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ABSTRAKT 

 
Cílem práce je porovnání speciálních tvarových nástrojů na výrobu 

profilových drážek v rotoru turbíny. Porovnávají se nástroje dvou firem. 

Tvarové frézy jsou srovnány jak z hlediska svých vlastností, tak z hlediska 

způsobu výroby drážek, časů potřebných na výrobu a ekonomické náročnosti. 

Dále je popsána možná budoucnost výroby drážek. Součástí práce je i 

jednoduchý program, který vybrané parametry porovná. 

 
Klíčová slova 

Parní turbíny, výroba drážek, tvarové frézy, rychlořezná ocel, frézování, 

výrobní časy, porovnání nástrojů 

 
 

ABSTRACT  
 

The aim of this work is comparison of special form tools for manufacture 

of grooves in rotor turbine. For this purpose tools are chosen from „A“ and „B“ 

company. Form milling cutters are confronted both in terms of their 

characteristic features, manufacturing methods, and time and economy 

intensity. Furthermore, there is described a possible future way of grooves‘ 

production through the use of the „C“ ‘s programme. Apart from that, this thesis 

also involves simple programme for comparing the chosen parameters. 

 
Key words  

Steam turbine, manufacturing of groove, form mills, high speed steel, 

milling, manufacturing time, confrontation tools 
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ÚVOD 

Turbíny hrají v dnešním moderním světě nezastupitelnou roli. Protože 

výstupem z turbíny je dnes velmi potřebná a ceněná energie. Ať už tepelná, 

elektrická nebo jiná. 

Výroba tohoto důležitého celku je speciálním odvětvím strojírenské 

výroby. Zvládnutí veškeré problematiky spojené s vývojem, konstrukcí             

a výrobou turbín si vyžaduje rozsáhlý tým pracovníků. Níže zpracovaná 

problematiky je na základě spolupráce s zabývající se výrobou turbín. 

V této práci je řešena problematika jen velmi malé části turbíny,            

ale funkce turbíny, jako celku, by se dnes bez této části neobešla. Jedná se    

o výrobu profilévých drážek, někdy také označovaných jako závěsy, v rotoru 

turbíny. Drážky slouží k uchycení lopatek k rotoru turbíny. 

 Detailně je věnována pozornost na porovnání tvarových fréz potřebných 

na výrobu tohoto dílu. Jsou porovnávány frézy dvou výrobců nástrojů 

z různých koutů světa. Nástroje japonské firmy „A“ a německé „B“. 

Srovnávají se řezné materiály, povlaky nástrojů, řezné podmínky, způsob 

výroby drážek a časy potřebné na výrobu drážek. Součástí práce je i 

jednoduchý program pro výpočet strojních časů a ekonomické náročnosti 

s následným porovnáním nástrojů. 

Nejprve je popsána obecná situace výroby drážek, dále popis 

jednotlivých nástrojů a jejich parametrů a následně srovnání obou stavů. 

Výsledkem celé práce je tedy porovnání obou stavů a obecná metodika 

srovnávání nástrojů určených pro výrobu drážek včetně programu, který na 

základě vstupních hodnot nástrojů, tyto porovná a vypočítá požadované údaje. 
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1  PŘEDSTAVENÍ  SPOLEČNOSTI 

 
1.1 Historie 

Výroba turbín musela projít dlouhým a náročným vývojem než se kvalita    

a možnosti turbín dostaly na dnešní úroveň. Své nezastupitelné místo zde 

mají i závody z Brna a okolí. Brno již tradičně patří mezi strojírenská města,     

a tak zde vývoj a výroba turbín padla na úrodnou půdu. Strategická poloha, 

strojírenské školy a také mezinárodní strojírenský veletrh vedl k přísunu 

nových informací, poznatků a pracovníků. 

Již v roce 1824 vyrobily Luzovy závody první parní turbínu. V roce 1872 

došlo k přesunutí Luzova závodu ze Šlapanic do Brna do Vaňkovky a sloučení 

s Bracegirdlovou strojírnou a vznikla akciová společnost První brněnská 

strojírna. Výrobní složení nově vzniklého závodu bylo velmi rozmanité 

zaměřené především na chemický a potravinářský průmysl a energetiku. 

Kolem roku 1912 se závod postupně přesunul na nynější místo na Olomoucké 

ulici, kde se pomalu rozšiřoval.  

Během 2. Světové války byl podnik využíván podle německých 

požadavků a výroba turbín byla omezena. Začátkem 50. let komunistická 

vláda omezila První brněnské strojírně výrobu některých výrobků např. 

čerpadel, turbokompresorů, chladících zařízení atd. a ponechala pouze výrobu 

a vývoj turbín. Po 60. roce se První brněnská strojírna podílela na rozvoji 

výroby turbín v Indii. V roce 1975 byla zahájena výstavba pobočného závodu 

na výrobu lopatek v Mikulově. Tento závod byl modernizován počátkem 90. let 

po začlenění První brněnské strojírny do nadnárodní společnosti ABB a stal se 

centrem výroby lopatek nejen pro Brno.  

V roce 1981 byl složen tým na vývoj modulové stavebnicové koncepce 

založený na požadavcích zákazníků a na zkušenostech s výrobou a servisem 

turbín. Vznikl modulový stavebnicový systém ATP. V druhé polovině 90. let 

následoval opět vývoj nové modulové řady SST parních turbín pokrývající celý 

požadovaný rozsah výkonů od 2 do 100 MW.  

Po dalších odkupování podílů a slučováním jednotlivých společností 

přecházela První brněnská strojírna pod různé vlastníky. První brněnská 

strojírna přešla pod ABB a vznikla ABB První brněnská strojírna. Po spojení 
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ABB s Alstom přechází pod ABB Alstom Power, a poté, co Alstom získal 

podíly ABB, vzniká Alstom Power. Posledním kdo změnil jméno a nejen jméno 

byl a je Siemens a vzniká Siemens Industrial Turbomachinery. (1) 

Do dnešních dnů První brněnská strojírna dnes tedy Siemens Industrial 

Trubomachinery vyrobil a dodal svým zákazníkům po celém světě více než 

4240 turbín o celkovém výkonu více jak 18000 MW.  

Siemens Industrial Turbomachinery patří do velké rodiny Siemens. 

Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické a elektronické koncerny. 

Společnost zaměstnává tisíce odborníků, po celém světě. Odborníci vyvíjejí    

a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru podle 

požadavků zákazníků. Společnost byla založena už v roce 1847. Díky 

dlouholeté historii a tradici a celosvětovému pokrytí se mohou zákazníci 

spolehnout, že získávají opravdu kvalitní výrobky a služby. 

Spojení Siemens a Česká Republika bylo opět znovu obnoveno v roce 

1990. V současnosti patří společnost k předním zaměstnavatelům v ČR. 

 
Historie společnosti v bodech: 

1814 malá strojírna ve Šlapanicích u Brna 

1824 první parní stroj - Jindřich Luz 

1872 založena akciová společnost První brněnská 
strojírna 
 

1901 licence na výrobu Parsonsovy parní turbíny 

1925 první vysokotlaká turbína na světě - celosvětové 
patenty barelové skříně 
 

1930 zahájen provoz v novém strojírenském závodě na 
Olomoucké ulici 

1945 většina výroby turbín zničena na konci války 

1946 zřízen národní podnik První brněnská strojírna a 
Kralovopolská strojírna 
 

1953 vývoj a výroba série nových typů parních turbín s 
regulovanými odběry páry pro průmyslové a 
veřejné teplárny 

1954 prototypy nízkoteplotních expanzních plynových 
turbín pro chemický průmysl 
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1965 specializace PBS v rámci RVHP na vývoj a výrobu 
parních turbín  
 

1992 privatizace PBS 

1993 založen společný podnik ABB PBS 

1994 transfer technologie G+V ze závodu ABB Turbinen 
Norimberk  
 

1996 vývoj technologie ATP 

1996 restrukturalizace společnosti 

1999 vznik společnosti ABB Alstom Power 

2001 vznik společnosti Alstom Power 

2003 prodej divize turbín Alstom Power společnosti Siemens - 
Demag Delaval Industrial Turbomachinery  
 

2004 vznik společnosti Siemens Industrial Turbomachinery 
s.r.o. Brno 
 

2004 transfer technologie SST 

 
1.2 Současnost 

V současné době závod stále sídlí na Olomoucké ulici v Brně, kde výroba 

turbín před několika desítkami let začínala.  

