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ABSTRAKT 

Tématem této bakalářské práce je náhled do problematiky zubní implantologie. 

V první části práce je uvedeno představení výrobních procesů v lékařství, představení a 

přehled zubních implantátů včetně pojednání o používaných materiálech. V druhé části je 

uveden návrh výroby konkrétního typu implantátu konvenčním způsobem a verze výroby 

na CNC stroji. V závěrečné části je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení výroby. 

 

Klíčová slova 

zubní implantát, titan, zavedení implantátu, obrábění implantátu, řemeslná zručnost  

 

ABSTRACT  

The topic of this bachelor thesis is an insight into dental implantation. The first part 

of the thesis presents the introduction of manufacturing processes in medicine, presentation 

and overview of dental implants, including the description of materials used. The second 

part introduces a proposal for the production of a particular type of implant according to 

the conventional method and also the version of the production on CNC machines. The 

final part brings the technical and economical evaluation of the production. 
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ÚVOD 

 

Zubní implantologie přímo ovlivňuje kvalitu lidských životů a proto zažívá 

v poslední době velký rozvoj. Ten umožňují i nově vyvinuté materiály, způsoby jejich 

obrábění, tváření a povrchových úprav, možnosti moderních strojů, materiály, rozměry a 

geometrie výrobních nástrojů. Zubní implantologie je ale také závislá na výuce a 

odbornosti zubních lékařů. Pro výuku zavádění implantátů za použití speciálních nástrojů 

jsou pořádány přednášky a školení. 

Zubní implantáty a jejich díly jsou součásti velmi malé a přesné. To klade nároky na 

odbornou obsluhu strojů ať už konvenčních nebo CNC strojů. Odbornost konstruktérů 

implantátů v sobě musí spojovat strojírenskou a technickou zdatnost a kreativitu, ale také 

povědomí o lidském těle a úskalí specifického použití těchto výrobků. Konstruktéři 

implantátů se snaží výrobu přesunout z konvenčních strojů do oblasti CNC strojů 

optimalizací tvarů a velikostí implantátů. Pro tento proces dostávají zpětnou vazbu od 

lékařů, kteří se tímto stávají spolupracovníky ve vývoji implantátů. Výroba na 

konvenčních strojích se týká speciálních implantátů na míru v kusovém množství nebo 

úpravu implantátů vyrobených CNC způsobem pro individuální a netypické použití. 

Nutnou podmínkou pro rozvoj zubní implantologie jsou i finanční možnosti pacientů. 

V ceně implantátu je promítnut vývoj, inovace, materiál, tvorba CNC programů, výroba 

speciálních nástrojů a technická zručnost obsluhy strojů. 

Zubní implantologie je obor, který spojuje vývoj materiálů, způsob jejich zpracování, 

biologii, lékařství a technickou zdatnost lékařů. 
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1. PŘEDSTAVENÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ V LÉKAŘSTVÍ 

        Pacient přicházející do ordinace se svým zdravotním problémem si asi zpočátku 

neuvědomí spojitost lékařství s obory výroby. Přesto, že to tak na první pohled nevypadá, 

je obor lékařství přímo spjat s výrobou. Jedná se o výrobu vybavení, pomůcek a přístrojů 

pro specifické použití. Výrobky pro lékařské obory musí splňovat nejpřísnější požadavky 

pravidel a norem, protože na jejich použití a jejich funkci závisí pacientovo zdraví nebo 

život.  

Výroba pro lékařství v současné době zahrnuje spojení přesného strojírenství, vývoje 

nových materiálů, elektroniky, kybernetiky i designu. 

Výrobu pro lékařské obory lze rozlišit na výrobu:  

a) součástí a dílů, které se v lékařství používají na výměnu poškozených nebo 

nefunkčních části těla, které mají většinou mechanickou funkci tzn. např. umělé 

klouby, kostní a tkáňové výztuže, protézy, estetické náhrady, 

b) nástroje a přístoje pro lékařské zákroky, léčbu a podporu životních funkcí např. 

naslouchátka, kardiostimulátory, chirurgické nástoje, 

c) přístroje pro zajištění životních funkcí při operacích, pooperačních stavech nebo 

při úrazech např. umělá ventilace plic, umělý oběh krve, dialyzační přístroje, 

d) přístroje pro lékařskou diagnostiku např. rentgen, CT skener, EKG, mikroskopy, 

e) léky a zdravotnický materiál, 

f) vybavení a mobiliář nemocnic a zdravotnických zařízení např. operační stoly, 

stojany, polohovací lůžka, vozíky. 

Tato bakalářská práce se bude podrobněji zabývat výrobou zubního implantátu. 

Drobné, ale složité součásti, která pacientovi vrací a vylepšuje kvalitu života funkčním 

chrupem a estetickým dojmem. 
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2. ZUBNÍ IMPLANTÁTY 

2.1 Co je zubní implantát 

Zubní implantát je umělý kořen zubu vyrobený z titanu (obr. 1). Většinou má tvar 

válce s vnějšími závity. Na jednom konci je opatřen dutinou pro montáž vnitřního trnu 

(dvoufázový implantát) nebo je zakončen speciální hlavičkou (monoimplantát). [1] 

  

  

Obr. 1 Zubní implantát [2, 3] 

 

2.1.1 Historie 

 Historie prvních zubních implantátů sahá do období starověku.  V archeologických 

nálezech některých čelistí byly zasazeny části mušlí, které měly nahradit chybějící zuby. 

V pozdější době byly používány zvířecí zuby zasazené do zlatých kolíků. Tato řešení byla 

primitivní, s velkým rizikem přenosu infekce. V 19. století se pro výrobu implantátů 

používala slonovina, porcelán a drahé kovy. V 60. letech 20. století se začaly používat 

nitrokostní implantáty ve tvaru čepelek, později ve tvaru válců a kuželů. Dnešní zubní 

implantáty jsou součásti výrobně optimalizované, z antialergenních materiálů. Vyrábějí se  

v široké škále tvarů a velikostí, aby je bylo možno použít pro každý zdravotní případ. 

V neposlední řadě je zavedení moderního implantátu šetrné pro pacienta a zkracuje dobu 

léčení. [1] 
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2.1.2. Typy implantátů 

Monoimplantát je jednoduchý implantát pro bezzubé nebo částečně bezzubé čelisti. 

