitým vrtákem.2,3,7,8 

Nevýhodou kopinatých vrtáků je špatný odvod vznikajících třísek. Ten lze zlepšit 
přívodem dostatečného množství chladicí kapaliny, která třísky odplaví.7 
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Obr. 1.7 Kopinatý vrták 

Vrtáky s vyměnitelnými špičkami  

Jsou vyráběny se špičkou ve formě břitové destičky nebo hlavice. Umožňují 
centrální přívod řezné kapaliny přímo do místa řezu. Špičky jsou nejčastěji vyráběny ze 
SK. Hlavice mají různou geometrii, podle obráběného materiálu a požadavků 
technologické operace, pro které jsou určeny.3,8 

 
Obr. 1.8 Vrták s vyměnitelnou hlavicí9 

Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami  

Jsou vysoce výkonné nástroje, které jsou vhodné jak pro vrtání do plného 
materiálu (od průměru 12 do 100 mm), tak rovněž pro vrtání „na jádro“. Vrtáky 
s vyměnitelnými břitovými destičkami mají několik břitových destiček ze slinutých 
karbidů upnutých v tělese držáku (vyrobeného z konstrukční oceli vyšší pevnosti) 
pomocí šroubu se zapuštěnou hlavou. U nástrojů větších průměrů jsou břitové destičky 
upínány do tělesa nástroje prostřednictvím výměnných kazet umožňující změnu 
jmenovitého průměru beze změny tělesa vrtáku. Používají se vyměnitelné břitové 
destičky rozmanitých tvarů a velikostí konstruované tak, aby byly zlepšeny nepříznivé 
pracovní podmínky (problémy s dělením a odvodem třísky, tepelné a mechanické 
zatížení vrtáku, atd.). Odvod třísek je zajišťován dvěma drážkami (přímými nebo ve 
šroubovici). Téměř všechny vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami jsou 
vybaveny centrálním přívodem řezné kapaliny. Většina těchto vrtáků může být mimo 
vrtání použita i pro soustružení vnitřních i vnějších válcových ploch a čelních rovinných 
ploch (obr. 1.10).1,3,7,8 

 
Obr. 1.9 Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami 
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Obr. 1.10 Pracovní možnosti vrtáku s vyměnitelnými břitovými destičkami3 

Dělové vrtáky 

Používají se pro vrtání hlubokých děr. Jejich tělo a ostří je konstruováno tak, aby 
vedení v díře bylo co nejlepší. Při vrtání je nutné zajistit dokonalý odvod třísek z díry 
proudem chladicí kapaliny (přiváděné vnitřkem držáku), neboť vrták má geometrii, 
která odvod třísek nezajišťuje. Dělový vrták koná obvykle pouze posuvný pohyb, 
otáčivý pohyb koná obrobek. Dělové vrtáky jsou opatřeny vodícími lištami umístěnými 
na obvodě vrtáku tak, aby řezná rychlost procházela mezi nimi. Řezná část je vyrobena 
z RO nebo SK. Držák je tvořen trubkou menšího průměru než je vrtaná díra.3,7 

 
Obr. 1.11 Dělový vrták 

Hlavňové vrtáky  

Jsou stejně jako dělové vrtáky určeny především k vrtání hlubokých děr. Řezná 
část nástroje je připájena na trubku nebo tyč potřebné délky. Řezná kapalina je 
přiváděna pod tlakem dírami v tělese vrtáku a zaručuje vyplavování vznikajících třísek. 
Charakteristickým znakem hlavňových vrtáků je, že mimo řezného plátku obsahují ještě 
dva plátky vodící. Řezné a vodící plátky mohou být vyrobeny z RO nebo SK.2,3 

Pro vrtání pomocí dělových a hlavňových vrtáků se používají speciálně upravené 
soustruhy (příloha 3a).  

 
Obr. 1.12 Odstupňovaný hlavňový vrták 
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Ejektorové vrtáky 

Tvoří je vrtací hlavice, která je našroubovaná do vnější vrtací trubky. Používají se 
pro vrtání do plného materiálu. Řezná kapalina je přiváděna k břitům nástroje 
mezikružím mezi vnější a vnitřní trubkou. Malé množství řezné kapaliny, odcházející 
štěrbinami v zadní části vnitřní trubky, způsobuje ejektorový efekt (nasávání kapaliny 
směrem od břitů vrtáků a strhávání vznikajících třísek – obr. 1.14). Pomocí 
ejektorových vrtáků lze vrtat díry o průměru 20 až 60 mm, v délce až 100 x D 
(horizontálně) nebo 50 x D (vertikálně). Tento systém může být aplikován na 
konvenčních obráběcích strojích (příloha 3b), NC nebo CNC soustruzích, i na 
obráběcích centrech.3,6 

 
 

Obr. 1.13 Ejektorová vrtací hlava11   Obr. 1.14 Princip vrtání ejektorového vrtáku3 

BTA nebo STS vrtáky  

Umožňují nejproduktivnější vrtání hlubokých děr. Vrtat lze do plného materiálu, 
do předvrtané díry i metodou „na jádro“ a lze je použít pro větší rozsahy vrtaných 
průměrů než vrtáky ejektorové. Vrtací hlavice do plného materiálu jsou vyráběny až do 
průměru 180 mm, vrtací hlavice pro vrtání „na jádro“ v rozsahu průměrů od 120 do 300 
mm. Řezná kapalina je přiváděna mezerou mezi trubkou vrtáku a vyvrtanou stěnou  
a spolu se vznikající třískou je odváděna středem trubky (obr. 1.17). Proto musí být 
tlaková hlava pro přívod řezné kapaliny utěsněna z obou stran (příloha 3c).2,3,6 

  
Obr. 1.15 BTA vrtací hlava na jádro11 Obr. 1.16 STS vrtací hlavice CoroDrill® 8003 

 
Obr. 1.17 Princip funkce BTA a STS vrtáku3 
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Vrtáky do plechu 

Pro vrtání do plechu se používají termální tvářecí vrtáky (hladký kuželový hrot ze 
SK), kuželové vrtáky nebo vrtáky odstupňované.3,8 

 
Obr. 1.18 Odstupňovaný vrták do plechu10 

Odstupňované vrtáky  

Jsou speciální nástroje používané na vrtání dvou a více průměrů současně.8 

 
Obr. 1.19 Detail odstupňovaného vrtáku 

 
Obr. 1.20 Odstupňovaný vrták 

Sdružené nástroje  

Jsou nástroje se stupňovitě uspořádanými břity, které jsou uzpůsobeny pro vrtání 
děr se současným vystružováním, závitováním, zahlubováním nebo hlazením. Používají 
se v sériové a hromadné výrobě k dosažení časové úspory.6,7,8 

