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Anotace 
Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza předobrábění závitu 

soustružnickým nástrojem. Práce se dělí na tři hlavní části. První část je věnována 

uvedení do problematiky soustružení závitu, trvanlivosti a živostnosti nástroje a 

produktivity výroby. Druhá část se poté zabývá výběrem vhodného nástroje a 

řezných podmínek. Poslední část tvoří ekonomická analýza a porovnání 

technologického postupu s předobrobením a postupu bez jeho využití. Výsledkem 

praktické části je stanovení parametrů ukazujících vhodnost použití postupu 

využívající předobrobení jak je doporučeno výrobcem Sandvik Coromant. 
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Annotation 
The main focus of this bachelor‘s thesis is an analysis of pre-machining screw thread 

by turning tool. The thesis is devided into three main parts. The first one focuses on 

introducing the problematic of turning thread, durability and assumed lifetime of 

the tool and the productivity of the output. The second part is dedicated to the 

proccess of choosing the most suitable tool and cutting conditions. The last part 

consists of economical analysis and comparison of the technological aproach with 

pre-machining and aproach without it. The result of the practical part is an 

establishment of parameters reflecting the appropriateness of using the aproach with 

pre-machining which is recommended by the producer Sandvik Coromant. 
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1 Úvod 
Společnost Sandvik Coromant je jeden z největších celosvětových výrobců 

obráběcích nástrojů. Je součástí skupiny Sandvik založené ve Švédsku v roce 1962.  

V jejich portfoliu se nachází nespočetné množství typů výrobků od obyčejných 

vrtáků až po velice specializované nástroje, které se používají například v letectví 

na výrobu kompresorových kol z titanu. 

Důležitou součástí společnosti mimo výroby nástrojů jsou také nabízené 

služby. Takovou službou jsou například specializované kalkulačky řezných 

podmínek, online nástroj na vytváření nástrojových sestav, doporučení pro správnou 

volbu nástroje k dané obráběcí technologii a recyklace a renovace nástrojů. To má 

pozitivní vliv nejen z pohledu ekologie, ale také z pohledu ekonomické náročnosti, 

jelikož renovovaný nástroj získá původní vlastnosti nového nástroje, ovšem za 

zlomek ceny.  Součástí nabídky jsou dále školení a semináře zabývající se jejich 

výrobky, novými technologiemi a v neposlední řadě také radami ohledně vylepšení 

a rozšíření možnosti použití různých druhů nástrojů. Tyto informace lze získat i 

z různých brožur nebo jejich webových stránek. Jedna z těchto doporučení se věnuje 

předobrobení závitu standartním soustružnickým nástrojem, které je tématem této 

bakalářské práce. 

 Doporučení se zabývá technologií spočívající v použití nástroje s břitovou 

destičkou s úhlem 55° nebo 60° na předobrobení profilu závitu, který se pak dokončí 

závitořezným nástrojem. Tato technologie je určena pro řezání rozměrnějších 

závitů, u kterých je nutný mnohonásobný průchod nástroje. Může se také aplikovat 

při obrábění závitů s malým poloměrem dna a vrcholu, s použitím břitové destičky 

se stejným profilem, ale větším poloměrem špičky. Díky tomu pro zbývající 

dokončování za použití odpovídajícího nástroje zůstal zachován dostatečný 

přídavek na obrábění. 

Protože ale výrobce neuvádí žádné další údaje k této technologii, je hlavním 

cílem této práce teoreticky ověřit a analyzovat tvrzení výrobce z hlediska 

geometrického a z hlediska trvanlivosti a produktivity. [1,2] 
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2 Základní analýza 

2.1 Problematika soustružení závitu 

Hlavní problémem soustružení závitu je trvanlivost nástroje, jelikož při 

soustružení závitu vznikají velké síly. Proto se u volby řezných podmínek volí malý 

přísuv, což zejména u závitů s větším stoupáním značně prodlužuje dubu jejich 

výroby a snižuje tak produktivitu. 

Dalším problémem je cena závitořezných destiček. Ta je ovlivněna jejich 

geometrií, na kterou jsou kladené vysoké nároky. Závitořezná destička musí mít 

malý poloměr špičky tak, aby odpovídala tvořenému závitu. Což zejména u destiček 

s V-profilem způsobuje jejich menší živostnost, jelikož mají poloměr špičky co 

nejmenší, tak aby dokázaly soustružit různé velikosti stoupání závitu.  

2.2 Trvanlivost a životnost nástroje 

Trvanlivost řezného nástroje můžeme definovat součtem všech strojních 

časů, od začátku obrábění, až po dobu, kdy je nástroj opotřeben natolik, že by 

nesplňoval stanovenou hodnotu kritéria. Toto kritérium se stanovuje tak, aby po 

celou dobu trvanlivosti nástroje měl obrobek požadovaný tvar, rozměry a kvalitu 

povrchu. 