 

Obr. 1.1 Letecký pohled na výrobní závod 

 

Výroba tak složitého zařízení jako je turbína se dnes neobejde bez 

kooperace několika firem. Některé části turbíny se tak vyrábí mimo brány 

závodu, ale konečná montáž a veškeré postupy spojené s dokončením turbíny 

se provádí na Olomoucké ulici. 
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Výrobní sortiment dnešního podniku jsou průmyslové parní turbíny až do 

výkonu 150 MW pro různé typy aplikací. 

Typické použití těchto turbín:  

� průmyslové a městské teplárny  

� spalovny odpadu a biomasy  

� těžba ropy a plynu (pohony generátorů a kompresorů)  

� chemický a petrochemický průmysl (pohony generátorů                  
a kompresorů)  

� papírenský průmysl  

� cukrovary  

� paroplynové cykly  

� kogenerace  

� elektrárny  

Výrobní sortiment turbín je rozdělen do 9 skupin členěných podle 

parametrů páry a výstupního výkonu. Přehledné rozdělení vyráběných turbín 

je tabulce 1.1. 

Tab 1.1 Druhy a parametry vyráběných turbín  

 

 

Mimo výrobu nových turbín se společnost zabývá také servisem parních 

turbín, kompresorů, plynových turbín, revizemi, měřením, dodávkami               

a výměnami nových turbínových dílů a modernizací. Nabízí kompletní služby 

v oblasti turbín a energetiky. 

Turbína je hlavní součástí celku, který je složen ze všech potřebných 

přídavných zařízení potřebných pro chod turbíny. Celý systém je namontována 

Typ Parametry 
páry 

Výstupní výkon [MW] 
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na ocelovém rámu. Stáčí přivést páru o po

obrázku 1.2 je vidět uspořádání zařízení na rámu.

Obr. 1.

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

na ocelovém rámu. Stáčí přivést páru o požadovaných parametrech. Na 

obrázku 1.2 je vidět uspořádání zařízení na rámu. 

Obr. 1.2 Turbína SST – 300 současné provedení 

 

 List   14 

žadovaných parametrech. Na 
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2  STAV VÝROBY ROTORŮ TURBÍN 

 

Turbína je složena z velkého množství součástí. Jednou 

z nejdůležitějších části je rotor. Otáčivý pohyb rotoru získaný na základě 

působení páry na jednotlivé lopatky, které jsou pevně spojeny s rotorem, je dál 

přeměněn na jiný druh energie. Turbína tak bez rotoru nemůže plnit svou 

funkci, proto je výrobě toho dílu věnována patřičná pozornost. 

Výroba rotoru je podobná výrobě jakékoliv jiné hřídeli o délce v rozsahu 

1,5 ÷ 8 m a průměrech 400 ÷ 1000 mm. Základní operace tak jsou soustružení 

a frézování. Rotor postupně prochází těmito operacemi 

� soustružení, 

� frézování, 

� lopatkování, 

� vyvážení, 

� montáž. 

Polotovar rotoru je výkovek, který hrubě odpovídá požadovanému 

konečnému tvaru. Obrobený a vyvážený rotor je připraven na montáž do 

skříně statoru.  

  

 

  



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   16 

 

 

3  ROZBOR FUNKCE DRÁŽEK 

 

Drážky někdy také označované jako závěsy jsou vyfrézovány na hřídeli 

rotoru turbíny. Do těchto drážek jsou umístěny lopatky. A vše je pak součástí 

celé parní turbíny.  

Parní turbíny jsou zařazovány jako tepelné motory do Rankin -  Clausiova 

tepelného oběhu, jeho schéma je uvedeno na obrázku 3.1. 

Obr. 3.1 Schéma Rankin – Clausiova tepelného oběhu (8) 

 

Pracovním médiem turbíny je pára respektive voda. Voda je čerpadlem 

dopravována do kotle, kde se vypaří a zároveň přehřeje na požadovanou 

teplotu. V parní turbíně dojde k expanzi přehřáté páry a přeměně tepelné 

energie na mechanickou energii. Pára se v rozváděcích lopatkách rozpíná 

vlivem snižování tlaku a současně zvyšuje svoji rychlost. Touto rychlostí pára 

proudí na zakřivené lopatky oběžného kola, na kterých mění svůj směr a tlačí 

na lopatky. Lopatky tomuto působení uhýbají, a protože jsou spojeny 

s rotorem, dochází ke vzniku rotačního pohybu. Prošlá pára má malou 

rychlost, malý tlak a teplotu a tím i malou zbytkovou energii. Mechanická 

energie, vzniklá vlivem rotace rotoru, je obvykle přeměněna v elektrickém 

generátoru na elektrickou energii. Vyexpandovaná pára je odváděna do 

technologie u protitlakých turbín nebo do kondenzátoru u kondenzačních 

turbín. (2) 
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Teplená účinnost oběhu j

a odvedeného tepla ku celkovému přivedenému teplu pod

Přivedené teplo je funkcí teploty a tlaku páry na vstupu a odvedené teplo 

tlakem na výstupu, jak je ukázáno na obr. 

Tepelný spád jednoho

střední obvodová rychlost a 

Velikost rychlostního poměru musí být optimální, aby i teplená účinnost 

stupně byla co největší, dle obrázku 3

Obr. 3.2 

 

Na základě zkušeností a aerodynamických zákonů je obvyklý rychlostní poměr 

x pro akční lopatkování cca 0,46 u reakčního lopatkování 0,62.

V posledních stupních turbíny expanduje pára na nízký tlak cca 0,5 bar, 

kterému odpovídá hmotnostní průtok cca 20 m

hmotnostní průtok, 

vycházejí velké průběžné plochy a tedy dlouhé lopatky.

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Teplená účinnost oběhu je dána poměrem rozdílu přivedeného 

a odvedeného tepla ku celkovému přivedenému teplu podle rovnice 

�� � ��� � ��
���

 

Přivedené teplo je funkcí teploty a tlaku páry na vstupu a odvedené teplo 

tlakem na výstupu, jak je ukázáno na obr. 3.1 v diagramu T –

Tepelný spád jednoho stupně turbíny je dán vztahem 3

bvodová rychlost a x je rychlostní poměr. 

	
 � �
�  �

�
��

�
 

Velikost rychlostního poměru musí být optimální, aby i teplená účinnost 

byla co největší, dle obrázku 3.2. 

.2 Závislost tepelné účinnosti na rychlostním poměru

Na základě zkušeností a aerodynamických zákonů je obvyklý rychlostní poměr 

pro akční lopatkování cca 0,46 u reakčního lopatkování 0,62.

posledních stupních turbíny expanduje pára na nízký tlak cca 0,5 bar, 

kterému odpovídá hmotnostní průtok cca 20 m3.kg-1. Z rovn

hmotnostní průtok, ρ měrná hmotnost, Fp průběžná plocha a 

vycházejí velké průběžné plochy a tedy dlouhé lopatky. 