 
Obr. 1.21 Sdružený nástroj pro vrtání, srážení hran a zahloubení12 
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1.2 Vyhrubování, vystružování a zahlubování 
„Při vyhrubování, vystružování a zahlubování se využívají analogické pohyby 

nástroje pro dosažení vyšších kvalitativních parametrů obráběných děr (odchylky 
jmenovitého průměru, kruhovitost, válcovitost, struktura povrchu).“3 

1.2.1 Vyhrubování a vystružování 

Vzhledem k tomu, že vrtání je samo o sobě hrubovací operace, má vyvrtaná díra 
většinou špatné geometrické parametry (velká tolerance jmenovitého průměru, špatná 
kruhovitost a válcovitost, případně i vychýlení osy z požadovaného směru) a vysokou 
drsnost obrobeného povrchu. Proto při vyšších požadavcích na parametry přesnosti 
vyrobené díry se používají další obráběcí operace a to vyhrubování a vystružování. Díry 
do průměru 10 mm se pouze vystružují, větší díry se vyhrubují a následně vystružují. 
Vyhrubování je operace, jejímž úkolem je zpřesnění geometrických parametrů obráběné 
díry. Vystružování má za úkol komplexní výrobu přesné díry s požadovanými 
geometrickými parametry a drsností povrchu obrobené díry. Přídavky pro vyhrubování 
a vystružování závisí zejména požadované přesnosti a drsnosti obrobené díry, ale i na 
druhu obráběného a nástrojového materiálu, konstrukci nástroje a dalších činitelích.2,3,8 

Jmenovité hodnoty průměrů vrtáků, výhrubníků a výstružníků pro výrobu 
přesných děr různých průměrů uvádí v tab. 1.2.2,3 

Tab. 1.2 Jmenovité průměry vrtáků, výhrubníků a výstružníků pro výrobu přesných děr2,3 

Průměr 
díry 
[mm] 

Průměr  
vrtáku 
[mm]  

Průměr 
výhlubníku 

[mm]  

Průměr 
výstružníku 

[mm]  

4 3,8 - 4 
6 5,8 - 6 
8 7,8 - 8 
10 9,8 - 10 
12 11,25 11,80 12 
14 13,25 13,80 14 
16 15,25 15,80 16 
18 17,00 17,80 18 
20 19,00 19,75 20 
22 20,50 21,75 22 
24 22,25 23,75 24 
26 24,25 25,75 26 
28 26,25 27,75 28 
30 28,25 29,75 30 

 

Doporučené řezné podmínky pro vyhrubování a vystružování pro vybrané 
materiály obrobků uvádí tab. 1.3.2,3 
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Tab. 1.3 Doporučené řezné podmínky pro vyhrubování a vystružování2 

Obráběný materiál 
vc 

[m.min -1] 
f 

[mm]  

Šedá litina 
vyhrubování 
vystružování 

6 až 10 
10 až 30 

0.2 až 0,7 
0,1 až 1 

Ocel Rm = 600 MPa 
vyhrubování 
vystružování 

15 až 18 
7 až 15 

0,2 až 0,7 
0,1 až 0,8 

Ocel Rm = 1000 MPa 
vyhrubování 
vystružování 

6 až 8 
2 až 6 

0,2 až 0,7 
0,2 až 0,6 

Hliníkové slitiny 
vyhrubování 
vystružování 

30 až 50 
30 až 60 

0,5 až 2 
0,5 až 2 

Výhrubníky a výstružníky 

Jsou vícebřité nástroje, které lze dle způsobu práce dělit na ruční a strojní, dle 
způsobu upínání na stopkové (kuželová nebo válcová stopka) a nástrčné. Výhrubníky  
i výstružníky se vyrábějí z RO nebo s břity ze SK.2,3 

a) Výhrubníky 

Jsou nástroje určené k hrubování předpracovaných děr. Jako stopkové se vyrábějí 
do jmenovitého průměru D = 32 mm (obr. 1.23), jako nástrčné od jmenovitého průměru 
D = 24 mm. Zuby výhrubníku v počtu 3 až 4 (v závislosti na průměru výhrubníku) jsou 
obvykle frézované v pravé šroubovici. Výhrubníky větších průměru mají obvykle 5  
a více zubů. Doporučený tvar a geometrie zubu jsou pro výhrubníky z RO uvedeny na 
obr. 1.22, doporučené hodnoty příslušných nástrojových úhlů v tab. 1.4.2,3,6 

 

 
 
 
 
 
 

Obr. 1.22 Tvar a geometrie zubu výhrubníku z RO3 

Tab. 1.4 Doporučená geometrie břitu výhrubníku z RO2,3 

Obráběný materiál 
Úhe     

ω 
[˚] 

αo 

[˚]  

κr 

[˚]  

κr ' 
['] 

Ocel Rm = 600 až 800 MPa 8 až 12 8 
60 

2 až 5 
Ocel Rm = 800 až 1200 MPa 0 až 5 6 
Šedá litina 6 až 8 8 

45 
Tvrzená litina 0 až 5 6 
Hliníkové slitiny 25 až 30 10 6  

 

V závislosti na průměru řezného nástroje se volí délka řezného kužele l1 = 1 až 3 
mm, délka vodicí části l2 = (0,75 až 0,8)l a šířka fazetky bα = 1 až 3 mm. U výhrubníků 
s břity ze SK se volí úhel sklonu šroubovice ω = 10˚ a nástrojový ortogonální úhel čela 
γ0 = 5˚. Ostatní hodnoty jsou stejné jako u výhrubníků z NO.2,3 
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Obr. 1.23 Strojní výhrubník s kuželovou stopkou 

b) Výstružníky 

Jsou nástroje s větším počtem břitů než výhrubníky. Pracovní část se podobně 
jako u výhrubníků skládá z řezného kužele a válcové části. Výstružníky mají zuby 
přímé nebo ve šroubovici o úhlu stoupání ω = 5 až 20˚ a jejich počet se dle průměru 
výstružníku pohybuje od 4 do 18. U výstružníků s přímými zuby se používá 
nerovnoměrná rozteč zubů, která zabezpečuje dobrou kruhovitost díry a vysokou kvalitu 
jejího povrchu. Jelikož výstružníky odebírají třísky o velmi malých rozměrech, je 
kladen důraz na to, aby jejich břity byly co nejostřejší, s poloměrem zaoblení ostří 
menším než rn = 10 µm. Toho lze docílit pečlivým broušením a lapováním břitů.2,3,8,6 

