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ABSTRAKT 

 

ABSTRAKT 

Obsahem práce je navržení technologie obrábění s použitím obráběcích center, využívající pět 

řízených os. Změna plynoucí ze zavedení této technologie je zkoumána na skříni jednostupňové 

převodovky, která je součástí výrobků vyráběných ve společnosti. V první části práce jsou 

rozebrány obecné vlastnosti převodovek a jejich skříní, dále pak postup současného procesu 

obrábění představitele. V praktické části práce je navrženo vhodné nástrojové vybavení  

a přípravkové vybavení, potřebné pro zhotovení součásti jako celku. Dále jsou analyzovány  

a doplněny časové studie, poskytnuté výrobci obráběcích center a na základě těchto výsledů 

jsou určeny celkové časy obrábění a z nich odvíjející se celkové operační náklady pro zhotovení 

jednoho kusu, vstupující do ekonomického zhodnocení. V části technicko-ekonomického 

zhodnocení je vypočtena návratnost počáteční investice, zahrnující náklady na pořízení 

obráběcího centra a nástrojového vybavení. Dále je zhodnocen celkový přínos nové technologie 

vzhledem k potřebám ve společnosti, vyrábějící zkoumaný obrobek. 

 

 

Klíčová slova 

 

CNC obrábění, 5-osé obrábění, skříně převodovek, obráběcí centra, operační náklady 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Content of the thesis is the proposal of new technology using machining centres, including five 

controlled axis. Benefit of implementation the new nechnology is investigated at machining 

example, which is the gear housing of a single stage gearbox, manufactured in the company. In 

the first part of the thesis, the general properties of gearboxes and their housings are analyzed, 

as well as the procedure of the current proces of the machining representative. In practical part 

of the thesis is proposed necessary tool equipment and jig equipment, needed for machining of 

the part. After that are analyzed and filled in time studies, provided by manufacturers of 

machining centres. On the bases of these studies, were calculated operating times and operating 

costs per one piece of the housing. In the part of technical and economical evaluation is 

calculated the return of initial investment, including costs for byuing new machining cente and 

cutting tools equipment. Finnaly are evaluated the overal benefits of the new technology, given 

the needs of the company.  
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ÚVOD 

Námět pro vznik této diplomové práce vznikl ve společnosti, v niž působím již tři roky. 

Převodovky, vyrábějící se v dané společnosti, tvoří převážnou část exportního zboží 

produkovaného v samotném výrobním závodě. Jedním z důležitých prvků finální sestavy 

těchto výrobků jsou skříně převodovek, o jejichž výrobě je v této práci pojednáváno. S rostoucí 

poptávkou po konkrétním druhu zboží, což jsou převodové mechanismy pro kolejová vozidla, 

je nutné navýšení produkce, s čímž je spojen i vzrůstající tlak na samotnou výrobu jednotlivých 

komponent. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o inovaci technologického vybavení ve firmě, 

spočívající v nákupu nového pěti-osého obráběcího centra. Návrh nástrojových systémů  

a závěrečné vyhodnocení časových a ekonomických úspor pro jednotlivé navržené technologie 

bude využito v budoucím plánování výroby společnosti. 

 

V první kapitole práce je rozebráno základní rozdělení převodových mechanismů společně 

s definováním jejich základních parametrů. Tyto parametry jsou specifikovány pro finální 

komponentu, ve které je obrobek zahrnut, převodovky pro metro. Rovněž je v této kapitole 

představen obrobek samotný, jednotlivé jeho pod celky, stěžejní plochy obrábění, nezbytně 

nutné pro správný chod finálního výrobku. 

 

Druhá kapitola této práce je zaměřena na současnou technologii výroby dané skříně. Rozbor je 

zaměřen na použitý materiál a vstupující polotovar do výroby, kterou je odlitek. Následuje 

rozbor současného strojového vybavení, používaného pro výrobu tohoto dílce. V poslední části 

je pozornost zaměřena na počet a sled současných technologických operací, včetně jednotlivých 

pracovních úkonů, prováděných na konkrétních pracovištích. 