Je vyroben z jednoho kusu materiálu. Hlavičky šroubů jsou obráběné, závity jsou 

válcované a pískované. 

Dvoufázový implantát je válcový díl se samořezným vnějším závitem. Vnitřní závit 

umožňuje namontování různých druhů vnitřních trnů včetně úhlových. 

Kuželový implantát s kompresním dvouchodým závitem se vyznačuje  lepší primární 

stabilitou a větší variabilitou použití dle situace (obr. 2). [1] 

 

 

Obr. 2 Druhy implantátů (zleva monoimplantát, dvoufázový, kuželový implantát) [1] 

 

2.2 Použití zubních implantátů 

Zubní implantát se používá při ztrátě zubu z důvodu nemoci, úrazu nebo vývojové 

nedostatečnosti. Implantát může sloužit k náhradě jednoho zubu, více zubů nebo soustavou 

více implantátů různých typů lze řešit úplnou ztrátu chrupu (obr. 3). Použití zubních 

implantátů má funkční i estetický význam. Dříve se pro náhradu ztraceného zubu musel 

obrousit zbytek zubu a na ten se nasazovala korunka ze zlata nebo z keramických 

materiálů. V případě, že zbytek zubu nebyl použitelný, musely se obrousit i zuby sousedící 

a vytvořit z nich čepy, na které se potom nasazoval můstek. Zubní implantát elegantním 

způsobem řeší negativa dříve používaných postupů náhrady zubu. [1] 
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Obr. 3 Ukázka použití [1] 

 

2.3 Komplikace při použití zubních implantátů 

Komplikacemi pro použití zubních implantátů jsou nedostatečná tloušťka kosti a  

infekce v ústní dutině. Nedostatečná tloušťka kosti se dá řešit předoperačním zákrokem 

zhutněním kosti speciálním přípravkem. Infekce v ústní dutině se řeší léčbou antibiotiky. 

Použití implantátu znemožňují vážná onemocnění jako například cukrovka, porucha 

srážlivosti krve nebo nádorové onemocnění. Vzácně se může objevit nevhojení implantátu 

do kosti a jeho odmítnutí organismem. [1] 

 

2.4 Materiály pro výrobu zubních implantátů 

Pro výrobu zubních implantátů se používá titan a jeho slitiny. Pomocné a doplňkové 

díly se vyrábějí z ušlechtilé korozivzdorné oceli (příloha 1). Tyto materiály jsou  

antialergické a biokompatibilní.  
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2.4.1 Titan a jeho slitiny 

Titan (obr. 4) je lehký, tvrdý kov s šedou až stříbřitě bílou barvou. Je celkem hojně 

zastoupený v zemské kůře (7. nejrozšířenější kov). Je velmi tvrdý a má vynikající odolnost 

proti korozi a to i ve slané vodě.  Je dobrým vodičem tepla i elektřiny. Titan je chemicky 

velice stálý prvek, který je netečný k působení atmosférických plynů a působení vody. Je 

také odolný vůči působení většiny běžných kyselin a minerálních roztoků. Při pokojových 

teplotách je titan stálý, při vyšších teplotách se snadno slučuje s většinou nekovů, například 

uhlíkem, křemíkem, kyslíkem, vodíkem, dusíkem, borem, sírou a halogeny. [4] 

 

 

Obr. 4 Titan [4] 

Titan je významně zastoupen na měsíčním povrchu. Čistý titan byl po dlouhou dobu 

velmi vzácný a drahý materiál a to i přes vysoké zastoupení v zemské kůře.  

 V přírodě se titan vyskytuje hlavně ve formě dvou minerálů. Ilmenit (FeTiO3, oxid 

železnato-titaničitý) a rutil (TiO2, oxid titaničitý). Z těchto minerálů se titan získává velmi 

složitým a energeticky náročným procesem. V naší republice však nejsou evidována žádná 

ložiska titanových rud, proto je veškerá tuzemská spotřeba řešena dovozem ze zahraničí. 

[4]  

Mez kluzu (Re) - lze srovnávat s nízko legovanou a středně legovanou konstrukční ocelí. 

Konstručním ocelím se  podobají i hodnoty meze pevnosti. [5] 

Tažnost a kontrakce (A, Z) - velmi záleží na obsahu nečistot. Oproti legovaným ocelím 

má titan vyšší tažnost při stejné pevnosti. [5] 

Vrubová houževnatost (KC) - její velikost a změnu nelze vyvozovat podle ostatních 

mechanických vlastností, protože je velmi závislá na obsahu vodíku v titanu. Nejmenší 

hodnoty vrubové houževnatosti jsou okolo 50 J/cm2, vyšší hodnoty vykazuje titan v 

dostatečně čisté podobě (i přes 100 J/cm2). [5] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nekov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bor_(prvek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Halogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc
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Mez únavy - velmi záleží na jakosti povrchu. Vruby, v závislosti na svém tvaru, snižují 

mez únavy o 25 až 30 %. Velkou předností titanu je, že se v korozním prostředí mez únavy 

nesnižuje. [5] 

Změna vlastností za vyšších teplot - titan se nehodí pro použití za vysokých teplot, i když 

má  vysoký bod tání. Velmi rychle ztrácí pevnost a při teplotách nad 300 °C je ztráta 

pevnosti tak razantní, že má nižší hodnotu meze pevnosti a meze kluzu, než nízko legované 

oceli. [5]  

Mimořádné mechanické vlastnosti, vysoká pevnost v poměru s nízkou hmotností, 

chemická odolnost, vysoká odolnost proti korozi a malá tepelná roztažnost, dělá titan 

lákavým pro konstruktéry. Výše popsané vlastnosti se uplatňují i v podobě titanových 

slitin. [5, 6]  

 Titan a jeho slitiny jsou základním materiálem ve výrobě skeletů a ochraných štítů 

na povrchu kosmických objektů (družice, vesmírné sondy a vesmírné stanice). V leteckém 

odvětví průmyslu je využíván při výrobě obzvláště namáhaných součástí letadel, zejména 

při konstrukci vojenských stíhacích letounů a v dnešní době i při konstrukci 

komerčních dopravních letounů. [6, 7, 8, 9]  

Titan není toxický, karcinogenní a nemá na lidské tělo alergizující účinek. Proto se 

titanové slitiny používají jako implantáty za kostní tkáně v neurochirurgii, ortopedii, 

stomatologii nebo jako spojovací díly v plastické a obličejové chirurgii. Na tom má veliký 

podíl povlak TiO2 (oxid titaničitý), díky kterému je titan chráněn proti korozi a při jeho 

poruše se sám obnoví. Zejména v lidském těle, které je považováno za velmi agresivní 

korozivní prostředí. Vysoká odolnost titanu je také využívána při výrobě některých 

chirurgických nástrojů. [6, 7, 8, 9] 

V chemickém průmyslu je titan stále populárnějším materiálem při výrobě 

chemických reaktorů a jejich vystýlek. Ty pracují v extrémních podmínkách a vyžadují 

vysokou odolnost proti korozi. [10] 

 Titan se začal hojně používat v zařízeních, která jsou dlouhodobě ve styku 

s mořskou vodou. Nejedná se pouze o součásti lodí nebo ponorek (lodní šrouby), ale i o 

různé komponenty průmyslových zařízení např. pro odsolování mořské vody.   