Výstružníky se vyrábějí v různém provedení v závislosti na jejich technologickém 
nasazení. Tvar a geometrie zubu ručního a strojního výstružníku jsou vedeny na  
obr. 1.24 a 1.25. Doporučené parametry uvádí tab. 1.5 a 1.6.2,3,6 
 

 

 
 
 
 

Obr. 1.24 Tvar a geometrie zubu ručního výstružníku3 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Obr. 1.25 Tvar a geometrie zubu strojního výstružníku3 

 
Tab. 1.5 Doporučené hodnoty úhlů hřbetu a čela pro strojní výstružníky z RO3 

Obráběný materiál 
α0 

[˚] 
γ0 

[˚] 
Sklon zubů 

Ocel Rm = 700 MPa 5 až 7 0 přímé zuby 
Ocel Rm = 1000 MPa 

5 až 6 
3 až 5 levá šroubovice ω = 6˚ 

Ocel austenitická 5 až 6 pravá šroubovice ω = 6˚ 
Slitiny hliníku - tvářené 8 až 10 8 až 10 levá šroubovice ω = 10˚ 
Slitiny hliníku - slévárenské 10 až 12 0 přímé zuby 
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Tab. 1.6 Doporučené hodnoty vybraných parametrů zubů strojních výstružníků z RO2,3 

Průměr výstružníku D 
[mm]  

Rozměry [mm]  Úhly 
l1 l2 bα bα1 αo1 [˚] αo2 [˚] κr ' ['] 

2 až 3 0,3 

0,75 x l 

0,1 0,15 
8 25 

1 až 3 

3 až 5,5 0,5 0,2 0,25 
5,5 až 8 0,8 

0,3 0,35 
7 16 

8 až 30 1 6 12 
30 až 60 1,5 5 10 
60 až 125 2 

0,4 0,40 
4 

8 
125 až 200 3 3 

Ruční výstružníky (obr. 1.26) jsou vyráběny zpravidla s válcovou stopkou 
zakončenou čtyřhranem. 

 
Obr. 1.26 Ruční výstružník5 

Strojní výstružníky (obr. 1.27) jsou vyráběny se stopkou kuželovou i válcovou. 
Větší průměry jsou pak vyráběny jako nástrčné. Od ručních výstružníků se liší zejména 
v délce břitu, který je mnohem kratší. 

      a)                                  b)  

  

 

Obr. 1.27 Strojní výstružník: a) nástrčný5, b) s kuželovou stopkou a přímými zuby 

Rozpínací výstružníky (obr. 1.28) mají duté těleso a v podélném směru jsou mezi 
jednotlivými zuby rozříznuté. Vtlačováním kužele do kuželové díry v tělese se 
výstružník rozpíná a zvětšuje se tak na průměr obalové kružnice zubů. S výhodou se 
používají při opravách a renovaci strojů. 

 
Obr. 1.28 Rozpínací výstružník5 

Stavitelné výstružníky (obr. 1.29) mají zuby posuvné v drážkách na kuželové ploše 
tělesa výstružníku. Průměr obalové kružnice zubů se zvětšuje nebo zmenšuje 
posouváním zubů na jednom nebo druhém směru. 

 
Obr. 1.29 Stavitelný výstružník 

Mezi další typy výstružníků patří například výstružníky jednobřité, loupací a kuželové. 
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1.2.2 Zahlubování 

„Při zahlubování se provádí úprava tvarů konců děr a ploch k nim přilehlých.“3 

Zahlubování slouží k obrobení souosého válcového (obr. 1.30a) nebo kuželového 
zahloubení děr (obr. 1.30b), případně i k zarovnání čelní plochy (obr. 1.30c). Vzhledem 
k těmto požadavkům lze záhlubníky dělit na válcové (stopkové nebo nástrčné  
– obr. 1.31), kuželové a ploché. Válcové a ploché záhlubníky jsou vedeny v předvrtané 
díře vodicím čepem, kuželové záhlubníky mají samovodící efekt (jsou vedeny svou 
válcovou částí ve vodicím pouzdru vrtacího přípravku). Zuby záhlubníků (zpravidla 
čtyři, u kuželových záhlubníků na zkosení hran 6 až 10) jsou frézované nebo 
podsoustružené a mohou být přímé nebo v pravé šroubovici. Řezná část záhlubníků je 
vyrobena z RO, případně SK, nebo ji tvoří vyměnitelné břitové destičky ze SK.2,3,8 

                                  a)                        b)                         c) 
 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1.30 Způsoby zahlubování: a) válcové, b) kuželové, c) zarovnání čelní 

plochy3 

 
Obr. 1.31 Válcový záhlubník s kuželovou stopkou 

Pro zahlubování v nepřípustných místech se používá tzv. „zpětné zahlubování“ 
(obr. 1.32), pro které jsou určeny speciální záhlubníky, u nichž je těleso s řeznou částí 
umístěno vůči stopce excentricky (hodnota e na obr. 1.32).2,3,8  

 
Obr. 1.32 Zpětné zahlubování3 
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2  SORTIMENT NÁSTROJOVÝCH FIREM 
V dnešní době existuje nespočet firem zabývajících se výrobou nástrojů pro oblast 

obrábění kovů. Níže je uvedeno krátké představení 4 celosvětově uznávaných firem 
doplněné ukázkou ze sortimentu, která je věnována oblasti vrtání. Na závěr je uvedena  
i přední česká firma zabývající se výrobou fréz z RO. 

 
2.1 GÜHRING The Tool Company 

Německá společnost Gühring se v dnešní době řadí ke světové špičce v oblasti 
produkce řezných nástrojů a upínačů pro průmyslové obrábění. Její sortiment zahrnuje 
více než 1 620 různých typů nástrojů ve více než 44 000 různých provedeních. Gühring 
nabízí nástroje pro frézování, řezání, vrtání, vystružování a zahlubování.13,14 

Vrtací nástroje tvoří spirálovité vrtáky různých typů z rychlořezných ocelí  
a slinutých karbidů, ratio monolitní celotvrdokovové vrtáky a další. 

Ukázka ze sortimentu 

Jako ukázka je vybrán vrták ratio RT 100 zobrazený na obr. 2.1 a spirálový krátký 
vrták GU 500 DZ zobrazený na obr. 2.2.  
 

 

 
Obr. 2.1 Vrták ratio RT 100 U s chladicími kanály21 

 

      
Obr. 2.2 Spirálový krátký vrták GU 500 DZ21 

Ukázka katalogového listu je uvedena v příloze 4. 