 

Další kapitola pojednává o možnostech výběru vhodného obráběcího stroje. Již užší výběr 

možných variant zahrnuje dvě možnosti. Jedná se o moderní obráběcí centra Hermle C62 U 

MT a Heckert 800 X5 MT. Pro tyto stroje je dále navrženo vhodné přípravkové řešení  

pro upínání obrobku a návrh nástrojového vybavení, umožňující provedení veškerých 

technologických operací na těchto centrech. Toto nástrojové vybavení je voleno s ohledem  

na současné dodavatele nástrojů do společnosti. 

 

Výsledky jednotlivých navržených technologických variant jsou porovnány v závěrečné 

kapitole, na základě podkladů z časových studií obrobení jednotlivých celků skříně převodovky 

jsou vypočteny výrobní náklady jednotlivých celků, pomocí nichž jsou vypočteny náklady  

pro zhotovení skříně převodovky jako celku. Tyto náklady jsou následně porovnány se 

současnými náklady, potřebnými pro výrobu tohoto dílce za současného technologického 

vybavení společnosti. Toto porovnání umožní zjistit úsporu nákladů při výrobě jednoho kusu 

součásti a rovněž dobu návratnosti investice, zahrnující nákup obráběcího centra a nástrojového 

vybavení.  
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 CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ DÍLCE 

 

Součást, která je uváděna jako reprezentant pro zavádění nové technologie v této práci je 

součástí převodovky, vyrábějící se v české společnosti. Tato společnost je na trhu již více jak 

sto let a mezi její přednosti patří výroba ozubených kol a mechanismů je používající. Stěžejním 

produktem společnosti jsou převodovky. V současné době je její produkce orientována 

výrazným způsobem na výrobu převodovek pro kolejová vozidla, zahrnující jednotky metra, 

tramvaje, nebo drážní lokomotivy. Mimo jiné jsou součástí její produkce převodovky  

pro chemický průmysl, energetiku, potravinářský průmysl, nebo průmysl petrochemický. I pro 

tato odvětví je samozřejmě možnost využití nově zaváděné technologie. 

1.1 Převodovky 

Převodovky patří mezi nejpoužívanější strojní zařízení. Jejich použití je vhodné tam,  

kde je za potřebí regulovat vstupní otáčky hnacího zařízení na zařízení hnané. Samotná zařízení 

mohou být jednoduchého i složitějšího charakteru a vznikají sériovým nebo paralelním řazením 

jednotlivých převodových prvků. Jejich umístění je mezi motorem, což je zároveň hnací člen 

soustavy, a výstupním mechanismem, který může plnit libovolnou funkci. Dochází v nich tedy 

ke změně rotačního pohybu na rotační s rozdílnou hodnotou úhlové rychlosti a točivého 

momentu vstupního a výstupního členu mechanismu. Samotný přenos kinematických  

a silových vazeb je realizován přímým dotykem dvou spolu zabírajících členů. [1] 

Mezi základní funkční parametry převodovky se řadí [1]: 

- vstupní výkon – příkon uváděný v kW, respektive krouticí moment udávaný v Nm, 

- otáčky na výstupu (případně posuvovou rychlost, závisí na kinematickém charakteru, 

samotného mechanismu) 

- celkový převod, 

- celková účinnost, 

- životnost.  

1.1.1 Provoz a servis převodovek 

Pro bezproblémový chod celého převodového mechanismu je nutné zajistit mazání 

převodových prvků a ložisek. V situacích, kdy celý převodový systém dosahuje vysokých 

hodnot obvodových rychlostí, je potřebné výkonné chlazení zamezující přehřátí mechanismu. 

U převodových skříní mazaných rozstřikovacím mazáním je potřeba monitorovat hladinu oleje 

uvnitř převodové skříně. To je docíleno pomocí olejoznaku umístěného na samotné skříni, 

případně měrkou pro měření výšky hladiny oleje. 