 V každodenním životě je možné se s titanem setkat například u pouzder 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skelet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vesm%C3%ADrn%C3%A9_sondy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vesm%C3%ADrn%C3%A9_stanice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letoun
http://cs.wikipedia.org/wiki/Implant%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostn%C3%AD_tk%C3%A1%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chirurgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_reaktor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99sk%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ponorka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lodn%C3%AD_%C5%A1roub
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odsolov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99sk%C3%A1_voda
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náramkových hodinek, golfových holí, luxusních rámu jizdních kol, částí šperků, 

kvalitních sluchátek nebo výfukových systémů aut. [4, 10] 

K výrobě implantátů se nejčasteji používá titanová slitina Ti6AL4V (příloha 3), která 

má následující vlastnosti: chemické složení v % (tab. 1).  

 

Tab. 1. Chemické složení titanové slitiny Ti6AL4V [11] 

Al V N C H Fe O Ostatní Ti 

5,5-

6,75 
3,5-4,5 

max 

0,05 

max 

0,08 

max 

0,01 

max  

0,25 

max  

0,13 

max  

0,4 
zbytek 

 

2.4.2 Obrábění titanu a jeho slitin 

 

Titanové slitiny mají kromě svých specifických mechanických a chemických 

vlastností i nevhodné vlastnosti. Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že se chovají jako 

špatně obrobitelné korozivzdorné oceli, které mají ještě větší houževnatost. Titan chemicky 

nereaguje s karbidy (na rozdíl od oceli), proto není nutné obráběcí nástroje povlakovat a i 

přes to si nástroje zachovají ostrou hranu. Při obrábění titanu a jeho slitin vznikají 

významně větší řezné síly než u ocelí, což má za důsledek problematičtější průběh 

obrábění. Kromě toho titan patří mezi takzvané zpevňující se materiály (což znamená, že 

vrstva na povrchu obrobené části má vyšší tvrdost než původní materiál). Při obrábění 

titanu je nutno používat pozitivní geometrii nástroje. (U nástroje s pozitivní geometrií 

vznikají nižší řezné síly, společně s menším uvolněním tepla a lépe se odvádějí třísky. Tato 

geometrie má však nižší pevnost.) Při vyšším řezném odporu vzniká vyšší tepelné 

namáhání nástroje. Kvůli nízké tepelné vodivosti titanu přechází do třísek více tepla, které 

více namáhá nástroj. [12] 

 Pokud se nástroje nachází delší dobu v záběru, generuje se vysoká teplota. Kvůli 

velkým řezným silám a vysoké teplotě dochází podél břitu ke kráterovým výmolům a 

vylamování. To má vliv na rychlé opotřebení obráběcích nástrojů. Přehřívání nástroje a 

špatný odvod třísek je problém, který vede k nutnému snížení řezných parametrů, čímž se 

prudce snižuje produktivita práce. Při vnikání břitu do materiálu a jeho opouštění, pulzují 

řezné tlaky, což může mít jako důsledek rezonanci a vibrace. [12] 
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 Velká pevnost titanu v kombinaci s vysokým řezným odporem způsobuje 

odtlačování výrobku od nástroje a jedná se o nežádoucí vlastnost. Tenkostěnné profily mají 

sklon se bortit a vibrovat. To se může projevit v přesnosti a drsnosti zhotovených výrobků. 

Proto se při obrábění titanu kladou vysoké nároky na nástroj. Ideálním řešením by byl 

absolutně tuhý stroj, použití pozitivní geometrie řezného nástroje a co nejpevnější upnutí 

obrobku. [12] 

  

2.4.3 Titan a jeho slitiny z hlediska použití v zubní implantologii 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.4.1, titan a jeho slitiny jsou nejvhodnějším materiálem 

pro výrobu implantátů. Je antialergický a biokompatibilní, má vysokou pevnost, odolává 

agresivnímu prostředí. Naproti tomu jeho vlastnosti způsobují potíže při jeho opracování. 

Implantáty jsou malé součásti s drobnými detaily. Z dlouhodobého hlediska musí být 

zajištěna přesnost výrobků, aby bylo možné kdykoliv použít jakoukoliv nástavbu a 

jakýkoliv nástroj. Výroba je tedy náročná na rozměry nástrojů, jejich pravidelné ostření a 

neustálou kontrolu výrobního procesu. 

 

2.5 Popis tvarů, ploch a povrchové úpravy implantátů  

Vývoj implantátů se ve spolupráci s lékaři dostal do fáze výrobně a funkčně 

optimalizovaných tvarů a velikostí. Implantát svým vzhledem připomíná šroubovitý válec 

nebo kužel – dvoufázový implantát s dutinou na osazení trnu nebo má tvar šroubu se 

speciální hlavičkou – monoimplantát. Závity implantátu jsou válcované pro zpevnění 

povrchu a spolu s povrchovou úpravou pískováním zvětšují vnější plochu implantátu pro 

lepší vhojení a uchycení v kosti. Špička implantátu je opatřena ploškami, které obnažují 

profil závitu a závit se tím snadněji šroubuje do kosti pacienta. Vnitřek dvoufázového 

implantátu je opatřen šestihranem pro montáž implantátu do kosti a vnitřním závitem pro 

montáž vnitřního trnu pod korunkou. [1] 
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2.6  Postup osazení dvoufázového zubního implantátu 

 Operace se provádí v lokální anestezii, která zaručuje zcela bezbolestný průběh. 