2.2 MITSUBISHI Materials Co 
Mitsubishi Carbide je japonská společnost patřící k předním světovým výrobcům 

a dodavatelům řezných nástrojů v oblasti obrábění kovů. Sortiment tvoří nástroje  
a nástrojové systémy pro soustružení, frézování i vrtání.15,16 

Sortiment pro vrtání zahrnuje vrtáky ze slinutých karbidů, vrtáky z rychlořezných 
ocelí, vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami nebo s vyměnitelnou špičkou, 
vrtáky s pájenými břity. 

Ukázka ze sortimentu 

Jako ukázka je vybrán vrták MMS ze slinutých karbidů zobrazený na obr. 2.3  
a vrták VAPDM z rychlořezných ocelí zobrazený na obr. 2.4. 

 

 

Obr. 2.3 Vrták MMS ze slinutých karbidů22 
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Obr. 2.4 Vrták VAPDM z rychlořezných ocelí22 

Ukázka katalogového listu je uvedena v příloze 5. 

2.3 SANDVIK Coromant 
Švédská strojírenská skupina Sandvik Coromant je jedním z největších  

a nejvýznamnějších dodavatelů nástrojů pro kovozpracující průmysl. Sandvik Coromant 
nabízí ucelenou řadu nástrojů pro frézování, vnitřní i vnější soustružení, vrtání, 
vystružování, vyvrtávání a upínání.17,18 

Nástroje pro vrtání krátkých děr tvoří vrtáky s vyměnitelnými břitovými 
destičkami CoroDrill® 880, CoroDrill® 881 a Coromant U, monolitní karbidové vrtáky 
CoroDrill® Delta-C a vrtáky s pájenými karbidovými hroty Coromant Delta®. 

Ukázka ze sortimentu: 

Jako ukázka je vybrán vrták Coromant Delta 3.5 x DC zobrazený na obr. 2.5  
a vrták CoroDrill® Delta-C R846 4 − 5 × Dc zobrazený na obr. 2.6. 
 

  

Obr. 2.5 Vrták Coromant Delta 3.5 x DC
23 

  
Obr. 2.6 Vrták CoroDrill® Delta-C R846 4 − 5 × Dc23 

Ukázka katalogového listu je uvedena v příloze 6. 

2.4 SECO Tools AB 
Švédská společnost Seco® se řadí též k předním světovým výrobcům v oblasti 

vývoje a výroby řezných nástrojů pro obrábění kovů. Její sortiment tvoří více než 
21 000 produktů a poskytuje komplexní řešení v oblasti frézování, soustružení  
a obrábění otvorů (vrtání, vystružování a vyvrtávání). Nabídku tvoří také upínací 
systémy pro všechny typy obráběcích center.19 

V oblasti vrtání zahrnuje sortiment monolitní karbidové vrtáky Seco Feedmax™, 
vrtáky s vyměnitelnou korunkou Crownloc® a vrtáky s vyměnitelnými destičkami 
Perfomax®. 
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Ukázka ze sortimentu: 

Jako ukázka je vybrán vrták feedMAXTM s válcovou stopkou pro hloubku vrtání  
3 x D zobrazený na obr. 2.7 a vrták perfoMAXTM pro hloubku vrtání 2 x D 

zobrazený na obr. 2.8. 

  
Obr. 2.7 Vrták feedMAXTM s válcovou stopkou pro hloubku vrtání 3 x D24 

  

   

Obr. 2.8 Vrták perfoMAXTM pro hloubku vrtání 2 x D24 

Ukázka katalogového listu je uvedena v příloze 7. 

2.5 ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. 
ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. se sídlem ve Zlíně je největším tuzemským 

výrobcem fréz z rychlořezných ocelí a díky své kvalitě získává uplatnění i na trhu 
evropském.20 

Sortiment tvoří frézy válcové čelní, frézy pro drážky, frézy tvarové, frézy válcové 
čelní – Morse kužel, frézy kopírovací, frézy válcové čelní nástrčné, frézy kotoučové  
a frézy tvarové s otvorem. 

V novém katalogu rozšířila tato společnost sortiment i o 3 typy vybrušovaných 
vrtáků, které vyrábí sesterská společnost Vrtáky a.s.. 

Ukázka ze sortimentu: 

Jako ukázka je vybrána tvarová fréza pro drážky T zobrazená na obr. 2.9. 

  
Obr. 2.9 Tvarová fréza pro drážky T25 

Ukázka katalogového listu je uvedena v příloze 8. 
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3  CNC STROJE A JEJICH PROGRAMOVÁNÍ 

CNC je zkratkou anglického „Computer Numerical Control“ vyjadřující v českém 
překladu „číslicové řízení počítačem“. Tento pojem je používaný ve spojení se strojem, 
který je ovládán počítačem (řídicím systémem) pomocí vytvořeného technologického 
programu, který je zapsán pomocí alfanumerických znaků.26,27,28 

 
3.1 Princip a manipulace 

Stroje pracují v pružném automatizovaném cyklu, který je zajištěn číslicovým 
řízením, což umožňuje přechod na jiný typ výrobku pouze změnou programu a nástrojů. 
CNC stroje se uplatňují ve všech oblastech strojírenské výroby – obráběcí, tvářecí, 
montážní, měřicí, atd.27,28 

Výhody a nevýhody 

Výhody Nevýhody 

- vysoká přesnost a opakovatelnost - vysoké pořizovací náklady 
- krátké výrobní časy - servisní výdaje 
- nižší zmetkovitost - kvalifikovaný personál 
- menší požadavky na kontrolu       pro vytváření NC programů 
- jednodušší upínání  

- snížení lidské chyby  
 

3.1.1 Sestava CNC stroje a jeho řízení 

CNC stroje (obr. 3.1) jsou ve většině případů složeny ze 7 hlavních celků34: 

� Ovládacího panelu 
� Vřetene s vřeteníkem 
� Zásobníku a ramene pro výměnu nástrojů 
� Zásobníku nebo podavače obrobků 
� Polohování nástroje a obrobků 
� Soustavy pro přívod procesních kapalin 
� Ochranných krytů 

 
Obr. 3.1 CNC stroj29 
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K řízení stroje slouží řídicí panel (obr. 3.2). Řídicí panel je složen z několika prvků, které 
se liší svým významem27: 

� vstup dat 
� ovládání stroje 
� volba režimu práce 
� aktivace pamětí 
� aktivace testů 
� obrazovka 
� přenosný panel 

monitor 

 
 
 
 
 
            ovládací prvky 
     klávesnice           
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.2 Řídicí panel CNC stroje 
 
U CNC strojů se používá souvislé řízení 1D (vrtačky), 2D (soustruhy),  

3D (frézky), 4D a více (obráběcí centra).28,29 

3.1.2 Pracovní režimy CNC strojů 

CNC stroje mohou pracovat v těchto režimech27,28: 

� MANUAL (ru ční provoz) 
� AUTO (automatický) 
� B-B (blok po bloku) 

Dále řídicí systém obsahuje režim27: 

� NASTAVENÍ (ovlivnění velikosti otáček, pracovního posuvu, rychloposuvu) 
� TOOL MEMORY (paměť nástrojových dat) 
� TEACH IN  („učení se“ nebo také „najetí a uložení“) 
� EDITACE programu 
� DIAGNOSTIKY 
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3.1.3 Kontrolní testy programů a simulace  

Kontrolní testy programů a simulace slouží k ověření správnosti programu před 
vlastním obráběním. 

