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ABSTRAKT 

Předmětem předkládané diplomové práce je kompletní návrh postupů nutných 
pro navržení a následnou výrobu kovací zápustky pro produkci polotovarů ojnic. 
Úvodní část se zabývá konstrukčním návrhem. Poté jsou uvedeny materiály 
pro výrobu tohoto typu nástrojů. Následně se přechází k navrhování nástrojového 
vybavení pro obrábění zápustky a dále již k samotným simulacím procesů. 
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ABSTRACT 

The subject of submitted diploma thesis is complete structure of procedures 
necessary for the designing and subsequent production of forging dies for production 
of semi-finished connecting rods. The initial part deals with the design of forging die. 
Following part is consisted of materials used for production of this type of tools. 
Ensuing is proposal of tooling for machining of the die following with simulation of the 
milling processes. 
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ÚVOD 

 Ojnice je konstrukční díl, který přenáší rotační pohyb klikové hřídele na lineární 
pohyb pístu. Využívá se v mnoha různých aplikacích. Hlavním příkladem použití toho 
výrobku jsou spalovací motory automobilů. Příklad takové aplikace se nachází na obr. 
0.1 a dále na obr. 0.2. 

 Práce se zabývá řešením kovací zápustky s ohledem na lepší mechanické 
vlastnosti, které tato technologie poskytuje vzhledem k neporušení vláken materiálu 
v rámci výroby. Vzhledem k obecnosti zadání, kde je slovo forma chápáno jakožto 
obecný negativ pro výrobu daného polotovaru, lze tedy i dutinu kovací zápustky ve své 
podstatě považovat za formu. 

 Dále se výrobci snaží pomocí stále se zdokonalujících simulačních prostředků 
predikovat, kdy navrhovaná součást je na hranici své životnosti. Dochází pak 
tedy ke konstruování dílců daného zařízení na definovanou životnost v rámci celku. 
Ač je tato tématika relativně kontroverzní, tak se jedná o určitou formu šetrného 
nakládání s nerostnými surovinami, což je zajisté pro lidstvo prospěšné, avšak lze se 
na tento fakt podívat i z pohledu plánovaného životního cyklu dílce pro generaci 
dalšího profitu při zakoupení dílce nového.  

 Nutnou podmínkou pro dosahování stále se zvyšujících nároků na přesnost 
dílců je požadavek na přesnější výrobu tvarových dutin. Proto se zde hojně využívá 
simulačních softwarů pro podporu konstrukčního návrhu typu Ansys pro pevnostní 
výpočty, či CAD/CAM softwaru pro následnou vlastní výrobu. Tyto programy 
dosahování těchto přesností umožňují a zajišťují dále také začlenění progresivních 
obráběcích metod vedoucích k redukci nákladů. Toto je cíl každé firmy, která chce být 
konkurence schopná na dnešním trhu. 

 Toto téma bylo zvoleno na základě zájmu o část automobilového průmyslu, 
zabývajícího se výrobou součástí spalovacích motorů spolu se zaujetím pro práci 
s CAM softwary a jejich využitím v praxi. Cílem této práce je utvořit komplexní soubor 
postupů nutných pro realizaci výroby kovací zápustky pro ojnice, včetně konstrukčního 
návrhu ojnice samotné, ze které následně vycházejí tvarové dutiny zápustky a dále 
navržení technologického postupu spolu s nástrojovým vybavením a řeznými 
podmínkami. Realizace probíhá v softwaru PowerMILL, který se řadí mezi přední 
obráběcí softwary aktuálně na trhu.  

 
 

Obr. 0.1 Příklad kinematické soustavy 

motoru vozidla v konfiguraci V6. [1] 
Obr. 0.2 Průřez motorem 1.9 JTD 16 V. [2] 
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1 NÁVRCH OJNICE A ZÁPUSTKY 

 Vzhledem k používané technologii kování je nutné v první řadě výkovek 
s ohledem na výkresovou dokumentaci zařadit do kategorie složitosti a následně 
pro ni určit adekvátní technologické přídavky, úkosy a mezních úchylky. Odpovídající 
normu pro tyto volby je možné najít pod označením ČSN 42 9030. Prvotním vstupem 
pro správné zařazení je výkres součásti s všemi náležitostmi, ze kterého se vychází 
pro výpočet výkovku jako takového. Výkres ojnice viz příloha [P8] 

 Dále při zvážení sériovosti výroby ojnic používaných například v automobilovém 
průmyslu je vhodné zde použít technologii zápustkového kování, vzhledem k její 
produktivitě a přesnosti, i když je výrazně nákladnější na zavedení než kování volné. 
Pokud by se uvažovalo o použití licí formy, tak toto možné je, avšak tímto typem výroby 
se nedosahuje dostatečné kvality a mechanických vlastností při udržení stejných 
rozměrů oproti ojnicím kovaným. I z toho důvodu se bude dále práce zabývat již pouze 
návrhu zápustky a jejím vyrobením. 

1.1 Zařazení výkovku dle složitosti tvaru 

 S ohledem na rozmanitost druhů dílců vyráběných kováním je zřejmé, že bude 
nutné tyto tvary dělit dle složitosti v rámci určitých kritérií pro rychlé a přehledné 
určování do příslušných kategorií. Charakteristické rozměry pro určování tříd jsou 
vyobrazeny na obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1 Rozměry polotovaru výkovku. 

 Pro tyto účely slouží číselné označení dle normy ČSN 42 9002 ve tvaru: [3] 

9380-1 

Kde: 

1. pozice – tvarový druh: 9 – výkovky složitých tvarů s přímou dělící rovinou, 

2. pozice – tvarová třída: 3 – výkovek s hlavou a jedním ramenem, 

3. pozice – tvarová skupina: 8 – dle níže uvedených výpočtů poměrů, 
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• Poměr délky k trojnásobku šířky ve směru kolmém k rázu vypočítán 
dle vztahu 1.1: [3] 

𝐿𝑣 > 3 ∙ 𝐵 [𝑚𝑚] (1.1) 

 Kde: 

 Lv  – největší délka výkovku ve směru kolmo k rázu [mm], 
 B  – největší šířka ve směru kolmo k rázu [mm]. 

282 > 3 ∙ 90 
 

282 𝑚𝑚 > 270 𝑚𝑚 

• Poměr šířek hlavy a konce ramene vypočítán dle vztahu 1.2: [3] 

𝐵 > 2 ∙ 𝐵1 [𝑚𝑚] (1.2) 

 Kde: 

 B1  – nejmenší šířka výkovku ve směru kolmo k rázu [mm]. 

90 > 2 ∙ 37 
 

90 𝑚𝑚 > 74 𝑚𝑚 

• Poměr celkové výšky k nejmenší tloušťce blány vypočítán dle vztahu 1.3: 
[3]. 

𝐻 > 2 ∙ 𝐻1 [𝑚𝑚] (1.3) 

 Kde: 

 H  – největší výška výkovku ve směru rázu [mm], 
H1 – nejmenší výška výkovku ve směru rázu, nejmenší tloušťka blány či dna 
výkovku [mm]. 

28,4 > 2 ∙ 6 
 

28,4 𝑚𝑚 > 12 𝑚𝑚 

 

4. pozice – tvarová podskupina (přesahy poměrů): 0 – výkovek bez přesahů [3], 

5. pozice – technologické hledisku (poloha dělící roviny vůči hlavní ose): 1 – 
výkovky s dělící rovinou ve hlavním směru osy, souměrné. [3] 

1.2 Stupeň přesnosti a provedení výkovku 

 V rámci normy 42 9030 existují podkapitoly, které udávají jednotlivé přesnosti 
pro daný typ výkovku dle jeho označení. Dělí se na stupeň přesnosti pro obvyklé 
provedení (ČSN 42 9030.1), přesné provedení (ČSN 42 9030.2), velmi přesné 
provedení (ČSN 42 9030.3) a provedení podle dohody (ČSN 42 9030.9). Tabulky 
pro jednotlivé přesnosti provedení se nachází v přílohách jako [P1]. [5] 
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 S přihlédnutím na tvarovou složitost byla volena tabulka pro přídavky 
na obrábění ploch výkovků pro přesné provedení. Dané přídavky jsou na obráběné 
plochy v hodnotě: [4,5] 

𝑝 = 2,2 𝑚𝑚 

Kde:   

p   – přídavek na obráběnou plochu [mm]. 

 Tyto přídavky se vztahují pouze na plochy tolerované, a tedy následně dále 
obráběné a případně, pokud by bylo nutné zajistit lepší kvalitu povrchu než po obráběcí 
operaci, je aplikováno broušení daných ploch, či leštění. [4,5] 

1.3 Stanovení technologických přídavků 

 Technologickým přídavkem se rozumí přídavek, který systematicky napomáhá 
kovářské technologii jako takové. Jako příklad lze uvést snadné vyjímání ze zápustky, 
které zaručuje vhodné úkosování stěn polotovaru. Poměry pro určení rádiusů 
se nachází v obr. 1.2. 

1. Zaoblení hran a přechodů 

 

Obr. 1.2 Zaoblení hran přechodů výkovku. 

• Výpočet poměrů pro určení přechodových poloměrů dle vztahu 1.4: [3,4] 

ℎ𝑖

𝑓𝑖
 [−] (1.4) 

 Kde: 

 hi  – hloubka dutiny výkovku či výška jeho osazení, výstupku [mm], 
 fi  – šířka přilehlé části výkovku, šíře osazení, nebo výstupku 
u přechodového  poloměru zaoblení [mm]. 
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ℎ1

𝑓1
=

14,2

282
= 0,05 

ℎ2

𝑓2
=

11,2

19,77
= 0,57 

ℎ3

𝑓3
=

11,2

18,31
= 0,61 

ℎ4

𝑓4
=

11,2

12,15
= 0,92 

ℎ5

𝑓5
=

11,2

7,73
= 1,45 

ℎ6

𝑓6
=

4

4,63
= 0,86 

 Na základě vypočítaných poměrů výšek k délkám jednotlivých částí bylo 
zvoleno: [4,5] 

𝑟𝑥 = 2𝑚𝑚 

𝑅𝑥 = 6𝑚𝑚 

Kde:  rx  – vnitřní úkosy [mm], 
  Rx  – vnější úkosy [mm]. 

Výjimku zde tvoří vnitřní hrany v oblasti odlehčení ojnice, kde je dosažení tohoto 
rádiusu vzhledem k tloušťce stěny nemožné, je tedy nahrazeno maximálními možnými 
rádiusy 4,5 mm. Příslušnou tabulku je možné najít v přílohách pod označením [P2] 

2. Tloušťka dna, blány výkovku 

 Vzhledem k největšímu rozměru kolmo ke směru rázu jsou blány pro následně 
obráběné otvory v hodnotě: [4,5] 

𝑡 = 6𝑚𝑚 

kde: t  – tloušťka blány pro předkování děr [mm]. 

3. Boční úkosy  

 S přihlédnutím k faktu, že ojnice je navrhovaná na výrobu pomocí bucharu 
bez vyhazovače, kdy operátor procesu přesouvá vlastní výkovek pomocí kovářských 
kleští, tak je možné zařadit dle příslušené tabulky ČSN 42 9030 (tab. 1.1) do kategorie 
s úkosy 7° vnější a 10° vnitřní. [4,5] 

1.1. Tabulka úkosů zápustkových výkovků [5] 

Úkosy Vnější Vnitřní 

Běžné úkosy výkovku 3° 7° 

Pro buchary a lisy bez vyhazovače 7° 10° 

Lisy s vyhazovačem 2° – 3° 3° – 5° 

Vodorovné kovací stroje 0° - 5° 0° - 5° 

1.4 Stanovení dovolených rozměrových a tvarových úchylek 

 U výkovku, jakožto tvarově složitého a na technologii náročného typu polotovaru 
je nutné brát v potaz hned několik činitelů co se tvarové přesnosti týče, a to: úchylky 
rozměrů, přesazení, případný otřep a celkové prohnutí. Tolerance mají za úkol 
případný výskyt těchto nedokonalostí kompenzovat a zaručit tak vyrobitelnost dílce 
napříč spektrem rozměrových odchylek. Vzhledem k volbě přesného stupně provedení 
spadá výkovek do kategorie přesnosti 6. Z tohoto faktu plynou tedy tolerance ve formě: 

𝑇⊥ = 𝐼𝑇6 

𝑇∥ = 𝐼𝑇6 
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Kde:  𝑇⊥ – tolerance pro rozměr ve směru kolmém k rázu [μm], 
  𝑇∥  – tolerance pro rozměr ve směru rovnoběžném s rázem [μm]. 

 Na základě této hodnoty se v tabulce mezních úchylek [P5] přiřadí 
dle charakteristických rozměrů konkrétní odchylka a celková velikost tolerančního pole 
pro dané rozměry. [4,5] 

Výpočty pro volbu vycházejí ze vztahu 1.5 [3,4]: 

0,5 ∙ (𝐿 + 𝐵) (1.5) 

0,5 ∙ (𝐿 + 𝐵) = 0,5 ∙ (282 + 90) = 186 𝑚𝑚 

𝐻 = 28,4 𝑚𝑚 

 Pro nerotační tvary výkovků je definována střední hodnota největší šířky 
a délky, která nahrazuje největší průměr výkovku.  

 Pro velké výkovky se mezní úchylky a tolerance zvyšují o 25 % pro ekvivalent 
v rozmezí 0,5 ∙ (𝐿 + 𝐵) ∈ (1000; 1600⟩[𝑚𝑚] a o 50 % v rozmezí 0,5 ∙ (𝐿 + 𝐵) ∈
(1600; 2500⟩[𝑚𝑚] ve srovnání s rozměry 0,5 ∙ (𝐿 + 𝐵) ∈ (630; 1000⟩[𝑚𝑚]. [3,4] 

• Tolerance: 

𝑇−1,1
+2,2

 

𝑇 = 3,3 𝑚𝑚 

Kde: 𝑇−
+  – rozptyl tolerančního pole [mm], 

  T – šíře tolerančního pole [mm]. 

 Dále kromě rozměrových tolerancí je nutné zvolit tolerance pro poloměry 
a zaoblení (viz tab. 1.2). 

1.2 Tabulka pro mezní úchylky poloměrů zaoblení přechodů R a hran r výkovku [5] 

Poloměr zaoblení [mm] Mezní úchylky [mm] 

Přes Do R r 

0 10 
+0,50 
-0,25 

+0,25 
-0,50 

10 32 
+0,40 
-0,20 

+0,20 
-0,40 

32 100 
+0,30 
-0,15 

+0,15 
-0,30 

100  
+0,25 
-0,10 

+0,10 
-0,25 

1.5 Návrh výronkové drážky  

 Výronková drážka je tvarová dutina umisťovaná podél celého obvodu 
dokončovací dutiny výkovku a nachází se z pravidla na dělící rovině. Její funkcí 
je pojmout přebytečný materiál, který je používán z důvodu co možná 
nejdokonalejšího vyplnění dutiny zápustky, s tím, že oblast můstku zde působí 
jakožto zbrzďující člen materiálového toku, tudíž ho více zůstává v dutině samotné.  

 Další její funkcí je tlumení, kdy pěchování materiálu v oblasti můstku pohlcuje 
kinetickou energii rázu bucharu a tím prodlužuje životnost zápustky. Po vykování tvaru 
je výronek odstřižen, přičemž materiálové ztráty se zde pohybují mezi 8 až 30 %, 
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nicméně benefity neporušených vláken výrobku, které zaručují výrazně lepší 
mechanické vlastnosti tyto ztráty vynahrazují. Konkrétní tvary a rozměry výronkových 
drážek vychází z normy ČSN 22 8308. [4,6,8,11] 

 Existují 2 základní typy výronkových drážek: 

1. uzavřené – standardně používané pro buchary, 

2. otevřené – standardně používané u lisů. 

 Pro tuto konkrétní operaci byla zvolena výronková drážka uzavřená, vzhledem 
k velkosériovosti produkce ojnic v automobilovém průmyslu, kdy vyšší produktivity 
je možné dosáhnout použitím bucharu oproti lisu. 

 Rozměr výronkové drážky je navrhován dle výšky můstku h a vypočítán pomocí 
vztahu 1.6: [6] 

ℎ = 𝛼 ∙ √𝑆𝑣 [𝑚𝑚] (1.6) 

 Kde:  α  – opravný součinitel [-] – hodnota 〈0,015,0,017〉, vyšší hodnoty 
pro výkovky s kruhovým průřezem dělicí roviny, 

  Sv  – plocha průřezu výkovku v dělící rovině [mm2]. 

ℎ = 𝛼 ∙ √𝑆𝑣 = 0,017 ∙ √12 291 = 1,88 ≈ 2 𝑚𝑚  

 Průřez plochy výkovku byl stanoven pomocí softwaru Catia V5 viz obr. 1.3. 

 

Obr.1.3 Aplikace CAD softwaru Catia V5 pro měření plochy. 

 Na základě výšky h byly určeny rozměry výronkové drážky dle tabulky v příloze 
P [6]: 

ℎ = 2 𝑚𝑚 𝑛 = 4 𝑚𝑚 𝑟 = 1,5 𝑚𝑚 

𝑏 = 12 𝑚𝑚 𝑏𝑧 = 32 𝑚𝑚 ℎ𝑠𝑡ř = 0,4 𝑚𝑚 

𝑆𝑣ý𝑟 = 1,77 𝑚𝑚2 

 Z výše zmíněných výpočtů byla navržena výronková drážka pro tuto konkrétní 
aplikaci s rozměry dle obr. 1.4.  
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Obr 1.4 Tvar a rozměry výronkové drážky ojnice. 

Kde: h  – výška můstku výronkové drážky [mm], 
 b  – šířka můstku výronkové drážky [mm], 
 bz  – šířka zásobníku výronkové drážky [mm], 
 nz  – hloubka zásobníku [mm], 
 HD  – hloubka dutiny zápustky [mm], 
 r  – poloměr zaoblení přechodu tvaru do dělicí roviny [mm], 
 R  – poloměr přechodu tvaru zásobníku [mm]. 