Zatímco životnost je definována sečtením všech trvanlivostí nástroje, nebo 

také jeho celkové doby od prvotního uvedení do činnosti až do stavu kdy je nutné 

vyřazení, který u nástroje již lze nabrousit vzniká ve chvíli kdy nelze dále nabrousit, 

jelikož je jeho funkční část celá odbroušená a u břitové destičky v případě, kdy byly 

použity všechny její břity. Životnost přebrušovaného nástroje lze pak vyjádřit 

vztahem: 
 

 𝑍𝑍 = �𝑇𝑇𝑖𝑖 = (𝑥𝑥 + 1) ∙ 𝑇𝑇 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (1) 

 

kde:  Ti – jednotlivá trvanlivost [min] 

T – aritmetický průměr hodnot Ti  [min] 

x – počet možných ostření nástroje 
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U nástrojů, které mají mechanicky upnutou vyměnitelnou břitovou destičku 

se životnost stanoví: 

 

 𝑍𝑍 = �𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝑞𝑞 ∙ 𝑇𝑇 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (2) 

 
kde:  Ti – trvanlivost jednotlivého ostří [min] 

T – aritmetický průměr hodnot Ti  [min] 

q – počet ostří destičky 

 

Trvanlivost nástroje je závislá na metodě obrábění, jako je například 

frézování vrtání či soustružení. Dalšími určujícími faktory jsou vlastnosti materiálu, 

ze kterého je zhotoven nástroj, a také obrobku. Velký vliv má také řezné prostředí, 

řezná a posuvová rychlost, šířka záběru ostří a další řezné podmínky. Frederick 

Winslow Taylor zjistil, že na trvanlivost nástroje má ze všech řezných podmínek 

největší vliv řezná rychlost, kde při zvýšení o 10 % klesne životnost nástroje až o 

50 %. U posuvu na otáčku je to 20 % a u šířky záběru pouhých 5 %.  Z tohoto 

odvodil základní vztah závislosti těchto dvou veličin. Je nazýván T-vc závislost, 

také znám jako Taylorův vztah: 

 

 𝑇𝑇 =
𝑐𝑐𝑇𝑇
𝑣𝑣𝑐𝑐𝑚𝑚

 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (3) 

 

kde: ct – konstanta 

vc – řezná rychlost [m/min] 

m – exponent  

 

Vzhledem k tomu, že konstanta ct nabývá hodnot řádově 109÷1013 

používá se častěji tento tvar: 

 

 𝑣𝑣𝑐𝑐 =
𝑐𝑐𝑣𝑣
𝑇𝑇1/𝑚𝑚  [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (4) 

 

protože: 
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 𝑐𝑐𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝑡𝑡
1
𝑚𝑚 (5) 

 

má konstanta cv velikost 102÷103. 

 

Pro daný řezný nástroj a obráběný materiál, se určuje závislost T-vc pomocí 

definice trvanlivosti. Při minimálně čtyřech různých řezných rychlostech, kdy 

ostatní řezné podmínky jsou konstantní, se sleduje změna času, při které dochází k 

opotřebení nástroje, které se vynáší do grafu VB = f(t). Pro rovnoměrné rozložení 

bodů T-vc závislosti využíváme normu ČSN ISO 3685, ze které vychází řezné 

rychlosti řady R20. Ta stanovuje že při nejvyšší řezné rychlosti musí být trvanlivost 

minimálně T = 5 minut. U ušlechtilých a drahých materiálů je přípustná nižší 

trvanlivost. Nesmí však klesnout pod T = 2 minuty.  

 

Při analýze opotřebení se postupuje tak, že pro předem stanovenou hodnotu 

konstantního kritéria VB které leží v rozsahu 0,2-0,8 mm jsou z časových křivek 

VB odečteny hodnoty trvanlivosti T1, T2, T3, T4. Ty odpovídají zvoleným řezným 

rychlostem vc1, vc2, vc3, vc4. Získané body vc1-T1, vc2-T2, vc3-T3, vc4-T4 tvoří 

regresivní závislost odpovídající hodnotě VB, v diagramu s logaritmickými 

souřadnicemi T a vc. 

Obrázek 1: Závislost opotřebení na čase [3] 
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V oblasti I v grafu na obrázku 1 narůstá VB díky velkým měrným tlakům 

působící na styku hlavního hřbetu nástroje a přechodové plochy obrobku kvůli 

nevelké stykové ploše. V oblasti II působí a rovnoměrně opotřebovává základní 

mechanismus opotřebení a ve III se opotřebení zvyšuje důsledkem nakumulovaného 

tepelného zatížení. 

 

Na ose trvanlivosti T se odečítá konstanta ct, pro řeznou rychlost vc [m/min], 

použitá ve vzorcích (6)(7), hodnota cv na ose řezné rychlosti vc pro T = 1 min, a 

exponent m je směrnice přímky: 

 

 𝑚𝑚 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (6) 

 

 Pro platnost uvedených vztahů T-vc v grafu na obrázku 2 je však nutno dodržet 

konstantní šířku záběru ap, posuv na otáčky f, opotřebení VB. 

 

Často používané jsou rozšířené vztahy pro T-vc: 

 

 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑇𝑇 =
𝑐𝑐𝑣𝑣𝑇𝑇

𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑥𝑥𝑣𝑣 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑣𝑣

 [𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (7) 

Obrázek 2: T-vc závislost [3] 
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kde: vcT – řezná rychlost při konstantní rychlosti 

cvT – konstanta 

xv – exponent, vyjadřující vliv hloubky řezu 

yv – exponent, vyjadřující vliv posuvu na otáčky 

 

nebo také ve tvaru: 

 

 𝑣𝑣𝑐𝑐 =
𝑐𝑐𝑣𝑣

𝑇𝑇1/𝑚𝑚 ∙ 𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑥𝑥𝑣𝑣 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑣𝑣

 [𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (8) 

 

 [3][4][5] 

 

2.3 Produktivita 

2.3.1 Náklady na výrobu 
Pro zjednodušení optimalizace nákladů na výrobu, se používá výpočet 

týkající se konkrétního stroje a nástroje, který obrábí určenou plochu strojní 

součásti. Celkové operační výrobní náklady na jeden kus se značí Nc a jsou dány 

vztahem: 

  

 𝑁𝑁𝐶𝐶 = 𝑁𝑁𝑆𝑆 + 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑉𝑉 [𝐾𝐾č] (9) 