Testy a simulace upozorní na nerealizovatelné programové kroky, geometrické 
nesrovnalosti a umožňují kontrolu rozměrů obrobku, dráhy pohybu nástroje a kontrolu 
zvolené strategie obrábění. Případné vzniklé chyby se dají ihned opravit. Tím dochází 
ke snížení pravděpodobnosti výroby zmetků, poškození nebo zničení nástroje, případně 
stroje, což má  za následek snížení výrobních nákladů  a zkrácení výrobních časů.27 

Ukázka testu pro vzorovou součást je uvedena na obr. 3.3. 

 

 
Obr. 3.3 Test programu v řídicím systému HEIDENHAIN 

3.1.4 Souřadnicový systém 

Řídicí systémy CNC strojů používají kartézský systém souřadnic. Systém je 
pravotočivý, pravoúhlý s posuvovými osami X, Y, Z a rotačními osami A, B, C, které 
označují rotační pohyby kolem os X, Y ,Z (obr. 3.4). Hlavní osou stroje je osa Z, která 
je rovnoběžná s osou pracovního vřetene (soustruh – vřeteno s obrobkem, frézka  
– vřeteno s nástrojem), a kladný smysl pohybu je ve směru od obrobku k nástroji. Dle 
potřeby se dá systém posunovat a otáčet.27,29 

 
Obr. 3.4 Definování pravotočivého kartézského systému souřadnic29 

U obráběcích center (např. u vícevřetenového automatu) se stejné osy označují 
např. Z1, Z2 nebo Z´, Z´´.27 

V případě potřeby lze programovat pomocí polárních souřadnic (obr. 3.5), což je 
vhodné např. pro vrtání otvorů umístěných na roztečné kružnici.27,28,34 
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Obr. 3.5 Definice bodu P pomocí úhlu a vzdálenosti27 

3.1.5 Vztažné body pro CNC stroje 

V pracovním prostoru CNC stroje jsou určeny tzv. „vztažné body“ (obr. 3.6), 
které umožňují určit vzájemnou polohu stroje, nástroje a obrobku.27,28,29,30,34 

M - Nulový bod stroje:  je pevný bod stanovený výrobcem, který je výchozím 
bodem pro všechny další souřadnicové systémy  
a vztažné body na stroji. 

W - Nulový bod obrobku:  jeho pozici stanovuje programátor v závislosti na 
použitém řídicím systému a možnostech stroje. Váží se 
k němu všechny programované souřadnice drah v NC 
programu. 

R - Referenční bod stroje: jeho pozice je dána výrobcem a po zapnutí stroje slouží 
k přesnému nastavení odměřovacího systému stroje. 

P - Bod špičky nástroje: je bod nutný pro stanovení délkové a následně 
rádiusové korekce nástroje.  

F – Vztažný bod suportu  
       nebo vřetene: je bod výměny nástroje, který je umístěn u frézky na 

čele vřetene a v ose její rotace (u soustruhu na 
revolverové hlavě). Vztahuje se k němu délková 
korekce nástroje. 

E – Bod nastavení nástroje:  je bod na držáku nástroje, který se po upnutí ztotožní 
s bodem F (slouží pro určování korekcí nástroje mimo 
CNC stroj)  

 
Obr. 3.6 Vztažné body pro CNC frézku30 
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3.1.6 Korekce nástrojů 

Vzhledem k tomu, že používané nástroje mají různé rozměry (jejich břity se 
nachází v různých polohách), bylo by při programování dráhy nutné při výměně 
nástroje program přeprogramovat, jinak by nástroje při stejném bloku programu 
vykonávaly různé dráhy vůči obrobku. K tomu slouží funkce korekce nástrojů, která 
umožňuje programovat bez ohledu na změnu nástroje, čímž se tvorba programu urychlí 
a zjednoduší.28,33 

Korekce nástrojů udávají geometrickou charakteristiku nástrojů. Rozměry nástroje 
jsou vztažené k nulovému bodu nástrojů s držákem (E=F). Zapisují se do tabulky 
nástrojů a jsou uloženy v paměti korekcí řídicího systému.28,29 

Jde o27: 

� Korekce délkové  -  jde o zjištění délkových vzdáleností, které se měří v osách 
souřadného systému (obr. 3.7). 

� Korekce rádiusové - jde o velikost rádiusů špičky nástrojů. 
 

Správné seřízení korekcí je velmi důležité, neboť nesprávné seřízení vede 
k výrobě zmetku, případně až k havárii stroje.28 

 
Obr. 3.7 Měření korekcí nástroje – frézka27 

3.2 Programování CNC strojů 

CNC stroje na rozdíl od konvenčních strojů nejsou přímo ovlivněny tzv. lidským 
faktorem, ale jsou závislé především na kvalitě vytvořeného NC programu.34 

3.2.1 NC program 

Je to soubor vyčerpávajících číselných informací, které odděleně popisují činnost 
stroje.2,28,32 

Informace, které program obsahuje, lze dělit na27,28: 

� Geometrické  -  popisují dráhy nástroje, způsoby obrábění součásti 
 a příjezd a odjezd nástroje k obrobku a od něho.  

� Technologické -  stanovují technologii obrábění z hlediska řezných 
  podmínek (otáčky, řezná rychlost, posuv, atd.) 
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Do technologických informací spadají také informace pomocné, což jsou povely 
pro určité pomocné funkce (např. zapnutí čerpadla chladicí kapaliny).  

