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ABSTRAKT 

Tato bakalá ská práce se zabývá bezt ískovou dokončovací metodou válečkováním. 
Obsahuje základní popis metody válečkování, p ehled nástroj , zm ny a vynálezy 
v konstrukci nástroj  a moderní trendy ve válečkování. Záv r tvo í ekonomické 
zhodnocení.  

Klíčová slova 

válečkování, hlazení povrch , zpevn ní povrch , kalibrace povrch , válečkovací nástroje 

. 

 

ABSTRACT  
This bachelor work deals with chipless utilization method of roller brushing. It includes 

basic description methods of roll brushing, overview of tools, changes and innovations in 

tool design and modern trends in rolling. Conclusion deals with the economic evaluation. 
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Rolling, surface smoothing, surface hardening, surface calibration, roller-burnishing tools 
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ÚVOD 

Ve strojírenství se pro dokončovací operace požívá mnoho r zných technologii. Mezi 
které pat í nap íklad: broušení, lapování, brokování, válečkování, superfinišování, 
honování, atd. Tyto technologie zvyšují jakost povrchu a tím umožňují v tší spolehlivost a 
efektivitu výsledných za ízení. 

Válečkovací metoda je jedna z významných dokončovacích operací, která prochází 
významným rozvojem. Válečkovací nástroje zlepšují svoji konstrukci a tím umožňují 
významné zlepšení v produktivit  práce.  

Válečkování je dokončovací metoda obráb ní, která zlepšuje kvalitu povrchu, aniž by 
docházelo k úb ru materiálu. Povrchy ošet ený tímto postupem se vyznačují vysokou 

p esností a kvalitou povrchu. Podstata této metody spočívá v p itlačení tvá ecího t lesa 
k povrchu součásti. Tvá ecí prvek vyvíjí tlak p ekračující mez kluzu materiálu a tím 
p esouvá materiál z vrcholk  nerovností do rýh mezi nimi.  

Válečkovací technologii lze použít na velké v tšin  stroj , ať už se jedná o obyčejné 
soustruhy či frézky, tak speciální stroje jako jsou nap . karuselové soustruhy. Opracovávat 
lze jak plochy vn jší tak vnit ní. Na obrázku 1 je ukázka rozdílu mezi povrchem 
válečkovaným a neválečkovaným. 

 

 

 

 

Obr. 1 Ukázka rozdílu mezi neválečkovaným a válečkovaným povrchem [4] 
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1 METODY VÁLEČKOVÁNÍ  

1.1 Podstata válečkování 
Válečkování je bezt ísková forma obráb ní, p i které se vtlačuje tvrdší t leso 

Ěváleček, kulička, hnací trně do p edem p ipraveného t ískov  obráb ného Ěsoustružení, 
vystružování, apod.ě povrchu obrobku. Tato dokončovací metoda má za účel zlepšit kvalitu 
povrchu. Drsnost povrchu po válečkování se m že zlepšit až na 0,1 µm. P i válečkování 
vzniká díky tlaku tvrdé části nástroje tlakové pnutí, které má za následek plastickou 
deformaci na povrchu součásti. Vrcholy mikro nerovností jsou deformovány tak aby 
materiál zaplnily prohlubn  mezi nimi. Materiál se posouvá po skluzových rovinách. 
[1,2,3] 

 

 

Obr. 1.1 Schématické zm n objemu a geometrie p i válečkování. [7] 

 

1.2 Technologické metody válečkování 
Technologické metody válečkování se volí podle požadavk , které má splňovat plocha 

po dokončení operace.  
 Vyhlazení povrchu obrobku Ěsnížení výšky mikronerovností po p edcházejícím 

obráb níě 
 Zpevn ní povrchové vrstvy obrobku Ědosažení vyšší tvrdosti, pevnosti a meze 

únavyě 
 Kalibrace rozm r  obrobku Ězískání požadovaných úchylek polohy, tvaru a 

rozm ruě 
Uvedené zm ny na povrchu obrobku se neprojevují samostatn , ale nastává určitý 

p esah. Nap íklad p i užití válečkování pro vyhlazení povrchu, se projeví jak kalibrace i 

zpevňování. Vedlejší účinky válečkování jsou ve velké mí e žádoucí. [1,2] 
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1.2.1 Hlazení povrchu obrobku 

 

Významným účinkem p i použití technologie válečkování je vyhlazení povrchové 
vrstvy obrobku a tím snížení mikronerovností poz stalých po p edchozím obráb ní.  
Objemové a geometrické zm ny dosažené p i plastické deformaci za studena vznikají díky 
tlaku zp sobeným tvá ecím nástrojem na povrch součásti. 