�� � �  ��  � 
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e dána poměrem rozdílu přivedeného                

le rovnice 3.1. 

(3.1) 

Přivedené teplo je funkcí teploty a tlaku páry na vstupu a odvedené teplo 

– s. 

stupně turbíny je dán vztahem 3.2, kde u je 

(3.2) 

Velikost rychlostního poměru musí být optimální, aby i teplená účinnost 

 

Závislost tepelné účinnosti na rychlostním poměru 

Na základě zkušeností a aerodynamických zákonů je obvyklý rychlostní poměr 

pro akční lopatkování cca 0,46 u reakčního lopatkování 0,62. 

posledních stupních turbíny expanduje pára na nízký tlak cca 0,5 bar, 

nice 3.3, kde mp je 

průběžná plocha a c rychlost páry, 

(3.3) 
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Pro každou kondenzační turbínu je limitní dovolené napětí v dlouhých 

lopatkách posledního stupně respektive dovolené napětí v její drážce. Napětí 

vyvolávají odstředivé síly působící podle rovnice 3.4, kde F je odstředivá síla, 

m je hmotnost lopatky, r poloměr, ω úhlová rychlost. 

� � �  �  �� � ���
�  

(3.4) 

Jak je vidět, rozhodující vliv na velikost odstředivé síly má obvodová rychlost. 

Ta spolu s poloměrem určuje limitní otáčky turbíny. 

U předních vysokotlakých stupňů se běžně dosahuje obvodové rychlosti 

přes 200 m.s-1, u posledních stupňů kondenzačních turbín se obvodové 

rychlosti na špičkách dlouhých lopatek pohybují až kolem 600 m.s-1. Protože 

jsou přední lopatky krátké a obvodové rychlosti relativně malé je i odstředivá 

síla menší, proto lze pro uchycení lopatek k rotoru použít jednoduchých 

závěsů např. T drážek. U posledních stupňů je situace opačná. Lopatky jsou 

dlouhé, obvodové rychlosti velké a odstředivé síly obrovské. To vyžaduje 

speciální drážky, které zachytí tyto velké síly. Drážky bývají většinou složitě 

tvarované. U méně namáhaných lopatek se používá obvodová profilová 

drážka, pro vyšší zatížení pak drážky 1. nebo 2. typu. Nevýhodou těchto 

systémů je jejich poměrně složitá výroba vyžadující speciální nástroje. 

Použití T – drážek bylo poměrně jednoduché na výrobu, ale tzv. tažné 

plochy byly poměrně malé. Na tyto plochy je odstředivými silami přitlačena 

lopatka. Malé tažné plochy u T drážky a ostrý přechod mezi širokou a úzkou 

částí drážky (koncentrace napětí) omezovalo použití tohoto závěsu pro vysoké 

obvodové rychlosti. Použitím speciálních drážek se tažné plochy zvětšily a 

přechody jsou velmi plynulé. K dalšímu zvětšení nosných ploch ještě pomáhá 

podélné tvarování drážky.(6) 
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Obr. 3.3 Oblast použití axiálních drážek v turbíně 

 
 

  

Oblast použití 
axiálních 
stromečkových 
drážek 
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4  POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY DRÁŽEK 

 

Drážky se frézují do hřídele rotoru turbíny. Velikost, umístění a počet 

drážek se liší turbína od turbíny, ale technologie výroby drážek je pro všechny 

rotory stejná. Provádí se několika vícebřitými nástroji – frézami. Na 

vodorovném frézovacím a vyvrtávacím stroji.  

 

4.1 Materiál a polotovar obrobku 

Rotor je jednou z nejdůležitější částí turbíny. Je velmi silně namáhán       

a to za nepříznivých podmínek. Při běhu turbíny je rotor namáhán jak vlastní 

odstředivou silou tak odstředivou silou rotujících lopatek. Musí mít dostatečně 

vysokou mez pevnosti a kluzu a to nejen za normálních teplot, ale především 

za zvýšených teplot dále dostatečnou odolnost proti tečení. Musí také odolávat 

účinkům přehřáté páry. Rotory jsou často velmi rozměrné součásti a pro 

správný chod a dlouhou životnost turbíny je zapotřebí, aby měl v celém svém 

objemu stejné vlastnosti. Proto jsou na materiál rotoru kladeny vysoké             

a obtížně splnitelné požadavky. Aby bylo možné splnit všechny tyto požadavky 

je nutné použití speciálních technologií při tavení a odlévání. Jako např. 

vakuové nebo elektrostruskové přetavování, odlévání ve vakuu atd. Ocel 

používaná na rotory je tedy speciálně vyvinuta právě pro tyto účely. (5) 

Pro výrobu rotoru je jako polotovar volen výkovek. Výkovek má hrubý tvar 

konečného rotoru s potřebnými přídavky na obrábění. 

 

4.2 Popis stroje 

Výroba drážek se provádí na vodorovném frézovacím a vyvrtávacím 

stroji. Jedná se o jeden z největších frézovacích a vyvrtávacích strojů 

z produkce výrobce stroje. 

Mezi přednosti stroje patří vysoký řezný výkon, široký komfort 

uživatelských funkcí a automatická výměna nástrojů. Jedná se moderní 

souvisle řízený stroj s výsuvným smykadlem a výsuvným pracovním vřetenem. 

V základním provedení je stroj souvisle řízen ve čtyřech osách (X, Y, Z, W). 

Pokud použijeme přídavný otočný stůl lze řídit další dvě osy V a B. Deformace 

vzniklé při vysunutí smykadla a deformace rámu jsou kompenzovány 
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elektromechanickým systémem. Stroj je svou velikostí předurčen 

k produktivnímu obrábění především rozměrných a těžkých obrobků včetně 

užití nejnáročnějších postupů.  

 

Popis stroje a parametrů:  

Provedení stroje − desková a vodorovná vyvrtávačka, se zařízením 
pro automatickou výměnu nástroje, s přídavným 
pracovním stolem a s další výbavou 
 

Pohony − Siemens 

Řídicí systém − Siemens Sinumerik 840D 

Provedení vřeteníku − S vodorovným výsuvným smykadlem a 
výsuvným pracovním vřetenem o průměru 150 
mm, s výsuvem smykadla Z = 1000 mm a 
výsuvem pracovního vřetena W = 800 mm 

− Jmenovitý rozsah provozních otáček vřetena                 
10 ÷ 2500 min-1 

− Jmenovitý výkon hlavního pohonu 60 kW  
− Jmenovitý maximální krouticí moment 2315 Nm 
− Výbava pro automatické nasazení/sejmutí 
technologického příslušenství (frézovací hlava 
HUI 50) na/z vřeteníku stroje a poloautomatické 
nasazení/sejmutí technologického příslušenství 
(lícní desky LD 650) na/z vřeteníku stroje 
 

Přestavení vřeteníku s  
visle (Y) 
 

3000 mm 

Přestavení vřeteníku 
příčně (X) 
 

12000 mm 

Zařízení pro automatickou 
výměnu nástroje  
 

− Řetězový zásobník nástrojů 60 úložnými místy 

 

Rozsah pracovních posuvů 
 

− v osách X, Y, Z, W, V 1 ÷ 1800 mm.min-1 

− v ose B (přestavení stolu otočně) 
 

0,003 ÷ 1,5 min-1 

Rychloposuv   
− osa X 20000 mm.min-1 
− osy Y, V 16000 mm.min-1 
− osy Z, W 12000 mm.min-1 
− osa B 3 min-1 

  



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   22 

 

 

Minimální programovatelný inkrement polohování 
− osy X, Y, Z, W, V 0,001 mm 
− osa B 0,001 grad 
− pracovního vřetena otočně 

 
0,1 grad 

Maximální posuvová síla  
− osy X, Y, Z, W, V 

 
40 kN 

CNC souvislé řízené osy stroje X, Y, Z, W, V, B 

CNC polohované osy stroje Otáčení pracovního vřetena 

Jmenovité pracovní tlaky hydraulických 
obvodů 

 

8,5; 22; 12; 8,5 MPa 

Přívod tlakového vzduchu   
− tlak 

 
0,6 MPa 

Celkový příkon stroje 130 kVA 

 

4.3 Obecný postup výroby 

Výroba drážek je pro celý sortiment turbín velmi obdobná. Obrábění je 

rozděleno do čtyř operací. Pro výrobu drážek jsou potřeba speciální tvarové 

nástroje vyrobené podle parametrů vyráběné drážky. 