 

kde: Ns – náklady na strojní práci [Kč] 

Nv – náklady na vedlejší práci [Kč] 

Nn – náklady na nástroj a jeho výměnu [Kč] 

 

Jednotkový strojní čas, který je potřebný pro obrobení jednoho kusu obrobku 

souvisí s náklady na strojní práci: 

 

 𝑁𝑁𝑆𝑆 = 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆 ∙ 𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆 [𝐾𝐾č] (10) 

 

 

 

kde: tAS – jednotkový strojní čas [min] 
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 NSM – náklady na minutu práce [Kč] 

 

Minutová sazba stroje NSM se vypočítá z hodinové sazby NSN: 

 

 𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑁𝑁𝑆𝑆𝑁𝑁
60

 [𝐾𝐾č] (11) 

 

Jednotkový strojní čas tAS je čas automatického chodu obráběcího stroje 

potřebný na obrobení určené součásti a je definován pro většinu obráběcích metod 

vztahem: 

 

 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆 =
𝐿𝐿
𝑣𝑣𝑓𝑓

 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (12) 

 

kde: L – dráha nástroje ve směru záběru [mm] 

 vf – rychlost posuvu [mm/min] 

 

Dráha nástroje je u konkrétních technologií jiná. Například u soustružení 

válcových ploch je: 

 

 𝐿𝐿 = 𝑙𝑙𝑛𝑛 + 𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑝𝑝 [𝑚𝑚𝑚𝑚] (13) 

 

kde: ln – délka náběhu [mm] 

l – délka soustružené plochy [mm] 

lp – délka přeběhu [mm] 

 

A posuvová rychlost: 

 

 𝑣𝑣𝑓𝑓 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑓𝑓 [𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (14) 

 

kde: n – otáčky vřetene [min-1] 

 f – posuv nástroje [mm/ot] 
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Dalším členem rovnice jsou náklady na řezné nástroje (15). Ten odpovídá 

nákladům na nástroj a výměnu NT a je vztažený na jednu trvanlivost břitu. A počtu 

obrobených kusů QT. 

 

 𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝑁𝑁𝑇𝑇
𝑄𝑄𝑇𝑇

 [𝐾𝐾č] (15) 

 

U nástroje s vyměnitelnou břitovou destičkou jsou náklady na nástroje a jeho 

výměnu definovány vztahem: 

 

 𝑁𝑁𝑇𝑇 =
𝑁𝑁1
𝑚𝑚𝐵𝐵

+
𝑁𝑁2
𝑧𝑧

+ 𝑁𝑁3 [𝐾𝐾č] (16) 

 

kde: N1 – cena vyměnitelné břitové destičky [Kč] 

 nB – počet břitů [ks] 

 N2 – cena držáku [Kč] 

 z – životnost držáku [min] 

 N3 – náklady na upnutí nebo seřízené destičky [Kč] 

 

 

 

Obrázek 3: Dráha nástroje při podélném soustružení [6] 
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Počet kusů obrobitelných jednou trvanlivostí břitu lze stanovit podle: 

 𝑄𝑄𝑇𝑇 =
𝑇𝑇

𝜆𝜆 ∙ 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆
 [𝑘𝑘𝑘𝑘] (17) 

   

kde: T – trvanlivost břitu [min] 

 λˑtAS – čistý čas řezání [min]  

 

Posledním členem jsou náklady na vedlejší práci Nv, ty vyjadřují náklady 

spojené s upínám a odpínám obrobku, měřením součástí a podobně. 

 

 𝑁𝑁𝑣𝑣 = 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑉𝑉 ∙ 𝑁𝑁𝑣𝑣𝑚𝑚 [𝐾𝐾č] (18) 

 

kde: tAV – jednotkový vedlejší čas [min] 

 Nvm – náklady na vedlejší práce pro praktické řešení se rovnají 

nákladům na minutu práce [Kč] 

[4][6][7] 

 

 

Obrázek 4: Závislost nákladů na řezné rychlosti [6] 
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2.3.2 Výrobní čas 
Výrobní čas tA jednoho kusu se neskládá pouze z jednotkového strojního času 

tAS, který se týká technologického chodu výrobního zařízení, ale také z času na 

výměnu nástroje tN a z jednotkového času vedlejší práce tAV, pod který patří 

například manipulace a upínání materiálu nebo měření obrobku. 

 

 𝑡𝑡𝐴𝐴 = 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆 + 𝑡𝑡𝑁𝑁 + 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑉𝑉  [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (19) 

 

Strojní čas můžeme rozepsat jako: 

 

 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆 =
𝐿𝐿
𝑣𝑣𝑓𝑓

=
𝑙𝑙𝑛𝑛 + 𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑝𝑝

𝑚𝑚 ∙ 𝑓𝑓
 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (20) 

 

kde: L – dráha nástroje ve směru záběru [mm] 

 vf – rychlost posuvu [mm/min] 

ln – délka náběhu [mm] 

l – délka soustružené plochy [mm] 

lp – délka přeběhu [mm] 

n – otáčky vřetene [min-1] 

f – posuv nástroje [mm/ot] 

 

Obrázek 5: Závislost nákladů na trvanlivosti [6] 
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Čas na výměnu nástroje tN můžeme rozepsat jako podíl tAX, což je čas výměny 

nástroje a počet obrobených kusů Qt. 

 

 𝑡𝑡𝑁𝑁 =
𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑄𝑄𝑇𝑇

 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (21) 

 

kde Qt je přímo závislé na trvanlivosti břitu T a nepřímo na čistém času 

řezání. Dalšími úpravami dostaneme tvar, kde QT je podíl trvanlivosti T, otáček 

vřetene n, posuvu f a dráhy nástroje L. 