Na obrázku 1.2 jsou znázorn ny profily drsnosti povrchu po obráb ní a po 
válečkování. Je vid t výrazný rozdíl. Nosný podíl se také liší a to tím že u válečkovací 
metody je výrazn  vyšší nežli u t ískové formy obráb ní. 

V tabulce 1.1 jsou zapsány nosné podíly a drsnosti povrch  p i r zných zp sobech 
opracování obrobk . 

 

Obr. 1.2 Charakteristický tvar skutečných profil  drsnosti ploch a nosné k ivky t chto ploch [1] 

a) plochy obrobené t ískov   

b) plochy válečkované 

 

Konečná drsnost válečkované plochy je závislá na n kolika činitelích a podmínkách: 

 počáteční drsnost povrchu a tvar mikronerovností po p edchozím zpracování, 

 mechanické vlastnosti materiálu, 

 velikost vyvinutého tlaku mezi válečkem a povrchem, 

 pracovní posuv válečkovacího nástroje, 

 tvar a kvalita plochy válečkovacího nástroje, 

 rychlost válečkování, 

 zp sob chlazení a mazání, 
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Tab. 1.1 Velikost nosného podílu p i r zných technologiích obráb ní [1] 

)půso  o rá ě í Drs ost Ra µ  Nos ý podíl %  

hru é soustruže í a vrtá í  až  10 

soustruže í a čisto ,  až  25 

je é soustruže í a soustruže í  až  40 

rouše í a čisto ,  až ,  40 

je é rouše í, ho ová í, lapová í ,  až ,  80 

superfi išová í ,  až ,  90 

válečková í ,  až ,   až  

 

V tabulce 1.2 jsou uvedeny drsnosti povrch  dosažené za pomoci dokončovacích 
metod.  

Tab. 1.2 Drsnosti ploch p i r zných technologiích dokončování [1] 

Doko čova í etoda Drs ost Ra µ  

válečková í ,  až ,8 

leště í ,  až ,  

ho ová í ,  až ,  

lapová í ,  až ,  

rouše í ,  až ,  

vystružová í ,  až ,  

vyvrtává í ,  až ,  

soustruže í + s irková í  až ,  

soustruže í 1,6 

 

1.2.2 Zpevn ní povrchové vrstvy obrobku 

Tato metoda intenzivn  zpevňuje povrch strojní součásti. Dochází k mechanickým 
zm nám do hloubky až n kolika milimetr . Do zpevn né vrstvy se vnesou p íznivá tlaková 
pnutí, která zabraňují vzniku koroze, ší ení trhlin a snižují vliv mikrovrub . 
 

Na obrázku 1.3 je vid t závislost pr b hu tvrdosti povrchu na hloubce. Díky 
válečkování lze zvýšit tvrdost povrchu o 20 až 100% n kdy i více. [1] 
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Obr.1.3 Charakteristický pr b h tvrdosti povrchu v závislosti na hloubce [1] 

 

1.2.3 Kalibrace rozm r  

Touto metodou se snažíme dosáhnout požadovaných úchylek polohy, tvaru, a 
p edepsané tolerance rozm r . 

Metodu kalibrování válečkováním používáme v tšinou u sériové nebo hromadné 
výroby. Je nutno zajistit lepší technologické podmínky oproti dv ma p edcházejícím 
metodám. Se ízení stroje musí být p esné a pracovní podmínky konstantní. D ležitá je též 
tuhost stroje. Technologie klade zvýšené nároky na kvalitu polotovar  p ed válečkováním. 
[1] 

 

 

Obr. 1.4 Schéma kalibrace plochy s úchylkami p ímosti 

Rz1 výchozí drsnost plochy, D1 výchozí pr m r, D2 pr m r po válečkování 
∆d hodnota stlačené plochy Ěkalibraceě [1] 
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1.3  Zp sob p sobení tvářecí síly při válečkování 
Jednotlivé metody válečkování se vzájemn  odlišují časovým pr b hem velikosti a 

tvá ecí síly, která p sobí na povrch zpracovávané součásti. Jsou dv  základní metody a to 
statické válečkování a dynamické válečkování. 
1.3.1  Metoda statického válečkování 