Implantace jednoho implantátu trvá přibližně 30 minut (obr. 5). Po zákroku odchází 

pacient domů. Lékař nechá zhotovit provizorní náhradu a po vhojení implantátu do kosti, 

což bývá 3 až 6 měsíců, mění provizorní zub za definitivní náhradu. [1]  

  

 

 

Obr.5 Zavedení implantátu [1] 

  

 Po vybrání příslušného implantátu lékař skalpelem částečně odřízne dáseň (vedení 

řezu a technika se provádí podle klinické situace) (obr. 6).   

 Místo, kam má být vsazen implantát se zdrsní vrtačkou s růžicovým nástavcem, 

čímž se toto místo i zároveň označí (obr. 7).  

  

Obr. 6 Odříznutí dásně [1] Obr. 7 Zdrsnění kosti [1] 
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 Tříbřitým vrtákem o menším průměru se vyvrtá díra až do hloubky zvoleného 

implantátu (obr. 8). Dokončení díry se provede opět tříbřitým vrtákem příslušného 

průměru a vrtá se do hloubky příslušného implantátu (obr. 9).  

  

Obr. 8 Předvrtání díry pro implantát [1] Obr. 9 Dokončení díry pro implantát [1] 

 

 Závitníkem se předřeže vyvrtaná díra pro implantát (obr. 10). Při tomto úkonu se 

musí pečlivě dbát na kolmost závitníku vůči kosti.   

 Implantát se nasadí zaváděcím nástrojem. Rukou se lehce našroubuje implantát a 

zkontroluje se jeho směr. Na zaváděcí nástroj se  nasadí montážní klíč s ráčnou a implantát 

se došroubuje až po čelo (obr. 11).   

  

Obr. 10 Předřezání závitu [1] Obr. 11 Zavedení implantátu [1] 
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 Vyšroubuje se zaváděcí nástroj a implantát se uzavře krycím šroubem (obr. 12). 

Částečně odříznutá dáseň se přišije zpět (obr. 13).  

  

Obr. 12 Uzavření krycím šroubem [1] Obr. 13 Přišití dásně [1] 

 

 Zavedený zubní implantát se nechá vhojit šest týdnů až tři měsíce. Vhojovací 

období slouží k pevnému spojení implantátu s kostí. Po tuto dobu není v ústech vidět. Po 

uplynutí fáze vhojení připraví lékař lůžko pro korunku nového zubu. To se provede pomocí 

vhojovacího válečku, který se připojí do implantátu a vytvoří ve sliznici prostor. Tento 

váleček je již v ústech vidět (obr. 14).  

 Za dva týdny lékař vymění vhojovací váleček za titanovou nástavbu, na kterou je 

poté připevněna zubní náhrada (obr. 15).  

 

 
 

Obr. 14 Vhojovací váleček [1] Obr. 15 Zubní náhrada [1] 
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2.7 Instrumentárium 

Pro zubní implantologii se dodává i sada speciálních nástrojů z ušlechtilé 

korozivzdorné oceli, která obsahuje sadu vrtáků do kosti a klíčů pro montáž implantátů a 

pomocných dílů (obr. 16). Ostatní nástroje a lékařský materiál jsou běžné chirurgické 

nástroje a pomůcky pro zubní lékařství. [1]  

 

 

Obr. 16 Instrumentárium [1] 

 

3. VÝROBA DVOUFÁZOVÉHO IMPLANTÁTU KONVENČNÍM 

ZPŮSOBEM 

 Výrobní postup je zpracován pro dvoufázový implantát Ø 3,5 x 10 mm. Nejprve 

bude obroben vnější tvar (obr. 17) a poté vnitřní tvar (obr. 18) implantátu. Výkres je 

uveden v příloze č. 4. Na výkrese jsou vyznačeny tolerance obrobených ploch určených 

pro vložení protikusu implantátu tzv. click systémem.  

Pro zhotovení implantátu bude použita titanová slitina Ti6AL4V, parametry 

materiálu byly uvedeny na straně 14. Povrchová úprava je provedena pískováním vnějšího 

povrchu pro zpevnění a zvětšení plochy povrchu. 

 Obrábění bude provedeno na stolním soustruhu OPTIturn TU 1503 V, výrobce 

Optimum a stolní frézce OPTImill BF 16 Vario téhož výrobce (dodavatel: www.bow.cz). 

Speciální příslušenství strojů – kleštiny, dělicí přístroj, ozubená kola pro řezání závitů, atd. 

jsou od stejného dodavatele. Výběr těchto strojů byl zvolen z důvodu jejich stavebních 

rozměrů a univerzálnosti jejich použití a s možnosti použití široké škály nástrojů. Jako 

http://www.bow.cz/
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nástroje jsou použity soustružnické nože z materiálu HSS (příloha 1) a SK (příloha 2) 

vybroušené do specifických tvarů.  Protlačovací trny pro výrobu vnitřních šestihranů jsou 

vybroušeny z HSS oceli. Pro úpravu povrchu pískováním je použit karborundový prášek 

zrnitosti 800. [1, 13] 

 

 

 

Obr. 17 Vnější tvar 

 

 

 

Obr. 18 Vnitřní tvar 
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3.1 Charakteristika vstupního polotovaru 

 

Délka polotovaru:  

    𝐿 = 𝐿𝑆 + 𝐿Č + 𝐿𝑆𝑘𝑙  [𝑚𝑚]    (1.) 

 kde:  L délka polotovaru [mm] 

  LS délka součásti  [mm] 

  LČ přídavek na čelo [mm] 

  LSkl přídavek na upnutí [mm] 

𝐿 = 10 + 0,1 ∙ 2 + 6 = 16,2 𝑚𝑚 

 

Velikost přídavků na průměr:  

    𝑃𝑃 =
5∙𝐷𝑚𝑎𝑥

100
+ 2 [𝑚𝑚]     (2.) 

 kde: PP přídavek na průměr  [mm] 

  Dmax maximální průměr součásti [mm] 

𝑃𝑃 =
5 ∙ 3,5

100
+ 2 = 2,175 𝑚𝑚 

 

Průměr polotovaru:  

    𝑃𝑃𝑜𝑙 = 𝐷𝑚𝑎𝑥 + 𝑃𝑃 [𝑚𝑚]     (3.) 

 kde: PPol průměr polotovaru s přídavkem [mm]  

  Dmax maximální průměr součásti  [mm] 

  PP přídavek na průměr součásti  [mm] 

𝑃𝑃𝑜𝑙 = 3,5 + 2,175 = 5,675 𝑚𝑚 

 

 Z výpočtů vyplývá použití normalizovaného průměru tyče 6 mm. Z ekonomického 

hlediska je výhodnější volit průměr tyče polotovaru 4 mm a délku 1 metr. 