 Zásobník výrokové drážky bývá zpravidla umístěn v horním díle zápustky 
z důvodu nižšího namáhání tohoto dílu, vzhledem k vyšší nákladnosti výroby tvarově 
složitého zásobníku. Avšak ve specifických případech tomu může být i naopak. [4] 

1.6 Výpočet ideálního předkovku 

 Pokud se zohlední tvarová složitost výkovku ojnice, tak je vhodné provést 
výpočet ideálního předkovku. To se děje zejména proto, aby se předkovkem přiblížilo 
co možná nejvíce k hotovému tvaru při maximálním využití materiálu. Tyto tvary 
se následně implementují do předkovací dutiny, případně se použijí pro navržení 
válcovacího přípravku pro výrobu předvalku, ze kterého se následně přímo již kove. 
Jeho konstrukce se provádí na základě imaginárních průřezů hotového výkovku 
(obr. 1.5) včetně výronkové drážky, kdy v každém průřezu je změřena plocha výkovku, 
kterou řezná rovina protnula. Počet a umístění řezů je závislé na složitosti tvaru 
a ze statistického hlediska je samozřejmostí, že čím více řezů je provedeno, 
tím přesnější je návrh. Hlavní je však obsáhnout velké gradienty přechodů objemu, 
které jsou z hlediska výpočtu nejkritičtější. Pro tuto aplikaci bylo zvoleno 11 řezů. [7,9] 

z
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Obr. 1.5: Řezy výkovku pro tvorbu ideálního předkovku. 

 Vzorový výpočet pro jeden řez: 

𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 ř𝑒𝑧𝑢 11 𝑣𝑦𝑝𝑜čí𝑡𝑎𝑛á 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐í 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑢 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑘 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟 2017 

𝑆11 = 2245,8 𝑚𝑚2  

 Výpočet plochy s přídavkem na opal ze vztahu 1.7: [4] 

𝑆𝑖𝑐 = 𝑆𝑖 ∙ 1,02 [𝑚𝑚2] (1.7) 

 Kde: Sic  – plocha řezu zvětšená o 2 % na opal [mm2], 
  Si  – plocha řezu výronku a výkovku [mm2]. 

𝑆11𝑐 = 𝑆11 ∙ 1,02 = 2245,8 ∙ 1,02 = 2290,72 𝑚𝑚2  

 Výpočet výšky se započítaným měřítkem ze vztahu 1.8: [4] 

ℎ𝑖𝑐 =
𝑆𝑖𝑐

𝑚
 [

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
] (1.8) 

 
 Kde: hic  – výška průřezového obrazce [mm], 
  m – měřítko pro vizualizaci [mm]. 
 

ℎ11𝑐 =
𝑆11𝑐

𝑚
=

2290,72

20
= 114,54 𝑚𝑚 

 
 

 Tyto výšky se vynesou do grafu nazývaného průřezový obrazec, který 
je vyobrazen na obr. 1.6 a reprezentuje v měřítku přechody obsahu ploch na výkovku. 

 Výpočet průměru ideálního předkovku z plochy ze vztahu 1.9: [4] 

𝑆𝑖𝑐 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑖

2

4
[𝑚𝑚2] → 𝐷𝑖 = √

4 ∙ 𝑆𝑖𝑐

𝜋
[𝑚𝑚] (1.9) 

 Kde: Di  – průměr ideálního předkovku [mm]. 
 

𝐷11 = √
4 ∙ 2290,72

𝜋
= 54,01 𝑚𝑚  

11 
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Tabulka 1.3 Hodnoty plochy řezů výkovku a průměr ideálního předkovku. 

Řez 

Plocha Si 
(včetně výronku) 

Plocha Sic 
(zahrnuje opal) 

Výška 
průřezového 
obrazce hic 

Průměr Di 

[mm2] [mm2] [mm] [mm] 

1 1092,80 1114,66 55,73 37,67 

2 828,37 844,94 42,25 32,80 

3 892,77 910,63 45,53 34,05 

4 765,06 780,36 39,02 31,52 

5 467,41 476,76 23,84 24,64 

6 360,78 368,00 18,40 21,65 

7 1531,00 1561,62 78,08 44,59 

8 1925,44 1963,95 98,20 50,01 

9 1645,25 1678,16 83,91 46,22 

10 1850,80 1887,82 94,39 49,03 

11 2245,80 2290,72 114,54 54,01 

 
 
 

 
Obr. 1.6 Tvar průřezového obrazce. 

 
 Pomocí získaných hodnot průměrů se proložením křivkou vytvoří válcový tvar 
ideálního předkovku pro použití vzoru pro předkovací dutinu, či válcovacího zařízení. 
Tvar ideálního předkovku se nachází na obr. 1.7. Data vypsána v tabulce tab. 1.3. 
 

 
 

Obr. 1.7: Tvar ideálního předkovku. 
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 Skutečnost, že implementace předkovacích dutin by znamenala podstatně 
vyšší náklady na polotovar pro výrobu zápustky, s tím související složitější manipulace 
s těžší zápustkou a také nutný vyšší výkon bucharu pro kování by vedly k celkové 
nevýhodnosti řešení. Proto zde bude volena forma výroby předkovku jakožto vývalku. 
Vizualizace technologie se nachází na obrázku obr. 1.8. 
  

 
 

a) b) 
Obr. 1.8 Příklady výroby polotovaru pro kování: a) válcování na válcovací stolici [33], b) 

válcování příčné klínové. [34] 

1.7 Dokončovací dutina zápustky 

 Dokončovací dutinu zápustky je nutné, vzhledem ke kování za vyšších teplot, 
zvětšit o určitou hodnotu (uvedeny v tabulce tab. 1.4) z rozměrů výkovku vzhledem 
smršťování výkovku v rámci chladnutí, kdy, pokud by se tento fakt v potaz nebral, 
tak není možné dodržet požadované rozměry výkovku. Použitá ocel na ojnici 
je dle výkresové dokumentace 42CrMo4. Tato ocel se dá označit za nízkolegovanou 
chrom molybdenovou ocel vhodnou pro tepelné zpracování, potažmo zušlechťování. 
[32] 

Tab. 1.4 Smrštění materiálu dle ČSN 22 8306. [32] 

Typ materiálu Smrštění 

[-] [%] 

Běžné oceli 1,0 – 1,3 

Ložiskové oceli 1,5 

Austenitické oceli 1,5 – 2,0 

Mosaz 1,0 – 1,7 

Slitiny Al 0,6 – 1,0 

Al bronzy 1,0 – 1,3 

 Zde ovšem vstupují ještě další proměnné jako jsou teplota výkovku a jeho tvar. 
Pokud by teplota byla na spodní kovací hranici, tak se tyto přídavky snižují až o 1/3. 
Naopak u výkovků s podélným rozměrem se hodnota smrštění může pohybovat 
dokonce až k 50 %, nicméně pro běžné oceli, která je použita zde se stanovuje 
maximální smrštění 1,8 %. [32] 

 Na základě těchto podmínek bylo voleno smrštění o hodnotě 1,5 %, 
což vyjadřuje jakýsi kompromis mezi tvarem výkovku, kovací teplotou a daným 
materiálem. 
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1.8 Vedení zápustky 

 Vzhledem k charakteru kování je nutné zajistit kolmý chod horní zápustky vůči 
spodní, který není vždy strojem zaručen. Mohlo by se tak dosahovat zmetkovitosti, 
což je jev nechtěný. Vedení je však možné využívat pouze u jednodutinových 
zápustek, kde oproti postupovým zápustkám by byl následně problém s rovnoměrným 
rozložením síly na jednotlivé dutiny zápustky. Existuje více typů vedení, a to: [32] 

• kruhové – využíváno především u kruhových či čtvercových zápustek, 
případně u výkovků s osou souměrnosti shodnou s osou dráhy beranu, 

• podélné – využíváno pro vykompenzování příčného přesazení, 

• příčné – využíváno pro vymezení podélného přesazení, 

• křížové – vymezuje jak příčné, tak podélné přesazení, 

• zámky – nejčastěji používané u výkovků s lomenou dělící rovinou, 
kde dochází k přesazení horní a dolní zápustky a zachycují se tímto 
vedením posouvající síly, 

• Vodící kolíky – vymezují přesazení a zachytávají tlaky z procesu, 
které by mohly při dlouhodobém působení nadměrně opotřebovávat 
vedení stroje. 

Tab. 1.5 Příklady rozměrů vodících kolíků a jejich otvory [32] 

Kolík (otvor) [mm] Otvor [mm] 

v 
[mm] 

R 
[mm] 

Dk(dk) 
Přesah 
kolíku 

l l1 l2 D1k 

I II III IV 

12 14 16 18 

0,02 až 
0,04 

70 30 45 8 

2,5 3 16 18 20 22 85 40 50 10 

20 22 25 28 90 34 55 12 

25 28 30 34 
0,03 až 

0,05 

100 45 65 16 

4 5 

30 32 36 38 110 50 70 20 

36 38 40 42 
0,04 až 

0,06 

130 60 80 25 

40 42 45 48 140 70 80 25 

 Pro tuto konkrétní zápustku bylo zvoleno vedení v podobě 4 vodících kolíků 
umístěných do rohů zápustky. U tohoto typu vedení je nutné vypočítat minimální 
vzdálenost děr pro středící kolíky od hran zápustky. Příklady rozměrů kolíků 
jsou uvedeny v tab. 1.5. 

 Vzhledem k rozměrům zápustky a možnému prostoru pro umístění kolíku 
byl volen rozměr kolíku Φ30 mm s korespondujícími rozměry dle norem, 
vizualizace viz obr. 1.9. [32] 
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 Výpočet minimální vzdálenosti otvoru pro středící kolík dle rovnice 1.6: [32] 

𝑎 =
5

6
∙ 𝐷𝑘 + 10 [𝑚𝑚] (1.6) 

Kde: a  – minimální vzdálenost vodícího kolíku od kraje zápustky [mm], 
 Dk  – průměr vodícího kolíku/díry pro vodící kolík [mm]. 

𝑎 =
5

6
∙ 30 + 10 = 35 𝑚𝑚  

 

Obr. 1.9 Vizualizace provedení děr pro vodící kolíky. 

1.9 Upínání zápustky  

 Důležitým faktorem pro správnou výrobu je dostatečně tuhé upínání, 
které zabrání případnému samovolnému pohybu zápustek vůči sobě z důvodů 
působení sil, teploty a rázů po čas kování. U bucharů je nejčastěji používané upínání 
pomocí rybinových drážek (obr. 1.10), kdy na jedné straně zajišťuje axiální pohyb pero 
vložené skrz šabotu zapadající do vybrání v zápustce, nicméně tento způsob může 
vykazovat vůli, proto je přidán ještě na protější straně klín s rozevírajícím se úhlem 
(0°35´), který působí jakožto frikční člen a nedovoluje samovolný pohyb. [8,9,11] 

 

Obr. 1.10 Vizualizace upínání zápustky do šaboty. 
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1.10 Manipulace se zápustkou 

 S ohledem na značnou váhu zápustek je nutné implementovat manipulační 
otvory (obr. 1.11) na stěny zápustky. Dále jsou v těchto manipulačních otvorech 
vyřezány závity pro možnost našroubování manipulačních ok, za která se zápustka 
již věší na jeřáb či jiné manipulační zařízení. Využívají se pro zakládání a následné 
převážní zápustek mezi pracovišti a skladem. Samozřejmostí je jejich použití 
při usazování zápustky přímo do šaboty bucharu. Na obr. 1.12 je možné vidět dispozici 
celé kovací dutiny zápustky. 

 

Obr. 1.11 Provedení manipulačních otvorů. 

 

Obr. 1. 12 Celková dispozice 3D modelu obou polovin kovací zápustky 
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2 MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRO FORMY A OJNICE 

 Jakožto jeden z nejdůležitějších faktorů pro výsledné vlastnosti daného výrobku 
se dá považovat typ materiálu z jakého je vyroben. Proto je na volbu materiálů kladen 
velký důraz. Jinak tomu není ani v případě forem používaných pro výrobu ojnic, 
a to ať se jedná o licí tlakové formy, či kovací zápustky. Podobné pochody se využívají 
samozřejmě i u ojnic, kde je nutné brát v potaz dále i limity v podobě velikosti ojnice 
a její hmotnosti vzhledem k životnosti celého klikového mechanismu. 

2.1 Materiály pro výrobu zápustek  

 S ohledem na výrazné namáhání zápustek (obr. 2.1), a to ať už z hlediska 
teploty, kdy je v přímém kontaktu s kovaným materiálem a následně je ochlazována 
prostředím s velkým teplotním gradientem, či z pohledu mechanického namáhání 
od rázového charakteru procesu kování je zřejmé, že na materiál samotný budou 
kladeny značně vysoké nároky ve všech směrech. Hlavní snahou tedy je navrhnout 
materiál takový, aby poskytl dlouhodobý spolehlivý provoz s minimálními požadavky 
na údržbu či opravy. Nároky, které nejvíce ovlivňují tyto faktory: [12] 

• vysoká pevnost, mez kluzu, tvrdost – odolnost proti mechanickému opotřebení, 
otěru, 

• pevnost za normálních i vysokých teplot, odolnost proti creepu – žáruvzdornost, 
žárupevnost, dobré mechanické vlastnosti i za vysokých teplot, 

• velká prokalitelnost – dosažení prokalení v dostatečné hloubce materiálu, 

• co nejvyšší teplota popouštění – udržení si mechanických vlastností 
při cyklickém tepelném zatěžování během procesu kování, 

• malá teplotní roztažnost – udržení tvarových tolerancí výkovku i vzhledem 
k tepelnému rozpínání materiálu, 

• odolnost proti trhlinám způsobeným vysokým teplotním gradientem, 

• vysoká tepelná vodivost – odvádění přebytečného tepla vzniklého plastickou 
deformací, 

• dobrá obrobitelnost – vzhledem k tvarové složitosti zápustek – snížení 
celkových nákladů na výrobu. 

 

Obr. 2.1 Příklad zápustky pro lis. [18] 
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 Materiál, který by splňoval všechny tyto atributy defacto neexistuje, proto je vždy 
nutné vybírat ideální kombinaci mechanických vlastností právě pro danou kovací 
aplikaci. To záleží především na materiálu výkovku, kde při nižším odporu proti tváření 
je možné použití měkčí materiál zápustky, který ale stále zajišťuje dostatečnou 
životnost. Dále také na typu stroje, na kterém se ková. U bucharu převládá mechanické 
namáhání, tím pádem je nutné zaručit vyšší houževnatost kvůli tlumení 
rázů a také vyšší mechanické vlastnosti vzhledem k opotřebení kovacích dutin. Oproti 
tomu u lisů, kde dynamika procesu je podstatně nižší, je výraznější tepelné namáhání 
z důvodu delšího kontaktu kovaného předmětu se zápustkou, a tudíž většího odvodu 
tepla. A samozřejmě také na výrobní dávce, kdy pro velkosériovou výrobu je nutné mít 
co možná nejvyšší životnost, aby nebyla nutnost přerušovat výrobu kvůli opravám 
zápustky. Často také dochází k předehřevu zápustek na teploty okolo 200 °C 
pro zvýšení houževnatosti vzhledem k tomu, že některé typy materiálů by špatně 
snášely právě rázové zatížení při nízkých teplotách a mohlo by docházet k prasklinám. 
[12] 

 Nejlepší kombinaci výše zmiňovaných vlastností splňují převážně nástrojové 
oceli třídy 19 legované prvky W, Cr, Mo, Ni, Cr, které zaručují požadované vlastnosti. 
Příklady používaných materiálů je možné vidět v tab. 2.1. 

Tabulka 2.1. Výběr materiálů používaných pro zápustky [15,17] 
Typ oceli Vlastnosti Použití 

1.2343 (ČSN 19 552) 

Vysoká houževnatost, dobrá 
pevnost za tepla, možnost 
chlazení vodou, kalitelnost 

na vzduchu 

Vysoce namáhané nářadí 
pro práci za tepla – lisovací 
třmeny, matrice, zápustky, 

vložky, formy 

1.2365 (ČSN 19 541) 

Odolnost proti opalu, vysoká 
pevnost, dobrá 

houževnatost, vhodná pro 
nitridaci 

Vysoce namáhané nářadí za 
tepla – pro práci se slitinami 

legovaných kovů 

1.2714 (ČSN 19 663) 
Optimální vlastnosti mikro a 
makro struktury, rozměrová 
stálost, vhodná pro nitridaci 

Vysoce namáhané nářadí za 
tepla – pro práci se slitinami 

těžkých kovů 

1.2344 (ČSN 19 554) 
Podobná 1.2343, ale pro 
vyšší nároky na tvrdost a 

životnost  

Vysoce namáhané nářadí 
pro práci za tepla, možnost 

chlazení vodou 

1.2581 (ČSN 19 721) 
Vysoká životnost za vyšších 

teplot, vysoká 
otěruvzdornost 

Protlačovací trny za tepla, 
zápustky, lisovací/tažné trny 

2.2 Materiály pro výrobu licích forem  

 Pokud by se bral v potaz pojem forma doslovně, jakožto forma pro tlakové lití, 
která se používá v případě výroby ojnic touto technologií, vyplývá z toho i soubor 
vlastností, které bude technologie vyžadovat od použitého materiálu pro dané součásti 
licích forem (obr. 2.2). Podobně jako u materiálů zápustek se zde bude jednat pouze 
o jakýsi ideální kompromis mezi pevnostními vlastnostmi a houževnatostí materiálu. 
Hlavními faktory jsou zde teplotní roztažnost, tepelná vodivost, rozměrová stálost 
při tepelném zpracování, na ni navazující prokalitelnost, odolnost proti tepelné únavě 
a chemickému namáhání a v neposlední řadě samozřejmě obrobitelnost, 
kdy obrábění tvoří velkou část nákladů na výrobu samotné formy. Kvalita 



MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRO FORMY A OJNICE 

25 ÚST FSI VUT v Brně 

a typ materiálu se nevyhnutelně také řídí dle požadované životnosti formy, 
a tedy i s ohledem na velikost konkrétní série odlitků. 