 

4.4 Dráhy nástrojů 

Celková dráha je dána součtem velikosti náběhu a přeběhu a délkou 

drážky. Protože charakter výroby je kusový, není minimalizace náběhů            

a přeběhů přiliž důležitá. Nejdůležitější je dodržení požadovaných přesností.  

 

4.4.1 Dráhy pro drážky 1. typu 

Celková délka Lš, kterou se nástroj pohybuje pracovním posuvem, se 

vypočítá podle vztahu 4.1. 

�š � ��š + �š + ��š (4.1) 

Délka frézované drážky lš se v případě této drážky, která je skloněná pod 

úhlem α, vypočítá podle vztahu 4.2. 

�š �
�š

cos " 
 

(4.2) 
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Pro určení velikosti náběhu a přeběhu je nejvýhodnější znát velikost 

bezpečných vzdáleností bnš a bpš. Z těchto hodnot pak můžeme vypočítat 

skutečnou velikost náběhu a přeběhu, po které se pohybuje nástroj, podle 

vztahů 4.3 a 4.4.  

��š �
��š
cos " 
 

(4.3) 

��š � #$ +
��š
cos " 
 
 

(4.4) 

4.4.2 Dráhy pro drážky 2. typu 

Při obrábění těchto drážek se nástroj pohybuje po oblouku a ne po 

přímce jako je tomu u předchozích drážek, proto jsou výpočtové vztahy 

odlišné. Celková délka Lz kdy se nástroj pohybuje pracovním posuvem se 

vypočítá podle vztahu 4.5.  

�% � ��% + �% + ��% (4.5) 

Délka drážky je dána jejím poloměrem a úhlem β a určí se podle vztahu 

4.6. (7) 

�% �
&
�80  )  * (4.6) 

Velikost náběhu a přeběhu závisí na velikosti bezpečné vzdálenosti bnz a 

bpz a na průměru nástroje. Pro náběh pak platí vztah 4.7 a pro přeběh 4.8. 

��% �
&
�80  )�  * (4.7) 

��% �
&
�80  )�  * 

(4.8) 

 

4.5 Parametry turbíny SST - XXX 

Informace a postupy popsané výše v bodech 2 a 3 byly obecného 

charakteru. Platí obecně pro celý rozsah turbín vyráběných. Pro objektivní 

srovnání parametrů nástrojů by nebylo vhodné porovnávat turbíny s malým 

výkonem s turbínami s velkým výkonem. Proto byla vybrána turbína 

s parametry přibližně odpovídající „zlatému“ středu výrobní řady turbín. 

Parametry turbíny jdou v tabulce 4.1. 
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  Tab. 4.1 Parametry turbíny SST – XXX  

 Výstupní výkon max. 65 MW 

 Otáčky 3000 ÷   8000 min-1 

 Tlak páry 120 bar 

 Teplota páry 520°C 

 
 
 
Legenda: 
1QParní turbína 
2QPřevodovka 
3QGenerátor 
4QZákladová deska 
5QKondenzátor 
H x L x WQ8 x 30 x 14,5 m 

 
Obr. 4.1 Typická sestava s turbínou SST – XXX  
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5  VLASTNOSTI SOUČASNÉHO NÁSTROJE 

 

Dnešní výroba resp. výroba posledního rotoru byla prováděna nástroji 

dodanými dodavatelskou firmou. Historie této společnosti sahá až na začátek 

minulého století do Anglie. Původní zaměření společnosti byla výroba 

obráběcích strojů. Dnes je doménou firmy dodávání nástrojů pro velkosériovou 

i kusovou výrobu, výroba speciálních nástrojů podle přání zákazníka, vývoj 

nových řezných materiálů a povlaků a také návrh, optimalizace a zavádění 

nových technologií v konkrétních podmínkách přímo u zákazníka. Firma nabízí 

nástroje několika světových výrobců.   

I když byly nástroje na obrábění posledního rotoru dodány jednou firmou, 

výrobcem nástrojů byla japonská společnost „A“. Nástroje byly vyrobeny podle 

tvaru profilu drážky. Jak už bylo uvedeno rozměr a tvar nástroje jsou vyrobeny 

podle profilu drážky. Materiál nástrojů je povlakovaná rychlořezná ocel. Upnutí 

je řešeno pomocí systému Weldon. 

 

5.1 Popis nástrojů a řezných podmínek 

 

5.1.1 Nástroje na odlehčení 

Odlehčení má velmi jednoduchý tvar a nemá z hlediska použití závěsu 

výrazný vliv na jeho funkčnost. Proto jsou pro výrobu použity běžně nabízené 

stopkové frézy. Oba nástroje jsou tvarově a rozměrově shodné. Rozdíl je 

především v tvarování ostří. 

Rozměry obou nástrojů jsou shodné. Hlavním tvarovým rozdílem nástrojů 

je dělené ostří u hrubovací frézy viz. obrázek 5.1. Díky dělenému ostří je 

odebíraný materiál v podobě třísek lépe dělen na menší části. 

 

 

  
      dokončovací 

 
   hrubovací 

Obr. 5.1 Tvar ostří  
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Tyto stopkové frézy jsou stejné pro různé výrobce tvarových nástrojů,     

a proto nemají vliv na porovnávání tvarových nástrojů. Nejsou tak v konečném 

srovnání uvažovány. 

Povlak na nástrojích z rychlořezné oceli je tvořen karbonitridem titanu 

TiCN. Tato vrstva je na nástrojích vytvářena pomocí tzv. PVD (Physical 

Vapour Deposition) metody. Jedná se o fyzikální nanášení tvrdých materiálů 

na povrch nástrojů. Pro povlakování nástrojů z rychlořezné oceli je nutné 

použít tuto metodu, protože teploty, při kterých vznikají na nástrojích povlaky, 

jsou nižší než teploty popouštění rychlořezné oceli. Nástroje tak během 

procesu povlakování neztrácí své vlastnosti.  

PVD metoda je založena na odpaření nebo odprášení pevné látky a její 

nanesení na povrch nástrojů v řízené atmosféře. Vrstva vzniká při tlaku 0,1 ÷ 1 Pa 

ve vakuové komoře, do které je vpouštěn pracovní plyn (argon nebo dusík). 

Nanášení povlaku můžeme provádět pouze na dokonale očištěné                    

a odmaštěné nástroje. Odmaštění se provádí ve speciálních lázních                

a zařízeních. Druhá část čistění už probíhá v samotné vakuové komoře. Kde 

se nejprve odčerpávají povrchově vázané plyny a pak se proudem iontu 

odstraní několik nanometrů povrchové vrstvy nástrojů. Nástroje jsou současně 

ohřívány. Po tomto procesu je dosaženo maximální možné kovové čistoty 

povrchu. Na takto zpracovaný povrch už je možné nanášet různé vrstvy. 