NC program je složen z jednotlivých bloků (vět). Každý blok má své pořadové 
číslo začínající písmenem N a představuje jeden krok obrábění. Blok je složen 
z jednotlivých příkazů (slov), které mohou být rozměrové nebo nerozměrové. Každý 
příkaz je složen z adresy a číselného kódu. Adresa udává, kam bude informace 
směřována a číselný kód udává konkrétní hodnotu. Význam nejpoužívanějších adres je 
uveden v tabulce 3.1.28,29,31    

Příklad v zápisu bloku programu v DIN/ISO kódu: 

 N50 G01 X-7,5 Y -7,5 Z+5 F1000 
 
 

číslo bloku 
bezrozměrový příkaz 
rozměrový příkaz  
adresa    
číselný kód 

 
Tab. 3.1 Význam nejpoužívanějších adres27,28: 

Písmeno Význam 

X Y Z Základní osy souřadného systému – pohyby ve směru os 
A B C Rotace kolem základních os  
I J K Parametry interpolace nebo stoupání závitu ve směru os 

U V W Druhý pohyb paralelně se základními osami 
P Q R Třetí pohyb paralelně podél základních os 

T Nástroj 
D Paměť korekce nástrojů 
G Přípravná (geometrická) funkce 
M Pomocná (přídavná) funkce 
N Číslo bloku (věty) 
F Posuv 
S Otáčky vřetene 

NC program lze vytvářet ručně nebo pomocí systému CAD/CAM. Program je 
poté nahrán do řídicího systému stroje pomocí přenosného disku nebo pomocí 
počítačové sítě. Další možností je vytvoření programu pomocí editoru přímo na stroji. 
Jedná se o tzv. „dílenské programování“.28,29       

3.2.2 Přípravné a pomocné funkce 

Přípravné (geometrické) funkce G říkají, jakým způsobem bude prováděn pohyb 
(např. po přímce, po kružnici). Pomocné (technologické) funkce M jsou určeny 
k vyvolání určité činnosti stroje (např. nastavení otáček, zastavení vřetena, atd.).28,29 

V řadě dvouciferných a trojciferných funkcí se rozlišují funkce závazné, které 
platí vždy, a funkce neobsazené, které si obsazují výrobci řídicích systémů. Příslušné 
funkce obsazené výrobci najdeme v patřičném manuálu. 
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V tabulce 3.2 jsou uvedeny závazné funkce pro všechny řídicí systémy. 

Tab. 3.2 Závazné funkce pro všechny řídicí systémy27,28 

Označení 
funkce Význam funkce 

G00 Rychloposuv 
G01 Lineární interpolace – pracovní posuv po přímce 
G02 Kruhová interpolace ve směru hodinových ručiček 
G03 Kruhová interpolace proti směru hodinových ručiček 
G04 Časová prodleva 
G17 Základní pracovní rovina X – Y (u frézek) 
G18 Základní pracovní rovina Z – X (u frézek) 
G19 Základní pracovní rovina Y – Z (u frézek) 
G33 Řezání závitů 
G40 Zrušení korekce dráhy nástroje 
G41 Korekce dráhy nástroje vlevo od obrysu obrobku 
G42 Korekce nástroje vpravo od obrysu obrobku 

G54 až G59 Přesuny nulového bodu 
G90 Absolutní programování 
G91 Přírůstkové (inkrementální) programování 
M00 Programovatelný stop programu 
M03 Otáčky vřetene ve směru hodinových ručiček 
M04 Otáčky vřetene proti směru hodinových ručiček 
M05 Stop vřetene 
M06 Výměna nástroje 
M07 Zapnutí mazání 
M08 Zapnutí chlazení 
M09 Vypnutí chlazení 
M30 Konec programu 

Některé řídicí systémy obsahují již předem nadefinované pevné cykly pro 
obrábění, které slouží k usnadnění programovaní. V oblasti frézování se jedná  
např. o cykly pro vrtání, závitování, tvarové vybrání, atd.. V oblasti soustružení potom 
cykly řeší např. řezání závitů, vrtání děr, zapichování, hrubování podélné a příčné, 
atd..27,29,32,33  

3.2.3 Způsob programování NC programů 

Souřadnice jednotlivých bodů lze zadávat28,29,31,32: 

� v absolutních hodnotách (funkce G90)  –  všechny poziční parametry se vztahují 
k počátku souřadného systému,  
tj. k nulovému bodu obrobku, 

� v přírůstkových hodnotách (funkce G91)  –  souřadnice programovaného bodu se 
vztahují k předchozímu bodu, tzn. 
programuje se přírůstek souřadnic 
v kladném nebo záporném smyslu.  
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3.3 Sestavení NC programu a jeho odladění pro vzorovou součást 
Jako vzorová součást byla zvolena hrací kostka, na které lze dobře demonstrovat 

tvorbu NC programu pro operaci vrtání. 
 

3.3.1 Sestavení NC programu 

NC program pro vzorovou součást byl vytvořen v dialogu HEIDENHAIN,  
tzv. „klartextu“. V tab. 3.3 je znázorněn program pro vyvrtání 6 děr. Tentýž program 
vytvořený v kódu DIN/ISO je pak uveden v příloze 9. 

 
Tab. 3.3 NC program pro vyvrtání 6 děr  

0   BEGIN PGM vejtasa MM  
1   BLK FORM 0.1 Z  X-20  Y-20  Z-40  
2   BLK FORM 0.2  X+20  Y+20  Z+0  
3   TOOL CALL 1 Z S1100    
4   M3     
5   L  X-7,5  Y-7,5  Z+5 FMAX   
6   CYCL DEF 200 VRTANI ~   
     Q200=+2    ;BEZPEC. VZDALENOST ~ 
     Q201=-8     ;HLOUBKA ~ 
     Q206=+80  ;POSUV NA HLOUBKU ~ 
     Q202=+2    ;HLOUBKA PRISUVU ~ 
     Q210=+0    ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~ 
     Q203=+0    ;SOURADNICE POVRCHU ~ 
     Q204=+2    ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~ 
     Q211=+0    ;CAS. PRODLEVA DOLE 
7   CYCL DEF 221 RASTR V RADE ~  
     Q225=-7,5   ;STARTBOD V 1.OSE ~ 
     Q226=-7,5   ;STARTBOD V 2.OSE ~ 
     Q237=+7,5   ;ROZTEC V 1. OSE ~ 
     Q238=+15    ;ROZTEC V 2. OSE ~ 
     Q242=+3     ;POCET SLOUPKU ~ 
     Q243=+2     ;POCET RADEK ~ 
     Q224=+0     ;UHEL NATOCENI ~ 
     Q200=+2     ;BEZPEC. VZDALENOST ~ 
     Q203=+0     ;SOURADNICE POVRCHU ~ 
     Q204=+2     ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~ 
     Q301=+1     ;NAJET BEZPEC.VYSKU 
8   CYCL CALL    
9   M30     

10 END PGM vejtasa MM 

 

V příloze 10a, resp. 10b je dále uveden program pro vyvrtání, resp. zahloubení 3 
děr vytvořený v dialogu HEIDENHAIN. 
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3.3.2 Odladění NC programu 

Odladění bylo provedeno na frézce s označením  FV 25 CNC. Po vytvoření NC 
programu byla provedena jeho kontrola, aby se zabránilo vzniku případných 
nesrovnalostí, a po ověření správnosti NC programu byla provedena vlastní výroba. 