  

Obr. 2.2 Příklad licí formy. [19] 

 Vzhledem k faktu, že formy jako takové se skládají z mnoha dílců a pouze pro ty 
výrazně zatěžované se používá materiálů s vysokou kvalitou, tak je možné rozdělit 
použití materiálů dle lokalizace ve formě na tab. 2.2: [14,15] 

Tabulka 2.2. Materiály používané pro formy [14,15,16] 

Typ oceli Vlastnosti Použití 

1.0577 (ČSN 11 503) 
Dobrá svařitelnost, požívá 

se jako nekalená 

Díly forem bez požadavku 
na mechanické vlastnosti, 

není v kontaktu s litým 
materiálem 

1.1730 (ČSN 19 083) Desková ocel 
Netvrzené díly, upínací 

prvky, rozpěry 

1.2083 (ČSN 17 024) 
Předtvrzená, korozivzdorná, 
dobře obrobitelná, legovaná 

Korozivzdorné díly – vložky, 
tvary v přímém styku 
s tekutým materiálem 

1.7131 (ČSN 14 220) 
Ocel k lokálnímu kalení, 

legovaná 
Vodící elementy a jádra 

forem 

1.2379 (ČSN 19 573) 

Ocel ke kalení, vysoká 
tvrdost, stálost, odolnost 
proti opotřebení, dobrá 

obrobitelnost 

Desky, vložky 

1.2316 (ČSN 19 436) 
Ocel předtvrzená, 

korozivzdorná, vhodná 
k leštění 

Vnitřní díly forem pro 
korozně působící materiály 

1.2311 (ČSN 19 520) 
Ocel legovaná, předtvrzená, 
vhodná pro nitridaci a leštění 

Desky, vysoce mechanicky 
namáhané dílce 

2.3 Materiály pro výrobu ojnic 

 Ač se jedná o naprosto jiné použití součásti, tak požadavky na ojnice jsou dosti 
podobné jako u zápustek, a to zejména z pohledu cyklického 
namáhání, kdy při každém otočení klikové hřídele motoru je ojnice výrazně dynamicky 



 MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRO FORMY A OJNICE 

26 ÚST FSI VUT v Brně 

namáhána na tlak od exploze paliva ve válci, okamžitě poté na tah, když se v horní 
úvrati otočí směr pohybu pístu, který začne klesat.  

 Dále je vystavována vysokým teplotám za provozu a celkově teplotním cyklům 
po čas rychlého ohřevu motoru na provozní teplotu. Ojnice se tedy dá označit 
za nejvíce namáhanou součást klikového mechanismu motoru z hlediska působících 
sil a opotřebení. Standardně se vyrábí pomocí kování, obrábění z plného materiálu 
či slinováním pomocí práškové metalurgie. U více namáhaných součástí je možné 
povrch kuličkovat, leštit případně brousit k dosažení lepší únavové životnosti. 
[10,36,37,38] 

 Na obr. 2.3 je vyobrazen příklad ojnice, která byla po čas svého provozu 
přetížena do takové míry, že došlo k jejímu mechanickému kolapsu. Často se s tímto 
jevem potýkají motory, které nejsou z výroby dimenzované na přeplňování, či jsou 
přeplňovány jen do jisté míry a koncový zákazník následně aplikuje úpravy motoru 
v podobě přidání turbodmychadla, či kompresoru pro zvýšení výkonu jednotky, 
případně úpravy stávající soustavy pro přeplňování, což zajisté zlepšuje následný 
prožitek ze sportovní jízdy, nicméně relativně snadno se dá překročit hranice 
bezpečnosti a z jednotky se tak stává časovaná bomba. 

 

Obr. 2.3 Prasklá ojnice. [31]  

2.3.1 Litá ocel  

 Výroba ojnic z lité oceli (obr. 2.3) byla používána u automobilů v 60 a 70 letech 
20 století v USA, kdy hlavními průkopníky byly firmy Cadillac, Buick či Pontiac. Hlavní 
důvod použití této technologie byla vyšší ekonomičnost procesu a možná rychlejší 
výroba dílů. Ovšem používání technologie lití s sebou nese i stinné stránky, a to hlavně 
v podobě nedokonalé licí struktury, vad způsobených nerovnoměrným 
ochlazováním či nehomogenitou materiálu samotného. Tyto faktory byly omezeny 
pomocí vstřikování tekutého kovu do tvarové dutiny pod vysokým tlakem, což sice 
zajistilo dostatečnou kvalitu ojnic jako takových, nicméně pro udržení stejných 
pevnostních charakteristik jako u ojnic kovaných, muselo být použito až o 15 % více 
materiálu, což mělo za následek zvýšení setrvačných sil působících negativně 
na zbylé součástky klikového mechanismu. Proto se tato technologie používá dnes 
pouze u motorů, kde nejsou vyžadované vysoké nároky na mechanické vlastnosti 
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samotné ojnice, případně při velkosériové výrobě, kdy je třeba zajistit produkci 
v značných množstvích. [10,36,37,38] 

 

Obr. 2.3 Příklad lité ojnice. [22] 

2.3.2 Uhlíková ocel kovaná  

 Nejpoužívanější technologií pro automobilový průmysl je kování ojnic 
z uhlíkových ocelí tříd 11–15, kde procesem kování (obr. 2.4) nejsou přerušena vlákna 
materiálu, a tedy celková pevnost součásti je značně vyšší. Pro přeplňované motory 
je používáno i oceli třídy 16 kvůli lepším mechanickým vlastnostem. Tato technologie 
je nejrozšířenější hlavně kvůli relativně nízkým nákladům, avšak za udržení velmi 
dobrých mechanických vlastností ojnice. 

 Nevýhodou toho druhu výroby je skutečnost, že při kontaktu vrchního dílu 
zápustky dochází k oduhličování povrchu ojnice způsobené tepelným přenosem mezi 
ojnicí a zápustkou. Tvoří se tak na povrchu hrubá vrstva, která dosahuje hloubky 
až 0,07 mm, kdy tato vrstva je náchylná na inicializaci trhlin. Opatření pro kompenzaci 
tohoto faktoru jsou výběr kvalitního materiálu bez nečistot typu Si, které obvykle 
nemusí být kontrolovány v rámci výroby materiálu. Případně je možné vrstvu odbrousit 
či vyleštit, což značně sníží možnost tvorby trhlin, nicméně při použití v sériové výrobě 
by vzrostly náklady na výrobu. Toto je samozřejmě efekt nechtěný. [10] 

 

Obr. 2.4 Fáze kování ojnice. [18] 
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2.3.3 Legované oceli kované  

 Zde se výrobní proces výrazně neliší od uhlíkových ocelí, avšak benefitem 
je zde z vyšší čistota materiálu a vyšší počet sledovaných parametrů samotného 
materiálu při výrobě. Materiál se dále podrobuje metalografické analýze, dále zvyšující 
konstantnost výroby. Jako příklad se zde dají uvést oceli SAE/AISI 4340 (34CrNiMo6), 
4140(42CrMo4) a 4330(nemá přímý ekvivalent, podobná 34CrNiMo6, avšak má vyšší 
obsah nominálního niklu a nižší obsah chromu). Tyto materiály se používají v případě 
motorů, kde je širší spektrum otáček (nad 6 500 min-1), a tedy je nutné zajistit vyšší 
kvalitu. [10,36,37,38] 

U tohoto typu materiálu se používají kromě standardního kování další 2 typy výroby: 

• Frézování přímo z ingotu / celistvého kusu materiálu (předkovku) – výhoda 
tohoto typu výroby spočívá v tom, že není nutné vyrábět drahé zápustky, 
a tak může probíhat pro různé typy a velikosti ojnic, dále zde nedochází 
k tvorbě hrubé vrstvy na povrchu, a tudíž se zde nenacházejí podmínky 
pro iniciaci trhlin, avšak je omezena velikostí výchozího polotovaru. Další 
nevýhodou je porušení celistvosti struktury, a tudíž nižší mechanické vlastnosti 
(až o cca 15 %). Hlavní protikladem je však objem frézování k odstranění 
přebytečného materiálu, a tím pádem i procento využití materiálu je velice 
malé. S tím je dále spojena nákladnost frézovacího procesu, která je také 
značná. [10,38] 

• Přefrézování celého povrchu kované ojnice – zde se jedná o odfrézování hrubé 
plochy náchylné na tvorbu trhlin z celé plochy výkovku. Oproti metodě 
předchozí dochází tedy k výrazné redukci času potřebného pro frézovací 
operace, avšak je zde nutné použití konvenčních zápustek pro kování, tudíž 
jde spíše o metodu vylepšení mechanických vlastností stávajícího procesu, 
která se vyplatí pouze u extrémně náročných aplikací, kde se využije její přínos. 
Pro sériové ojnice je tato metoda příliš nákladná, nicméně poskytuje co možná 
nejlepší mechanické vlastnosti za udržení nízké hmotnosti a rozměrové 
přesnosti. [10,38] 

2.3.4 Hliníkové slitiny 

 U hliníku je možné použít výrobu formou kování, lití, případně frézováním 
z celistvého kusu materiálu. Z nižší hustoty materiálu vychází hlavní výhoda použití 
tohoto typu materiálu pro ojnice, a to nízká hmotnost dílu, která zapříčiňuje menší 
odpor proti pohybu a snižuje tedy setrvačné síly v motoru. Toto má za následek 
rychlejší růst otáček a následně tedy snadnější dosahování nejvyššího výkonu motoru, 
který obvykle leží ve vyšším spektru otáček. [10,36,37,38] 

 

Obr. 2.5 Příklad ojnice vyrobené z hliníkové slitiny. [21] 



MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRO FORMY A OJNICE 

29 ÚST FSI VUT v Brně 

 Velikou nevýhodou tohoto provedení je celkově nižší životnost dílu, vzhledem 
k výrazně nižší únavové odolnosti. Tento díl se tedy dostává do kategorie dílů, 
které vyžadují nutné servisní intervaly pro výměnu, a tedy jeho použití pro standardní 
automobily, kde je vyžadována vysoká životnost je naprosto nesmyslné. Stejně tak má 
hliník nižší pevnost (oproti oceli cca o 50 %), tím pádem je nutné použití výrazně 
robustnější konstrukce, což může způsobit problémy s dispozičním místem uvnitř 
motoru a možnými kontakty s okolními díly či stěnami motoru samotného. 
 Jako poslední a poměrně výraznou nevýhodu je možné zmínit rozdílnou teplotní 
roztažnost. U oceli je cca poloviční, a tedy tolerance mezi uložením ojnice na klikovou 
hřídel, které zajišťují dostatečnou mezeru pro utvoření olejového filmu se stabilizují 
až při provozní teplotě. Tím pádem, pokud by se motor s tímto typem ojnic zatěžoval 
za studena, kdy mezera v uložení je příliš veliká, mohlo by dojít k protočení ojničních 
ložisek. Následné zablokování přístupu oleje do meziprostoru ložiska, bloku 
a komponentů způsobí destrukci uložení z důvodu nedostatečného mazání. Použití 
těchto ojnic vyžaduje tedy ze strany majitele nadměrnou péči a opatrnost v rámci 
používání, proto se užívají spíše v závodních motorech, kde jsou jednotky zatěžovány 
až za ideálních podmínek a požadavky na životnost jsou podstatně irelevantní. Příklad 
hliníkové ojnice se nalézá na obr. 2.5. [10,36,37,38] 

2.3.5 Titanové slitiny  

 Tento typ materiálu vychází nejlépe v poměru pevnost / váha. Při vhodné 
konstrukci ojnice je možné se dostat na úsporu hmotnosti až 20 % při zachování 
pevnostních charakteristik ocelového protipólu. Používá se ve slitině s příměsí 6 % Al 
a 4 % V, kdy přidání těchto prvků je nutné kvůli zlepšení možnosti obrábění.  Výroba 
je zde možná opět buď obráběním z kusu materiálu, či kováním. Hlavní výhoda 
je využita, pokud se vyrábí kováním, kde velikost zrna výsledné ojnice je výrazně 
menší než u oceli (až o 45 % menší). Pro dosažení nejlepších možných výsledků 
je opět možné kombinace kování a následného obrábění celého povrchu 
pro odstranění vrstvy vzniklé kováním. [10,36,37,38] 

 

Obr. 2.6 Příklad titanové ojnice. [23] 

 Nevýhoda je zde cena, kdy je pětinásobná oproti oceli. Dále je tento materiál 
velice složitě obrobitelný, takže je nutné použití speciálního nářadí, které dále zvyšuje 
náklady na výrobu. Poslední nevýhodou pro zmínění je zde fakt, že titan je vysoce 
citlivý na vruby, které po utvoření rychle rostou, a tudíž musí být odstraněny formou 
leštění, aby nedocházelo k jeho šíření. Použití nacházejí hlavně v speciálních 
aplikacích závodních automobilů. Příklad titanové ojnice je vyobrazen na obr. 2.6. 
[10,36,37,38] 
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3 ZAČLENĚNÍ A VYUŽITÍ CAD/CAM SOFTWARE 

 Výroba je stále se vyvíjející systém, který neustále zvyšuje požadavky 
na všechna svá odvětví. To v praxi znamená že je nutné stále snižovat náklady, 
zkracovat výrobní časy, zlepšovat kvalitu, či zajistit rychlý přechod na jiný typ výrobku, 
s tím že se zde jedná pouze krátký výčet zahrnutých vstupujících proměnných. Tato 
míra faktorů si vyžádala využití počítačové podpory, potažmo integrované výroby 
pomocí počítačů (CIM), kdy v podskupině této metodiky se nacházejí samotné CAD 
a CAM softwary. Nicméně nasazení programů samotných je nedostačující a je nutné 
také disponovat kvalifikovanými pracovníky, jak ve fázi konstrukce, návrhu 
technologického postupu, či přímo ve výrobě samotné. [24,25] 

 S ohledem na to, že je nutné shromažďovat data především k jednomu 
konkrétnímu produktu, zavádí se pojem řízení životního cyklu výrobku (PLM), který 
zaštiťuje všechny fáze výroby, tedy od konceptu, přes návrh, výrobu, optimalizaci, 
servis a končí až spolu s jeho vyřazením. Zahrnuje dále také lidské zdroje, procesy, 
data, či systémy a poskytuje celkové informační zázemí výrobku s historií vývoje. 
Dá se tedy označit spíše za metodologii výroby případně tedy strategii, která zajišťuje 
komplexnost a efektivitu výroby po celý čas životnosti produktu, kdy PLM je jakási 
databáze všech údajů o daném výrobku. Pod tento pojem tedy spadá i CIM, 
který je zaměřen přímo už na výrobu samotnou. Hierarchie v rámci výroby s použitím 
CIM viz obr. 3.1. [24,25,35] 

 

Obr. 3.1 CAX v rámci CIM [25]. 

3.1 Vývoj CAD systémů do dnešní podoby 

 Systémy pro počítačově podporovaný design (CAD systémy) sahají svými 
počátky k vývinu tzv. světelného pera v roce 1950, kdy se psalo na stínítko obrazovky, 
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které následně plnilo funkci samotné paměti pro nákres. Později v 60 letech dochází 
k řízení pomocí číslicového počítače a následně přerod v prvotní CAD programy. 
V průběhu následujících let s nástupem počítačové grafiky a jejím spojením 
s výpočetními algoritmy, vzniká 3D průmyslový standard IGES, který přetrvává 
dodnes, jakožto formát pro výměnu dat mezi konstrukčními systémy. [24,25,35] 

 Současná podoba CAD systémů je taková, že se jedná o modul, případně 
software, zajišťující konstrukční návrh, kdy pomocí zadávání geometrických elementů 
(bod, přímka, křivka…), jejich následnou manipulací, spojováním, či prokládáním 
se získává geometrický model s danými rozměry a vlastnostmi, kde se dá označit 
za „virtuálně vyrobený“ a jde tedy o podkladový materiál pro další výrobu. [24,25,35] 

 S ohledem na to, jakým způsobem byl model vytvořen je možné 
ho reprezentovat jako (obr. 3.2): 

• drátový model – tvořen body spojenými křivkami, 

• plošný geometrický model – tvořen vrcholy, hranami a stěnami, 

• objemový model (solid) – složen z těles o určitém objemu v daném prostoru. 

 
 

 
a) b) c) 

Obr. 3.2 Porovnání modelů a) drátového b) plošného c) objemového. 

3.2 Vývoj CAM systémů do dnešní podoby 

  Systémy pro počítačově podporovanou výrobu (CAM systémy) navazují 
na CAD systémy během 70 let minulého století, kdy tyto programy mají za úkol 
zjednodušit a zpřehlednit výrobu v návaznosti na využívání NC strojů. Bylo nutné 
odbourat archivaci dat (NC programů) v podobě děrných štítků či pásek 
za spolehlivější formu. Tímto vznikají numericky řízené stroje (CNC stroje), 
kdy pro jejich řízení je nutné použití softwarů schopných prezentovat CAD data do NC 
jazyka, srozumitelného pro stroje. [24,25,35] 

 Současný formát CAM softwarů je takový, že se jedná o program připravující 
data pro CNC stroje. Vstupem pro tyto programy jsou výstupy z CAD systému. 
Poskytují možnost simulace samotné výroby dle technologického postupu 
na stroji, pomocí které se dají kontrolovat případné kolize, či silové zatěžování 
stroje, nástroje, potažmo upínacích elementů obráběné součásti, tedy defacto kontroly 
bezpečného chodu stroje. Pro správný chod CAM sytému ve výrobě 
je třeba, aby obsahoval tyto části: [24,25,35] 

• Partprogram – jedná se o sled odkazů na zdrojové kódy geometrie 
a technologie součásti, čímž jednoznačně popisuje obráběcí postup, 
který se pomocí postprocesoru upravuje do podoby srozumitelné pro konkrétní 
CNC stroj. Pří vytváření partprogramu je nutné vycházet z [24,25,35]: 
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o geometrie stroje – použitý souřadný systém, jeho orientace, nulové body, 

o geometrie polotovaru – umístění vůči souřadnému systému, případné 
kolize, 

o geometrie nástroje – tvar, velikost, úprava dráhy v rámci opotřebení, 

o geometrie obrobeného dílu – dle CAD dat, 

o technologické a řezné podmínky – prostředí (chladící kapalnila / suché 
obrábění), řezné rychlosti, posuvy, hloubka záběru, 

o další faktory vstupující do procesu (např. korekce). 

• Postprocesor – zde jde o zpracování informací poskytovaných part programem, 
kdy určuje sled pohybů stroje v návaznosti na danou technologii a překládá tyto 
data do formy srozumitelné konkrétnímu CNC stroji. Tento soubor se nazývá 
NC program. [24,25,35] 

• NC program – soubor informací zapsaných číslicovým formátem popisující 
jednotlivé činnosti stroje. Tedy se jedná o jakýsi překlad partprogramu pomocí 
postprocesoru pro CNC stroj. [24,25,35] 

3.3 Vzájemné propojení CAD&CAM  

 Dalším vývojovým stádiem automatizace a provázanosti výroby je spojení CAD 
a CAM systémů do jednoho komplexního, vzájemně spolupracujícího balíčku 
(obr. 3.3), což je trendem dnešní doby a výrobci softwarů pro podporu výroby dost 
často nabízejí kompletní řešení od návrhu až po realizaci obrábění v rámci jednoho 
programu či licence. 