P i statickém válečkování je tvá ecí prvek v neustálém kontaktu s tvá eným 
povrchem. Velikost tvá ecí síly muže být jak konstantní tak prom nlivá. Tvá ecí síla je 
vyvozena za pomoci pružiny nebo hydraulicky. Na obrázku je vid t schéma statického 
válečkování s konstantním pr b hem tvá ecí síly.  

 

Obr.1.5 Schéma statického válečkování vn jší válcové plochy  

se stálým pr b hem síly F Ěs – posuv nástrojeě [1] 

  1.3.2 Metoda dynamického válečkování 
Metoda dynamického válečkování se v n kolika d ležitých ohledech liší od statické 

metody. Jedním z hlavní rozdíl  je ten, že tvá ecí prvek není v nep etržitém kontaktu 
s tvá enou součástí. K dotyku dochází na krátký okamžik a za vysoké rychlosti. 
Dynamické válečkování lze p irovnat k tvá ení rázem. D ležitým parametrem p i této 
metod  je frekvence s jakou dopadá tvá ecí prvek na pbráb nou součást. 

Dynamické válečkování se využívá zvlášt  pro hlazení a zpevňování povrchu, a to 
z d vodu dosažení velké hloubky zpevn ní materiálu p i menším statickém zatížení 
válečkované součásti i za ízení stroje. [1] 

 

Obr.1.6 Nástroj pro dynamické válečkování [5] 
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2 VůRIůNTY VÁLEČKOVůCÍCH NÁSTROJ   

 

Válečkovací nástroje lze d lit podle plochy na  kterou jsou použity, nebo typu válečku: 

 Nástroje pro vn jší válečkování válcových ploch, 

 Nástroje pro vnit ní válečkování válcových ploch, 

 Nástroje pro válečkování rovných ploch, 

 Jedno válečkové nástroje, 

 Modulární válečkovací nástroje, 

 Diamantové válečkovací nástroje, 

 Hydrostatické válečkovací nástroje, 
 

Válečkovací nástroje se také d lí podle tvá ecích t lísek do t í skupin: 

 Tvá ecí t líska nesená na st edovém čepu Ěkotouče, kuličky, válečky, kladkyě 

 obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Tvá ecí t líska nesená na st edovém čepu [1] 

 Tvá ecí t líska odvalující se po vodící dráze Ěsoudečky, kuličky, válečky, kuželíkyě 

obr. 2.2. 

 

Obr.2.2 Tvá ecí t líska odvalujícíse po vodící dráze [1] 

 Tvá ecí t líska zmín ná v p edchozích skupinách použitá pro dynamické 
válečkování a hladícím válečkování. 

2.1 Válečkovací nástroje pro vn jší válcové plochy 

Pro válečkování vn jších válcových ploch je možné využít nástroje s jedním nebo 
více válečky. Na obrázku 2.3 je vid t dynamický válečkovací nástroj s ukázkou výsledku 
válečkovací operace.  Vn jší válečkování lze provád t u součástek od pr m ru 1 mm. Pro 

mazání se používá emulze nebo olej. 



 

 

 
FSI VUT BůKůLÁ SKÁ PRÁCE List 16 

 

 

 

Obr. 2.3 Vn jší válečkovací nástroj s ukázkou výsledku válečkování [4] 

2.2 Válečkovací nástroje pro vnitřní válcové plochy  

P i volb  nástroje pro vnit ní válcové plochy zaleží na pr chodnosti díry. Nástroje 
pro slepé a pr chozí díry se liší. Na obrázku 2.4 je vid t rozdíl mezi nástrojem pro slepou a 
pr chozí otvor. [1] 

 

 

Obr.2.4 Válečkovací nástroje Superoll pro vnit ní díry slepé (vpravo) a pr chozí (vlevo) [8] 
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2.3 Válečkovací nástroje pro rovné plochy 