 
Finální podoba výrobku je zobrazena na obr. 3.8. 
 

 
Obr. 3.8 Hotový výrobek 
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ZÁVĚR 
 

Na trhu existuje obrovské množství nejrůznějších typů nástrojů z různých 
materiálů, které splňují požadavky i na ty nejnáročnější potřeby obrábění. Jejich 
výrobou se zabývá mnoho firem po celém světě. Kromě výše zmíněných předních 
výrobců se ke špičce řadí také např. firma Iscar, Walter, Kyocera a Klenk. Rozdíly 
v kvalitě nástrojů mezi těmito výrobci jsou minimální a nedá se s jistotou říct, která 
z nich je nejlepší.  

 
Zavádění CNC strojů do výroby se stalo nevyhnutelným vzhledem ke stále se 

zvyšujícím požadavkům na produktivitu, složitost, přesnost, spolehlivost  
a v neposlední řadě také kvůli nárokům na snižování výrobních nákladů, čehož by se 
při použití konvenčních strojů jen stěží dosahovalo. V závislosti na těchto požadavcích 
se CNC stroje neustále vyvíjí. Výrobci vymýšlí stále nové funkce, se kterými je nutno 
se při tvorbě NC programu v daném řídicím systému seznámit. Díky tomuto vývoji se 
také může stát, že kódy, které známe dnes, mohou v průběhu let změnit svoji podobu 
či význam.  

Hlavní předností CNC strojů je velmi snadný přechod mezi jednotlivými typy 
vyráběných součástí a zcela automatický chod, který umožňuje práci stroje bez dozoru 
člověka. Práce může probíhat tedy i přes noc, což vede ke zvýšení produktivity výroby. 
Začlenění CNC strojů do výroby na jednu stranu připravilo mnoho lidí o práci, ale na 
straně druhé musí někdo tyto stroje vyrábět, provádět pravidelnou kontrolu a servis a 
v neposlední řadě také programovat a obsluhovat. 

 
V závěru bakalářské práce byl sestaven v řídicím systému HEIDENHAIN 

program pro zhotovení hrací kostky, podle kterého byla následně vyrobena.  

K tvorbě NC programu mohu z vlastní zkušenosti říct, že vytvoření programu 
v editoru řídicího systému doprovázeného grafickou podporou je mnohonásobně 
jednodušší než klasické ruční programování, které vyžaduje vysoké znalosti a 
zkušenosti s tvorbou NC programů. Díky tomuto způsobu programování dochází 
k eliminaci vzniku chyb, ke zkrácení časů nutných pro tvorbu a následnou kontrolu 
programu a je možné efektivně programovat i v rušném provozu dílen. Z těchto důvodů 
je tvorbě programů v editoru řídicího systému věnována stále vyšší pozornost, naopak 
klasické ruční programování se už téměř nepoužívá. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

CAD [-] Počítačem podporované navrhování 
CAM [-] Počítačem podporovaná výroba 
CNC [-] Číslicové řízení počítačem 
DIN [-] Německá technická norma 
HSS [-] Rychlořezná ocel 
ISO [-] Mezinárodní organizace pro normalizaci 
NC [-] Číslicové řízení 
RO [-] Rychlořezná ocel 
SK [-] Slinutý karbid 
   
AD [mm2] Jmenovitý průřez třísky 
CFc, CFf [-] Konstanty vyjadřující vliv obráběného materiálu 
Fc [N] Řezná síla 
Ff [N] Posuvová síla 
Fp [N] Pasivní síla 
Mk [Nmm] Krouticí moment k ose nástroje 
Pc [kW] Řezný výkon 
   
ap [mm] Šířka záběru ostří 
bD [mm] Jmenovitá šířka třísky 
bα [mm] Šířka fazetky 
f [mm] Posuv na otáčku 
fz [mm] Posuv na zub 
hD [mm] Jmenovitá tloušťka třísky 
l [mm] Délka vrtané díry 
ln [mm] Délka náběhu nástroje 
lp [mm] Délka přeběhu nástroje 
n [min-1] Otáčky nástroje (případně obrobku) 
rn [µm] Poloměr zaoblení ostří 
tAS [min] Jednotkový strojní čas 
vc [m.min-1] Řezná rychlost 
ve [m.min-1] Rychlost řezného pohybu 
vf [mm.min-1] Posuvová rychlost 
xFc, xFf [-] Exponenty vyjadřující vliv průměru nástroje 
yFc, yFf [-] Exponenty vyjadřující vliv posunu na otáčku 
z [-] Počet zubů 
   
α0 [˚] Úhel hřbetu 
γ0 [˚] Ortogonální úhel čela 
η [˚] Úhel řezného pohybu 
κr [˚] Úhel nastavení hlavního ostří 
φ [˚] Úhel posuvového pohybu 
ω [˚] Úhel stoupání šroubovice 
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Příloha 1 

Základní parametry šroubovitého vrtáku3 

 

 

1 osa 
2 stopka (kuželová, hladká 

válcová, hladká válcová 
s unašečem) 

3 vyražeč 
4 unašeč 
5 tělo 
6 krček 
7 celková délka 
8 délka šroubovité drážky 
9 šroubovitá drážka 
10 druhý vedlejší hřbet 
11 šířka vedlejšího hřbetu 
12 jádro 
13 tloušťka jádra 
14 první vedlejší hřbet 

(fazetka) 
15 šířka fazetky 
16 vedlejší ostří 
17 odlehčení vedl. hřbetu 
18 hloubka odlehčení 
19 pata 
20 hlavní hřbet 
21 čelo 
22 hlavní ostří 
23 břit 
24 vnější špička 
25 příčné ostří 
26 délka příčného ostří 
27 délka hlavního ostří 
28 jmenovitý průměr vrtáku 
29 průměr odlehčení 
30 zpětná kuželovitost 
31 stoupání šroubovice 
32 úhel šroubovité drážky 
33 úhel sklonu příčného ostří 
34 úhel špičky 
35 úhel hřbetu 
 
 

 

 

 



 

Příloha 2 

a) Řezné podmínky pro šroubovité vrtáky z RO2 

 

Obráběný materiál 
vc 

[m.min -1] 

Posuv na otáčku f [mm] 
Průměr vrtáku D [mm] 

2 5 8 12 16 25 40 
Ocel Rm = 700 až 900MPa 25 až 30 0,04 0,1 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 
Ocel korozivzdorná 8 až 12 - 0,05 0,10 0,12 0,15 0,20 0,0 
Šedá litina 200 HB 18 až 25 0,06 0,15 0,22 0,30 0,36 0,40 0,60 
Mosaz 60 až 70 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,32 0,40 
Měď 40 až 55 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,32 0,40 
Hliníkové slitiny 70 až 85 0,06 0,12 0,20 0,28 0,32 0,40 0,50 
Plasty 20 až 35 0,08 0,16 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 