 

Obr. 3.3 Postup při výrobě podporované CAD/CAM softwarem. [25] 

 Obecně se CAD/CAM systémy dají rozdělit do několika kategorií dle jejich 
pořizovací ceny, podpory ze strany výrobce, rozsáhlosti možností vizualizace 
a rozšiřujících modulů pro speciální aplikace. Vzhledem k nejdůležitější vlastnosti 
CAM softwaru, a to s kolika osami je schopen pracovat, je možné je rozdělit 
do několika tříd: [24,35] 

• 2D – hlavní význam pro soustružení, kde se nástroj pohybuje pouze ve 2 osách, 
a tedy není nutné použití složitých programů, 

• 2,5D – systém převážně pro frézování jednoduchých drážek, kdy nástroj pouze 
zajede do definované hloubky a v této hloubce se poté pohybuje jen v rámci 
rovin x a y -> nejedná se tedy o plnohodnotné přidání třetí osy, 
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• 3D – tento typ se používá pro tvarově složité obrobky. Je zde implementována 
plnohodnotná osa z a vzniká tedy souřadný systém typu x, y a z, nicméně mimo 
úhlové náklony či rotace nástrojů kolem os, 

• 5 – osé – zde se jedná o nejobsáhlejší formu CAM, kdy se používá u operací 
vyžadujících odebírání materiálu v různých osách v rámci jednoho upnutí, 
kde by při použití 3D obrábění bylo nutno využít několika upnutí, se zde upíná 
pouze jednou případně dvakrát. Řízeny jsou 3 osy a dvě rotace. Dále je možné 
jej rozdělit na: 

o 3+2 -  osé – natočení obrobku před samotným obráběním do polohy 
a následné 3D obrábění ve vyosené pozici, 

o 5  - osé kontinuální – nástroj se pohybuje ve všech 5 osách plynule. 

 V současné době se však tyto rozdíly smývají díky modularitě systému, 
kdy si zákazník zakoupí základní verzi a jím požadované funkce v podobě zásuvných 
modulů přímo do programu. Tento typ programů má tu výhodu, že je možné pružně 
měnit softwarové vybavení firmy a jsou tedy schopné držet krok s vývojem složitosti 
zakázek. Jako stinnou stránku by se naopak dalo zmínit nutnost školení pracovníků 
pro každý modul zvlášť, což je nákladné. 

3.3 Charakteristika programu PowerMILL 

 Tento program se řadí mezi rozšířitelné. To znamená, že v základní verzi 
je použitelný třeba jen pro 2,5D obrábění, ale po dokoupení modulů a přístupů je z něj 
možné vytvořit plnohodnotný 5 – osý obráběcí software s pokročilým řízením nástroje 
a využívání progresivních metod obrábění. Původně byl tento software vyvinut firmou 
Delcam, která v roce 2014 byla koupena společností Autodesk, což odpovídá 
i následnému trendu změn v rámci rodiny produktů Autodesk. V poslední verzi 2018 
se vizuálně dorovnal program na úroveň stávajících produktu jako jsou například 
Autodesk Inventor. Tento fakt umožňuje lepší orientaci uživatelům využívajících více 
programů od dané firmy, avšak například pro stále uživatele pouze programu 
PowerMILL tyto změny mohou způsobovat lehké znepříjemnění práce. Naštěstí firma 
zachovává princip ovládání z původních verzí a po stránce vizuálního přístupu 
se jedná spíše o designové úpravy v podobě duplicitního ovládání. Mezi hlavní pozitiva 
využití tohoto systému patří: [26,27] 

• uživatelsky přívětivé prostředí s poměrně propracovanou nápovědou (+ snadná 
orientace pro stávající uživatele Autodesk programů), 

• snadný přístup k možnostem editace již vytvořených drah, 

• rozdělenost přídavků na stěnu a dno, případně jejich sloučení, 

• velké množství strategií obrábění, 

• podpora HSC obrábění, trochoidního obrábění, které zaručují produktivitu 
a případně menší silové zatěžování nástroje, 

• mnoho postocesorů pro jednotlivé výrobce CNC strojů, 

• vizualizace obráběného materiálu pomocí modulu ViewMill, kdy je možné 
implementovat i stroj a upínač pro kontrolu kolizí, 

• vytváření vlastních tvarových nástrojů. 
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4 ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ SOUČÁSTI 

4.1 Rozbor součásti 

 Řešená součástka je kovací zápustka pro výrobu polotovaru ojnice dle výše 
zmiňovaných konstrukčních návrhů. Je složena z dokončovací dutiny a náležitostí dle 
potřeby technologie. Největší nároky na tvarovou přesnost budou kladeny pro vlastní 
dokončovací dutinu, kde je nutné dodržení tolerancí v rámci předepsané výkresové 
dokumentace. Dále musí být polotovar pro výrobu tepelně zpracován pro zvýšení 
životnosti dosedacích ploch, ale hlavně aby zápustka (viz obr 4.1) byla schopna 
odolávat rázům a teplotním gradientům vzniklým po čas kovacího procesu. 

 

Obr. 4.1 Sestava horní a dolní části kovací zápustky. 

4.2 Použitý materiál 

 Součástka bude vyráběna z materiálu W360 firmy Böhler, přičemž ekvivalent 
v rámci norem ČSN, či DIN neexistuje a je chráněna patentem. Tato ocel byla vybrána 
pro nejvhodnější kombinaci vlastností v rámci aplikace zápustky, jak je možné vidět 
v porovnání s ostatními materiály pro práci za tepla (viz obr. 4.2). [29] 

 

Obr. 4.2 Porovnání materiálu W360 v rámci portfolia firmy Böhler. [28] 

 Jedná se o elektrostruskově vyráběnou ocel, jejíž složení je možné vidět 
v tab. 4.1, což zaručuje homogenitu sktruktury. Jejím hlavním kladem je zachovávání 
houževnatosti při zušlechtěném stavu za vysokých teplot, což ve výsledku redukuje 
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šance pro vznik trhlin v rámci tepelných šoků ať už v kovacím procesu 
samotném, nebo třeba při tepelném zpracování. Dále je velmi odolná proti popouštění 
a tepelné únavě. Proto je vhodná pro rychlokovací stroje, průtlačné nástroje, matrice 
pro tváření za tepla a další aplikace. Je vhodná pro kalení v olejové lázni, na vzduchu, 
případně ve vakuu, kdy základní kalící teplota, ze které dochází k ochlazování je 1050 
°C, přičemž následuje popouštění (viz obr. 4.3). Specifikace tepelného zpracování jsou 
uvedeny v tab.4.2. [28,29] 

 

Obr. 4.3 Popouštěcí diagram W360. [29] 

Tab. 4.1 Chemické složení oceli W360. [28,29] 

Označení 
Obsah prvků [%] 

C Si Mn Cr Mo V 

W360 0,50 0,20 0,25 4,50 3,00 0,55 

Tab. 4.2 Tepelné zpracování oceli. [28]  

Typ tepelného 
zpracování 

Teplota Výdrž Ochlazování 

[°C] [hod] [°C∙hod-1] 

Žíhání na měkko 750 – 800 6 – 8 
10 – 20 do teploty 600°C, 

dále na vzduchu 

Žíhání k odstranění 
vnitřního pnutí 

650 – 700 1 – 2 Pomalé ochlazení v peci 

Kalení 1050 0,25 – 0,5 
Popouštěno dle požadavku 

na výslednou strukturu 

4.3 Volba polotovaru  

 Vzhledem k hlavním rozměrům zápustky budou použity 2 desky o rozměrech 
505x305x205 mm, které zahrnují přídavek 2,5 mm na stěnu. Ten je volen z důvodu 
možné nepřesnosti v rámci výroby a na celkové úhlování součásti pro správné 
zakládání do upínače ve stroji pro následné přesné obrábění tvaru. Hmotnosti 
hotových dílů jsou uvedeny v tab. 4.3. Vypočítány byly pomocí programu Catia V5, 
kde se pro výpočet použila legovaná ocel nejlépe odpovídající použitému materiálu. 
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Rozdílné hodnoty horního a dolního dílu zápustky jsou způsobeny tvarem výronkové 
dutiny, která zasahuje více do horního dílu a je tak odebráno více materiálu. 

Tabulka 4.3 Hmotnosti částí zápustek a jejich polotovaru. 

Zápustka 
Hmotnost součásti Hmotnost polotovaru 

Qox [kg] Qp [kg] 

Horní 207,96 
248,18 

Dolní 208,66 

 Výpočet spotřeby materiálu dle vztahu 4.1 [30] 

𝑍𝑚𝑥 = 𝑄𝑝 − 𝑄𝑜𝑥 [𝑘𝑔] (4.1) 

Kde:  Zmx  – ztráty pro horní/dolní zápustku[kg], 
 Qp  – hmotnost polotovaru [kg], 
 Qox – hmotnost hotové zápustky horní/dolní [kg]. 

𝑍𝑚ℎ = 248,18 − 207,96 = 40,22 𝑘𝑔  

𝑍𝑚𝑑 = 248,18 − 208,66 = 39,52 𝑘𝑔  

 Norma spotřeby materiálu ze vztahu 4.2 [30] 

𝑁𝑚𝑥 = 𝑄𝑜𝑥 − 𝑍𝑚𝑥  [𝑘𝑔] (4.2) 

Kde:  Nmx – norma spotřeby materiálu pro horní/dolní zápustku[kg]. 

𝑁𝑚ℎ = 207,96 + 40,22 = 248,18 𝑘𝑔  

𝑁𝑚𝑑 = 208,66 + 39,52 = 248,18 𝑘𝑔 
 

 Stupeň využití materiálu pro horní/dolní díl pomocí vztahu 4.3 [30] 

𝑘𝑚𝑥 =
𝑄𝑜𝑥

𝑁𝑚𝑥
[−] (4.3) 

Kde:  kmx  – stupeň využití materiálu pro horní/dolní zápustku [–]. 

𝑘𝑚ℎ =
207,96

248,18
= 0,838  

𝑘𝑚𝑑 =
208,66

248,18
= 0,841 

 

 Pro výrobu by koeficient využití materiálu byl nejvhodnější roven 1, 
avšak vzhledem k použití třískového obrábění dochází k úběru materiálu a vzniká tak 
odpad v podobě třísek. Standardně se pohybuje tento koeficient v rámci rozpětí od 0,8 
do 0,4. Zápustka musí mít určitou masu materiálu pro svou správnou funkci, 
což ovlivňuje dosažení tak vysokého koeficientu využití. Ovšem vzhledem k poměrně 
značné velikosti bude i přes vysoké využití odebíráno zhruba 40 kg materiálu 
a v případě kovacích dutin ve vysoké přesnosti, což si vyžádá značné množství 
strojního času. 
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4.4 Volba nástrojů pro frézovací operace 

 Frézování je metoda obrábění, kde hlavní rotační pohyb koná nástroj, 
tedy fréza. Ta je vybavena břity, případně vyměnitelnými břitovými destičkami (VBD), 
které se zanořují do materiálu a tvoří tak třísku. Posuvy zde mohou být realizovány 
pomocí stolu stroje, kdy je frézovací hlavice stacionární, případně může být dodána 
rotační osa pro 3+2 osé frézování. Tyto parametry jsou však proměnné pro různé typy 
strojů, kdy například obráběcího centra typu portálová frézka koná všechny pohyby 
frézovací hlavice spolu s pohony, nicméně v tomto případě se jedná o velice 
specifickou konfiguraci stroje. [11,39,42,43] 

 Zde bude vzhledem ke zušlechtěnému materiálu již ve fázi polotovaru snaha 
aplikovat moderní technologie v odvětví obrábění tvrdých materiálů. Jedná 
se o metody vysokorychlostní obrábění HSC a vysokoposuvové frézování HFM. Tyto 
strategie umožňují efektivní obrábění právě kalených materiálů a redukují, či dokonce 
eliminují nutnost používat následně nekonvenční technologie jako je elektroerozivní 
hloubení, které výrobní proces nejenže prodlužují, ale samozřejmě také prodražují. 
Stejně tak vysoká kvalita dosaženého povrchu snižuje následnou pracnost na leštění 
tvarů s požadovanou drsností povrchu. Nástrojové vybavení bylo tedy voleno 
s přihlédnutím k doporučovaným řezným podmínkám a následně byl volen jakýsi 
kompromis efektivity a účinnosti. [11,39,42,43,44] 

4.4.1 Zarovnání čelní plochy 

 V této operaci se jedná o základní frézování a úhlování polotovaru pro 
zpřesnění upínání pro následné operace a zároveň je zde hlavním úkolem co nejvyšší 
možné odebrání materiálu za co nejkratší čas. Implementován je také poslední 
dokončovací řez se zvýšenou řeznou rychlostí pro dosažení lepší drsnosti povrchu, 
a to pro styčnou plochu mezi dosedacími plochami zápustek. Nástroj pro tuto operaci 
se nachází v tabulce Tab. 4.4 s příslušnou vizualizací viz obr. 4.5. Obráběné plochy 
jsou uvedeny v obr. 4.3 a dráhy v rámci obr. 4.4. 

  
Obr. 4.3 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.4 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.4 Tabulka nástroje a VBD pro operaci frézování základních ploch. [45] 

Frézovací 
hlavice 

Označení 
Počet 
VBD 

DC 
[mm] 

DCX 
[mm] 

AZ 
[mm] 

LF 
[mm] 

DCON 
[mm] 

APMXEFW 
[mm] 

R300-
160Q40-

20M 
9 140 160 6 63 40 15 

VBD 

Označení 
IC 

[mm] 
S 

[mm] 
RE 

[mm] 

R300-2060M-PH 
GC 1010 

20 6,48 10 



 ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ SOUČÁSTI 

38 ÚST FSI VUT v Brně 

 Vzhledem k vysokému úběru byly voleny VBD s kruhovým tvarem. To zaručuje 
vyšší životnost destiček z důvodu, že je možné je při otupení řezné hrany pouze otočit 
na neopotřebované místo a používat dále. Druhá výhoda tohoto typu je v tom, 
že vzhledem k plynulému přechodu řezné hrany do materiálu nezpůsobuje do takové 
míry vibrace, což zaručuje vyšší stabilitu procesu, vhodnou pro HFM strategie 
a samozřejmě kvalitnější dosahovaný povrch. Doporučované řezné podmínky 
jsou zmiňovány v tabulce tab. 4.5. 

Tab. 4.5 Tabulka doporučených řezných podmínek. [45] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 130 0,12 300 

4.4.2 Hrubování a dokončování rybinové drážky 

 Tato operace má za úkol odebrat co možná největší množství materiálu v rámci 
upínací rybinové drážky, nicméně kvůli přesnosti rádiusů rybiny nutných pro správné 
uchycení do šaboty, bude následovat dokončení rádiusů v rámci 3+2D obrábění, 
které tuto přesnost zaručí. Nicméně nástroj je dostatečný pro dokončení dna a stěny 
drážky, a proto bude opět zahrnut dokončovací řez s vyšší řeznou rychlostí k dosažení 
lepšího povrchu. Volené nástrojové vybavení je uvedeno v tabulce tab. 4.6 
a vyobrazeni viz Obr. 4.8 s tím, že obráběné plochy je možné vidět v rámci obr. 4.6 
a následně dráhy použité v obráběcím procesu na obr. 4.7 

 

 

Obr. 4.6 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.7 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.6 Tabulka nástroje a VBD pro operaci frézování rybinové drážky s dokončením dna. 
[45] 

Frézovací 
hlavice 

Označení 
Počet 
VBD 

DC 
[mm] 

DCX 
[mm] 

AZ 
[mm] 

LF 
[mm] 

DCON 
[mm] 

APMXEFW 
[mm] 

R200-
088-Q32-

16M 
6 88 100 3,7 50 32 9 

VBD 
Označení 

IC 
[mm] 

S 
[mm] 

RE 
[mm] 

RCKT 12 04 M0-
PH GC4220 

12 4,76 6 
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a) b) c) 
Obr. 4.8 Nástroj pro operaci [45]: a) Frézovací hlavice, b) Schéma hlavice, c) VBD. 

 Tvar destiček je volen na základě stejných předpokladů jako v operaci 
předchozí a podobně je zde následně zvýšena řezná rychlost pro kvalitnější povrch 
dna drážky. Řezné podmínky viz tabulka tab. 4.7. 

Tab. 4.7. Tabulka doporučených řezných podmínek. [45] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 110 0,1 400 

4.4.3 Dokončení rádiusu rybinové drážky 

 S ohledem na předepsanou přesnost je nutné rádiusy drážky dokončovat 
a monolitní frézy z rychlořezné oceli (HSS) by byly výrazně méně produktivní. Proto 
je zde použita dokončovací strategie s kulovým nástrojem, kdy tvar nástroje umožní 
dokončení i spodního rádiusu plochy, aniž by docházelo ke kolizi s již dokončenou 
plochou dna či stěny drážky. Frézovací hlavice a její VBD jsou uvedeny v tabulce tab. 
4.8 a viz obr. 4.11. Obráběné plochy viz Obr. 4.9 a vygenerované dráhy na obr. 4.10. 

  

Obr. 4.9 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.10 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.8 Tabulka nástroje a VBD pro operaci dokončení boku rybinové drážky. [45] 

Frézovací 
hlavice 

Označení 
Počet 
VBD 

DC=DCX 
[mm] 

CZCMS 
LF 

[mm] 
DCON 
[mm] 

APMX 
[mm] 

R216-
10EH10 

2 10 E10 20 9,7 8,6 

VBD 
Označení CEMR [mm] S[mm] LE [mm] 

R216-10 02 E-M 4,9 1,7 8,6 



 ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ SOUČÁSTI 

40 ÚST FSI VUT v Brně 

   
a) b) c) 

Obr. 4.11 Nástroj pro operaci [45]: a) Frézovací hlavice, b) Schéma hlavice, c) VBD. 

 Vzhledem k tvaru nástroje a jeho upínače je nutné nástroj vyosit vůči obráběné 
ploše, aby nedocházelo ke kontaktu upínače s materiálem obrobku. Doporučené řezné 
podmínky jsou uvedeny v tabulce tab. 4.9. 