 

 

Objem výrobku: 

  𝑉𝑣 =
𝜋∙3,52

4
∙ 10 −

𝜋∙2,42

4
∙ 3,5 −

𝜋∙1,352

4
∙ 5,5 = 72,5 𝑚𝑚3   (4.) 
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Hmotnost výrobku: 

    𝑄𝑣 = 𝑉𝑣 ∙ 𝜌 [𝑘𝑔]      (5.) 

 kde: QV hmotnost výrobku [kg] 

  VV objem výrobku [m3] 

  ρ hustota   [kg∙m-3] 

𝑄𝑉 = 0,0000000725 ∙ 4506 = 0,000326 𝑘𝑔 →  0,326 𝑔 

 

Objem materiálu polotovaru: 

    𝑉𝑝 =
𝜋∙𝐷2

4
∙ 𝐿 [𝑚𝑚3]      (6.) 

 kde: Vp objem materiálu polotovaru [mm3] 

  D průměr polotovaru  [mm] 

  L délka polotovaru  [mm] 

𝑉𝑝 =
𝜋 ∙ 42

4
∙ 16 = 201 𝑚𝑚3 

 

Hmotnost polotovaru:  

    𝑄𝑝 = 𝑉𝑝 ∙ 𝜌 [𝑘𝑔]     (7.) 

 kde: Qp hmotnost polotovaru [kg] 

  Vp objem polotovaru [m3] 

  ρ hustota   [kg∙m-3] 

𝑄𝑝 = 0,000000201 ∙ 4506 = 0,000905 𝑘𝑔 →  0,905 𝑔 

 

Ztráta materiálu vzniklá dělením, připadající na jednici: 

    𝑄𝑑 =
𝜋∙𝐷2

4
∙ 𝑠 ∙ 𝜌 ∙ 10−6 [𝑘𝑔]    (8.) 

 kde: Qd ztráta vzniklá dělěním [kg] 

  D průměr polotovaru  [mm] 

  s tloušťka pilového pásu [mm] 

𝑄𝑑 =
𝜋 ∙ 42

4
∙ 0,9 ∙ 4,506 ∙ 10−6 = 0,000051 𝑘𝑔 →  0,051 𝑔 

 

  



 

 

 
FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 23 

Objem odebraného materiálu: 

𝑉𝑂𝑑 =
𝜋 ∙ 1,352

4
∙ 5,5 +

𝜋 ∙ 2,42

4
∙ 3,5 +

𝜋∙(3,52−3,12)

4
∙ 4,5

2
+

𝜋∙(3,52−2,72)

4
∙ 3

2
+ 

    
𝜋∙(42−3,52)

4
∙ 10 = 63,65 𝑚𝑚3   (9.)  

 

Hmotnost odebraného materiálu: 

    𝑄𝑂𝑑 = 𝑉𝑂𝑑 ∙ 𝜌 [𝑘𝑔]     (10.) 

 kde: QOd hmotnost odebraného materiálu [kg] 

  VOd objem odebraného materiálu  [m3] 

  ρ hustota     [kg∙m-3] 

𝑄𝑂𝑑 = 0,00000006365 ∙ 4506 = 0,000287 𝑘𝑔 →  0,287 𝑔 

 

Počet přířezů z jedné tyče: 

    𝑛𝑝 =
𝐿𝑇

𝐿+𝑠+𝐿č
  [𝑘𝑠]     (11.) 

 kde: np počet přířezů  [ks] 

  LT délka tyče polotovaru [mm] 

  L délka polotovaru [mm] 

  s šířka pilového pásu [mm] 

  Lč přídavek na čelo [mm] 

𝑛𝑝 =
1000

16 + 0,9 + 0,2
= 58,47 → 58 𝑘𝑠 

 

Délka nevyužitého konce tyče: 

   𝐿𝑘 = 𝐿𝑇 − 𝑛𝑝 ∙ (𝐿 + 𝑠 + 𝐿č)  [𝑚𝑚]    (12.) 

 kde: Lk délka nevyužitého konce [mm] 

  LT délka tyče polotovaru  [mm] 

  s šířka pilového pásu  [mm] 

  Lč přídavek na čelo  [mm] 

𝐿𝑘 = 1000 − 58 ∙ (16 + 0,9 + 0,2) = 8,2 𝑚𝑚 
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Ztráta materiálu z nevyužitého konce tyče: 

    𝑄𝑘 =
𝜋∙𝐷2

4
∙ 𝐿𝑘 ∙ 𝜌 ∙ 10−6 [𝑘𝑔]   (13.) 

 kde: Qk hmotnost nevyužitého konce tyče [kg] 

  D průměr polotovaru   [mm] 

  Lk délka nevyužitého konce  [mm] 

  ρ hustota     [kg∙m-3] 

𝑄𝑘 =
𝜋 ∙ 42

4
∙ 8,2 ∙ 4,506 ∙ 10−6 = 4,643 ∙ 10−4 𝑘𝑔 →  0,4643 𝑔 

 

Ztráty materiálu na jeden kus: 

    𝑍𝑚 = 𝑄𝑝 − 𝑄𝑣 [𝑔]     (14.) 

 kde: Zm ztráta materiálu na jeden kus [g] 

  Qp hmotnost polotovaru  [g] 

  Qv hmotnost výrobku  [g] 

𝑍𝑚 = 0,905 − 0,326 = 0, 579 𝑔 

 

3.2 Výrobní postup 

 

VUT BRNO        

FSI ÚST VÝROBNÍ POSTUP 
Název celku : zubní implantát 

Datum : 29.4.2018 Vyhotovil : Pikal Polotovar : Ø4x16,2 mm 

  

Číslo op. 
pořadové : 

Název, označení 

stroje, zařízení, 

pracoviště : Dílna : Popis práce v operaci : 

Výrobní nástroje, 

přípravky, měřidla, 
pomůcky : 

M
at

er
iá

l 

n
ás

tr
o
je

 :
 

Orientační : Třídicí číslo : 