Druhou možností mazání je pomocí olejového oběhu. V tomto případě musí být převodovka 

vybavena hydromotorem, filtrem, dávkovačem použitého maziva, pojistným ventilem  

a chladicím zařízením. Převodovky s tímto typem mazání jsou rovněž přiváděným mazivem 

chlazeny a jejich přehřátí je složitější dosáhnout. 

Převodovky vybavené některým z druhů mazání jsou sledovány z hlediska těsnosti systému. 

Pro bezproblémový chod celého mechanismu je nutné zajisti těsnost v oblasti vstupního  

a výstupního hřídele a ve spojení skříní v oblasti dělících rovin. Veškeré propustnosti na 

některém z elementů převodovky jsou nežádoucí. 
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Další kritériem pro sledování při provozu zařízení je hlučnost celého mechanismu převodové 

skříně. Navýšení hlučnosti celku nad hodnotu danou výrobní normou může signalizovat 

možnost poruchy v uložení nebo v některém z převodů. [1]  

1.2 Druhy převodovek 

Rozdělení převodovek lze provést dle několika kritérií, například následujícím způsobem [2]: 

- dle změny pohybu, 

- dle přenosu energie, 

- dle převodového poměru, 

- dle druhu převodových kol. 

 

1.2.1 Kinematické kritérium 

Kinematické kritérium určuje, jakým způsobem je měněn pohyb uvnitř samotné převodovky. 

Jedná se o následující druhy změny pohybu: 

- rotační – rotační, 

- rotační – lineární, 

- lineární – lineární, 

- rotační – periodický. 

V případě převodovky, ve které je použita skříň zkoumaná v této práci, se jedná o změnu 

pohybu rotačního na rotační. V tomto případě dochází ke změnám parametrů na vstupní  

a výstupní hřídeli, jako jsou otáčky, obvodová rychlost a krouticí moment. Přenos sil v tomto 

typu převodovek je realizován pomocí styku dvou spolu zabírajících ozubených kol. 

V některých typech převodovek je styk dvou spolu zabírajících kol vynechán a k přenosu točivé 

energie dochází za pomoci řetězu, či řemenu. [2] 

1.2.2 Kritérium přenosu energie 

Podle kritéria přenosu energie rozlišujeme převodovky na obousměrné, jednosměrné  

a samosvorné. 

Obousměrné převodovky jsou převážně u jednoduchých soukolí. U těchto převodovek je 

možné zaměnit vstupní a výstupní člen převodovky. 

Jednosměrné převodovky mají jasně určený vstupní a výstupní stranu pro přenos energie. Tyto 

převodovky nelze zapojit v opačném směru pro přenos síly. Převodovky tohoto druhu  

jsou ve většině případech vícestupňové. 

Samosvorné převodovky jsou posledním typem rozdělení dle přenosu energie. Pro tento druh 

mechanismu není možné zpětného přenosu otáček působením konstantního krouticího 

momentu na výstupní hřídel. Tento druh převodovek je používán tam, kde je třeba zajistit 

přídržný moment, i když je zařízení indukující energii na vstupní hřídeli mimo provoz. 

Typickým příkladem těchto mechanismů jsou šnekové a šroubové převodovky. [3]  

1.2.3 Kritérium převodového poměru 

Jak již bylo zmíněno v základním rozdělení, v tomto kritériu hraje zásadní roli převodový 

poměr dané převodovky. Pakliže dochází v převodových mechanismech k záběru hnacího  

a hnaného členu bez prokluzu, je charakterizován převodový poměr jako poměr úhlové 

rychlosti hnacího členu a úhlové rychlosti členu hnaného. Pro vztah převodového poměru platí 

následující vztah (1.1) [4]: 
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𝑖 = |
𝜔2

𝜔3
| =

𝑟3

𝑟2
=

𝑧3

𝑧2
 [−] (1.1) 

, kde [4]: 𝜔2 – úhlová rychlost hnacího členu, 

  𝜔3 - úhlová rychlost hnaného členu, 

  𝑟3 – poloměr hnaného členu, 

  𝑟2 – poloměr hnacího členu, 

  𝑧3 – počet zubů hnaného členu, 

  𝑧2 – počet zubů hnacího členu.  