 

 𝑄𝑄𝑇𝑇 =
𝑇𝑇

𝜆𝜆 ∙ 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆
=
𝑇𝑇 ∙ 𝑣𝑣𝑓𝑓
𝜆𝜆 ∙ 𝐿𝐿

=
𝑇𝑇 ∙ 𝑚𝑚 ∙ 𝑓𝑓
𝜆𝜆 ∙ 𝐿𝐿

 (22) 

 

 

Spojením jednotlivých vyjádřených jednotkových časů dostaneme novou 

rozepsanou podobu rovnice na výpočet celkového výrobního času, díky které je 

možné si lépe představit jaké parametry ovlivňují strojní čas a dále je optimalizovat 

podle potřeby dosažení co nejvyšší produktivity práce. 

 

 
𝑡𝑡𝐴𝐴 =

𝐿𝐿
𝑚𝑚 ∙ 𝑓𝑓

+
𝜆𝜆 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑇𝑇 ∙ 𝑚𝑚 ∙ 𝑓𝑓

+ 𝑡𝑡𝑉𝑉 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] 

 
(23) 

[4][6][7] 

 

  

3 Výběr nástroje 

3.1 Závitořezná destička 

3.1.1 Dle typu břitové destičky 
Na výrobu závitu existují tři hlavní typy břitových destiček. Je to destička 

s plným profilem, s V-profilem a hřebínkové břitové destičky. Všechny mají své 

výhody a nevýhody, a proto se pro konkrétní aplikace vybírá podle ekonomických 

a technických parametrů příslušné destičky. 
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První a nejčastěji používanou volbou jsou břitové destičky s plným profilem, 

které splňují podmínku vysoce produktivní výroby a díky ní jsou vhodnou volbou 

nástroje pro dokončení závitu u technologie předobrobení. Vytváří kompletní tvar 

závitu včetně vrcholu a dna a umožňují dosažení správné hloubky a tvaru závitu, 

díky čemu získá větší odolnost. Po dokončení soustružení závitu není třeba 

odstraňování otřepů. Mívá obvykle větší poloměr hrotu než další uvedené typy, a 

proto stačí menší počet průchodů nástroje. Její nevýhodou je nutnost mít pro každé 

stoupaní a profil závitu odlišnou destičku. 

 

Nejvíce univerzální možností je destička s V-profilem. Ta je nejvíce vhodná 

do kusové výroby, jelikož se dá použít na více typů stoupání, tudíž není nutno mít 

na každé stoupání speciální jednu. Na druhou stranu, tyto destičky neseřezávají 

vrchol závitu, a proto je nutné před použitím obrobit vnější průměr šroubu nebo 

vnitřní průměr matice na správný rozměr. Dále, aby umožňovala použití u více 

stoupání, má poloměr hrotu odpovídající nejmenšímu stoupaní. To má za následek 

kratší životnost nástroje. 

 

Obrázek 6: Destička s plným profilem [2] 

Obrázek 7:Destička s V-profilem [2] 
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Posledním typem je hřebínková břitová destička, která se nejvíce vyznačuje 

svojí produktivitou. Ta je způsobena tím, že je zapotřebí menší počet průchodů. 

Velmi se podobá destičce s plným profilem s tím rozdílem, že má více než jeden 

hrot, kde dva hroty zdvojnásobují produktivitu a se třemi hroty ztrojnásobují atp. 

Na druhou stranu je kvůli větší délce ostří vystavena vyšším působícím řezným 

silám a vyžaduje stabilní prostředí. Také je zapotřebí, aby závit byl opracován všemi 

hroty, je nutné, aby za posledním závitem byl dostatečný volný prostor, který 

umožní průchod všech hrotů na ostří. 

   

3.1.2 Dle geometrie břitové destičky 
Geometrie břitové destičky je u soustružení závitů velice důležitá, jelikož 

kontroluje utváření třísek, opotřebení, životnost nástroje, a i kvalitu závitu. 

První volbou je geometrie s rovným čelem označována A. Zaoblená řezná 

hrana zvyšuje pevnost břitu a zaručuje dlouhou a stálou životnost. Je vhodná na 

obrábění většiny materiálů. 

 

Obrázek 8: Hřebínková břitová destička [2] 

Obrázek 9: Prostor nutný pro obrební [2] 
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Dalším typem je geometrie F s ostrým břitem, která se používá u materiálů 

snadno ulpívajících na břitu nebo deformačně zpevňujících materiálů jako je 

například nízkouhlíkatá ocel, korozivzdorné oceli, neželezné materiály a 

žáruvzdorné slitiny. Díky řezné ostré hraně působí nízké řezné síly a je dosaženo 

dobré kvality obrobeného povrchu. Také má menší sklony k utváření nárůstků na 

břitu. 

 

Geometrie C pro lepší utváření třísek má vysokou spolehlivost ve všech 

závitořezných operacích, maximální kontrolu na utváření třísky a umožňuje 

plynulejší výrobu bez nutnosti dohledu. Lze také použít při obrábění materiálů 

tvořící dlouho třísku jako například nízkouhlíkaté oceli nebo u slitinových ocelí a 

neželezných materiálů. 

 

 

Obrázek 11: Geometrie A [1] 

Obrázek 10: Geometrie F [1] 

Obrázek 12: Geometrie C [1] 
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3.2 Soustružnický nástroj 

Na rozdíl od závitořezné destičky máme od výrobce jasně dané požadavky na 

soustružnický nástroj. Je nutné dodržet úhel metrického závitu a volit destičky 

s úhlem 60° nebo 55°. Pokud je použita varianta s úhlem 60° je doporučen 

nástrojový držák STTCR a destičky s výrobcovým indentifikátorem pro lamač třísek 

MM nebo UN. Pro destičku s úhlem 55° má na výběr dva typy držáku a to SDNCR 

nebo TR-D13NCN, ovšem jsou požadovány pouze destičky s označením WH. 