00/00 
PÁSOVÁ PILA 

05967 
OBROBNA DĚLIT MATERIÁL NA DÉLKU 16,2 ±0,02 

PILOVÝ PÁS 

2490x20x0,9 
HSS  

01/01 

KONTROLNI 

STREDISKO 

09863 

KONT: 
KONTROLA DÉLKY MATERIÁLU 16,2 ±0,02  

- 100% 

DIGITÁLNÍ 

MIKROMETR 

0-25 

  

02/02 
SOUSTRUH 

04111 
OBROBNA 

UPNOUT OBROBEK DO KLEŠTINOVÉHO 

SKLÍČIDLA; ZAROVNAT ČELO 

SOUSTRUŽNICKÝ 

NŮŽ STRANOVÝ 

PRAVÝ    

SK 

03/03 
SOUSTRUH 

04111 
OBROBNA 

OTOČIT A UPNOUT OBROBEK DO 

KLEŠTINOVÉHO SKLÍČIDLA; ZAROVNAT 

ČELO NA DÉLKU POLOTOVARU 16; 

SOUSTRUŽIT NA Ø3,4 DO DÉLKY 4,5; 

SRAZIT HRANU 0,3x30°; ŘEZAT ZÁVIT  

Ø3,27 STOUPÁNÍ 0,35 DO DÉLKY 4,5; 

TVÁŘET ZÁVIT M3,5x0,35; SOUSTUŽIT 

ZÁPICH NA Ø3 ŠÍŘKY 0,6; ŘEZAT ZÁVIT 

Ø3,1 DO DÉLKY 4,9; TVÁŘET ZÁVIT 

3,5x1,27 

SOUSTRUŽNICKÝ 

NŮŽ STRANOVÝ 

PRAVÝ 

ZÁVITOVÝ NŮŽ 

TVÁŘECÍ ČELIST 

M3,5x0,35 

ZAPICHOVACÍ 

NŮŽ 

ZÁVITOVÝ NŮŽ 

60°ŠÍŘKY 0,6 

SPEC. TVÁŘECÍ 

ČELIST 3,5x1,27 

SK 

HSS 
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04/04 
FRÉZKA 

05216 
OBROBNA 

UPNOUT DO KLEŠTINOVÉHO SKLÍČIDLA; 

FRÉZOVAT 3 DRÁŽKY OTOČENÝCH PO 

120° 

FRÉZA Ø6 
                     

HSS    

05/05 

KONTROLNI 

STREDISKO 

09863 

KONT: 

KONTROLA ROZMĚRŮ: 

ZÁVITU M3,5x0,35 - 50% 

ROZMĚRU Ø 3 - 25% 

ŠÍŘKA ZÁPICHU 0,6 - 25% 

DÉLKA ZÁVITU 4,5 - 50% 

POSUVNÉ 

MĚŘÍTKO   0-150  

DIGITÁLNÍ 

MIKROMETR 0-25 

ČÍSELNÍKOVÝ 

ÚCHYLKOMĚR  

 

06/06 
SOUSTRUH 

04111 
OBROBNA 

UPNOUT OBROBEK DO KLEŠTINOVÉHO 

SKLÍČIDLA; VRTAT DÍRU Ø1,35 DO DÉLKY 

9; VRTAT DÍRU Ø1,95 DO DÉLKY 3,5; 

VRTAT DÍRU Ø2,02 DO DÉLKY 2,1; VRTAT 

DÍRU Ø2,4 DO DÉLKY 0,7; SRAZIT HRANU 

0,1x45°; SOUSTRUŽIT 2x ZÁPICH Ø2,4 

ŠÍŘKY 0,5; VTLAČIT ŠESTIHRAN DO 

HLOUBKY 2,1; VRTAT Ø2 DO DÉLKY 2,3; 

SRAZIT HRANU VRTÁKEM Ø1,8 VE 

VZDÁLENOSTI 3,5; ŘEZAT ZÁVIT M1,6x0,2 

DO DÉLKY 9 

VRTÁK Ø1,35 

VRTÁK Ø1,95 

VRTÁK Ø2,02 

VRTÁK Ø2,4 

SOUSTRUŽNICKÝ 

NŮŽ ROHOVÝ 

VNITŘNÍ 

SOUSTRUŽNICKÝ 

NŮŽ 

ZAPICHOVACÍ 

VNITŘNÍ 

ÚDERNÍK 

ŠESTIHRANU 

FRÉZA Ø2 

VRTÁK Ø1,8 

ZÁVITNÍK M1,6x0,2 

SK 

HSS  

07/07 
SOUSTRUH 

04111 
OBROBNA 

UPNOUT OBROBEK DO KLEŠTINOVÉHO 

SKLÍČIDLA; SOUSTRUŽIT RÁDIUS R0,4; 

SOUSTRUŽIT RÁDIUS R2,5, ALE POUZE NA 

Ø 1; UPÍCHNOUT VÝROBEK 

SOUSTRUŽNICKÝ 

NŮŽ ROHOVÝ 

LEVÝ 

SOUSTRUŽNICKÝ 

NŮŽ UPICHOVACÍ 

ŠÍŘKA 0,3 

 SK 

HSS 

08/08 

KONTROLNI 

STREDISKO 

09863 

KONT: 

VIZUÁLNÍ KONTROLA - 100% 

KONTROLA ROZMĚRŮ: 

ŠESTIHRANU 2,07 - 100% 

ZÁVITU M1,6x0,2 - 100% 

KONTROLA KLIK SYSTÉMU - 100% 

POSUVNÉ 

MĚŘÍTKO   0-150  

ZÁVITOVÝ 

KALIBR M1,6x0,2 

  

09/09 
TRYSKACÍ BOX 

16131 

POVRCHO

VÉ 

ÚPRAVY 

PÍSKOVAT 
  

10/10 

ULTRAZVUKO-

VÁ MYČKA 

96321 

ČISTÍCI 

STREDI-

SKO 

OČISTIT A ODMASTIT VÝROBEK 
 

  

11/11 09913 EXPEDICE ZABALIT VÝROBEK 
 

  

12/12 09914 SKLAD USKLADNIT ZABALENY VÝROBEK 
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Pískování 

 Pískování je technologický postup opracování povrchu. Pískování implantátu se 

provádí karborundovým práškem zrnitosti 800 unášeným stlačeným vzduchem. Proces 

pískování způsobí zvýšení povrchové tvrdosti součásti, zdrsnění a zvětšení povrchu. Díky 

tomu implantát lépe drží v kosti a kost do něj lépe zaroste. 