 
 
b) Řezné podmínky pro šroubovité vrtáky ze SK2 

 

Obráběný materiál 
vc 

[m.min -1] 

Posuv na otáčku f [mm] 
Průměr vrtáku D [mm] 
5 12 20 

Austenitická ocel 30 až 40 0,01 0,02 0,03 
Nástrojová ocel 10 0,02 0,04 0,06 
Litina > 200 HB 30 až 40 0,03 0,04 0,07 
Vrstvené plasty 50 až 80 0,04 0,06 0,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Příloha 3 

a) Zařízení pro vrtání hlavňovým vrtákem3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Zařízení pro ejektorové vrtání3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Zařízení pro STS vrtání3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Příloha 4 

Ukázka katalogového listu firmy GÜHRING 21 



 

Příloha 5 

Ukázka katalogového listu firmy MITSUBISHI22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 6 

Ukázka katalogového listu firmy SANDVIK23 



 

Příloha 7 

Ukázka katalogového listu firmy SECO24 



 

Příloha 8 

Ukázka katalogového listu firmy ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE25 



 

Příloha 9 

NC program pro vyvrtání 6 děr v kódu DIN/ISO 
 
%vejtasa G71 * 
N10 G30 G17 X-20 Y-20 Z-40 * 
N20 G31 X+20 Y+20 Z+0 * 
N30 T1 G17 S1100 * 
N40 M3 * 
N50 G01 X-7,5 Y-7,5 Z+5 F1000 * 
N60 G200 Q200=+2 Q201=-8 Q206=+80 Q202=+2 Q210=+0 Q203=+0 Q204=+2  
        Q211=+0 * 
N70 G221 Q225=-7,5 Q226=-7,5 Q237=+7,5 Q238=+15 Q242=+3 Q243=+2 Q224=+0 
        Q200=+2 Q203=+0 Q204=+2 Q301=+1 * 
N80 G79 * 
N90 M30 
N99999999 %vejtasa G71 * 
 



 

Příloha 10 

a) NC program pro vyvrtání 3 děr b) NC program pro zahloubení 3 děr 

0  BEGIN PGM vejtasa MM  
1  BLK FORM 0.1 Z  X-20  Y-20  Z-40 
2  BLK FORM 0.2  X+20  Y+20  Z+0 
3  TOOL CALL 0 Z S1100 
4  M3 
5  L  X-7,5  Y-7,5  Z+5 FMAX 
6  CYCL DEF 200 VRTANI ~ 
    Q200=+2    ;BEZPEC. VZDALENOST ~ 
    Q201=-8    ;HLOUBKA ~ 
    Q206=+80   ;POSUV NA HLOUBKU ~ 
    Q202=+2    ;HLOUBKA PRISUVU ~ 
    Q210=+0    ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~ 
    Q203=+0    ;SOURADNICE POVRCHU ~ 
    Q204=+2    ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~ 
    Q211=+0    ;CAS. PRODLEVA DOLE 
7  CYCL CALL 
8  L  X+0  Y+0  Z+5 FMAX 
9  CYCL DEF 200 VRTANI ~ 
    Q200=+2    ;BEZPEC. VZDALENOST ~ 
    Q201=-8    ;HLOUBKA ~ 
    Q206=+80   ;POSUV NA HLOUBKU ~ 
    Q202=+2    ;HLOUBKA PRISUVU ~ 
    Q210=+0    ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~ 
    Q203=+0    ;SOURADNICE POVRCHU ~ 
    Q204=+2    ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~ 
    Q211=+0    ;CAS. PRODLEVA DOLE 
10 CYCL CALL 
11 L  X+7,5  Y+7,5  Z+5 FMAX 
12 CYCL DEF 200 VRTANI ~ 
    Q200=+2    ;BEZPEC. VZDALENOST ~ 
    Q201=-8    ;HLOUBKA ~ 
    Q206=+80   ;POSUV NA HLOUBKU ~ 
    Q202=+2    ;HLOUBKA PRISUVU ~ 
    Q210=+0    ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~ 
    Q203=+0    ;SOURADNICE POVRCHU ~ 
    Q204=+2    ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~ 
    Q211=+0    ;CAS. PRODLEVA DOLE 
13 CYCL CALL 
14 M30 
15 END PGM vejtasa MM 

0  BEGIN PGM vejtasa MM  
1  BLK FORM 0.1 Z  X-20  Y-20  Z-40 
2  BLK FORM 0.2  X+20  Y+20  Z+0 
3  TOOL CALL 0 Z S1100 
4  M3 
5  L  X-7,5  Y-7,5  Z+5 FMAX 
6  CYCL DEF 200 VRTANI ~ 
    Q200=+2    ;BEZPEC. VZDALENOST ~ 
    Q201=-4    ;HLOUBKA ~ 
    Q206=+80   ;POSUV NA HLOUBKU ~ 
    Q202=+2    ;HLOUBKA PRISUVU ~ 
    Q210=+0    ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~ 
    Q203=+0    ;SOURADNICE POVRCHU ~ 
    Q204=+2    ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~ 
    Q211=+0    ;CAS. PRODLEVA DOLE 
7  CYCL CALL 
8  L  X+0  Y+0  Z+5 FMAX 
9  CYCL DEF 200 VRTANI ~ 
    Q200=+2    ;BEZPEC. VZDALENOST ~ 
    Q201=-4    ;HLOUBKA ~ 
    Q206=+80   ;POSUV NA HLOUBKU ~ 
    Q202=+2    ;HLOUBKA PRISUVU ~ 
    Q210=+0    ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~ 
    Q203=+0    ;SOURADNICE POVRCHU ~ 
    Q204=+2    ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~ 
    Q211=+0    ;CAS. PRODLEVA DOLE 
10 CYCL CALL 
11 L  X+7,5  Y+7,5  Z+5 FMAX 
12 CYCL DEF 200 VRTANI ~ 
    Q200=+2    ;BEZPEC. VZDALENOST ~ 
    Q201=-4    ;HLOUBKA ~ 
    Q206=+80   ;POSUV NA HLOUBKU ~ 
    Q202=+2    ;HLOUBKA PRISUVU ~ 
    Q210=+0    ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~ 
    Q203=+0    ;SOURADNICE POVRCHU ~ 
    Q204=+2    ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~ 
    Q211=+0    ;CAS. PRODLEVA DOLE 
13 CYCL CALL 
14 M30 
15 END PGM vejtasa MM 

 