Tab. 4.9 Tabulka doporučených řezných podmínek. [45] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 180 0,07 5730 

4.4.3 Hrubování a dokončování drážky pro pero 

 U tohoto frézovaného tvaru je nutné dodržet kolmost stěn vůči dnu, 
aby bylo zajištěno vhodné spojení zápustky s šabotou bucharu pomocí pera, 
které zabraňuje uvolnění zápustky během kovacího procesu. Dle stejné systematiky 
je zde přidružen následný dokončovací řez, a to odděleně. Nejdříve stěn a poté dna 
drážky. Příslušný nástroj je uveden v tabulce tab. 4.10 a vizualizován na obr. 4.14. 
Odkaz na frézované plochy je v rámci obr. 4.12 a detail zaměřený na vlastní dráhy 
je uveden v obr. 4.13. 

 
 

Obr. 4.12 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.13 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.10 Tabulka nástroje a VBD pro operaci hrubování a dokončování drážky pro pero. [45] 

Frézovací 
hlavice 

Označení 
Počet 
VBD 

DC=DCX 
[mm] 

CZCMS 
KAPR 

[°] 
LF 

[mm] 
DCON 
[mm] 

APMX 
[mm] 

R390-
010EH10-

07L 
2 10 E10 90 20 9,7 8,6 

VBD 

Označení LE [mm] 
S 

[mm] 
W1 

[mm] 
BS 

[mm] 
RE [mm] 

R390-070204E-PL 
GC1030 

7 1,7 4 0,7 0,4 
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a) b) c) 

Obr. 4.14 Nástroj pro operaci [45]: a) Frézovací hlavice, b) Schéma hlavice, c) VBD. 

 Pro jednoduchost obsluhy a údržby nástrojového vybavení je typ nástroje a jeho 
upínání voleno stejné jako v předchozí operaci. Zároveň se může v případě poškození 
jednoho upínače suplovat jeho pozici upínačem druhým.  Volené řezné podmínky jsou 
vypsány v tabulce tab. 4.11. 

Tab. 4.11 Tabulka doporučených řezných podmínek. [45] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 60 0,12 1900 

4.4.4 Frézování přechodového rádiusu 

 

 

Obr. 4.15 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.16 Dráhy nástroje při obrábění. 

 Touto operací bude odebírán materiál v prostoru přechodu mezi otvory, 
kdy tato ploška slouží pro správné dosednutí kolíku při jeho zalisování. 
Charakteristické rozměry nástrojového vybavení jsou uvedeny v tabulce tab. 4.12 
a vyobrazeny viz Obr. 4.17. Vizualizace vnitřních rádiusů se nachází v rámci obr. 4.15 
a dráhy po těchto plochách je možné vidět na obr. 4.16. 

Tab. 4.12 Tabulka nástroje a VBD pro operaci frézování rybinové drážky s dokončením dna. 
[45] 

Frézovací 
hlavice 

Označení 
Počet 
VBD 

DC 
[mm] 

DCX 
[mm] 

LU 
[mm] 

AZ 
[mm] 

LF 
[mm] 

DCON 
[mm] 

APMXEFW 
[mm] 

R300-
024A25L-

12L 
2 12 24 76 2,7 250 25 9 

VBD 

Označení 
IC 

[mm] 
S 

[mm] 
RE 

[mm] 

R300-1240E-PM 
GC1010 

12 3,97 6 
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a) b) c) 

Obr. 4.17 Nástroj pro operaci [45]: a) Frézovací hlavice, b) Schéma hlavice, c) VBD. 

 Tvar destiček je volen na základě odpovídajícího rádiusu k výkresové 
dokumentaci. Řezné podmínky viz tabulka tab. 4.13. 

Tab. 4.13 Tabulka doporučených řezných podmínek. [45] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 110 0,07 2920 

4.4.5 Hrubování tvaru dutiny 

 S přihlédnutím k hrubovacímu charakteru operace, kdy je požadavek 
na maximální možný úběr materiálu za co možná nejkratší dobu, je zde 
proto zapotřebí nástroj odolávající opotřebení a značným zatěžovacím silám vzhledem 
k produktivitě procesu. Vizualizace ploch pro odebírání materiálu viz obr. 4.18 
a následné dráhy na obr. 4.19. Základní rozměry a označení viz tabulka tab. 4.14, dále 
obr. 4.20. 

  
Obr. 4.18 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.19 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.14 Tabulka nástroje a VBD pro operaci hrubování dutiny. [47] 

Frézovací 
hlavice 

Označení 
Počet 
VBD 

Ts 

[mm] 
D=di 
[mm] 

D1 
[mm] 

D2 
[mm] 

D3 

[mm] 
L5 

[mm] 

ER 
D05A10-
2-M08-05 

2 M8 5 10 9,6 13 28 

VBD 
Označení 

di 
[mm] 

S 
[mm] 

RXCR 05T1 
IC908 

5 1,5 
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a) b) 

Obr. 4.20 Nástroj pro operaci [47]: a) Frézovací hlavice, b) VBD. 

 Nástroj s VBD byl volen na základě geometrie destičky, která odpovídá svými 
rozměry frézovanému poloměru. Dalším faktorem bylo velké vyložení, které tento 
nástroj umožňuje a může se tak dostat dostatečně hluboko pro obrábění tvaru. Řezné 
podmínky jsou uvedeny v tabulce tab. 4.15. 

Tab. 4.15 Tabulka doporučených řezných podmínek. [47] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 100 0,1 4000 

4.4.6 Dohrubování tvaru dutiny 

 Při analýze rozměrů tvaru dutiny zápustky je zřejmé, že bude nutné 
po hrubování větších kapes nutné předpřipravit i menší dutiny pro následné dokončení 
kulovým nástrojem, který by nedokázal efektivně tuto kapsu dokončit s daným 
přebytkem materiálu. Proto se zde přidává další hrubovací operace, která má za úkol 
připravit ideální podmínky pro nástroj dokončovací. Nejdůležitější rozměry a tvar 
nástroje jsou uvedeny v tabulce tab. 4.16 a příslušné schéma viz obr. 4.23. Příslušné 
plochy jsou naznačeny v obr. 4.21 spolu s dráhami na obr. 4.22. 

  

Obr. 4.21 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.22 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.16 Tabulka nástroje pro dohrubování tvaru dutiny. [46] 

Fréza 
Označení 

d1 
[mm] 

l2 
[mm] 

l1 
[mm] 

l3 
[mm] 

d3 
[mm] 

d2 
[mm] 

z 
[-] 

113440A.0308 3 8 57 14 2,8 3 4 
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Obr. 4.23 Nástroj pro operaci dohrubování dutiny zápustky. [46] 

 Při posuzování rozměrů dutin spolu s porovnáním s nabízenými možnostmi 
v rámci katalogů výrobců je zřejmé, že zde již nebude možné využít efektivity nástrojů 
s výměnnými destičkami, případně korunkami vzhledem k jejich konstrukčním 
řešením, kdy nástroj musí být většího rozměru pro vhodné upnutí do držáku. Z toho 
důvodu je zde aplikována hrubovací monolitní fréza vhodná pro obrábění kalených 
ocelí až do hodnoty HRC 55, tedy plně dostačující pro tuto aplikaci. Samozřejmostí 
je zde povlakování nástroje pro jeho delší životnost. Řezné podmínky jsou uvedeny 
v tabulce tab. 4.17. 

Tab. 4.17 Tabulka doporučených řezných podmínek. [46] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 90 0,06 9550 

4.4.7 Dokončení dutiny 

 Nezbytná je zde dokončovací operace, která zaručí dostatečnou kvalitu povrchu 
a zbaví výrobek veškerého přebytečného materiálu, kdy při použití frézování 
do kaleného materiálu je možné následně finální kvality povrchu dosáhnout pouze 
leštěním tvaru, oproti staršímu postupu, kdy po dohrubování se materiál zakalil 
a následně se dutina do předhrubovaného tvaru hloubila pomocí technologie 
elektroerozivního obrábění, což bylo výrazně nákladnější. Hlavní rozměry voleného 
nástroje jsou vyobrazeny v tabulce tab. 4.18 a vizualizace viz obr. 4.26. Vybrané 
plochy pro nástroj jsou ukázány v obr. 4.24 a vygenerované dráhy v obr. 4.25. 

  

Obr. 4.24 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.25 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.18 Tabulka nástroje pro dokončení tvaru dutiny. [46] 

Fréza 
Označení 

d1 
[mm] 

r 
[mm] 

l2 
[mm] 

l1 
[mm] 

d2 
[mm] 

z 
[-] 

135290A.030 3 1,5 10 75 3 4 
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Obr. 4.26 Fréza pro operaci dokončování tvaru dutiny. [46] 

 Použitý nástroj je relativně malého průměru, a proto pro zachování progresivní 
řezné rychlosti je nutné dosahovat značných otáček. Toto je samozřejmě důležitý 
faktor pro stroj, který tyto otáčky musí umět vyvinout. Opět je zde aplikována co možná 
nejproduktivnější strategie, kdy její řezné podmínky lze vidět v tabulce tab. 4.19. 

Tab. 4.19 Tabulka doporučených řezných podmínek. [46] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 240 0,04 25500 

4.4.8 Srážení hran pod úhlem 45° 

 Obráběcí operace jako takové generují otřepy v místech ukončení řezu, 
proto je nutné tyto otřepy odstranit, aby se dalo s hotovým výrobkem manipulovat bez 
poranění obsluhy o ostré hrany. Zde je tento problém vyřešen pomocí sražení ostrých 
hran frézováním. Charakteristické rozměry srážecí frézy je možné pozorovat v rámci 
tabulky tab. 4.20 a jejich vyobrazení na obr. 4.29 spolu s vizualizací frézovaných ploch 
na obr. 4.27 a následně vygenerovaných drah na obr. 4.28.  

 

 
Obr. 4.27 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.28 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.20 Tabulka nástroje pro srážení hran 45°. [48] 

Fréza 

Označení 
DC 

[mm] 
DMM 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

OAL 
[mm] 

PCEDC 
SIG 
[°] 

JS509120N2CZ4.3-
SIRA 

2 12 4,8 83 4 90 
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a) b) 

Obr. 4.29 Nástroj pro operaci [48]: a) schéma frézy, b) vizualizace frézy. 

 Nástroj byl volen v rámci jeho maximálního použití, kdy jeho průměr dovoluje 
odjehlení i u vrtaných otvorů, kam by se větší frézy s daným úhlem a VBD nedostaly, 
je tedy využíván univerzálněji. Vhodné řezné podmínky jsou vedeny v tabulce tab. 
4.21.  

Tab. 4.21 Tabulka doporučených řezných podmínek. [48] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 95 0,016 2500 

4.4.9 Srážení hran pod úhlem 30° 

 Nástroj pro tuto operaci je volen na základě stejných principů jako v případě 
srážecí frézy s úhlem 45°, s tím rozdílem, že tato fréza bude použita primárně pro 
srážení hrany v otvoru horní části zápustky, kdy tento tvar zajišťuje plynulé najetí 
vodícího kolíku do otvoru. Hlavní rozměry nástroje a jeho vyobrazení je možné najít 
v tabulce tab. 4.22 a na obr. 4.32. Znázornění obráběných ploch a následné dráhy 
nástroje se nacházejí na obr. 4.30 a obr. 4.31 

 
 

Obr. 4.30 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.31 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.22 Tabulka nástroje pro srážení hran 30°. [48] 

Fréza 

Označení 
DC 

[mm] 
DMM 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

OAL 
[mm] 

PCEDC 
SIG 
[°] 

JS506100N2CZ4.3-
SIRA 

2 12 8,3 83 4 60 
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a) b) 

Obr. 4.32 Nástroj pro operaci [48]: a) schéma frézy, b) vizualizace frézy. 

 Vzhledem k podobnosti použití tohoto nástroje s nástrojem pro srážení hran pod 
úhlem 45° bylo voleny podobné řezné podmínky s tím rozdílem, že užší úhel na špičce 
znamená možnost většího axiálního i radiálního záběru, avšak na úkor řezné rychlost. 
Řezné podmínky jsou vyobrazeny v tabulce tab. 4.23. 

Tab. 4.23 Tabulka doporučených řezných podmínek. [48] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 80 0,038 2150 

4.5 Volba nástrojů pro vrtací operace 

 Operace určená ke zhotovování děr, kdy tyto otvory mohou být připraveny 
z předchozích technologií tváření, případně obrábění, tedy otvory 
předvrtané, předlisované, či předkované. Hlavní charakteristikou procesu vrtání 
je lineárně se zmenšující se řezná rychlost, která je na obvodu nástroje nejvyšší 
a směrem ke středu klesá spolu s řezným průměrem až na nulu ve špičce. Tato 
vlastnost je dána geometrií vrtacích nástrojů. Hlavní řezný pohyb spolu s axiálním 
zanořováním vykonává nástroj a obrobek zůstává stacionární po dobu operace. 
[11,40] 

4.5.1 Navrtání otvoru  

 S ohledem na dodržení přesnosti polohy děr vodících kolíků vůči sobě v horní 
a dolní části zápustky je zde požadováno přesné navrtání poloh otvorů. Do nich 
následně bude vrtán a vystružen přesný otvor pro samotný vodící kolík. Dráhy nástroje 
jsou znázorněny na obr. 4.34 a dané plochy jsou na obr. 4.33. Nástroj je vyobrazen na 
obr. 4.35 a jeho charakteristické rozměry jsou uvedeny v tabulce tab. 4.24.  

 

 

 

Obr. 4.33 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.34 Dráhy nástroje při obrábění. 
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Tab. 4.24 Tabulka nástroje pro navrtání středícího důlku pro otvor Φ20 mm. [46] 

Navrtávák 
Označení 

Počet 
břitů 

d1 
[mm] 

d2 
[mm] 

l1 
[mm] 

Úhel špičky 
[°] 

213020X.12020 3 20 20 104 120 

 

Obr. 4.35 Navrtávák pro operaci vrtání středícího důlku. [46] 

 Úhel 120°je volen na základě menší hodnoty, než je úhel vrtáku a tím pádem 
tedy zde působí jako vodící element, než se vůbec vrták začne zavrtávat do materiálu. 
Volené řezné podmínky jsou uvedeny v rámci tabulky tab. 4.25. 

Tab. 4.25 Tabulka doporučených řezných podmínek. [46] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 50 0,125 800 

4.5.2 Vrtání otvoru Φ20 mm 

 Vrtání otvoru pro vyklepnutí nalisovaného kolíku v případě spodní části 
zápustky, a možné vyklepnutí při zaseknutí vodícího kolíku v případě horní části, 
bude prováděno za pomocí středícího důlku z předešlé operace, který zajistí přesnou 
polohu otvoru. Hlavní rozměry nástroje je možné najít v tabulce tab. 4.26 a jeho 
podobu viz obr. 4.38. Otvory vrtané tímto nástrojem jsou vyobrazeny na obr. 4.36 spolu 
s jeho dráhami viz obr. 4.37. 

 

 

 
Obr. 4.36 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.37 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.26 Tabulka nástroje pro vrtání otvoru Φ20 mm [46] 

Vrták 
s vnitřním 
výplachem 

8D 

Označení 
Počet 
břitů 

d1 
[mm] 

d2 
[mm] 

l1 
[mm] 

l2 
[mm] 

Lmax 
[mm] 

Úhel 
špičky 

[°] 

212210X.2000 3 20 20 243 190 160 140 
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Obr. 4.38 Vrták pro operaci vrtání otvoru Φ20 mm. [46] 

 Rozměr tohoto nástroje je dán hlavně hloubkou díry, kterou vrtá, 
kdy při extrémních poměrech délky ku průměru se v rámci posuvů mimo otvor vypínají 
otáčky vřetena z důvodu možného zlomení vrtáku při působení setrvačných sil 
v kombinaci s rychloposuvem hlavy stroje. Ze stejného důvodu by se plných rychlostí 
mělo dosahovat až po zavrtání do hloubky 0,5D, kdy jsou již setrvačné síly pohlcovány 
stěnou otvoru. U tohoto otvoru se tento typ zanoření používat nemusí vzhledem k jeho 
příznivějšímu poměru průměru vůči jeho délce. Řezné podmínky jsou uvedeny 
v tabulce tab. 4.27. 

Tab. 4.27 Tabulka doporučených řezných podmínek. [46] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 30 0,11 480 

4.5.3 Předvrtání otvoru pro výstružník 

 Vrtání díry pro samotné lisování kolíku pro dolní část, případně jeho vodící 
plochy pro horní část zápustky je vzhledem k toleranci podmíněno operací následného 
vystružení, která je nutná pro dodržení kvality povrchu a dalších vlastností. Dráhy 
nástroje je možné sledovat na obr. 4.39 a příslušné plochy na obr. 4.40. Nástroj 
je vyobrazen na obr. 4.41 a jeho hlavní rozměry zmíněny v tabulce tab. 4.28. 

 

 

 
Obr. 4.39 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.40 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.28 Tabulka nástroje a VBD pro operaci vrtání otvoru před vystružením. [47] 

Vrtací 
hlavice 

Označení 
Počet 
VBD 

Dk7 

[mm] 
L 

[mm] 
dh6 

[mm] 
D3 

[mm] 
L1 

[mm] 
L4 

[mm] 

DCN 290-
87-32R-3D 

1 29 87 32 42 132,8 60 

VBD 
Označení 

D 
[mm] 

S 
[mm] 

Úhel špičky  
[°] 

DCN 29 ICP IC907 29 17,9 140 
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a) b) 

Obr. 4.41 Nástroj pro operaci [47]: a) vrtací hlavice, b) vrtací korunka. 

 Vrták s korunkou byl volen na základě velikosti díry, kdy monolitní vrtáky v této 
velikosti se standardně nenachází v katalozích a hlavní faktor je výkonnost. U vrtáků 
s výměnnou korunkou je podstatně vyšší produktivita díky možnosti zakoupení 
následně pouze korunky je i z dlouhodobého hlediska ekonomičtější použití právě 
tohoto vrtáku. Řezné podmínky udány v tabulce tab. 4.29. 

Tab. 4.29 Tabulka doporučených řezných podmínek. [47] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 50 0,135 550 

4.5.4 Vystružení otvoru na Φ30 H8, respektive H11 

 Vzhledem k nutnosti zalisování vodících kolíků do dolní části zápustky 
a současně dodržení dostatečné vůle otvorů v rámci dílu horního je zde kritická 
přesnost rozměrů, a proto se využívá výstružníku. Charakteristické rozměry je možné 
vidět v tabulce tab. 4.30 a vizualizace viz obr. 4.44. Pohled na nástrojem opracovávané 
plochy se nachází v obr. 4.42 a dráhy po kterých se pohybuje jsou v obr. 4.43. 