Rovinné plochy, u kterých je požadována malá drsnost povrchu se nejčast ji 
dokončují za pomoci metod jako je broušení. P i použití metody válečkování dosáhneme 
krom  velmi dobré jakosti povrchu také jeho zpevn ní. Povrch získá vyší ot ruvzdornost. 
Na obrázku 2.4 je ukázka válečkovacího nástroje pro rovné plochy a obrázku 2.5 je 
znázorn no jeho upnutí na frézce. [1] 

 

Obr.2.4 Válečkovací nástroj Superoll pro rovné povrchy[8] 

 

Obr. 2.5 Válečkvací nástroj upnutý na frézce [8] 

2.4 Jednoválečkové nástroje 

Tyto nástroje pat í mezi statické a používají se na opracování vn jších i vnit ních ploch. 
Nástroje mohou být osazeny více než jedním válečkem, ale v záb ru je vždy jen jeden. Na 

obrázku 2.6 se nachází ukázka jednoválečkových nástroj . 
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Obr.2.6 Jednoválečkový nástroj [8] 

2.5 Modulární válečkové nástroje 

Modulární nástroje mají proti p edchozím nástroj m n kolik výhod. Mohou 
válečkovat jak vn jší tak vnit ní plochy díky odnímatelné hlav . Na obrázku 2.6 je vid t 
modulární nástroj s možností nastavení hlavy v úhlu 45° nebo 90°. 
 

 

Obr. 2.7 Modulární válečkovací nástroj [5] 

2.6 Diamantové válečkovací nástroje 

Diamantové válečkovací nástroje umožňují opracovávat tvrdé materiály do 60 
HRC. Tyto nástroje se používají jak na vn jší tak vnit ní ploch. Diamantové nástroje mají 
velmi vysokou životnost, po opot ebení se p ebrušuje anebo vym ňuje pouze špička. 
Diamantová špička musí být odpružená.  Na obrázku 2.Ř je ukázka variabilního 
diamantového nástroje, umožňujícího nastavení hlavy ve 240% a opracování materiál  až 
do 60 HRC. [4] 
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Obr. 2.Ř Variabilní diamantový nástroj pro opracování povrch  [4] 

 

2.7 Hydrostatické válečkovací nástroje 

 Hydrostatické válečkovací nástroje se liší od p edchozích nástroj  tím, že tvá ecí 
síla p sobící na kuličku je vyvolána tlakem kapaliny. Sílu tlačící tvá ecí prvek k ploše 
obrobku lze regulovat tlakem emulze. Další výhodou hydrostatického válečkování je nízké 
t ení vyvolané hydrostatickým ložiskem, které umožňuje pohyb kuličky ve všech sm rech 
za vysokých rychlostí. Materiály, které je možné obráb t tímto nástrojem, mohou mít 
tvrdost až 65 HRC. Na obrázku 2.ř je ukázka nástroje a plochy kterou je možno opracovat 
tímto nástrojem. [9,10] 

 

 

Obr. 2.ř Ukázka hydrostatického nástroje [9] 
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3 VÝVOJ VÁLEČKOVůCÍCH NÁSTROJ  

Válečkovací nástroj prošel mnoha úpravami, aby lépe odpovídal možnostem a 
požadavk m jednotlivých metod a stroj . Moderní nástroje jsou mnohem sofistikovan jší a 
výkonn jší než jejich p edch dci.  
3.1 Přípravek na válečkování vnitřních válcových st n t les (1963) 

Vynálezce: Ing. Bo ivoj Volný 

Nástroj na obrázku 3.1 je konstruován tak aby jej bylo možno použít v nožových 
hlavách vyvrtávacích a karuselových soustruh . Tento nástroj eší problém požadované 
hladkosti a zpevn ní povrchu v kusové výrob  velkých součástí. Výrazným zp sobem šet í 
čas. V tabule 3.1 jsou zapsány jednotlivé části a dílce nástroje. [11] 

 

Obr. 3.1 P ípravek na válečkování vnit ních válcových st n t les [11] 

Tab. 3.1 Seznam díl  a částí nástroje [11] 

Číslo Díl e o část ástroje Číslo Díl e o část ástroje 

1 tělo ástroje 7 stavě í šrou  s drážkova ou hlavi í 
2 vol ě otoč á válečkova í kladka 8 zajišťova í kolík 