 

4 Geometrické rozdělení na předobrobení a 

dokončení 
Jako modelový příklad sloužící k dalším výpočtům a srovnáním, byl zvolen 

metrický závit ČSN ISO M36x4 o délce 50 mm. Důvod této volby bylo hlavně velké 

stupání závitu, kde se nejvíce projeví rozdíl mezi výrobním postupem s 

předobrobením a výrobním postupem bez jeho využití. 

Podle rozteče závitu byla vybrána závitořezná destička od výrobce Sandvik 

Coromant s označením 266LG-22MM01A400M 1020, která má poloměr špičky 

Obrázek 14: Příklad držáku STTCR [1] 

Obrázek 13: Příklad destičky MM [1] 
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0,56 mm. To je velmi důležitý údaj, jelikož jedním z požadavků na použití této 

technologie je nutnost mít u destičky na předobrobení větší poloměr špičky než u 

destičky závitořezné. Nejvhodnější soustružnická destička je tedy TCMT 16 T3 08-

UM 4315 s poloměrem špičky 0,794 mm, který je nejbližší vyšší v této řadě nástroje 

od stejného výrobce. 

K určení hloubky závitu byla použita tabulku na obrázku č.15. Z ní se dá 

vyčíst, že závit se stoupáním 4 mm má celkovou hloubku přísuvu 2,49 mm a k jeho 

obrobení je ideální použít 14 záběrů, kde u každého záběru je uvedena i určitá 

hloubka.  

 Pomocí modelů obou destiček na obrázku č.16, se zjistil rozdíl hloubek mezi 

obyčejnou a závitořeznou destičkou tak, aby neporušila profil závitu. Rozdíl 

hloubek je 0,234 mm. Odečtením této hodnoty od celkové hloubky dostaneme 

výslednou hloubku řezu obyčejné destičky. 

 

 ℎ𝑧𝑧á𝑣𝑣 = 2,49 − 0,234 = 2,256 𝑚𝑚𝑚𝑚 (24) 

 

Obrázek 15: Tabulka doporučení pro volbu přísuvu do záběru [2] 
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Vypočtená hloubka podle vzorce (24) je tedy 2,256 mm a na dokončení nám 

tedy zbyde 0,234 mm.  

V tabulce na obrázku č.15 můžeme vidět, že přídavek na dokončení se svou 

velikostí nachází někde v rozmezí posledních 2-3 přísuvů závitořezné destičky. 

Proto je nejvhodnější zvolit součet hloubek posledních 3 přísuvů, což dává 

hodnotu 0,34 mm. Díky tomu zbyde přídavek nejen na špičce, ale na i bocích závitu. 

To je důležité v momentě, kdy nástroj nebude už dostatečně ostrý, ale bude možné 

ho i nadále používat, jelikož případně vzniklý horší povrch bude dokončen 

závitořeznou destičkou. 

Výsledná hloubka použití se tedy vypočítá podle vzorce (25) a to z celkové 

hloubky 2,49 mm a přídavku 0,34 mm a vychází 2,15 mm. 

 

 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 = 2,49 − 0,34 = 2,15 𝑚𝑚𝑚𝑚 (25) 

 

 

  

  

5 Volba řezných podmínek předobrobení 
Každý nástroj má od výrobce určené řezné podmínky, při kterých tvoří 

ideální třísku a není snížena jeho trvanlivost. Není tomu jinak ani u dvou destiček, 

zvolených k analýze tohoto technologického procesu. Problémem ovšem je, že u 

klasické soustružnické destičky jsou řezné podmínky určené pro podélné 

soustružení, a ne pro závitování. Rozdíl v těchto procesech je v místě a způsobu 

tvorby třísky.  

Obrázek 16: Nákres destiček 
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U podélného soustružení se tvoří tříska na jednom z boků destičky, jak je 

znázorněno na obrázku č. 17 a její plocha AD se počítá vzorcem (26) a rovná se 

násobku velikosti posuvu na otáčku f a tloušťky obráběné plochy ap. 

   

 𝐴𝐴𝐷𝐷 = 𝑓𝑓 ∙ 𝑎𝑎𝑝𝑝 (26) 

Oproti tomu u závitořezného procesu je tříska tvořena špičkou nástroje, kde 

první tříska tvoří trojúhelníkový profil, ale druhá již má profil do tvaru písmena U.  

Velikost poslední třísky, jak je zobrazeno na obrázku č. 18 se skládá z celkové 

hloubky závitu a velikosti hloubky posledního přísuvu. Hloubka posledního přísuvu 

je ovšem neznámá. Je ale možné předpokládat, že destička by měla tvořit třísku o 

stále stejném obsahu a tím pádem by měla být pořád stejně zatížená.  

Zvolená destička TCMT 16 T3 08-UM 4315 má řezné podmínky [9] pro 

podélné soustružení materiálů ISO P, což je většina typů ocelí, takové že:  

ap = 3 mm 

fn = 0,3 mm 

vc = 400 m/min 

Dosazením těchto hodnot do vzorce (26) dostaneme velikost obsahu třísky u 

podélného soustružení (27). 