 

 

 
Obr. 4.42 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.43 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.30 Tabulka nástroje a VBD pro operaci vystružení otvoru. [47] 

Vrtací 
hlavice 

Označení 
L/D 

[mm] 
Dr 

[mm] 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
L5 

[mm]] 
d 

[mm] 
CSI 

[mm] 

RM-
BNT9-

8D-30C 
8 30 267,1 327,1 12,9 32 BN9 

VBD 
Označení 

Dr 
[mm] 

L5 
[mm] 

Počet 
ostří 

Ha 
[°] 

CSI 

RM-BN9-30,000-
H7LB IC908 

30 12,9 8 20 BN9 
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a) b) 

Obr. 4.44 Nástroj pro operaci [47]: a) hlavice výstružníku, b) korunka výstružníku. 

 Výstružník s vyměnitelnou korunkou byl volen na základě vyšší produktivity 
a nižších ekonomických nákladů s vyšší přesnosti než u výstružníků z HSS. Řezné 
podmínky pro výstružník jsou uvedeny v tabulce tab. 4.31. 

Tab. 4.31 Tabulka doporučených řezných podmínek. [47] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 50 0,15 530 

4.5.5 Vrtání otvoru pro M26x1,5 – 6g 

 Vzhledem k nutnosti osazení zápustky závity pro manipulaci je samozřejmě 
nutné nejprve pro tyto závity předvrtat díry. Vrták s výměnnou korunkou je vyobrazen 
na obr. 4.41 a jeho hlavní rozměry jsou uvedeny v tabulce tab. 4.32. Vrtané otvory 
se nachází na obr. 4.45 a dráhy na obr. 4.46. 

 

 

 

Obr. 4.45 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.46 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.32 Tabulka nástroje a VBD pro operaci vrtání otvoru pro M26x1,5 – 6g. [47] 

Vrtací 
hlavice 

Označení 
Počet 
VBD 

Dk7 

[mm] 
L 

[mm] 
dh6 

[mm] 
D3 

[mm] 
L1 

[mm] 
L4 

[mm] 

DCN 
245-72-
25R-3D 

1 24,5 72 32 42 110 60 

VBD 
Označení 

D 
[mm] 

S 
[mm] 

Úhel špičky  
[°] 

DCN 24,5 ICP 
IC907 

24,5 14 140 

 Vyobrazení pro tento typ vrtáku je shodné s nástrojem z kapitoly 4.6.3. Řezné 
podmínky jsou uvedeny v tabulce tab. 4.33. 
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Tab. 4.33 Tabulka doporučených řezných podmínek. [47] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[s-1] 

Hodnota 60 0,125 780 

4.6 Volba nástroje pro řezání závitu 

 Závit jako takový je nepominutelným spojovacím, či pohybovým elementem 
téměř všech strojních součástí. Standardní typologie výroby závitu zahrnuje výrobní 
postupy řezání závitu pomocí závitníku, obdobně funguje i technologie tváření závitu, 
s tím rozdílem, že zde nedochází k tvorbě třísek, ale materiál je pouze závitníkem 
přesouván do výsledného tvaru. Je zde také možnost závit frézovat, a to ať už 
speciálními frézami na jeden průjezd po stěně předvrtaného otvoru, kde se tato 
technologie využívá pro velkosériovou výrobu vzhledem k své produktivitě, 
či frézování pomocí modulárního kotouče, kdy se stoupání řídí podle spirálovitého 
pohybu řezného nástroje po stěně otvoru pro závit. [11,40]  

4.6.1 Řezání závitu M26x1,5 – 6g 

 Vzhledem k nutnosti zápustky upínat do šaboty bucharu a s ohledem na její 
hmotnost se musí nacházet po stranách manipulační otvory se závitem, přes které za 
pomoci jeřábu se zápustky ustavují a přepravují v rámci výrobní haly. Závitník je spolu 
se svými charakteristickými rozměry vyobrazen viz obr. 4.49 a hodnoty v tabulce tab. 
4.34. Dráhy nástroje viz obr. 4.48 a příslušené plochy na obr. 4.47. 

 

 

 
Obr. 4.47 Plochy obráběné nástrojem. Obr. 4.48 Dráhy nástroje při obrábění. 

Tab. 4.34 Tabulka nástroje pro řezání závitu M26x1,5 [47] 

Závitník 

Označení 
Počet 
břitů 

D 
[mm] 

Stoupání 
[mm] 

l1 
[mm] 

TL 

[mm] 
d 

[mm] 
S 

[mm] 

TGP MF-
26x1,5-M HETI 

4 M26 1,5 140 28 18 14,5 

 
Obr. 4.49 Navrtávák pro operaci vrtání středícího důlku. [47] 

 Byl volen strojní závitník odpovídajících rozměrů. Volené řezné podmínky jsou 
uvedeny v tabulce tab. 4.35. 

Tab. 4.35 Tabulka doporučených řezných podmínek. [47] 

Název 
vc 

[m∙min-1] 
n 

[s-1] 

Hodnota 4 50 
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5 SIMULACE OBRÁBĚCÍCH OPERACÍ A KONTROLA KOLIZNÍCH 
STAVŮ 

 Je zřejmé, že při obrábění takto složitých tvarů spolu s aplikací 5-ti osého 
obrábění bude nutné kontrolovat kolizní stavy, které by znamenaly nákladné opravy 
pro stroj, případně nástroj. Pro kolizní kontrolu bude užito modulu ViewMILL, s tím, 
že kontrolovány nebudou samotné operace, avšak přímo vygenerované NC kódy 
vytvořené pomocí postprocesoru uzpůsobeného pro řídící software Sinumerik 840D. 
Avšak prvotní kontrola probíhá již při samotné fázi programování, kdy software 
zabraňuje vygenerování dráhy, která by mohla být kolizní. Tyto ochrany se zapínají v 
konkrétní strategii a následně při výpočtu upozorní uživatele na případný problém. 

 V případě odhalení problému dojde k optimalizaci a následné verifikaci opravy. 
U vícenásobného použití nástroje bude vybrána charakteristická dráha pro simulaci. 
Ovšem vzhledem k faktu, že k programování byla použita zkušební verze softwaru 
PowerMILL, kde není k dispozici generování NC programu pro 5-ti osé obrábění, bude 
simulace tohoto prvku probíhat v podobě vygenerované dráhy, tedy v PowerMILLu 
označované jako NC dráha, a nikoliv v podobě NC programu, nicméně na funkčnost 
kontroly to nemá sebemenší vliv. Metodika této kontroly je znázorněna na obr. 5.1. 

 

Obr. 5.1 Metodika kontroly kolizních stavů. 

 Nicméně tyto kontroly jsou stále nedostačující v plejádě možných chyb 
způsobených například při překladu kódu do formy NC programu. Proto je vhodné 
následné použití simulace na stroji, případně použití ekvivalentního softwaru, v tomto 
případě programu Sinumerik Operate 4.7 (obr. 5.2), který má za úkol simulovat přímo 
obsluhovací rozhraní konkrétního CNC stroje disponujícího operačním systémem 
Sinumerik 840D.  

 Vzhledem k použití starší verze postprocesoru, tak bylo nutné implementovat 
manuální změny do NC kódu, například v podobě dopsání operátoru M6 za řádek 
pro výměnu nástroje. Faktem zde je také to, že byla použita demo verze tohoto 
programu, což mělo za následek nutnou redukci řízených os pouze na 3, 
které tato verze podporuje, nicméně pro systematiku postupu práce v tomto případě 
je to více než dostačující a korekce probíhaly v celé délce kódu.  
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Obr. 5.2 Řídící systém Sinumerik Operate 4.7. 

5.1 Frézování čel 

 Frézování čela jako takové bude aplikováno 6x, přičemž pro každé frézování 
je nutné znovu upínat polotovar vzhledem k tomu, že je nutné zaručit paralelitu 
protějších stran vůči sobě. Dalším faktorem je zde stroj, kdy je použita frézovací hlavice 
o velkého průměru, kdy pro dosažení produktivní řezné rychlosti stačí relativně malé 
otáčky, což by ale mohlo způsobit problémy s výkonem stroje vzhledem k výkonovým 
charakteristikám stroje, které se výrazně snižují ve spektru nižších otáček.  

 Vzhledem k relativně jednoduché a spolehlivé strategii je zde šance na výskyt 
kolizí po správném zadání pozice obrobku minimální. V návaznosti na další operace 
bude vždy přeuložen model polotovaru po odsimulování dané operace a následně 
nahrán jako výchozí pro operaci následující. Barevné znázornění obrobených ploch 
a stav po celkovém obrábění je možné vidět na obr. 5.3 a obr. 5.4. Hlavní parametry 
simulace se nacházejí v tabulce Tab. 5.1. 

 

 
Obr. 5.3 Simulace v rámci softwaru 

PowerMILL. 
Obr. 5.4 Simulace vygenerovaného NC programu 

v programu Sinumerik Operate 4.7. 

Tab. 5.1 Specifika operace. 

Veličina 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 19 553,26 1:45:04 6 
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5.2 Frézování rybinové drážky 

 U této strategie se jevilo jako nejvýhodnější použití manuálního křivkového 
obrábění, které sice skýtá problematiku toho, že neobsahuje téměř žádné 
implementované kontroly v rámci generování programu, a proto je kritické správné 
naprogramování a manuální kontrola pomocí dostupných prostředků. Avšak jeho 
výhodou je, že dovoluje programátorovi přesně vést nástroj po jím definované dráze 
bez ohledu na model či polotovar. Kontrolu kolizních stavů je možné dále zlepšit 
pomocí integrovaných kontrol v rámci strategie. Tabulka kolizního stavu, 
která upozorňuje uživatele na problém v řízení stroje je vyobrazena na obr. 5.5. 

   

Obr. 5.5 Tabulka kolizních stavů. Obr. 5.6 Detekovaná kolize. 

 Zde lze vidět právě výše zmiňovaná volnost poskytována programátorovi, 
kde v tomto případě se nástroj po dokončení obrábění vrací do výchozí polohy 
na nulové souřadnice v rámci aktivního souřadného systému. Nicméně vzhledem 
ke snaze o produktivní obrábění byly snižovány roviny rychloposuvu a roviny 
vzdálenosti sjezdu, což mělo za následek snížení nulového bodu poslední aktivní 
roviny pod úroveň polotovaru. Toto zapříčinilo kolizi při přejezdu na druhou stranu 
rybinové drážky (obr. 5.6). Její opravená podoba viz obr 5.7 a obr 5.8.  

 Řešením tohoto problému je naprogramování výjezdu pro poslední dráhu 
hrubovací operace spolu s posunutím výšky rychloposuvu a vzdálenosti sjezdu, 
které byly u předešlých drah upravovány pro eliminaci zbytečných pohybů mimo 
polotovar. Následně pro upravenou dráhu platí údaje v tabulce tab. 5.2.  

  

Obr. 5.7 Optimalizovaná dráha 
s výjezdem. 

Obr. 5.8 Bezkolizní stav strategie po 
postprocesingu. 
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Tab. 5.2 Specifika operace 

Veličina 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 12 116,73 0:52:21 20 

5.3 Dokončení rádiusů rybinové drážky 

 Vzhledem k symetričnosti tvaru součásti pro danou operaci byl použit nástroj 
zrcadlení dráhy po optimalizaci strategie na straně bez drážky pro pero. Dále bylo 
nezbytné souřadný systém umístit jakožto normálu plochy, kdy nástroj tak vůči 
globálnímu systému svírá úhel 45°. Tato úprava dovolila plné obrobení obou rádiusů 
vzhledem k jejich napojení na rybinu pod úhlem 80°. Výpočtová logika vychází 
ze systematiky Dokončení plošného a strmého, které v sobě kombinuje pro vertikální 
oblast Dokončení v hladině Z a pro horizontální Dokončení 3D konturováním, 
kdy se tyto strategie vzájemně překrývají pro dosažení maximální kvality povrchu. 
Vyobrazení se nachází na obr. 5.9 a obr. 5.10. Časy, dráhy potažmo zdvihy jsou 
uvedeny v tabulce tab. 5.3. Zde již není ukázána simulace v rámci Sinumerik Operate 
4.7 vzhledem k relativnímu natočení souřadného systémů vůči systému globálnímu, 
které demo verze programu neumožňuje. Avšak plná funkčnost je zachována.   

  
Obr. 5.9 První průjezd nástroje. Obr. 5.10 Obrobená plocha. 

Tab. 5.3 Specifika operace. 

Veličina 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 14 841,57 0:56:00 6 

5.4 Předvrtání a vrtání otvoru Φ20 mm 

 U této simulace byly spojeny prvky navrtání otvoru pomocí navrtáváku, 
které zpřesňuje najetí následujícího nástroje. Díky menšímu vyložení je výrazně menší 
náchylnost k nepřesnosti polohování špičky v materiálu vlivem větší tuhosti nástroje. 
Pro předvrtání se v softwaru nachází dedikovaná strategie přímo ve výběru vrtacích 
operací. U samotného vrtání pak bylo voleno vrtání přerušované, které lépe odvádí 
třísky z místa řezu. Použitá prodleva pro setrvání na hladině před výjezdem 
při přerušení byla nastavena na 0,2 s pro další usnadnění odcházení třísek. 
Vizualizace předvrtání a následně vrtací operace se nachází na obr. 5.11 a obr. 5.12. 
Faktor času, dráhy a zdvihu je zde brán jako součet charakteristik obou operací, kdy 
vysoký počet zdvihů je způsoben právě přerušovaným řezem, který se zde počítá 
jakožto zdvih, i když je výjezd při vrtání pouze částečný. Udávané hodnoty jsou v rámci 
tabulky tab. 5.4. 
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Obr. 5.11 Pilotní otvor. 
Obr. 5.12 Vrtání otvoru prostředí 

Sinumerik Operate 4.7. 

Tab. 5.4 Specifika operace. 

Veličina 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 3 968,95 0:20:09 62 

5.5 Frézování drážky pro pero 

 Opět je zde aplikováno spojení dvou prvků, a to vyhrubování drážky pro pero 
a její následné dokončení stejným nástrojem. Jako metodika zde bylo použito obrábění 
prvku, kdy po vytvoření prvku kapsy přesahující vlastní drážku byla ze 3 stran 
otevřena, kdy může nástroj přejíždět její hranici. Byly tak eliminovány zavrtávací 
pohyby, které by se jinak standardně generovaly a snižovaly by efektivitu obrábění. 
Vzhledem k faktu, že materiál okolo rybinové drážky je již odebrán by byly zavrtávací 
sjezdy zbytečné. Respektive samotné zavrtávání nástroje zde stále probíhá, nicméně 
děje se tak mimo polotovar, potažmo obráběný materiál, a tak rychlosti sjezdu 
zde mohou být na úrovni rychloposuvu. Samozřejmostí je u dokončovacího řezu 
nulový přídavek a vyšší řezné rychlosti pro dosažení vyšší kvality povrchu. Průběh 
simulace je vyobrazen na obr. 5.13 pro hrubování a obr. 5.14 pro dokončování. 
Kumulativní statistika je uvedena v tabulce tab. 5.5. 

 

 

 

Obr. 5.13 Průjezd hrubovací operace. 

Obr. 5.14 Předěl dokončované 
plochy (fialová) a zbytku plochy 
z hrubovacího procesu (žlutá). 
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Tab. 5.5 Specifika operace. 

Veličina 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 6 249,33 0:20:27 50 

5.6 Vrtání otvoru pro závit M26x1,5 – 6g a jeho řezání 

 Co se vrtacího procesu týče, tak je rámcově podobný jako v předchozích 
operacích a je u něj aplikována systematika přerušovaného řezu pro lepší odvod třísky 
spolu se setrváním nástroje před částečným výjezdem. Řezání závitu má taktéž svojí 
vlastní operaci, a to ještě ve variantách pro závitovou frézu, kdy se fréza ponoří do 
plné hloubky otvoru a poté výjezdem po spirále se stoupáním rovným stoupání závitu 
vyfrézuje stěny otvoru a vytvoří tak závit v plné délce na 1 průjezd. Další možností 
je fréza s nekonstantním stoupáním, kde má tvar kotouče s profilem jednoho zubu 
závitu a následně je stoupání charakterizováno stoupáním šroubovice, 
po které se nástroj pohybuje. Ovšem pro tuto aplikaci se nejlépe hodí použití závitníku 
a operace řezání závitu. Simulace je ukázána na obr. 5.15 pro vrtání a obr. 5.16 
pro řezání závitu. Přidružené statistiky jsou uvedeny v tabulce tab. 5.6. 

 

 

 

Obr. 5.15 Vrtací operace. Obr. 5.16 Operace řezání závitu. 

Tab. 5.6 Specifika operace. 

Veličina 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 1 489,12 0:02:13 38 

5.7 Vrtání otvoru a jeho vystružení na Φ30H8 respektive H11 

 Zde byla vrtací operace řešena dle stejných postupů jako v předchozích 
vrtacích operacích. Co se vystružení otvoru týče, tak se nachází individuální strategie 
opět pod menu vrtacích operací, kdy tato strategie vystruží otvor na jeden průjezd 
na čisto a docílí tak předepsané přesnosti otvoru nutné pro správnou funkci výrobku. 
Operace jsou vyobrazeny na obr. 5.17 pro vrtací operaci a obr. 5.18 pro vystružení. 
Časová náročnost a další faktory jsou uvedeny v tabulce 5.7. 
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Obr. 5.17 Vrtací operace. Obr. 5.18 Operace vystružení. 

Tab. 5.7 Specifika operace. 

Veličina 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 3 030,9 0:03:51 58 

5.8 Srážení hran 30° a 45° 

 V korelaci s výkresovou dokumentací je nutné na zápustce srážet hrany 
jak u otvorů, tak i u vybraných rohů. Opět je možné v rámci systémového spektra 
obráběcích strategií najít přímo strategii Frézování sražení. Tato strategie vyžaduje 
řídící křivku, proto byly tyto prvky promítnuty v rámci křivkového editoru přímo 
z modelu a následně v nastavení strategie udána jejich poloha v souvislosti 
s polotovarem. Co se týče srážení hran v rámci odjehlení, tak tuto strategii 
je samozřejmě možné využít, nicméně pokud není předepsáno na výkresu, tak pouze 
do hodnoty 0,5 mm mimo hodnotu vlastní. Avšak zde by bylo na uvážení, zda nebude 
ruční odjehlení časově méně náročné, když je stejně nutnost leštit přechodové rádiusy 
dutiny. Přidružené obrázky pro srážení hran se nachází viz obr. 5.19 a obr. 5.20. 
Následná specifika operace se nacházejí v tabulce tab. 5.8. 