 

Závěrečné operace  

 Po obrobení implantátu je provedena kontrola rozměrů a kompatibilita s příslušným 

protikusem (nástavbou). Měření se provádí mikrometrem, posuvným měřítkem a kalibry. 

Po pískování se implantát čistí v ultrazvukové myčce, zabalí se do speciální fólie a 

sterilizuje se Gama zářením (radiační sterilizace) ve společnosti BIOSTER Veverská 

Bítýška, která je jediná svého druhu v ČR a SR. [1] 

 

 

4. SROVNÁVACÍ VERZE VÝROBY NA CNC STROJÍCH 

 

 Ukázka programu (příloha 5) je zpracována pro stejný implantát 3,5 x 10 mm jako 

v případě konvenčního obrábění (kapitola 3.2 strana 24). Materiál, tolerance a povrchová 

úprava jsou stejné jako pro případ konvenčního obrábění. Postup  výroby je upraven pro 

obrábění z celé tyče materiálu a program obrábění je vypracován v rozsahu obrobení 

vnějšího povrchu do přeupnutí k obrábění vnitřního povrchu. Obrábění bude provedeno na 

stroji CNC soustruhu SL160 se systémem MIKROPROG-S doplněný o třetí řízenou osu C 

(obr. 19). Tento stroj byl zvolen z důvodu možnosti obrábění takto drobných výrobků a 

s tím, že má dva obráběcí prostory, čímž se zvyšuje produktivita obrábění. Z důvodu 

použití materiálu Ti6AL4V a specifik jeho obrábění byl zvolen interval výměny nástrojů 

po 40 kusech z důvodu zachování optimálních řezných vlastností nástrojů a zajištění 

rozměrové stálosti výrobků.  
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Obr. 19 CNC soustruh SL 160 [14] 

 

 

5. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

5.1 Technické zhodnocení 

 

 Konvenční způsob obrábění je vhodný pro výrobu implantátů v malém množství 

nebo malých sérií. Jeho výhoda spočívá v tom, že tímto způsobem lze vyrobit atypické 

výrobky nebo lze vyrobit výrobky podle jednotlivého zadání pro konkrétního pacienta, 

případně lze doupravit kusy vyrobené na CNC stroji. Tímto způsobem se také vyrábí 

kompletní instrumentárium pro zavádění implantátů. Nevýhodou konvenčního způsobu 

obrábění jsou delší obráběcí časy, nutnost většího počtu přeupínání obrobku, častější 

výměny nástrojů a nutnost větší délky materiálu pro uchycení obrobku. Výroba je také 

náročná na zkušenost a zručnost obsluhy strojů a nutnost měření každého kusu. Obsluha 

strojů si musí umět nástroje přizpůsobit a dobrousit pro konkrétní případ obrábění. Nejlepší 

kvalifikační předpoklad pro obsluhu strojů pro konvenční výrobu implantátů je obor 

nástrojař. Je také vhodné, aby obsluha strojů znala souvislosti v oboru zubní implantologie 

a význam všech geometrických podrobností kusů a protikusů výrobků. 

 Výroba implantátů CNC způsobem je vhodná pro velké série kusů, které jsou při 

expedici kompletovány do sad. Výrobky mají vyrovnanou kvalitu a rozměry, měření se 
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provádí v cyklech podle druhu výrobku např. každý 20. kus. Výrobky se obrábějí z tyče, 

takže je menší počet přeupnutí obrobku a menší ztráta materiálu. CNC stroj má přesně 

nastavenou řeznou rychlost, rychlost posuvů a účinné chlazení, takže obráběcí proces se 

zrychluje a životnost ostří nástrojů se prodlužuje. Výměna nástrojů pro přeostření se 

provádí po násobně větším počtu vyrobených kusů oproti konvenční výrobě. CNC 

obráběním není vhodné vyrábět atypické jednotlivé kusy z důvodu náročnosti sestavení 

NC programu. Náročnost výroby CNC způsobem se přesunula z oblasti řemeslné zručnosti 

obsluhy do oblasti přípravy programu pro stroj. Obsluha obráběcí proces kontroluje a má 

možnost provádět korekce. Obsluha CNC stroje nemusí znát souvislosti z oboru 

implantologie. 

 

5.2 Ekonomické zhodnocení 

 

 Výpočet celkových nákladů na výrobu se obecně provádí podle kalkulačních 

vzorců. V případě výroby zubních implantátů jsou náklady určeny na základě výroby 

testovací série určitého počtu kusů různých typů výrobků. Měří se čas výroby a do výpočtu 

vstupují koeficienty, které zohledňují jednotlivé složky výpočtu, tzn. náklady na materiál, 

náklady na mzdu, energie a nepřímé náklady. Z tohoto výpočtu se určí cena výroby 

jednoho kusu. Pro stanovení ceny jednoho kusu vyrobeného konvenčním způsobem a CNC 

způsobem vstupují do výpočtu koeficienty s různou hodnotou. 
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ZÁVĚR 

 

 Bakalářská práce se zabývá zubními implantáty, představuje výrobní procesy 

v lékařství, návrh výroby konvenčním a CNC způsobem a tyto procesy technicko-

ekonomicky porovnává.  

 Zdravotnictví představuje velice důležitou součást našeho života. Při zdravotních 

problémech se pacienti obracejí na lékaře a spoléhají na jeho odbornost a zkušenosti. 

Žádný lékař se ale, ve snaze nám pomoci, neobejde bez zázemí, které tvoří různé pomůcky, 

přístroje a vybavení. Všechny tyto výrobky musí být  (s ohledem na zdraví nebo život 

pacienta) vyrobeny podle přísných pravidel a norem.  Proto výroba pro lékařství spojuje 

vývoj nových materiálů, přesné strojírenství, elektroniku, kybernetiku i design. Rozvoj 

zdravotní péče je přímo spjat s rozvojem výroby pro zdravotnictví. 

 Velký rozvoj zaznamenala i implantologie. Zubní implantáty, které jsou předmětem 

této bakalářské práce, prošly vývojem z hlediska použitých materiálů, geometrických tvarů 

a rozměrů i výroby speciálních lékařských nástrojů. Rozvíjely se i podpůrné procesy jako 

je příprava lůžka pro implantát, zhutňování kostí, léčba zánětů, preventivní léčba, atd. 