Obrázek 17: Průřez třísky při podélném soustruženi [3] 

Obrázek 18: Model průřezu třísky pří závitování 
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 𝐴𝐴𝐷𝐷 = 3 ∙ 0,3 = 0,9 𝑚𝑚𝑚𝑚2 (27) 

Dále je známá hloubka posledního přísuvu 2,15 mm. Pomocí modelu 

zobrazeného na obrázku č. 18 tak lze zjistit potřebnou velikost posledního přísuvu 

tak, aby velikost obsahu plochy třísky, byla 0,9 mm2.  

Výsledná stanovená hodnota je 0,165 mm. Tato hodnota platí pouze u 

posledního přísuvu, jelikož předchozí přísuv nebude v celkové hloubce 2,15 mm, 

ale pouze 1,985 mm (rozdíl výsledné hloubky 2,15 mm a tloušťky třísky 0,165 mm). 

Z toho vyplývá, že aby byla zachována plocha třísky, musí se úměrně zvětšit 

hloubka přísuvu. Pomocí poměru původní celkové hloubky a velikosti přísuvu 

s novou celkovou hloubkou vyjde nová potřebná hloubka přísuvu. To je zaneseno 

v tabulce na obrázku č. 19. 

Poslední hodnota v tabulce odpovídá prvnímu přísuvu. Výsledná hloubka je 

sice v tabulce záporná, ale k dalším výpočtům je potřebná jen hodnota 8 přísuvů, 

kterými se dosáhne požadované hloubky závitu, za stále stejného zatížení 

soustružnické destičky.  

V praxi by se o velikost záporné hodnoty mohli snížit ostatní velikosti 

přísuvu a tím dojde ke zmenšení zatížení destičky, ale počet potřebných přísuvů 

zůstane stále stejný.  

 

 

Obrázek 19: Velikosti přísuvů 
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6 Ekonomické porovnání využití jednoho a 

dvou nástrojů 

6.1 Strojní časy 

6.1.1 Bez předobrobení 
Jednotkový strojní čas u soustružení se vypočítá pomocí vzorce (28), kde 

délka L je známa a posuv na otáčku f také. 

 

 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆 =
𝐿𝐿

𝑚𝑚 ∙ 𝑓𝑓
 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (28) 

 

Otáčky se dopočítají ze vzorce pro řeznou rychlost (29), ze kterého se dále 

vyjádří počet otáček vřetene, jak je uvedeno ve vzorci (30). Závitořezná destička 

má od výrobce doporučenou řeznou rychlost do materiálů ISO P 125m/min [8] a 

obráběný průměr je 36 mm. Po dosazení těchto hodnot do vzorce (30), vyjdou 

potřebné otáčky n. 

 

 𝑣𝑣𝑐𝑐 =
𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝑚𝑚

1000
 [𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (29) 

 

 𝑚𝑚 =
1000 ∙ 𝑣𝑣𝑐𝑐
𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷

 [𝑜𝑜𝑡𝑡/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] (30) 

 

 𝑚𝑚𝐵𝐵 =
1000 ∙ 125
𝜋𝜋 ∙ 36

= 1105 𝑜𝑜𝑡𝑡/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (31) 

 

K získání výsledné délky dráhy nástroje ve směru posuvu je dále nutné přičíst 

k délce závitu 50 mm délky náběhu ln a přeběhu lp (32). Jak délka náběhu, tak délkya 

přeběhu byla zvolena 1 mm. Výsledná délka je po dosazení do vzorce (32) 52 mm 

(viz vzorec (33)). 

 

 𝐿𝐿 = 𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑛𝑛 + 𝑙𝑙𝑝𝑝 [𝑚𝑚𝑚𝑚] (32) 
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 𝐿𝐿 = 50 + 1 + 1 = 52 𝑚𝑚𝑚𝑚 (33) 

 

Tyto hodnoty společně s velikostí posuvu na otáčku f, která je dána 

stoupáním závitu a je rovna hodnotě 4 mm se dále dosadí do vzorce (28).  

 

 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆𝐵𝐵1 =
52

1105 ∙ 4
= 0,0118 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (34) 

 

Doba jednoho pracovního přejezdu je tak stanovena na 0,0118 min. Při 

technologickém procesu bez předobrobení je třeba 14 takových přejezdů. Celkový 

potřebný čas byl stanoven podle vzorce (35). 

 

 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆𝐵𝐵8 = 0,0118 ∙ 14 = 0,1652 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (35) 

 

Ke stanovení konečného času výroby jednoho dílu je nutné počítat i s časem 

návratu. V tomto případě sice nástroj nejede ve směru pracovního posuvu, ale i toto 

je součástí doby potřebné k výrobě jednoho dílu. Rychloposuv a tudíž posuv návratu 

je například u stroje DMG Mori CTX beta 500 [11] 30 m/min, což je 30 000 

mm/min, dráha je 52 mm a je potřeba 13 návratů. 

 

 𝑡𝑡𝑁𝑁𝐵𝐵 =
52

30 000
∙ 13 = 0,0225 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (36) 

 

Po sečtení hodnot tAS a tN vyjde výsledný strojní čas této operace: 

 

 𝑡𝑡𝐶𝐶𝐵𝐵 = 0,1652 + 0,0225 = 0,1877 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (37) 

 

6.1.2 S předobrobením 
Pro výrobu s předobrobením se strojní čas vypočte obdobně. Nejdříve se 

začne s výpočtem otáček pro operaci předobrobení, které se vyjádří z řezné 

rychlosti vypočtené dle vzorce (30) a po dosazení, jak je uvedeno ve vzorci (38) 

byla stanovena doporučená řezná rychlost pro tento nástroj pro materiál 

ISO P vc = 400 m/min [9]. 
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 𝑚𝑚𝑃𝑃 =
1000 ∙ 400
𝜋𝜋 ∙ 36

= 3537 𝑜𝑜𝑡𝑡/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (38) 

 

Výsledná hodnota se dosadí do vzorce (28) spolu s délkou posuvu 52 mm a 

posuvem na otáčky 4 mm. 