Teplota povlakování závisí na mnoha faktorech, ale obecně nepřesahuje 

500°C. Po dokončení povlakování jsou nástroje ochlazeny na 200°C               

a vyndány z vakuové komory.(10) 

Vlastnosti PVD vrstev (10): 

• Zvýšení otěruvzdornosti 

• Tepelná odolnost (vznik teplotní bariéry) 

• Nízký koeficient tření 

• Vysoká tvrdost a mikrotvrdost 

 

Vlastnosti povlaku TiCN (9, 10): 

• Tvrdost 3000 HV 

• Koeficient tření 0,3 (proti oceli za sucha) 
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• Teplotní odolnost do 450°C 

• Tloušťka povlaku 2 ÷ 4 µm. 

 

5.1.2 Tvarové nástroje 

Tvarové frézy jsou vyrobeny z vysoce výkonné rychlořezné oceli a jsou 

také povlakovány. Polotovar pro výrobu nástrojů je vyroben tzv. práškovou 

metalurgií. Pomocí této technologie je struktura oceli velmi jemná a umožňuje 

získat ocel s vyšším obsahem legur. Protože se jedná o vysoce výkonnou 

rychlořeznou ocel, je nedílnou součástí složení oceli kobalt. Společně 

s kobaltem obsahuje ocel další klasické legující prvky typické pro běžné 

rychlořezné oceli. Hlavním účinkem kobaltu je zvýšení odolnosti nástrojů proti 

popuštění. Materiál si tak zachovává svoje vlastnosti, především tvrdost, za 

vyšších teplot než běžná rychlořezná ocel. Nástroje snášejí větší teplotní 

zatížení břitu než klasické rychlořezné oceli. Teplota břitu se tak může 

pohybovat v rozmezí 620 ÷ 670°C. To dovoluje použít vyšší řezné parametry. 

Zlepšení vlastností materiálu s sebou, ale nese i určitá omezení a negativa. 

Kobaltové oceli mají nižší pevnost a houževnatost a také vyšší pořizovací 

cenu. Cenu nástrojů dále navyšuje způsob výroby za použití tzv. práškové 

metalurgie. Společným faktorek klasických a kobaltových rychlořezných ocelí 

je jejich tepelné zpracování. (3) 

Práškovou technologií se vyrobí polotovar, který se dále zpracovává. 

Slisováním prášku požadovaného složení a jeho slinováním je vyrobena 

válcová tyč, do které je vybroušen požadovaný tvar a ostří nástroje. Po 

opracování je nástroj ošetřen vrstvou z TiCN, která ještě zvýší užitné vlastnosti 

nástroje. Frézy získají delší životnost a sníží se třecí vlastnosti. Podrobněji 

jsou informace o TiCN povlaku zpracovány v kapitole 5.1.1. 

Na výrobu všech drážek je potřeba sada nástrojů. 

 

 

5.2 Výrobní postup 

Postup výroby: 

1. Hrubování odlehčení s přídavkem na dokončení. 

Nástroj: Hrubovací stopková fréza.  
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2. Dokončení odlehčení. 

Nástroj: Dokončovací stopková fréza. 

3. Hrubování tvaru profilu drážky s přídavkem na dokončení na 

bocích a na dně drážky. 

Nástroj: Tvarová hrubovací fréza. 

4. Dokončení profilu drážky.  

Nástroj: Tvarová dokončovací fréza. 

 

5.3 Čas obrábění 

Výrobní časy jsou závislé na mnoha faktorech. Celkový čas je omezen 

možnostmi nástroje, stroje, tuhosti upnutí, typu obráběné drážky, atd. 

Obráběcí čas je počítán podle vztahu 5.1.(4) 

 

+,- �
�.  

/$
 (5.1) 

 

 

5.3.1 Čas obrábění – výroba odlehčení 

Výrobní časy odlehčení nehrají v konečném porovnání tvarových nástrojů 

význam. Nejsou závislé na druhu tvarových nástrojů.  

Protože odlehčení kopíruje tvar drážky, jsou dráhy, po kterých se 

stopkové frézy pohybují stejné jako u tvarových nástrojů. Čas obrábění se 

vypočítá podle vztahu 5.1. Posuvová rychlost je dána možností nástrojů a 

dráha je dána tvarem a typem drážek. Vypočtené výrobní časy jsou uvedeny 

v tabulce 5.1. 

 

Tab. 5.1 Výsledné výrobní časy v minutách 

 Drážka 1. typu Drážka 2. typu 

Hrubování 1,10 1,71 
Dokončování 0,81 1,26 

Čas celkem 1,91 2,97 
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5.3.2 Čas obrábění – drážka 1. typu 

Celková délka se u tohoto druhu drážky vypočítá podle výše uvedených 

vztahu. Délka drážky podle 4.2, velikost náběhu 4.3 a velikost přeběhu 4.4. 

Celková dráha, kterou se nástroj pohybuje pracovním posuvem je určena 

podle vztahu 4.1. Hodnoty platí pouze za podmínek odpovídajících 

konkrétnímu tvaru drážky a typu drážky. Čas obrábění se vypočítá podle 

vztahu 5.1. Výsledné obráběcí časy jsou v tabulce 5.2.  

 

Tab. 5.2 Obráběcí časy v minutách 

Hrubování 8,88 
Dokončování 6,69 

Čas celkem 15,57 

 

5.3.3 Čas obrábění – drážka 2. typu 

Pří obrábění těchto drážky se nástroj pohybuje po větší dráze, proto 

budou i časy obrábění větší. Pro výpočet celkové dráhy se použije výpočet 

4.5. Celková dráha je dána součtem tří dílčích drah. Tyto dráhy se vypočítají 

podle vztahů 4.6, 4.7, a 4.8. Výpočet časů obrábění pro jednotlivé metody 

obrábění se řídí vztahem 5.1. Obráběcí časy platí pouze pro určité parametry 

dané typ drážky. Pro tyto parametry jsou časy opracování drážky v tabulce 5.3. 

 

Tab. 5.3 Obráběcí časy jedné drážky v minutách 

Hrubování 13,51 
Dokončování 10,18 

Čas celkem 23,69 
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5.3.4 Čas obrábění celkem 

Vypočtené výrobní časy uvedené v kapitolách 5.3.2 a 5.3.3 platí pro 

jednu drážku. Proto je třeba násobit tyto časy skutečným počtem obráběných 

drážek. Celkovému počtu drážek odpovídají výrobní časy, které jsou uvedeny 

v tabulce 5.4. 

 

Tab. 5.4 Celkové výrobní časy všech drážek v minutách 

 Drážky 1. typu Drážky 2. typu 

Hrubování 523,77 688,85 
Dokončování 394,59 519,13 

Čas celkem 918,36 1207,98 
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6  VLASTNOSTI NOVÉHO NÁSTROJE 

 

Nové tvarové nástroje, kterými je vyroben profil drážek jsou nástroje od 

německé firmy „B“.  Tato firma patří mezi špičkové výrobce kvalitních nástrojů. 

A to zejména v oblasti výroby a měření závitů, upínání nástrojů a obrobků pro 

frézování a výroby frézovacích nástrojů. Podle požadovaného tvaru drážky se 

vyrobí tvarové frézy. Nástrojový materiál je rychlořezná ocel. Upnutí všech 

nástrojů do stroje je opět pomocí redukčních kuželů a systému Weldon.  

 

6.1 Popis nástrojů a řezných podmínek 

 

6.1.1 Nástroje na odlehčení 

Nové nástroje jsou použity pouze pro výroby tvaru drážky. Proto jsou 

parametry a řezné podmínky pro výrobu odlehčení stejné jako u dříve 

používaného nástroje. Platí tedy veškeré údaje uvedené v kapitole 5.1.1. 