S tím souvisí i vzdělávání a školení zubních lékařů – chirurgů. Tuto činnost musí provádět 

člověk vzdělaný v lékařském oboru,  současně však i technicky nadaný. 

 Zubní implantáty se vyrábějí konvenčním nebo CNC způsobem. Z popisu výroby a 

srovnání technických údajů výroby vyplývá, že každý způsob výroby má svoje přednosti i 

nedostatky. Proto je vhodné, aby firma, která se zabývá výrobou zubních implantátů 

udržovala oba způsoby výroby. Vhodnou kombinací zadávání výroby je možné efektivně a 

ekonomicky plnit požadavky lékařů a jejich pacientů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

 

Zkratka Popis 

SK slinutý karbid 

HSS rychlořezná ocel 

CNC computer numerical control (počítačové číslicové řízení) 

 

 

Symbol Jednotka Popis 

Re [MPa] mez kluzu 

A [%] tažnost 

Z [%] kontrakce 

KC [J/cm2] vrubová houževnatost 
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SLOVNÍK MEDICÍNSKÝCH POJMŮ 

 

pojem Popis 

implantologie 
vědní obor zabývající se implantací cizorodého materiálu 

do lidského těla 

implantát 
cizorodý předmět vpravený do organismu s cílem náhrady 

nebo doplnění funkce 

kostní výztuž 
kostní náhrada, štěp pro léčbu onemocnění spojených s 

úbytkem kostní tkáně nebo traumatických poškození kosti 

tkáňová výztuž 
náhrada, obnovující či zlepšující funkci poškozených tkání 

či orgánů 

nedostatečná tloušťka 

kosti 
úbytek kosti znemožňující implantaci 

zhutnění kosti speciální postup doplnění kosti před implantací 

antibiotikum látka zastavující růst bakterií 

biokompatibilita snášenlivost látek a materiálů v biologickém prostředí 

lokální anestezie vyřazení vnímání bolesti v určité oblasti těla 

korunka zubu 
umělá náhradu korunkové části zubu, nasazená na 

obroušený pahýl zubu 

zubní můstek náhrada zubu upevněná na okolních zdravých zubech 

vhojovací váleček dočasný díl implantátu pro vytvoření prostoru pro korunku 

instrumentárum 
soubor nástrojů potřebných k určitému lékařskému 

výkonu  

sterilní prostředí uměle vytvořené prostředí bez choroboplodných zárodků 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zub
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1 korozivzdorná ocel a rychlořezná ocel 

Příloha 2 slinuté karbidy 

Příloha 3 Ti6Al4V 

Příloha 4 výkres implantátu 

Příloha 5 NC program 



 

PŘÍLOHA 1 

Korozivzdorná ocel a rychlořezná ocel [15] 

 

Korozivzdorná ocel 

označení dle ČSN pevnost v 

tahu Rm 

Tvrdost HB vlastnosti a použití 

17 042 max. 880 max. 253 Ocel odolná proti korozi, svařitelnost 

obtížná, obrobitelnost dobrá. Žíhání: 

740 až 760 °C, kalení: 980 až 1020 °C 

(olej); popouštění: 150 až 200 °C 

(voda, vzduch). Součásti chemických a 

potravinářských strojů s velkou 

tvrdostí, např. nože, ložiskové kroužky 

a kuličky, vložky a ventily, pracující v 

korozivzdorném prostředí za 

současného opotřebení: chirurgické 

nástroje, měřidla, kalibry.  

 

 

 

Rychlořezná ocel 

označení dle ČSN vlastnosti, telepné 

zpracování 

tvrdost HRC použití 

19 856 Vysoce výkonná 

rychlořezná ocel s 

vysokou stálostí proti 

popouštění a s vysokou 

tvrdostí zatepla. Dobrá 

prokalitelnost. 

Žíhání na měkko: 800 až 

840 °C, kalení: 1200 až 

1270 °C (olej, vzduch, 

termální lázeň), 

popouštění: 550 až 580 °C. 

min. 63 Pro velmi namáhané 

nástroje k obrábění oceli, 

ocelových odlitků a 

těžkoobrobitelných 

materiálů při vyšších 

řezných rychlostech; např. 

nože, frézy, obrážecí nože 

na ozubení. 

  



 

PŘÍLOHA 2 

Slinutý karbid [16] 

 

 

 

  



 

PŘÍLOHA 3 (1/2) 

Ti6Al4V [1] 

 

  



 

PŘÍLOHA 3 (2/2) 

Ti6Al4V [1] 

 

  



 

PŘÍLOHA 4 

Výkres implantátu 

 

  



 

PŘÍLOHA 5 (1/2) 

Ukázka NC programu 

Ukázka NC programu pro výrobu vnějšího tvaru implantátu 

 

 

G90 G54    absolutní programování, posunutí nulového bodu 

G58 X0 Z16   velikost polotovaru 

G0 X25 Z40 

M6 T1D1    1. nástroj s korekcí 

M3 S1200 F0.2   nastavení otáček a posuvu 

G0 X4.2 Z0 

G1 X-0.2 Z0   obrobení čela 

G0  Z1 

G0 X3.7 

G1  Z-12 

G0 X4 

G0  Z1 

G0 X3.5 

G1  Z-12   obrobení na Ø3,5 mm 

 

  



 

PŘÍLOHA 5 (2/2) 

Ukázka NC programu 

 

G0 X4 

G0  Z1 

G0 X3.16 

G1  Z1 

G1 X3.5 Z-0.3   obrobení sražení 0,3x30° 

G0 X4 

G0 X25 Z40 

M6 T2D2    zapichovací nástroj s korekcí 

M3 S1200 F0.2 

G0 X4 Z-4.5 

G1 X3    zhotovení zápichu 

G1 X4 

G0 X24 Z40 

M6 T3D3    závitový nůž (M3,5x0,35) 

G0 X3.5 Z1 

G33 X3.25 Z-4.5 P0.35  řezání závitu (P je adresa stoupání závitu) 

G0 X4 

G0 X25 Z40 

M6 T4D4    speciální závitový nůž (3,5x1,27) 

G0 X4 Z-5.1 

G1 X3.5 

G33 X3.1 Z-10 P1.27  řezání závitu 

G0 X4 

G0 X25 Z40 

M30     konec programu 

 