2a vol ě otoč á válečkova í kladka 9 vložka 

3 kluz ě ulože é os é s ykadlo 10 pouzdro 

4 pero 11 čep stavě ího šrou u 

5 pruži a 12 ati e stavě ího šrou u 

6 závitová část   
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3.2 Sdružený nástroj pro opracování a zpevn ní povrchu otvor  (1969) 

Vynálezci: ing. Zdenek Špeta, Josef T ma, František Soukup, Josef Sedlecký 

Tento nástroj sdružuje jemné opracování a následné zpevn ní otvor . Výhodou 
tohoto nástroje je sloučení loupacího výstružníku s válečkovací hlavou. V p ední části 
nástroje se nachází vým nný loupací výstružník za níž se nachází v ose vým nná 
válečkovací hlava. Nástroj obsahuje vlastní vedení chladícího a mazacího media. Díky 
vým nným hlavám slouží držák pro celou sadu. Na obrázku 3.2 je vid t nástroj a v tabulce 

3.2 jsou vyjmenovány jednotlivé díly a části. [12] 

 

 

  

Obr. 3.2 Sdružený nástroj pro opracování a zpevn ní povrchu otvor [12] 

Tab. 3.2 Seznam díl  a částí nástroje [12] 

Číslo Díl e o části ástroje 

1 loupa í výstruž ík 

2 držák 

3 kroužek 

4 klec 

5 válečky 

6 vede í hlad. A az. kapali y 

´ přívod hlad. A az. kapali y 

7 pero 

8 šroub 

9 pryžová podložka 

10 podložka 
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3.3 Nástroj pro statické válečkování strojních součástí (1979) 

Vynálezci: ing. Ji í Vajskebr, ing. Jaromír Čubr, ing. Zden k Špeta 

Tento nástroj na obrázku 3.3 zlepšuje účinnost tím, že spojuje účinky tlaku a 
částečného smyku tvá ecího elementu po povrchu válečkované součásti. Princip nástroje 
spočívá v tom, že na podélné ose otáčení tvá ecích kotouč  jsou pevn  uložena p evodová 
kola. Tyto kola zabírají se t etím p evodovým kolem, které slouží k p enosu otáček mezi 
tvá ecími válečky se zvoleným p evodovým pom rem a shodným smyslem otáčení. 
Tvá ecí válečky nemusejí mít stejnou velikost. Pomocí p evodových kol mohu nastavit 
pom r: i=1 nebo i≠1. Jednotlivé části nástroje jsou zapsány v tabulce 3.3.[13] 

 

 

Obr. 3.3 Nástroj pro statické válečkování strojních součástí [13] 

 

Tab. 3.3 Seznam díl  a částí nástroje [13] 

Číslo Díl e o část ástroje Číslo Díl e o část ástroje 

1 tváře í kotouč 6 nos é těleso 

2 tváře í kotouč 7 upí a í držák 

3 ozu e é kolo 8 pruž é sile t loky 

4 ozu e é kolo 9 ej hova ý čísli ový ú hylko ěr 

5 ozu e é kolo 10 spojova í tyč 
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3.4 Zařízení pro válečkování rovinných ploch (1980) 

Vynálezci ing. Bo ivoj Volný, Zden k Krhánek, JUDr. Jaromír Volný 

Nástroj na obrázku 3.4 se upíná na frézovací a vyvrtávací stroje. T lo nástroje je 
tvo eno kuželovou stopkou s pružn  uloženým válečkovacím elementem. Jednotlivé části 
nástroje jsou zapsány do tabulky 3.4.  

Účelem nástroje je zlepšení jakosti povrchu válečkováné součásti. Toho je 
dosaženo pomocí mezi kruhové pružné podložky, na které je uložen op rný kroužek. V 

čele protilehlém k ploše dosedající na podložku je vytvo ena ob žná dráha kuliček, jejichž 
polohu zajištuje vedení v kleci. Klec je spojena s ložiskem nasazeném na spodní konec 
táhla. 