V tomto případě rozlišujeme převodovky s konstantním převodovým poměrem. Tyto 

převodovky jsou označovány také jako převodovky jednostupňové. Tyto mechanismy mohou 

mít i více vnitřních převodů, které jsou určeny posloupností jednotlivých převodů mezi vstupní 

a výstupní hřídelí. Převodový poměr vstupního a výstupního čelenu je po celou dobu chodu 

konstantní. 

Druhým druhem rozdělení dle převodového poměru jsou převodovky s proměnným 

převodovým poměrem. Tato proměnnost je docílena plynulým, nebo stupňovitým převodem. 

Plynulý převod je používán u mechanismů s nižším požadovaným přenosem výkonu. Samotná 

změna převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí je plynulá. Stupňovitý převodový 

mechanismus je docílen zařazením daného stupně v převodovce. Změna poměru probíhá 

skokově a tento typ umožňuje přenesení větších výkonů. [2] 

V případě posouzení převodovky, jejíž součástí je zkoumaná skříň, se jedná o převodovku 

s konstantním převodovým poměrem. 

1.2.4 Kritérium druhu převodových kol 

Ozubenými koly dochází k převodu točivého pohybu a mechanické energie z jednoho hřídele 

na druhý. Používají se pro převody se stálým převodovým poměrem a malou osovou 

vzdáleností hřídelů. Převod ozubenými koly můžeme definovat jako jednoduchý, nebo složený. 

Jednoduchý převod je složen z dvojice kol rozdílných průměrů, menší z kol je nazývané 

pastorkem. Složený převod je tvořen několika dvojicemi ozubených kol v záběru. 

K rozdělení druhu ozubených kol je obecně přistupováno ze dvou hledisek. Prvním z nich je 

vzájemná poloha os obou kol, kdy dle tohoto kritéria rozlišujeme ozubení na ozubení 

s rovnoběžnými osami a mimoběžnými osami. Pro případ, kdy jsou osy rovnoběžné, používá 

se čelních soukolí s vnějším, případně vnitřním ozubením. U různoběžných os se jedná  

o ozubení kuželová, kdy jednotlivé osy ozubení svírají nejčastěji úhel 90°, není to ale 

pravidlem. Dále pak šroubová soukolí válcová, soukolí šneková nebo soukolí hypoidní, tvoří 

další možnosti u ozubení s mimoběžnými osami. 

Druhým hlediskem pro posouzení druhu ozubeného převodu je průběh jednotlivých zubů. Čelní 

kola dělíme na kola s přímými, šikmými, šípovými, obloukovými apod. zuby. Kuželová kola 

mívají nejčastěji zuby přímé, šikmé, šípové a zakřivené. [5]  

V případě převodovky, jejíž skříň je předmětem této práce, se uplatňují čelní ozubená kola 

s přímými, případně šikmými zuby. V některých tramvajových převodovkách je rovněž možné 

narazit na kuželové ozubení se zakřivenými zuby. Rozhodnutí o typu převodového mechanismu 

je vždy posouzeno konstrukčním oddělením na základě požadavků kladených na daný 

převodový mechanismus. 
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1.3 Charakter převodovky používající obráběnou skříň 

V případě převodovky, v niž je použita zkoumaná skříň pro obrobení, se jedná o zařízení 

používané na soupravách jednotek metra. Z hlediska klasifikace se jedná o jednostupňovou 

převodovku s konstantním převodovým poměrem. Převodový poměr tohoto zařízení je určen 

pro snížení otáček a navýšením momentů na výstupní hřídeli. 