 

6.1.2 Tvarové nástroje 

Tvarové frézy jsou vyrobeny dle tvaru a rozměrů vyráběné drážky. 

Nástroje vyrobené touto firmou jsou z materiálu s označením HSS-ECoPM a 

jsou povlakovaný vrstvou TiCN stejně jako předchozí nástroje. Blíže je 

vlastnostem povlaku věnována část kapitoly 5.1.1. 

 HSS-ECoPM je vysoce výkonná a vysoce legovaná rychlořezná ocel.  

Kromě klasických legujících prvků jako je wolfram, chrom a vanad obsahuje 

přísadu kobaltu. Kobalt zvyšuje odolnost nástroje proti popuštění. Maximální 

pracovní teplota se tak pohybuje mezi 620 ÷ 670 °C. Což nám dovoluje použít 

větší řezné podmínky než u rychlořezných ocelí bez kobaltu. Výroba nástrojů 

je provedena opět pomocí práškové metalurgie. Kdy je z vyrobeného tyčového 

polotovaru vybroušen požadovaný tvar nástroje. Pro další zvýšení výkonu 

nástroje a prodloužení jeho životnosti je nástroj povlakován vrstvou TiCN.  

Materiál je velmi podobný jako složení oceli u nástrojů firmy „A“. Hlavní 

rozdíl je v obsahu kobaltu. Výroba polotovaru a vlastnosti oceli jsou velmi 

podobné, proto můžeme využít informací z kapitoly 5.1.2, kde jsou vlastnosti   

a obecné charakteristiky oceli blíže popsány. 
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Na výrobu všech drážek je opět potřeba sady nástrojů. Tvarové nástroje 

mají vnitřní přívod chladicí kapaliny přímo do místa řezu. Hrubovací nástroj má 

dělené ostří pro lepší dělení odebíraného materiálu. Dokončovací fréza má již 

hladké ostří, aby bylo možné dokončit drážku v požadované kvalitě. 

 

6.2 Výrobní postup 

Postup výroby tohoto dílu pomocí nových nástrojů je popsán níže. 

Popis práce: 

1. Hrubování odlehčení s přídavkem dokončení. 

Nástroj: Hrubovací stopková fréza. 

2. Dokončení odlehčení. 

Nástroj: Dokončovací stopková fréza. 

3. Hrubování tvaru profilu drážky s přídavkem na dokončení na 

bocích, dno drážky je vyrobeno na konečný rozměr a tvar. 

Nástroj: Tvarová hrubovací fréza. 

4. Dokončení boků profilu drážky. 

Nástroj: Dokončovací nástroj. 

 

6.3 Výpočet obráběcích časů 

Výpočet časů je proveden pouze pro výrobu profilu drážky a počítá se 

podle vztahu 5.1.  

 

6.3.1 Čas obrábění – drážka 1. typu 

Výpočet celkové délky, kterou se nástroj pohybuje pracovním posuve se 

vypočítá podle vztahu 4.1. Dílčí dráhy jako je délka drážky, náběh a přeběh se 

určí podle vztahů 4.2, 4.3 a 4.4.  

U výpočtu času podle vztahu 5.1 jsou vstupní hodnoty, především pak 

posuvová rychlost vf, dány možností nástroje a dráhy pohybu nástrojů 

odpovídají požadovanému typu drážky. Celkové obráběcí časy v minutách pro 

jednotlivé strategie výroby této drážky jsou v tabulce 6.1. 
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Tab. 6.1 Obráběcí časy jedné drážky v minutách 
Hrubování 3,80 
Dokončování 2,25 

Čas celkem 6,05 

  

6.3.2 Čas obrábění – drážka 2. typu 

Velikost dráhy nástroje při obrábění drážky 2. typu se vypočítá podle 

vztahů uvedených v kapitole 4.4.2. Pro výpočet časů opět použijeme vzorec 

5.1. Časy které opět odpovídají požadovanému typu drážky jsou v tabulce 6.2. 

 

Tab. 6.2 Obráběcí časy jedné drážky v minutách 
Hrubování 5,79 
Dokončování 3,42 

Celkový čas 9,21 

 

6.3.3 Čas obrábění celkem 

Vypočtené výrobní časy platí pro výrobu jedné drážky. Celkový čas nutný 

k výrobě všech drážek je v tabulce 6.3. 

 

Tab. 6.3 Celkové výrobní časy všech drážek v minutách 

 Drážky 1. typu Drážky 2. typu 

Hrubování 224,49 295,29 
Dokončování 132,65 174,50 

Čas celkem 357,14 469,79 
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7  POROVNÁNÍ OBOU STAVŮ 

 

Srovnání parametrů je provedeno pouze u tvarových nástrojů. 

Srovnávání stopkových fréz na výrobu odlehčení nemá význam, protože jsou 

vždy použity stejné nástroje. Tvarová fréza od toho či onoho výrobce nemá na 

výběr těchto nástrojů vliv.  

U tvarových fréz je porovnáváno několik vybraných parametrů. Jsou 

vybrány tyto parametry: 

• Nástrojový materiál 

• Povlakování nástroje 

• Řezné parametry 

• Čas obrábění 

• Způsob výroby drážky 

 

7.1 Nástrojové materiály 

Oba použité nástrojové materiály jsou si velmi podobné a patří do 

společné skupiny nástrojových materiálů. Jedná se o skupinu vysoce 

výkonných rychlořezných ocelí. Vysoký výkon dodává oceli především příměs 

kobaltu. Koncentrace právě tohoto prvku je největší rozdíl ve složení obou 

ocelí.  

Výrobce „A“ použil pro svůj nástroj materiál s obsahem kobaltu nižším 

než výrobce fréz „B“. 

Postup výroby nástrojů je u obou výrobců stejný. Nástroje jsou vyrobeny 

z prášků a následně je vybroušen požadovaný tvar frézy.  

 

7.2 Povlak nástrojů 

Povlakování nástrojů se dnes stává již nezbytnou nutností nejen 

obráběcích nástrojů. Tenké povrchové vrstvy zlepšují vlastnosti nástroje          

a prodlužují jeho životnost. Ne jinak je tomu i nástrojů obou firem. Oba výrobci 

zvolili stejný typ povlaku. Jedná se o vrstvu karbonitridu titanu (TiCN) se všemi 

svými výhodami i nevýhodami. Protože podkladový substrát tvoří rychlořezná 
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ocel je nutné na vytvoření povlaku použít metodu PVD, aby nedošlo 

k popuštění substrátu a ztrátě vlastností. 

 

7.3 Řezné parametry nástrojů 

Řezné parametry jsou u obou výrobců rozdílné. Největší rozdíly jsou 

především u dokončovací operace. Nástroje od výrobce „B“ mají 

několikanásobně větší řezné parametry. 

 

7.4 Časy obrábění  

Výpočet obráběcích časů vychází ze vztahu 5.1. Vzdálenosti, které musí 

nástroje během výroby urazit, jsou velmi podobné u obou výrobců a liší se 

pouze v milimetrech. Dráha proto nemá na čas obrábění vliv. Nejvýrazněji tak 

ovlivňuje čas posuvová rychlost. Protože jsou řezné podmínky vždy lepší u 

nástrojů „B“ budou i čase dosažené těmito nástroji kratší než u nástrojů „A“. 

Vyšší posuvová rychlost vždy na straně nástrojů „B“. Je tedy zřejmé za 

předpokladu vztahu 5.1, že výrobní časy budou u těchto nástrojů kratší.  

Celkový hrubovací čas je u nástrojů „B“ 2x kratší, což odpovídá 

dvojnásobné posuvové rychlosti. Výsledný dokončovací čas je přibližně o 2/3 

kratší než u nástrojů „A“. Tabulka 7.1 srovnává potřebu časů na jednotlivé 

strategie výroby grafické porovnání je v grafu 7.1. 