Výhodou tohoto nástroje na rovinné plochy oproti d íve používaným ešením je to, 
že se namísto obvykle používaných kladek, používají jako tvá ecí prvky kuličky. Kuličky 
jsou normalizované a dají se snadno vyt ídit v pot ebné toleranci. Dotyková plocha mezi 
tvá ecím prvkem a povrchem je malá a tím se redukuje pot ebná p ítlačná síla. Díky menší 
síle je také menší zatížení na v etenu stroje. [14] 

 

Obr. 3.4 Nástroj pro válečkování čelních ploch [14] 

Tab. 3.4 Seznam díl  a částí nástroje [14] 

Číslo Díl e o část ástroje Číslo Díl e o část ástroje 

1 tělo ástroje 7 závlačka 

2 kuličky 8 podložka 

3 opěr ý kroužek 9 pruži a 

4 ezikruhová pruž á podložka 10 táhlo 

5 klec 11 válečkova é plo ha 

6 ložisko   
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3.5 Zařízení na válečkování přechodových rádius  (1982) 

Vynálezci: ing. Bo ivoj Volný, JUDr. Jaromír Volný, Josef Raujdus 

Účelem nástroje na válečkování p echodových rádius  je zvýšit únavovou pevnost 

u hmotných a rozm rných dílc . U značn  namáhaných dílc  se p echodová oblasti vytvá í 
p edp tí a tím se významn  ovlivní únavová pevnost v kritickém pr ezu. Válečkování lze 
použít pouze u p echod , které mají souvislí kruhový tvar nap . u sazených h ídel . U 
nepravidelných p echod  se používá metoda temování nebo otryskávání. Nevýhodou 
posledních dvou metod je obtížnost udržení tloušťky a rovnom rnosti zpevn ní povrchové 
vrstvy.  Temování ani otryskávání nedosahuje hladkosti povrchu pro detekci únavových 
trhlin. 

Podstatou nástroje na obrázku 3.5 je tvá ecí kladka opat ená na jedné stran  
náb hovým kuželem, který je uložen na otočném čepu upevn ném v hlavici. Tato hlavice 

je uložena posuvn  a staviteln  v drážce, která se nachází radiáln  na čele trnu 

s nástrojovým kuželem. Osy čepu i trnu jsou rovnob žné. Jednotlivé části nástroje jsou 
zapsány v tabulce 3.5. [15] 

 

 

Obr. 3.5 Nástroj pro válečkování p echodových rádius  [15] 
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Tab. 3.5 Seznam díl  a částí nástroje [15] 

Číslo Díl e o část ástroje 

1 trn 

2 hlavice 

3 tváře í kladka 

4 čep 

6 zajišťova í šrou y 

7 o rá ě ý kus 

8 osa 

11 ástrojový kužel 
12 radiál í drážka 

31 á ěhový kužel 
32 á ěhový kužel 
33 a uloid í plocha 

51 Přestavova í šrou  

52 čepová ati e 

71 pře hodový rádius 

3.6 Nástroj pro statické válečkování rotačních ploch (1984) 

Vynálezci: ing. Jaromír Čubr, ing. Josef Šedivý 

Nástroj se skládá z tvá ecích kouč  uložených na pracovních čepech, které jsou 
planetov  uspo ádány po obvodu nosiče, jenž je tvo en unášečem a pouzdry. 

Rotační části a rozm rné čepy umíst né na v tších dílcích ať již rotačního či 
nerotačního charakteru by nebylo možno brousit bez speciálního za ízení. Z toho d vodu 
se zpravidla opracovávali smirkováním. Tato metoda je ale málo efektivní.  

Nástroj na obrázku 3.6 je konstruován z tvá ecích kladek, jenž jsou excentricky a 
otočn  uloženy na čepy upevn ném v pouzd e, které je krakorcovit  vetknuté do unášeče. 
Volné konce pouzder jsou propojeny za pomoci obruče. 

Rotace výst edných čep  vzhledem k pouzdr m je možno v malém rozsahu m nit 
rozm r i p ítlak tvá ecích element . Pouzdra, která jsou propojena obručí, jejíž pružná 
deformace vyvolává p ítlak tvá ecích element  na p edm t. Reakce z tvá ecích kotouč  se 
p enáší do obruče a tím se vzájemn  eliminují. Díky tomu je v eteno mén  namáháno. 
Všechny části nástroje jsou zaznamenány v tabulce 3.6.  [16] 
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Obr.3.6 Nákres nástroje pro statické válečkování rotačních ploch[16] 

 

Tab. 3.6 Seznam díl  a částí nástroje [16] 