 

 

 

Obr. 5.19 Zkosení v horní části dílce. Obr. 5.20 Zkosení v dolní části dílce. 

Tab. 5.8 Specifika operace. 

Veličina 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 6 291,18 0:42:03 15 



 SIMULACE OBRÁBĚCÍCH OPERACÍ A KONTROLA KOLIZNÍCH STAVŮ 

60 ÚST FSI VUT v Brně 

5.9 Frézování vnitřního přechodového rádiusu 

 Tato operace je relativně specifická vzhledem k obrábění na přechodu dvou 
otvorů, a tedy se jedná o frézování v relativně velké hloubce, kde musí být použit 
nástroj s velkým vyložením, nicméně konkrétně při této operaci se jedná pouze 
o dokončení, kdy většina materiálu již byla odebrána. Proto to zde nečiní nikterak 
veliké problémy. Strategie byla volena s ohledem na dosahovanou přesnost jako 
Dokončování strmé a plošné z již zmiňovaných důvodů. Její vizualizace 
se nachází obr. 5.21 a detail na obr. 5.22. Statistická data viz tabulka tab. 5.9. 

 

 

 

Obr. 5.21 Celková dispozice strategie. Obr. 5.22 Detail na frézovanou plochu. 

Tab. 5.9 Specifika operace. 

Veličina 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 1 686,84 0:05:35 12 

5.10 Předhrubování, hrubování a dokončování tvarové dutiny  

 Finální úsek operací zaměřených na vyhrubování a následné dokončení byl 
rozdělen na 3 operace, kde první, předhrubovací (obr 5.23) využívá nástroje s větším 
průměrem, a i když se tento nástroj nedostane do úzkých kapes komplikovaného 
tvaru, tak efektivně odebere velké množství materiálu a ušetří tak značné množství 
času.  
 Na tuto operaci bezprostředně navazuje operace hrubovací (obr. 5.24), kde je 
již použit nástroj menšího průměru, který se dostane do všech částí dutiny. Specifika 
součtu těchto dvou operací se nachází v rámci tab. 5.10. Následně po úpravě 
postprocesorem vytvořených NC programů, je simulována operace na stroji samotném 
viz obr. 5.25 a 5.26. 
 

 

 

 

Obr. 5.23 Předhrubování dutiny. Obr. 5.24 Hrubování dutiny. 
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Obr. 5.25 Předhrubovací operace 
simulovaná na stroji. 

Obr. 5.26 Hrubovací operace simulovaná 
na stroji. 

 Při simulaci této pasáže se vyskytl problém vzhledem k výpočetním možnostem 
programu Sinumerik Operace. A to z důvodu, že se jedná o věrné napodobení 
možností stroje, který není dimenzovaný na grafický výkon, ale spíše na spolehlivost 
v rámci výpočetního procesu při čtení vlastního NC programu. Proto zde zdánlivě 
dráha nástroje „mizí“ avšak jedná se pouze o omezenou možnost vyobrazení, kdy při 
komplikovaných a dlouhých drahách se dosáhne maximální délky zobrazené dráhy 
a nejstarší bod dráhy je nahrazován nejnovějším. Tento fakt by se dal přirovnat 
k odvíjení nitě o dané délce, kdy po využití celého obsahu je „tažena“ vpřed. Dále u 
takto složitých tvarů již neumí zobrazit vyfrézovanou plochu po dané operaci a objeví 
se hláška o přílišné složitosti součásti na vizualizaci. 

 Další faktor je zde omezení pouze na 3 osy, avšak tento krok má vliv pouze 
na výsledný čas, který je proto brán z 5 osé strategie a v rámci vizualizace se jedná 
o věrné zprostředkování. 

Tab. 5.10 Specifika operace. 

Veličina 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 44 257,21 0:35:51 80 

 Dokončovací operace jsou zde řešeny odděleně vzhledem k jejich důležitosti, 
kdy je jedná o hlavní funkční rozměr a je proto nezbytné u něj dodržet všechny 
náležitosti v dané co možná nejvyšší přesnosti. Bude zde porovnáno (tab. 5.11) 
několik strategií na základě jejich výrobních časů, drah, které musí nástroj vykonat 
a počtu zdvihů. Ovšem je nutné brát tuto problematiku komplexně a zamyslet se nad 
faktem, jestli čistě kratší čas obrábění je ideální volba. Vyobrazení obrobené plochy 
je na obr. 5.27 a na obr. 5.28. 

  
Obr. 5.27 Dokončení dutiny. Obr. 5.28 Dokončení dutiny. 
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Tab. 5.11 Specifika operace. 

Veličina 
Typ dokončení  

[-] 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 

Strmé a plošné 371 754,33 1:31:15 1 

3D 
konturováním 

295 755,77 1:12:35 1 

Řádkováním 532 715,02 2:10:45 2 

Optimalizovanou 
hladinou Z 

289 663,90 1:11:06 1 

 Vybrány byly 4 strategie pro porovnání s tím, že každá má své určité výhody 
i nevýhody. Pro strategii Dokončení 3D konturováním hovoří nižší čas obrábění spolu 
s kratší dráhou, avšak problémy nastanou u přechodových rádiusů, kdy strategie je 
vhodná spíše pro rovinné plochy, a proto tyto prudké přechody není schopna zvládnout 
v odpovídající kvalitě a s odebráním veškerého materiálu.  

 Strategie Dokončení řádkováním vykazuje nejvyšší časy obrábění spolu 
s nejdelší dráhou, a to při stejných řezných podmínkách, tudíž je zde problematika 
excesivní nájezdové logiky této strategie, kdy po každém řezu nástroj vyjíždí z řezné 
dráhy a rychloposuvem se přesouvá do počátečního bodu pro další záběr nástroje. 

 U Dokončení optimalizovanou hladinou Z je sice statisticky nejlépe 
vycházející, avšak opět zde dochází k zředění sítě drah v rámci velkých gradientů 
ploch v oblasti přechodových rádiusů, což by mohlo znamenat následnou problematiku 
s přesností. 

 S ohledem na výše zmíněné faktory byla vybrána strategie Dokončení strmé 
a plošné, která kombinuje strategie Dokončení 3D konturováním a Dokončení 
v hladině Z s tím, že má uživatel možnost nastavit překryv těchto strategií 
na přechodech v rámci vysokých gradientů a poté tedy tyto plochy dosahují 
požadované přesnosti a je odebráno maximální možné procento materiálu. 

5.11 Celkové zhodnocení parametrů výroby 

 Jako u každé výroby je vhodné vytvoření aspoň hrubého odhadu nákladů, co se 
týče výroby součásti, ať už co do plánování výroby samotné, či naceňování nabízených 
zakázek. Proto je nutné dosahování co možná nejvyšší produktivity, nicméně nejedná 
se o výrobu dosaženou v co možná nejkratším čase, kdy není možné dělat 
kompromisy v rámci kvality a už vůbec ne v rámci případných odchylek od výkresové 
dokumentace.  

 U výroby zápustek se vzhledem k jejich tvarové složitosti musí počítat také 
s poměrně vysokými pracovními časy (tab. 5.12) strojů spolu se složitou manipulací, 
pro kterou je často nutné použití dalšího strojního vybavení vzhledem k hmotnosti 
obráběných součástí. Samozřejmě zde ruku v ruce jde dimenzování upínaní a také 
výběr vlastních strojů, na kterých se bude pracovat.  

Tab. 5.12 Suma specifikací operací. 

Veličina 
Dráha 
[mm] 

Čas ve formátu 
[h:min:s] 

Počet zdvihů 
[-] 

Hodnota 485 239,62 7:14:54 348 

 K tématice strojů je ještě vhodné provést kontrolu výkonu stroje, kde u velkých 
průměrů nástroje dochází k paradoxu nižších otáček pro dodržení dané řezné rychlosti 
na obvodu nástroje. Tím pak následně může docházet k problému ve spojení 
s výkonovými křivkami elektromotorů obráběcích strojů. 
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 Výpočet průměrné tloušťky třísky dle rovnice 4.4 [50]: 

ℎ𝑚 = 𝑓𝑧 ∙ √
𝑎𝑝

𝐷𝐶𝑋
 [𝑚𝑚] (4.4) 

ℎ𝑚 = 0,12 ∙ √
2,5

160
= 0,015 𝑚𝑚  

 Kde: hm  – průměrná tloušťka třísky [mm], 
  fz  – posuv na zub [mm], 
  ap  – hloubka řezu [mm], 
  DCX  – řezný průměr [mm]. 

 Výpočet měrné řezné síly ze vzorce 4.5 [51]: 

𝑘𝑐 = 𝑘𝑐1 ∙ ℎ𝑚
−𝑚𝑐 ∙ (1 −

𝛾0

100
) [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] (4.5) 

𝑘𝑐 = 3420 ∙ 0,015−0,25 ∙ (1 −
0

100
) = 9772,45 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2  

 Kde: kc  – měrná řezná síla [N∙mm-2], 
  kc1  – jednotková řezná síla [N∙mm-2], 
  mc  – materiálový exponent [-], 
  𝛾0 – nástrojový ortogonální úhel čela [°].  

 Výpočet čistého výkonu dle metodiky vzorce 4.6 [49]: 

𝑃𝑐 =
𝑎𝑒 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑣𝑓 ∙ 𝑘𝑐

60 ∙ 106
[𝑘𝑊] (4.6) 

𝑃𝑐 =
120 ∙ 2,5 ∙ 186 ∙ 9772,45

60 ∙ 106
= 9,09 𝑘𝑊  

 Kde: Pc  – čistý výkon [kW], 
  ae – radiální krok nástroje [mm], 
  vf – posuvová rychlost [mm∙min-1] 

  Výpočet kroutícího momentu ze vztahu 4.7 [49]: 

𝑀𝑐 =
𝑃𝑐 ∙ 30 ∙ 103

𝜋 ∙ 𝑛
[𝑁𝑚] (4.7) 

𝑀𝑐 =
9,09 ∙ 30 ∙ 103

𝜋 ∙ 260
= 333,86 𝑁𝑚  

 Kde: Mc  – kroutící moment [Nm], 
  n – otáčky vřetene [min-1]. 

 Je zde patrné že potřebný výkon není nikterak vysoký, avšak oproti tomu 
požadavek na kroutící moment je značné vyšší z důvodu nízkých otáček nástroje 
v rámci dodržení dané řezné rychlosti. Problematika je demonstrována na příkladu 
výkonové křivky stroje TRIMILL VC 5535 s použitím výkonnostního vřetene. 
Výkonnostní charakteristika vřetene je uvedena na obr. 5.29. [52] 
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Obr. 5.29 Výkonnostní charakteristika vřetene [52]. 

 Z grafu je patrné, že výkon pro oblast 260 otáček bude dostačující, avšak i přes 
použití výkonného vřetene je nutnost vřeteno přetěžovat cca o 10 %, což však výrazně 
nevadí vzhledem ke krátké době obrábění a následnému času při přeupínání, 
kdy má vřeteno čas vychladnout. 

 Druhým extrémem jsou otáčky kulové frézy o průměru 3 mm, kdy dosahuje 
otáček 25 000 min-1, z čehož vyplývá že pro tyto dokončovací operace bude nutné 
aplikovat diametrálně rozdílný obráběcí stroj, který je schopen tyto parametry splňovat. 
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ZÁVĚR 

 Diplomová práce se zabývá kusovou výrobou nástroje pro produkci polotovaru 
ojnice. Vzhledem k výhodnosti byla vybrána metoda kování při započítání benefitů 
využití této technologie, kdy obecnost zadání benevolenci v rámci slova forma 
dovoluje. Dokonce méně markantní je rozdíl při použití anglické terminologie 
pro metody uzavřeného zápustkového kování (impression-die forging) a tlakového lití 
do forem (die casting), kdy je zjevné, že se pro obě technologie dá použít označení 
formy pro výrobu daného polotovaru.  

  Byl zde vytvořen technologický postup pro kompletní návrh výroby zápustky, 
a to od samotného konstrukčního návrhu ojnice. Následně z jejích hlavních rozměrů 
vyplývajícího vhodného polotovaru dle příslušných platných norem, přes započítání 
objemové roztažnosti, v rámci vysoké teploty přítomné při samotném kovacím 
procesu, kterou je nezbytné zahrnout pro dosažení tvarových a geometrických 
přesností předepsaných v rámci výkresové dokumentace. Tento vhodný polotovar 
je poté „oražen“ do bloku zápustky, která je následně vybavena náležitostmi zajišťující 
její správnou funkci, jako jsou například upínací elementy, pomocí kterých je zápustka 
uchycena do šaboty, sloužící jakožto hlavní médium pro přenos kovací síly. Dále díry 
pro vodící kolíky, zajišťující správné dosedání vrchního dílce zápustky k dílci spodnímu 
či otvory po bocích zápustky s vyřezanými závity pro zašroubování manipulačních ok, 
které umožňují snadné přesouvání v rámci výrobního závodu za použití jeřábu.  

 V další sekci se přechází k rešeršní části ohledně používaných materiálů 
pro zápustky, formy pro tlakové lití a samotné ojnice, kdy tyto vědomosti jsou nutné 
pro navržení materiálu jak pro zápustky samotné, tak samozřejmě i pro ojnice. 
Je zde nutné zahrnout všechny proměnné a vstupní podmínky pro výběr vhodného 
typu a kvality materiálu pro výrobu. Následně jsou zde rozepsány možnosti vylepšení 
mechanických vlastností ojnic, které je možné použít pro zlepšení únavové životnosti 
dílu. Na základě těchto pochodů je pak zvolen vlastní materiál pro řešenou zápustku. 

 V návaznosti na tvary zápustky byly poté voleny nástroje pro výrobu spolu 
s návrhem řezných podmínek, přičemž hlavním faktorem pro rozhodování 
bylo dosahování vysoké produktivity, zároveň však za ponechání dostatečné 
bezpečnosti v rámci kolizních stavů soustavy stroj-nástroj-obrobek-přípravek. Nástroje 
byly voleny napříč spektrem výrobců, kdy se defacto jednalo o průzkum co možná 
největší části trhu a vybrání ideálního nástroje pro danou součást a konkrétní operaci.  

 Plynule se práce dále dostává do části simulací obráběcích operací 
s vygenerováním příslušných drah a poté zhodnocení použitých strategií s jejich 
následným vygenerováním do podoby NC programu pomocí postprocesoru. Avšak 
je nutné i tuto vygenerovanou entitu kontrolovat vzhledem k možnosti neúplnosti, 
či nepřesnosti překladu pomocí postprocesoru. Proto je implementována další kontrola 
v rámci simulací přímo v systému NC stroje.  

 Po provedení těchto kontrol je celkový čas obrábění spodního dílu zápustky 7 
hodin 14 minut a 54 sekund. S ohledem na tvarovou složitost a celkový objem 
materiálu, který je nutné odebrat v předepsané přesnosti, je zde možné hovořit o dobré 
produktivitě celého procesu. V rámci podobnosti obou dílů zápustky je tedy možné 
odhadnout celkový potřebný čas na výrobu obou částí kovacího nástroje na zhruba 
14,5 hodiny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Význam Originální znění 

ANSI 
Americká standardizační 

organizace 
American National 
Standards Institute 

C Uhlík - 

CAD Počítačem podporovaný design Computer aided design 

CAM Počítačem podporovaná výroba 
Computer aided 
manufacturing 

CIM Počítačově integrovaná výroba 
Computer integrated 

manufacturing 

Cr Chrom - 

ČSN Česká technická norma - 

DIN Německá strojírenská norma Deutsche Industrie-Norm 

HFM Vysokoposuvové frézování High feed milling 

HSC Vysokorychlostní obrábění High speed cutting 

IGES - 
Initial graphic exchange 

specification 

Mn Mangan - 

Mo Molybden - 

PLM Životní cyklus produktu 
Product life cycle 

management 

Si Křemík - 

V Vanad - 

VBD Vyměnitelná břitová destička - 

 

Symbol Jednotka Význam 

a [mm] Minimální vzdálenost vodícího kolíku od kraje zápustky 

ae [mm] Radiální krok nástroje 

ap [mm] Hloubka řezu nástroje 

APMX [mm] Maximální hloubka řezu 

APMXEFW [mm] Maximální hloubka – koncový posuv 

APMXS [mm] Maximální axiální úběr nástroje 

AZ [mm] Maximální hloubka ponorného řezu 

B [mm] Největší šířka ve směru kolmo k rázu 

b [mm] Šířka můstku výronkové drážky 

B1 [mm] Nejmenší šířka výkovku ve směru kolmo k rázu 

BS [mm] Délka hladícího břitu 

bz [mm] Šířka zásobníku výronkové drážky 

CEMR [mm] Hlavní poloměr zaoblení řezné hrany 

CSI [-] Typ upínání korunky na držák 

CZCMS [-] Kódové označení velikosti spojky na straně stroje 

D [mm] Řezný průměr, průměr řezné destičky 

D1 [mm] Maximální řezný průměr 

d1 [mm] Průměr VBD destičky 

D1k [mm] Průměr díry pro vyjímání kolíku 

D2 [mm] Průměr dříku 

d2 [mm] Upínací průměr 

D3 [mm] Průměr přechodové části na upínání 

d3 [mm] Průměr dříku 
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Symbol Jednotka Význam 

DC [mm] Řezný průměr 

DCON [mm] Styčný průměr 

DCX [mm] Maximální řezný průměr 

dh6 [mm] Upínací průměr nástroje 

Di [mm] Průměr ideálního předkovku 

dk [mm] Průměr vodícího kolíku 

Dk [mm] Průměr díry pro vodící kolík 

Dk7 [mm] Řezný průměr nástroje 

DMM [mm] Upínací průměr nástroje 

Dr [mm] Řezný průměr výstružníku 

fi [mm] 
Šířka přilehlé části výkovku, šíře osazení nebo 
výstupku u přechodového poloměru zaoblení 

fz [mm] Posuv na zub 

H [mm] Největší výška výkovku ve směru rázu 

h [mm] Výška můstku výronkové drážky 

H1 [mm] 
Nejmenší výška výkovku ve směru rázu, nejmenší 

tloušťka blány či dna výkovku 

Ha [°] Úhel sklonu drážek nástroje 

HD [mm] Hloubka dutiny zápustky 

hi [mm] 
Hloubka dutiny výkovku či výška jeho osazení, 

výstupku 

hic [
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
] Výška průřezového obrazce 

hm [mm] Průměrná tloušťka třísky 

hstř [mm] Střední hodnota výšky výronkové drážky 

IC [mm] Průměr vepsané kružnice 

KAPR [°] Úhel nastavení břitu nástroje 

kc [N∙mm-2] Měrná řezná síla 

kc1 [N∙mm-2] Jednotková řezná síla 

kmx [-] Stupeň využití materiálu pro zápustku 

kmx [-] Stupeň využití materiálu 

L [mm] Maximální vrtací délka 

l1 [mm] Celková délka nástroje 

L1 [mm] Délka nástroje po upínací část 

l2 [mm] Délka řezné části nástroje 

L2 [mm] Celková délka výstružníku 

l3 [mm] Délka řezné části spolu s dříkem 

L4 [mm] Délka upínací části nástroje 

L5 [mm] Délka nástroje po upínač 

L5 [mm] Výška stružící korunky 

LE [mm] Účinná délka břitu 

LF [mm] Funkční délka 

li [mm] Hloubky otvoru pro vodící kolík 

Lmax [mm] Maximální hloubka vrtání 

LU [mm] Činná délka (maximální doporučená) 