 

Tab. 7.1 Čas jednotlivých strategií v minutách 

Výrobce Hrubování Dokončování 

„A“ 1212,62 913,72 
„B“ 519,71 307,15 

 

Z Tabulky 7.2 je zřejmé, že celkové výrobní časy jsou poměrně vysoké. 

Výrazná je celková úspora času při použití nástrojů „B“. Rozdíl časů u 

jednotlivých výrobců je 1299,5 min (21,66 hod) což odpovídá téměř třem 

směnám práce. Vzájemné grafické porovnání celkových časů z pohledu časů 

nutných na výrobu jednotlivých drážek je v grafu 7.2. Na první pohled je 

zřejmá velká úspora času při použití nástrojů „B". 
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Graf 7.1 Porovnání hrubovacích a dokončovacích časů
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Graf 7.2 Porovnání celkových časů pro jednotlivé drážky
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7.6 Program 

Pro jednodušší porovnání popsaných parametrů, především pak pro 

srovnání časů obrábění a ceny je využit jednoduchý program 

Porovnani_parametru_nastroju_2.xlsx, který je součástí práce v příloze 1. 

Jedná se o jednoduchý tabulkový program vytvořený v prostředí programu 

Microsoft Office Excel. V tomto prostředí jsou vytvořeny potřebné tabulky pro 

doplnění vstupních údajů. Na základě těchto vstupních hodnot jsou vypočteny 

strojní časy a porovnány parametry nástrojů. 

Program je do určité míry univerzální. Vybrané parametry lze porovnat    

u různých nástrojů, ale výpočet obráběcích časů platí pouze pro přímé dráhy 

nebo dráhy po kružnici resp. části kružnice. 

 

7.6.1 Ovládání programu 

Protože jsou požadované tabulky, které je třeba vyplnit, vytvořeny ve 

známém a používaném tabulkovém programu je i použití programu pro 

srovnání nástrojů velmi jednoduché.  

Prostředí je rozděleno do tří záložek (obr. 7.1). První dvě žluté karty 

obsahují informace o nástrojích, které mají být srovnány. Poslední třetí záložka 

obsahuje výpočet obráběcích časů a výsledky srovnání nástrojů. 

Ve žlutých záložkách je třeba vyplnit informace o nástroji a způsobu 

výroby drážky tj. velikost bezpečných vzdáleností nástroje od obrobku, délka 

drážky. Vše je dobře vidět na obrázcích 7.2 a 7.3. Vyplňují se pouze informace 

ve žlutě označených buňkách. 

 

Obr. 7.1 Rozložení záložek 
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Obr. 7.2 Parametry nástroje 

 
Pro lepší orientaci ohledně drah nástroje jsou tabulky doplněny obrázky 

pro lepší představu potřebných rozměrů. Na konci každého listu je významová 

legenda. V zelených buňkách jsou potřebné vypočtené hodnoty, které jsou 

dále použity pro výpočet obráběcích časů. 
 

 
 

Obr. 7.3. Parametry dráhy obrábění 

 

Poslední třetí červená záložka využívá informací zapsaných již dříve a je 

zde třeba vyplnit informaci o počtu obráběných drážek. List dále obsahuje 

srovnávací tabulky. První tabulka obsahuje informace o nástrojích. Tato data 

jsou porovnána a v případě neshody mezi sebou tato data označena červenou 

tečkou. V opačném případě je tečka zelená.  
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Obr. 7.4 Srovnávací tabulka 

 

7.7 Další alternativa výroby drážek 

Další možností jak stromečkové drážky vyrábět je podle postupů firmy 

„C“. Způsob výroby drážek pomocí potupu je zatím ve fázi zkoušek                  

a příprav jeho nasazení bude možné nejdříve při výrobě dalšího rotoru. Postup 

výroby i použité nástroje se od dnes používaných metod výrazně liší. 

Shodným rysem s ostatními postupy je pouze výroba odlehčení před 

samotnou výrobou profilu drážky.  
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Prvním krokem výroby je přehrubování drážky kdy se odebere co nejvíce 

materiálu. Dále se hrubuje profil drážky a to buď jednou nebo dvěma frézami 

podle typu drážky. Pak následuje dokončení profilu. 

Postup výroby se tedy od předchozích značně liší. Dalším velkým 

rozdílem oproti ostatním je použití slinutého karbidu jako řezného materiálu. 

Vlastnosti slinutého karbidu dovolují zvýšení řezných parametrů oproti zatím 

používané rychlořezné oceli. To vede ke snížení obráběcích časů. Použitím 

slinutého karbidu se zvýší i životnost nástrojů. Na výrobu všech drážek je opat 

potřeba sady nástrojů. 

Výrazné navýšení řezných parametrů se promítne i do výrobních časů,     

a to snížením potřebné doby výroby drážky. Pro výpočet výrobních časů je 

stejně jako v předchozích případech použit vztah 5.1. Časy jsou v tabulce 7.3. 

Výsledné časy jsou v některých případech téměř o 20 minut kratší v porovnání 

s předchozími způsoby výroby. Čas potřebný na výrobu celého rotoru je pouze 

o cca 60 minut delší než je potřeba na dokončovací operaci nástroji „B“. 

Úspora času je tedy velmi výrazná. 

 

Tab. 7.3 Výrobní časy drážky v minutách 

 Drážka 1. typu Drážka 2. typu 

Operace 1 0,72 1,12 
Operace 2 1,00 1,55 
Operace 3 0,57 0,90 
Operace 4 0,37 0,58 

Čas celkem 2,66 4,15 

 

Tab. 7.9. Výsledné časy [min] 

Drážky 1. typu 156,94 
Drážky 2. typu 211,65 

Celkový čas 368,59 

 

Použití strategie firmy „C“ se tedy jeví jako velmi výhodné, ale i zde se 

vyskytují problémy, které zatím omezují použití tohoto způsobu výroby v praxi. 

Hlavní důvodem, proč není tato varianta použita, je problém s upínáním rotoru 

hřídele během obrábění drážek. Rotor je velmi rozměrný obrobek a tak i jeho 

upínání sebou nese určité problémy. Rotor je položen na válcových rolnách    
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a upnut do polohovacího zařízení. Tuhost upnutí i přes velké rozměry obrobku 

není ideální. Právě nedostatečná tuhost upnutí velmi omezuje použití řezných 

nástrojů ze slinutého karbidu. Během obrábění dochází ke chvění, právě 

z důvodu nedostatečné tuhosti upnutí a mohlo by dojít ke zničení křehkého 

nástroje ze slinutého karbidu nebo k nepřesné výrobě.  

Dalším omezujícím faktorem je dokonalé zajištění axiálního posunutí 

rotoru během obrábění. V případě špatného zajištění tohoto posunutí je 

vyrobená drážka nepoužitelná a jedná se o neshodný výrobek. Celý rotor je 

tak nepoužitelný. Protože se jedná o jednu z nejdražších částí turbíny, není 

výroba neshodných drážek možná. Axiální posunutí tak neumožňuje využít 

plný výkon nástrojů ze slinutého karbidu. 

Protože jsou všechny nástroje od všech výrobců vyráběny stejnou 

technologii, tj. lisováním prášků požadovaného složení, nebude rozdíl v ceně 

příliš velký. Hlavním omezením bude tuhost upnutí a eliminace chvění při 

obrábění 
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8  TECHNICKO EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

 

Při výpočtu nákladů na výrobu drážky není uvažována výroba odlehčení. 