Číslo Díl e o část ástroje 

1 společ ý osič 

2 tváře í kladky 

3 os é čepy 

4 pruž á o ruč 

5 šrou  

6 klešti a 

11 u ášeče 

12 pouzdra 

3.7 Dynamická válečkovací hlava zejména pro válečkování nepr chozích otvor  

(1985) 

Vynálezce: ing. Svatopluk Škobrtal 
Tento nástroj je vhodný pro dokončovací operaci válečkování nepr chozích d r 

zejména válc . Doposud používané válečkovací hlavy používají princip, ve kterém tvá ecí 
t lesa nap . válečky se odvalují po válcovém nebo kuželovém povrchu.  

Nevýhodou v tšiny tehdy známých dynamických válečkovacích hlav používaných 
k zušlecht ní vnit ních válcových ploch je jejich určení k opracování vnit ních ploch 
pr chozích otvor . Další nevýhodou byla skutečnost, že se vyráb ly v tšinou jako pevné, 
bez možnosti zm ny pracovního pr m ru válečkování. V p ípad , že byli možností zm ny 
pr m ru vybaveny, nástroj se stal velice složitý a náročný na výrobu. Pevná konstrukce 
hlav neumožňovala pracovní pohyb jen v jednom sm ru, čímž vznikal problém s odvodem 

mikro t ísek.  
Uvedené nevýhody pomáhá ešit válečkovací hlava na obr. 3.7  S popsanými díly a 

částmi v tab. 3.7. Zm na na tomto nástroji spočívá v to, že tvá ecí t líska nekruhového 
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pr ezu obr. 3.8 se odvalují po kruhové válečkové dráze a tím zp sobují dynamické rázy 
p sobící na povrch. Tvá ecí t líska jsou axiáln  posouvána sm rem pohybu nástroje, díky 
pružnému op rnému kruhu čímž dochází pouze k odvalování t lísek. Výsledkem je velice 
kvalitní povrch. D ležitým p ínosem dynamické válečkovací hlavy je vyšší životnost 
nástroje i spolehlivost, nižší výrobní náročnost. [17] 

 

Obr. 3.7 Dynamická válečkovací hlava nepr chozích otvor  [17] 

 

Obr. 3.8  Tvá ecí t lísko [17] 

Tab. 3.7 [17] 

Číslo Díl e o část ástroje Číslo Díl e o část ástroje 

1 tělo ástroje 9 pruž á podložka 

2 á oj válečkova é dráhy 10 pruž ý opěr ý kruh 

3 kruhová válečková dráha 11 ložisko 

4 prů ěr 12 ložisko 

5 prů ěr 13 plocha 

6 koš tváře í h tělísek 14 těleso vál e 

7 tváře í tělíska 15 tváře á plo ha 

8 opěr ý kus   
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4 MODERNÍ TRENDY V KONSTRUKCI VÁLEČKOVůCÍCH 
NÁSTROJ  

  Dokončovací metoda válečkování zvyšuje svoji d ležitost tím, že dokáže 
plnohodnotn  nahradit v tšinu ostatních dokončovacích metod. 
 Mezi nejvíce se rozvíjející válčkovací nástroje pat í hydrostatické. Tyto nástroje 
vyvolávají tlak na tvá ecí prvek, kterým je kulička za pomoci tlaku kapaliny. Tvá ecí sílu 
lze regulovat tlakem použité tekutiny, kterou je ve v tšin  p ípad  emulze. Složení emulze 
tvo í 3–Ř% oleje rozpušt ného ve vod . Na obrázku 4.1 je znázorn n hydrostatický 
válečkovací nástroj. Tekutina, která ho maže a chladí je vyobrazena za pomoci šipek. Na 

obrázku 4.2 jsou ukázány dva p ípady použití hydrostatických nástroj  na vn jší a vnit ní 
plochy 

Hydrostatické nástroje mají n kolik výhod: 

 tvá ecí t leso Ěkuličkaě se muže pohybovat ve všech sm rech, 

 nástroj vyniká dlouhou životností a snadnou údržbou, 

 tvá ecí síla je konstantní úm rná tlaku tekutiny, 

 kapalina tryská okolo tvá ecího prvku, a tím snižuje t ení a chladí nástroj i plochu 

obrobku, 

Mezi p ední výrobce a inovátory hydrostatických nástroj  pat í tyto firmy: Ecoroll, 
Molart a Lambda Technologies Grup. [9,10] 