Lv [mm] Největší délka výkovku kolmo ve směru rázu 

mc [-] Materiálový exponent 

Mc [Nm] Kroutící moment 



SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

71 ÚST FSI VUT v Brně 

Symbol Jednotka Význam 

nz [mm] Hloubka zásobníku 

n [min-1] Otáčky vřetene 

Nmx [kg] Norma spotřeby materiálu pro zápustku 

OAL [mm] Celková délka nástroje 

p [mm] Přídavek na obráběnou plochu 

Pc [kW] Čistý výkon 

PCEDC [-] Počet ostří nástroje 

Qox [kg] Hmotnost hotové zápustky 

Qp [kg] Hmotnost polotovaru 

r [mm] Poloměr zaoblení přechodu tvaru do dělící roviny 

R [mm] Poloměr přechodu tvaru zásobníku 

r [mm] Poloměr řezné části nástroje 

RE [mm] Zaoblení rohu destičky 

rx [mm] Vnitřní úkosy 

Rx [mm] Vnější úkosy 

S [mm] Tloušťka destičky 

Si [mm2] Plocha řezu pro výpočet ideálního předkovku 

Sic [mm2] Plocha zvětšená o opal 

SIG [°] Úhel ostří nástroje 

Svýr [mm2] Plocha pro výpočet výronkové drážky 

t [mm] Tloušťka blány 

T [mm] Šíře tolerančního pole 

T⁺₋ [mm] Rozptyl tolerančního pole 

Tǁ [-] Tolerance pro rozměr ve směru rovnoběžném s rázem 

T⊥ [-] Tolerance pro rozměr ve směru kolmém k rázu 

TL [mm] Délka řezné části závitníku 

Ts [mm] Kódové značení upínání  

v [mm] Rozměr kolíku od přechodového rádiusu 

vc [m∙min-1] Řezná rychlost 

vf [mm∙min-1] Posuvová rychlost nástroje 

W1 [mm] Šířka břitové destičky 

z [-] Počet ostří nástroje 

Zmx [kg] Ztráty pro zápustku 

γo [°] Nástrojový ortogonální úhel čela 

m [mm] Měřítko pro vizualizaci 
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Příloha 1 [P1]  

1. Tabulka výkovků pro přesné provedení (ČSN 42 9030.2) [4] 

Největší 
průměr, střední 
šířka a délka 
výrobku ve 

směru kolmo 
k rázu [mm] 

Největší výška hotového výrobku [mm] 

Přes 25 40 63 100 160 250 400 

Do 25 40 63 100 160 250 400 630 

Přes Do D Přídavky na obrábění ploch [mm] 

0 25 1,3 1,3 1,8 1,8 1,8 - - - 

25 40 1,3 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 - - 

40 63 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 - - 

63 100 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,7 3,2 - 

100 160 1,8 2,2 2,2 2,2 2,7 3,2 3,2 - 

160 250 2,2 2,2 2,2 2,7 3,2 3,2 3,5 4,0 

250 400 2,2 2,2 2,7 3,2 3,2 3,5 4,0 4,5 

400 630 2,2 2,7 3,2 3,2 3,5 4,0 4,5 5,0 

630 1000 2,7 3,2 3,2 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

Příloha 2 [P2] 

2 Tabulka poloměrů zaoblení hran r a R přechodů výkovku [4] 

Výška (hloubka) h 
[mm] 

Poloměry zaoblení hran a přechodů při poměru 
ℎ

𝑓
 

Do 2 2 až 4 přes 4 

Přes Do r [mm] R [mm] r [mm] R [mm] r [mm] R [mm] 

0 25 2 6 2 8 3 10 

25 40 3 8 3 10 4 12 

40 63 4 10 4 12 5 20 

63 100 5 12 6 20 8 25 

100 160 8 20 8 25 16 40 

160 250 12 30 16 45 25 65 

250 400 20 50 25 75 40 100 

400 630 30 80 40 120 65 150 

Příloha 3 [P3] 

3. Tabulka nejmenší tloušťky dna, blány disku H1 či stěny výkovku [4] 

Největší rozměr 
ve směru kolmo 

k rázu [mm] 

Největší výška výkovku H [mm] 

Přes 0 10 25 40 63 100 160 250 

Do 10 25 40 63 100 160 250 400 

Nejmenší tloušťka dna, blány, disku H1 a stěny s [mm] 

Přes Do 40 4 5 6 7 9 - - - 

40 63 5 5 6 7 9 11 - - 

63 100 5 6 7 9 11 13 15 - 

100 160 6 7 9 11 13 15 17 20 

160 250 8 9 11 13 15 17 20 25 

250 400 10 13 15 17 20 25 30 35 

400 630 - - 20 25 30 35 40 50 



 

 

630 1000 - - 25 30 35 40 50 60 

Příloha 4 [P4] 

4. Tabulka stupňů přesnosti pro obvyklé, přesné a velmi přesné provedení dle [4] 

Rozdělení dle ČSN 42 9002 
Stupeň přesnosti pro 

provedení 

Tvarový 
druh 

Tvarová 
třída 

Tvarová 
skupina 

Tvarová 
podskupina 

Technolog. 
hledisko 

Obvyklé Přesné 
Velmi 

přesné 

⊥ ǁ ⊥ ǁ ⊥ ǁ 

4; 6; 7 1 – 9 

1; 5 

0 – 9 1 – 9 

5 5 4 4 3 3 

2; 3; 6; 7 5 6 4 5 3 4 

4; 8 6 7 5 6 4 5 

4; 5; 6; 7 1 – 5; 9 

1; 5 

0 – 9 3; 4; 5 

5 5 4 4 3 3 

2; 3; 4 5 6 4 5 3 4 

6; 7; 8 6 7 5 6 4 5 

4; 5; 6; 7 1 – 5; 9 1 – 8 0 – 9 6; 7; 8; 9 6 7 5 6 4 5 

4; 5; 6; 7 6 – 8 1 – 8 0 – 9 6; 7; 8; 9 7 7 6 6 5 5 

8 1 – 8 1; 2; 3; 4 0 – 9 1 – 9 6 7 5 6 4 5 

8 1 – 8 5; 6 0 – 9 1 – 9 7 7 6 6 5 5 

8 9 1; 2 0 – 9 1 – 9 6 7 5 6 4 5 

8 9 3; 4; 5; 6; 7 0 – 9 1 – 9 7 7 6 6 5 5 

9; 0 1 – 9 1; 2; 3; 4 0 – 9 1 – 9 6 6 5 5 4 4 

9; 0 1 – 9 5; 6; 7; 8 0 – 9 1 – 9 7 7 6 6 5 5 

Příloha 5 [P5] 

5. Tabulka mezních úchylek a tolerancí pro rozměr stupně přesnosti 6 [4] 

Největší průměr 
výkovku 0,5.(L+B) 
ve směru kolmém 

k rázu [mm] 

Rozměr výkovku ve směru rázu H [mm] 

Přes 0 25 40 63 100 160 250 400 

Do 25 40 63 100 160 250 400 630 

Do 25 

Mezní 
úchylky 

+1,0 
-0,5 

+1,1 
-0,5 

+1,1 
-0,6 

+1,3 
-0,6 

+1,4 
-0,7 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Tolerance 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 - - - 

Přes 
25 

Do 40 

Mezní 
úchylky 

+1,1 
-0,6 

+1,2 
-0,6 

+1,3 
-0,6 

+1,4 
-0,7 

+1,6 
-0,7 

+1,8 
-0,8 

- 
- 

- 
- 

Tolerance 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 2,6 - - 

Přes 
40 

Do 63 

Mezní 
úchylky 

+1,4 
-0,6 

+1,4 
-0,7 

+1,5 
-0,7 

+1,6 
-0,8 

+1,8 
-0,8 

+1,9 
-1,0 

- 
- 

- 
- 

Tolerance 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6 2,9 - - 

Přes 
63 

Mezní 
úchylky 

+1,6 
-0,8 

+1,7 
-0,8 

+1,8 
-0,8 

+1,9 
-0,9 

+2,0 
-1,0 

+2,2 
-1,1 

+2,5 
-1,2 

- 
- 



 

 

Do 
100 

Tolerance 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,3 3,7 - 

Přes 
100 
Do 
160 

Mezní 
úchylky 

+1,9 
-0,9 

+1,9 
-1,0 

+2,0 
-1,0 

+2,1 
-1,1 

+2,3 
-1,1 

+2,5 
-1,3 

+2,7 
-1,4 

- 
- 

Tolerance 2,8 2,9 3,0 3,2 3,4 3,7 4,1 - 

Přes 
160 
Do 
250 

Mezní 
úchylky 

+2,1 
-1,1 

+2,2 
-1,1 

+2,3 
-1,1 

+2,4 
-1,2 

+2,5 
-1,3 

+2,7 
-1,4 

+3,0 
-1,5 

+3,4 
-1,7 

Tolerance 3,2 3,3 3,4 3,6 3,8 4,1 4,5 5,1 

Přes 
250 
Do 
400 

Mezní 
úchylky 

+2,5 
-1,3 

+2,6 
-1,3 

+2,7 
-1,3 

+2,8 
-1,4 

+2,9 
-1,5 

+3,1 
-1,6 

+3,4 
-1,7 

+3,8 
-1,9 

Tolerance 3,8 3,9 4,0 4,2 4,4 4,7 5,1 5,7 

Přes 
400 
Do 
630 

Mezní 
úchylky 

+3,1 
-1,5 

+3,1 
-1,6 

+3,2 
-1,6 

+3,3 
-1,7 

+3,5 
-1,7 

+3,7 
-1,8 

+3,9 
2,0 

+4,3 
-2,2 

Tolerance 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 5,5 5,9 6,5 

Přes 
630 
Do 

1000 

Mezní 
úchylky 

+4,1 
-2,1 

+4,2 
-2,1 

+4,2 
-2,2 

+4,4 
-2,2 

+4,5 
-2,3 

+4,7 
-2,4 

+5,0 
-2,5 

+5,4 
-2,7 

Tolerance 6,2 6,3 6,4 6,6 6,8 7,1 7,5 8,1 

Příloha 6 [P6] 

Tabulka 6 – Základní rozměry výronkových drážek pro zápustky u bucharů (pouze 
pro 3. velikost – volena na základě tvarové složitosti výkovku) [5] 

Číslo 
h 

[mm] 
n 

[mm] 
r 

[mm] 

3. velikost 

b 
[mm] 

bz 
[mm] 

hstř 

[mm] 
Svýr 

[cm2] 

1 0,6 3,0 1,0 8 22 0,25 0,74 

2 0,8 3,0 1,0 9 25 0,26 0,88 

3 1,0 3,0 1,0 10 28 0,26 1,04 

4 1,6 3,5 1,0 11 30 0,38 1,55 

5 2,0 4,0 1,5 12 32 0,40 1,77 

6 3,0 5,0 1,5 14 38 0,53 2,78 

7 4,0 6,0 2,0 16 42 0,68 3,85 

8 5,0 7,0 2,0 18 46 0,79 5,06 

9 6,0 8,0 2,5 20 50 0,92 6,42 

10 8,0 10,0 3,0 22 55 1,17 9,03 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 7 [P7] 

Příklad vygenerovaného NC programu 
 
;%_N_Finishing_dovetail_side_L_MPF 
N1 ; =============================== 
N2 ; TAJMAC-ZPS MCV 1210 Siemens 840D  
N3 ; PROJEKT             : Forging_Die 
N4 ; DATUM               : 23.05.2018 
N5 ; CAS                 : 12:05:44 
N6 ; VYCHOZI PRAC.ROVINA : Dovetail_finishing_L 
N7 ; =============================== 
N8 G71 G90 G64 G17  
N9 G642 
N10 FFWON 
N11 TRAFOOF 
N12 CYCLE800() 
N13 G0 A0.0 C0.0  
N14 ; =============================== 
N15 ; MSG ("Dovetail_finishing_side_L") 
N16 ; =============================== 
N17 ; NAZEV NASTROJE  : FMT_100_Round_R+F 
N18 ; PRUMER NASTROJE    : 100 
N19 odjezd_Z ; MAKRO 
N20 T="FMT_100_ROUND_R+F" 
M6 
N21 G54 
N22 R1=23 ;   ZANOROVACI POSUV 
N23 R2=229 ;   PRACOVNI POSUV 
N24 R3=3000 ;   NEJKRATSI PREJEZDY 
N25 S477 M3 
N26 ; =============================== 
N27 CYCLE800(1,"STUL",0,57,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0,0,0,-1) 
N28 COMPCURV 
N29 $MA_COMPRESS_POS_TOL[X]=0.05 
N30 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Y]=0.05 
N31 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Z]=0.05 
N32 odjezd_Z ; MAKRO 
N33 M9 
N34 G0 X51.676 Y551.0 F=R3 
N35 G0 Z8.0  
N36 G0 Z5.0 F=R3 
N37 G1 Z0.0 F=R1  
N38 G3 G17 X50.0 Y542.0 I23.324 J-9. F=R2  
N39 G1 Y492.0  
N40 Y0.0  
N41 Y-50.0  
N42 G3 X51.676 Y-59.0 I25. J0.  
N43 G0 F=R3 
N44 G0 Z8.0 F=R3 
N45 M5 
N46 M9 
N47 COMPOF 
N48 odjezd_Z ; MAKRO 
N49 ; =============================== 
N50 M5 
N51 FFWOF 
N52 CYCLE800() 
N53  
N54 G0 A0.0 C0.0  
N55 $MA_COMPRESS_POS_TOL[X]=0.015 
N56 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Y]=0.015 
N57 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Z]=0.015 
N58 ; --------KONEC-------- 
N59 M30 
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Název: Zápustka Vyhotovil: JD Polotovar: 505x305x205 Číslo listu 1/2   

Číslo 
operace 

Pracoviště Stroj Popis operace Nástroje, 
pomůcky 

vc 

[m.min-1] 

fz 
[mm-

1] 

n 
[min-1] 

l 
[mm] 

t 
[h:m:s] 

00/00 Obrobna Pásová 
pila 

Řezat 
polotovar na 
délku 505 mm 

Metr      

01/01 Kalírna Plynová 
pec 

Kalit polotovar 
v celém 
průřezu a 
následně 3x 
popustit na 
1400 MPa ± 
20 MPa 

- - 
 

- 
 

- -  

02/02 Obrobna 

3 – osá 
CNC 

frézka 

Upnout do 
hydraulického 

svěráku, 
následně 
frézovat, 
úhlovat 

polotovar na 
rozměry 

300x200 – 500 
mm, dále vrtat 
a řezat závity 
M26x1,5-6g, 

na příslušných 
stranách 
frézovat 

sražení 2x 45° 
a 4x45°, pro 
přeupínání 
použít jeřáb 

s magnetickým 
upínačem 

T10 
T140 
T150 
T80 

130 
60 
5 

95 

0,12 
0,125 
0,15 

0,016 

260 
780 
64 

2520 

19 553,26 
840,56 
643,87 

6 291,18 

1:45:04 
0:01:38 
0:00:34 
0:42:03 

03/03  

Upnout do 
hydraulického 

svěráku, 
frézovat tvar 

rybinové 
drážky 

Frézovat 
vybrání pro 

pojistné pero, 
navrtat středící 
důlky pro otvor 

Φ20mm 
Vrtat pilotní 
díry Φ20mm 

skrz polotovar 

T20 
T30 
T40 

T100 
T110 

 

110 
180 
60 
50 
70 

0,1 
0,07 
0,12 

0,125 
0,1 

350 
5730 
1910 
800 
950 

12 116,73 
14 841,57 
6 245,71 
1 259,20 
2 709,75 

0:52:21 
0:56:00 
0:20:25 
0:08:04 
0:12:05 

04/04  

Přeupnout do 
hydraulického 
svěráku, pro 
přeupínání 
použít jeřáb 

s magnetickým 
upínačem 

Vrtat díru Φ30 

mm, 
následně otvor 

vystružit na 
požadovanou 

toleranci 
srazit hranu 

5x30° 
Frézovat 

vnitřní průměr 
R6 

T120 
T130 
T90 

T160 

50 
50 
80 
110 

0,135 
0,15 

0,038 
0,07 

550 
530 

2120 
1450 

1 575,25 
1 418,45 
1 260,57 
1 686,84 

0:02:41 
0:00:47 
0:03:31 
0:05:35 

05/05  
5 – osá 

CNC 
frézka 

Frézovat 
dutinu 

zápustky dle 
přiloženého 
3D modelu 

 
T50 
T60 
T70 

 

65 
90 
240 

0,1 
0,06 
0,04 

2070 
9550 
25465 

12 649,67 
31 406,22 
373 757,29 

0:17:37 
0:17:55 
1:31:44 
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Název: Zápustka Vyhotovil: JD Polotovar: 505x305x205 Číslo listu 2/2   

Číslo 
operace 

Pracoviště Stroj Popis operace 
Nástroje, 
pomůcky 

vc 

[m.min-1] 

fz 
[mm

-1] 

n 
[min-1] 

l 
[mm] 

t 
[h:m:s] 

06/06   

Leštit tvary dle 
výkresové 

dokumentace na 
Ra 0,8 μm 

      

07/07   
Vyrýt označení 

zápustky na 
určené místo 

      

08/08   
Konzervovat pro 

expedici 
      

09/09   
Expedovat k 
zákazníkovi 

      

SUMA 485 239,6 7:14:54 

 