 

 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃1 =
52

3537 ∙ 4
= 0,0037 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (39) 

 

Tato hodnota se dále vynásobí počtem přejezdů pro předobrobení, což je 8. 

 

 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃8 = 0,0037 ∙ 8 = 0,0296 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (40) 

 

Dále následuje výpočet doby potřebné k dokončení. K výpočtu využijeme 

dobu jednoho přejezdu vypočítanou ve vzorci (34) vynásobenou třemi 

dokončovacími přejezdy. 

 

 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆𝐷𝐷 = 0,0118 ∙ 3 = 0,0354 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (41) 

 

Dále je nutné stanovit čas návratů. U předobrebení je počet návratů 

7 a u dokončení další 2. Dohromady tedy 9 návratů. 

 

 𝑡𝑡𝑁𝑁𝑃𝑃 =
52

30 000
∙ 9 = 0,0156 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (42) 

 

Na rozdíl od procesu bez předobrobení, je zde třeba navíc spočítat i čas 

potřebný na výměnu nástroje. Ten se skládá z odjezdu a příjezdu nástroje a času 

otočení revolverové hlavy. Bezpečná vzdálenost pro výměnu nástroje je přibližně 

100 mm od obrobku. Tuto vzdálenost stroj absolvuje rychloposuvem 

30 000 mm/min. Doba otočení hlavy o jednu pozici, jak uvádí společnost Samsung 

[10], je 0,25 sekundy, což je 0,0042 minuty. Doba výměny nástroje tedy činí: 

 

 𝑡𝑡𝑉𝑉 =
100 + 100

30 000
+ 0,0042 = 0,0109 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (43) 
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Celkový čas výroby je součet všech dosud stanovených časů: 

 

 𝑡𝑡𝐶𝐶𝑃𝑃 = 0,0296 + 0,0354 + 0,0156 + 0,0109 = 0,0915 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (44) 

 

 

6.2 Výrobní náklady    

6.2.1 Bez předobrobení 
Náklady na obrobení jedné součásti NC byly vypočteny dle vzorce (45) a  

skládají se ze tří částí - nákladů na strojní práci Ns, nákladů na vedlejší práci Nv a 

nákladů na nástroj a jeho výměnu Nn.  

 

 𝑁𝑁𝑐𝑐 = 𝑁𝑁𝑠𝑠 + 𝑁𝑁𝑣𝑣 + 𝑁𝑁𝑛𝑛 [𝐾𝐾č] (45) 

 

Jako první se spočítají náklady na strojní práci Ns (46). K tomu je potřeba 

znát strojní čas tAS, který je vypočítaný v předchozí kapitole a náklady na minutu 

strojní práce NSM. Jelikož není počítáno s nějakým konkrétním strojem, může se 

tento údaj zjistit např. na stránce TPV racionalizace [13]. K výpočtu byl vybrán 

modernější a výkonnější stroj Mazak Quick Turn, u něhož stojí minuta práce 

přibližně 16 Kč. 

 

 𝑁𝑁𝑠𝑠 = 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆 ∙ 𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆 [𝐾𝐾č] (46) 

 

 𝑁𝑁𝑠𝑠𝐵𝐵 = 0,1877 ∙ 16 = 3 𝐾𝐾č (47) 

 

Náklady na vedlejší práci Nv se můžou v tomto případě vynechat. Ty tvoří 

upínání, odepínání a měření obrobku. Tyto hodnoty jsou u obou postupů stejné, 

takže na výsledek porovnání nemají žádný vliv. 

Posledním členem jsou náklady na nástroj Nn (48). Ty závisí na ceně nástroje 

Nt a jeho živostnosti. Cena nástroje je uváděna na stránkách výrobce [8] a u zvolené 

závitořezné destičky je to 942 Kč/10 ks, tzn. 94,2 Kč za destičku. K zjištění 

životnosti je možné použít aplikaci CoroPlus ToolGuide, kde po zadaní konkrétních 

použitých řezných podmínek vyjde předpokládaná životnost nástroje T. V tomto 
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případě je to 16 minut. Tato doba se spolu s časem, kdy je nástroj v záběru tASB8 

stanoveného dle vzorce (35), dosadí do vzorce (49). 

 

 𝑁𝑁𝑛𝑛 = 𝑧𝑧𝑉𝑉 ∙ 𝑁𝑁𝑇𝑇 [𝐾𝐾č] (48) 

 

 𝑧𝑧𝑉𝑉 =
𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆
𝑇𝑇

 (49) 

 

 
𝑧𝑧𝑉𝑉 =

0,1652
16

= 0,01 

 
(50) 

 𝑁𝑁𝑛𝑛𝐵𝐵 = 0,01 ∙ 94,2 = 0,942 𝐾𝐾č (51) 

 

Výsledná hodnota Nn vypočtená dle vzorce (51) se sečte s NsB. Tím se stanoví 

výsledná cena výroby jednoho kusu tímto postupem. 

  

 𝑁𝑁𝑐𝑐𝐵𝐵 = 3 + 0,0942 = 3,942 𝐾𝐾č (52) 

 

6.2.2 S předobrobením 
Analogicky se můžou vypočítat výrobní náklady postupu s předobrobením. 

Jediné, co v tomto případě bude navíc je nutnost počítat náklady na dva místo 

jednoho nástroje. Opět se tedy jako první vypočítají náklady na strojní práci Ns dle 

vzorce (46). Náklady na minutu strojní práce NSM jsou stejné jako u předchozího 

postupu, pouze strojní čas tAS se změní. 