 

Obr. 4.1 Schéma hydrostatického nástroje [9] 

 

Obr. 4.2 Ukázka použití hydrostatických nástroj  na vn jší Ěvlevoě a vnit ní plochy Ěvpravoě  [9] 
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5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Válečkovací technologie má n kolik výhod oproti jiným dokončovacím metodám nap . 
nevyžaduje speciální obráb cí stroj. Obvyklým strojem pro metodu válečkování jsou CNC 
soustruhy a frézky. V grafu na obr. 5.1 je znázorn no srovnání výrobních náklad  
jednotlivých metod v závislosti na požadované drsnosti povrchu. [1] 

 

 

 

Obr. 5.1 Srovnání výrobních náklad  jednotlivých metod  

v závislosti na dosažené drsnosti povrchu [1] 

Hlavními výhodami metody válečkování jsou tyto: 
 snížení strojních čas , 

 zvýšení produktivity práce, 

 omezení až odstran ní tepelného zpracování, 
 snížení nárok  na strojní za ízení, 
 úspora energie, 

 bezt ísková dokončovací metoda, 

Snížení strojních čas  je dosahováno tím, že v n kterých p ípadech se nep enáší 
součást k  jinému stroj a tím se sníží nevýrobní čas. Výrobní čas lze snížit použitím 
kombinovaných nástroj  či vícestupňových nástroj . Snížením strojních čas  a zároveň 
zlepšením kvality povrchu se zvyšuje produktivita práce. 
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Tím že válečkování lze provád t na obyčejných strojích, se snižuje zát ž podniku, která 
vzniká v ostatních p ípadech nutností zakoupení speciálních stroj . Energetická úspora 
nastává p i odstran ní energeticky náročné operace, jako je tepelné zpracování.  

Válečkovací dokončovací metoda má jako bezt ísková operace výhodu v tom že p i 
obráb ní není nutnost nechávat p ídavek materiálu na tuto operaci. [1] 
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ZÁV R 

Účelem této bakalá ské práce bylo shrnutí problematiky válečkování se zam ením na 
vývoj nástroj . Písemné zdroje zabývající se tímto problémem jsou velmi omezené, 
protože nové publikace na téma válečkování nevycházejí. Celá práce je rozd lena do p ti 
základních blok .  

Prvním kapitola obsahuje principy technologie válečkování. Jsou zde rozd leny a 

vysv tleny základní technologie metody válečkování. Dále jsou metody válečkování 
d leny na statické a dynamické podle p sobení tvá ecí síly na povrch součásti.  

Druhá kapitola se zabývá d lením válečkových nástroj  do skupin. Jednotlivé typy 
nástroj  jsou popsány a vysv tleny. Zde požité nástroje vyráb jí firmy Ecoroll, Baublies a 

Sugino. Tyto firmy jsou významnými výrobci válečkovacích nástroj . 
T etí kapitola se zam uje na vývoj válečkovacích nástroj  na území bývalého 

Československa. Tento vývoj je mapován za pomoci patent m vydaným v té dob . 
Čtvrtá kapitola ukazuje moderní trendy ve vývoji válečkovacích nástroj . P edevším se 
zam uje na hydrostatické válečkování. Tyto nástroje mají velkou výhodo nad ostatními 
válečkovacími nástroji zejména v tom, že opracovávají materiály s tvrdostí až 65 HRC. 

Pátá kapitola obsahuje ekonomické zhodnocení válečkovací metody a její srovnání 
s b žnými dokončovacími metodami. Jsou zmín ny hlavní výhody této dokončovací 
operace. Nap íklad snížení strojních čas , snížení výrobních náklad , úspora energie. 
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK  

 

Symbol/Zkratka Jednotka Popis 

D1 mm počáteční pr m r 

D2 mm pr m r po válečkování 

F N tvá ecí síla 

HRC  tvrdost materiálu dle Rockwela 

Ra μm drsnost povrchu 

Rz1 μm počáteční drsnost povrchu 

s m/min posuv nástroje 

∆d mm hodnota stlačené plochy 

 

 

 

  



 

 