Nemá vliv na konečné porovnání tvarových nástrojů. Ekonomické hodnocení 

je řešeno pomocí hodinové sazby stroje. Hodinová sazba, se kterou je 

počítáno, neodpovídá skutečné hodinové sazbě stroje z důvodu utajení této 

informace. Je volena fiktivní hodinová sazba stroje 800 Kč.hod-1. Výroba 

drážek probíhá u obou výrobců na stejném stroji, hodinová sazba stroje je tedy 

pro oba stejná. Vedle hodinové sazby je třeba uvažovat i cenu nástrojů           

a samozřejmě čas potřebný na výrobu drážek.  

Jestliže porovnáme výrobní náklady bez přihlédnutí k cenám nástrojům, 

tj. hodinové výrobní časy vynásobíme hodinovou sazbou stroje, podle vztahu 

8.1 a budeme – li jako porovnávací uvažovat náklady u výrobce „A“ získáme 

hodnoty uvedené v tabulce 8.1.  

01. � 02- 
+,-
60  (8.1) 

Při použití nástrojů „B“ ušetříme při hrubování 57 % a při dokončování 

66,4 % nákladů „A“. Celková úspora oproti „A“ pak činí 61,2 %. Úspora peněz 

je u „B“ výrazná. Tyto hodnoty odpovídají zvolené fiktivní hodinové sazbě      

800 Kč.hod-1. 

Tab. 8.1 Náklady bez uvažování ceny nástrojů v Kč 

  „A“ „B“ 

Hrubování 16168 6929 
Dokončovaní 12183 4095 

Cekem 28351 11024 

 

Pokud k těmto hodnotám přičteme ceny nástrojů budou stále výhodnější 

nástroje „B“ i když celková výhoda je nižší. Hrubovací operace pomocí těchto 

nástrojů je cca o 2,5 % nákladnější než konkurence. Dokončování je již            

o výrazných 54 % levnější. Celkové cenové zvýhodnění „B“ oproti „A“ činí       

23,7 %. Další a neméně důležitou výhodou těchto nástrojů a celého tohoto 

způsobu výroby je výrazná úspora času a to přesně 1299,5 min což odpovídá 

21,66 hod. Celkové časy se snížily z 2126,3 min u „A“  na 826,8 min u „B“. Při 

uvažování 7,5 hodinové směny dosáhneme úspory téměř tří směn. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo porovnání speciálních tvarových nástrojů na výrobu 

axiálních stromečkových drážek v rotoru parní turbíny. Přesto že si 

porovnávané nástroje byly velmi podobné a dosáhly stejného konečného 

výsledku, průběh výroby a cena, za kterou bylo výsledku dosaženo, se 

výrazně liší.  

Nástroje lze srovnávat v mnoha parametrech. V tomto případě byly 

vybrány následující parametry, jako nástrojový materiál, povlakování, řezné 

podmínky, čas obrábění, způsob výroby drážky a ekonomická náročnost. Ve 

všech sledovaných parametrech byly nástroje „B“ stejně dobré nebo lepší jako 

nástroje „A“.  

Nástrojový materiál je pro oba výrobce velmi podobný. V obou případech 

je použita vysoce výkonná rychlořezná ocel. Výroba nástrojů a povlak nástrojů 

je pro oba zmíněné výrobce stejný. Největší rozdíly jsou v řezných 

parametrech a s tím související i výsledné výrobní časy drážek a v pořizovací 

ceně nástrojů. Posuv na zub je pro obě strategie výrazně vyšší u „B“. Posuv 

na zub je u hrubování o 63 % a u dokončování dokonce o 72 % vyšší. Tento 

parametr má výrazný vliv na konečný čas obrábění. Proto bylo použitím 

nástrojů „B“ dosaženo výrazné časové úspory. Došlo k úspoře 61,1 % času 

oproti „A“. Celkové časy byly sníženy z 2126,3 min u „A“ na 826,8 min u „B“. 

Což odpovídá úspoře času 1299,5 min (21,66 hod). Další výhodou nástrojů „B“  

je jejich pořizovací cena, která je o 22 % nižší. Rozdíly jsou i v použité strategii 

při výrobě drážek.  

Celkové srovnání nástrojů tedy vyšlo lépe pro nástroje a strategie 

obrábění „B“. Hlavní výhody tj. pořizovací cena a výrobní časy jsou na straně 

„B“, které jsou na výrobu drážek vhodnější než „A“ a lze je tedy pro výrobu 

drážek doporučit. 

Alternativa výroby závěsů pomocí třetí možnosti firmy „C“ je zatím ve fázi 

zkoušek, ale v případě úspěchu je tato varianta ze všech tří popsaných 

výrazně nejlepší ve všech parametrech. Zkrátí se výrobní časy, sníží se počet 

potřebných nástrojů a pořizovací cena je také nižší než předchozí varianty. 

Snížení výrobního času použitím těchto nástrojů a strategie je velmi 
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významné. Oproti „B“ je úspora 55,4 % času. Ve srovnání s „A“ je rozdíl 

dokonce 82,7 %. Tyto rozdíly mohou být v praxi nižší, protože nástroje „C“ 

musí podstoupit zkoušku, zda jsou za daných podmínek schopny dosáhnout 

uváděných řezných parametrů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
A 
AN 
 
AT 

[%]  tažnost 
práce potřebná na chod 
napáječky 
práce parní turbíny 

CN [Kč] cena nástrojů 

Df [mm] průměr frézy 

F [N]  odstředivá síla 
H [m]  celková výška turbíny 
KV [J]  nárazová práce 
L [m]  délka rámu turbíny 
LC [mm] celková délka pohybu nástroje 
Fp [m2]  průběžná plocha 

Lš, Lz [mm]  pracovní délka drážky 

NBC [Kč] náklady bez zahrnutí cen 
nástrojů 

NHS [Kč.hod-1] hodinová sazba stroje 

NSC [Kč] náklady se zahrnutím cen 
nástrojů 

P1, P2 [mm]  přídavek na dokončení 

PVD  fyzikální nanášení 
povrchových vrstev 

QG 
 
QK 
 
Qo 
Qp 

[J] 
 
[J] 
 
[J] 
[J] 

teplo přivedené to parního 
generátoru 
teplo odvedené v 
kondenzátoru 
odvedené teplo 
teplo dodané přehřívači 

Qpř [J]  přivedené teplo 

R [mm]  poloměr drážky 
Rm [MPa]  mez pevnosti v tahu 

Rm  [MPa]  pevnost v tahu 

Rp0,2 [MPa]  mez kluzu v tahu 

T  [°C]  teplota 
W [m]  šířka rámu turbíny 
Z [%]  kontrakce 
bnš, bpš, bnz, bpz [mm]  bezpečná vzdálenost nástroje 

od obrobku 
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bš, bz [mm]  kótovaná délka drážky  

c  [m.s-1] rychlost páry 

fz [mm] posuv na zub 

i [-] počet záběrů 
lnš, lnz [mm] náběh  
lpš, lpz [mm]  přeběh  

lš, lz  [mm]  délka drážky 

m [kg] hmotnost 
mp [kg.s-1]  hmotnostní průtok 

n [min-1] otáčky 

r [mm]  poloměr rotace 
s [J.K-1]  entropie 

tAS [min] strojní čas 

u [m.s-1]  střední obvodová rychlost 

vc [m.min-1] řezná rychlost 

vf [mm.min-1] posuvová rychlost 

x [-]  rychlostní poměr 
α [°]  úhel sklonění drážky 
β [°]  úhel oblouku 
βn  [°]  úhel náběhu 

βp [°]  úhel přeběhu 

∆i [J.kg-1] entalpický spád 

ρ [kg.m-3]  měrná hmotnost 

ω [rad.s-1]  úhlová rychlost 
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