 

 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑃𝑃 = 0,0898 ∙ 16 = 1,437 𝐾𝐾č (53) 

 

Náklady na nástroj s v tomto případě budou skládat ze dvou hodnot. První 

z nich je náklad na nástroj na předobrobení. Jeho cena je podle výrobce [9] 

317 Kč/10 ks, tedy 31,7 Kč/ks. Pracovní čas nástroje záběru tASP8 je 0,0296 min. U 

živostnosti nástroje je v tomto případě podobný problém jako u řezných podmínek. 

V aplikaci CoroPlus ToolGuide [12] nelze nastavit u tohoto nástroje proces 

závitování. Díky předpokladu, že nástroj je zatížený stejně jako při klasickém 

soustružení, který byl využit při stanovení řezných podmínek, se do aplikace mohou 
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dosadit hodnoty, ze kterých vycházely tyto výpočty. Výsledná životnost nástroje je 

21 minut. 

 

 𝑧𝑧𝑉𝑉 =
0,0296

21
= 0,0014 (54) 

 

 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑃𝑃 = 0,0014 ∙ 31,7 = 0,045 𝐾𝐾č (55) 

 

Stejně se vypočte cena dokončení. Cena jedné destičky je 94,2 Kč. Pracovní 

doba tASD je 0,0354 minut a životnost 16 minut. 

 

 𝑧𝑧𝑉𝑉 =
0,0354

16
= 0,0022 (56) 

 

 𝑁𝑁𝑛𝑛𝐷𝐷 = 0,0022 ∙ 94,2 = 0,21 𝐾𝐾č (57) 

 

Sečtením těchto tří hodnot vyjde konečná cena jednoho kusu při použití 

předobrobení: 

 

 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑆𝑆 = 1,437 + 0,045 + 0,21 = 1,692 𝐾𝐾č (58) 

 

6.3 Výsledek ekonomického porovnání 

V níže uvedené tabulce na obrázku č.19 je uvedené srovnání varianty 

využívající jeden nástroj a dva nástroje. 

 V tabulce je vidět, že doba výroby jednoho dílu při použítí předobrobení se 

zkrátí skoro o 6 s, což je více než o 50% oproti výrobě bez předobrobení. Také se 

díky použití dvou nástrojů ušetří 57% nákladů na výrobu. 

Obrázek 20: Ekonomické porovnání obou výrobních postupů 
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7 Možnost využití bočního přísuvu u 

předobrobení 
Pří soustružení závitu je možno použít tři různé druhy přísuvů do záběru. 

Jedním z nich je i modifikovaný boční přísuv. Umožňuje dosáhnout nejdelší 

živostnosti nástroje a nejlepší kontroly utváření třísek. Je velmi výhodný pro výrobu 

větších závitů a potlačení problémů se vznikem vibrací.  

Použití této metody je u předobrobení možné, a to díky tomu že klasická 

soustružnická destička má stejný úhel jako má závitořezná destičky. Problémem je 

ovšem určit geometrické rozdělení na předobrobení a dokončení. Způsob výpočtu, 

který byl použit v této práci není možný, jelikož při bočním přísuvu se tvoří tříska 

jen na jedné straně břitové destičky.  

  

8 Závěr 
Cílem této bakalářské práce byla analýza a teoretické ověření tvrzení výrobce 

Sandvik Coroman, který na svých stránkách uvádí technologii soustružení závitu 

s předobrobením klasickou soustružnickou destičkou, a to z hlediska geometrického 

rozdělení výroby a z hlediska trvanlivosti nástroje a produktivity výroby. 

V teoretické části byla provedena studie týkající se problematiky soustružení 

závitu, životnosti nástroje, produktivity výroby a volby vhodného nástroje. 

Další kapitola již analyzuje geometrické rozdělení výroby na předobrobení a 

dokončení. Výsledná hodnota maximální hloubky předobrobení, bylo stanovena 

pomocí modelu závitořezné a obyčejné soustružnické destičky jako 2,15mm. 

Celková hloubka přísuvu závitořezné destičky je 2,49 mm. 

Pro výpočet produktivity bylo nejdříve nutné zjistit řezné podmínky 

předobrobení. Ty byly určeny tak, aby zatížení destičky zůstalo stejné i když tříska 

nebyla tvořena na boku destičky, ale na její špičce. Výpočtem šířky poslední třísky 

a následnou aproximací bylo zjištěno, že pro předobrobení je nutné 8 přísuvů. 

Pomocí této hodnoty a doporučených řezných rychlostí, byl následně 

spočítán čas na vyrobení jednoho kusu dílu pomocí předobrení, a to 5,49 s což 
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v porovnání s postupem bez předobrobení, kde výroba jednoho dílu trvá 11,262 s 

představuje zlepšení o 5,77s. 

Poslední část této práce se poté věnuje ekomickému zhodnocení obou 

technologických procesů a jejich srovnání. Za pomocí nákladů na nástroj a nákladů 

na strojní práci byla vypočtena cena jednoho dílu při použití předobrobení a bez 

něho. Cena za kus je pomocí technologie využívající předobrobením 1,692 Kč a při 

použití postupu bez předobrebení 3,942 Kč. 

Co se týče tvrzení, že tento postup zvýší trvanlivost závitořezné destičky, je 

i bez hlubší analýzy jasné, že je nepravdivé. Destička sice vyrobí díky menšímu 

strojnímu času více závitů, avšak doba trvanlivosti se nezmění. 
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