Na obr. 1.1. je znázorněna převodovka, jejíž součástí je obráběná skříň. Je možno vidět výstupní 

člen v podobě nápravy o délce 2 160 mm a vstupní hřídel, na kterou je pomocí spojky napojen 

vstupní člen. Vstupním členem připojeným k převodovce jednotky pro metro je elektromotor, 

který udává vstupní otáčkové a momentové veličiny pro celou nápravu jednotky metra. 

 

 

Obr. 1.1. Převodovky pro jednotky metra [6]. 

 

Jednotlivé provozní charakteristiky dané převodovky pro metro jsou uvedeny v tab. 1.1. 

 

Tab. 1.1. Provozní charakteristiky převodovky. 

Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovitý výkon kW 210 

Maximální výkon kW 420 

Maximální vstupní otáčky min-1 4 810 

Maximální výstupní otáčky min-1 680 

Převodový poměr - 7 

 

1.4 Skříně převodovek  

Skříně převodovky, někdy také nazývány rámy převodovek, tvoří základní těleso celého 

mechanického celku. Výroba těchto součástí se obecně realizuje dvěma způsoby. V prvním 

případě se jedná o odlitky (většinou z tvárné litiny, případně hliníkových slitin), nebo ocelové 

svařence. Volba způsobu výroby a používaných materiálů se odvíjí od oblasti použití celku  

a sériovosti výroby. 

Pro sériovou výrobu převodovek je volen polotovar skříně v podobě odlitku. Odlévané skříně 

vykazují rovněž lepší dynamické vlastnosti v útlumu vibrací vznikajících za chodu převodovky. 

Z ekonomického hlediska se pro malosériovou výrobu často volí polotovar svařence 

z ocelových slitin.  
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Skříně převodovky musí splňovat následující požadavky. Konstrukce samotné skříně musí být 

taková, aby bylo možné provést montáž, opravy a demontáž celého celku. Od tohoto aspektu 

se odvíjí požadavky na dělící rovinu, otvory pro montáž a demontáž a případné kontrolní 

otvory, jako jsou například nahlížecí víka a podobně. [1]  

1.5 Charakteristika obráběné skříně 

Skříň převodovky pro metro je složena ze dvou částí. Jedná se o spodní díl skříně a horní díl 

skříně. Tyto dva díly jsou v první části výroby obráběny samostatně, v části druhé určené pro 

dokončovací operace zejména otvorů pro uložení ložisek je tato skříň obráběna současně, tj ve 

vzájemně smontovaném stavu horní a dolní poloviny skříně. Smontované části horní a dolní 

části skříně jsou znázorněny na obr. 1.2. 

 

 

Obr. 1.2. Sestava skříně převodovky. 

 

Na obou částech převodovky se nacházejí kontrolní nálitky, sloužící jako výchozí body pro 

ustavení součásti při obrábění dělící roviny. Na obr. 1.2. jsou tyto body vyznačeny červeně. 

Dělící rovina obou skříní má předepsanou vzdálenost od referenčních bodů, dále také střední 

aritmetickou úchylku profilu Ra 3,2, která má společně s rovinností těchto částí významný vliv 

na vznik případných netěsností v dělících rovinách. 

1.5.1 Dolní polovina skříně převodovky 

Dolní polovina skříně znázorněna na obr. 1.2 číslicí 1 je zároveň použita jako zásoba olejové 

lázně pro rozstřikové mazání. V dolní části skříně se nachází otvory pro olejoznak a zátku 

vypouštění oleje, nezbytně nutnou pro servisní operace na převodovce. Z důvodu zabránění 

úniku oleje je kladen požadavek olejové těsnosti odlitku, který musí být kontrolován.  

Vstupní otvor, do kterého jsou pomocí spojky zavedeny vstupní příkonové parametry 

z elektromotoru, je součástí pouze dolní poloviny skříně, na obr. znázorněn číslicí 3.  

Do tohoto otvoru je vložen vstupní pastorek, přenášející otáčky elektromotoru na spolu 

zabírající ozubené kolo. Poloha pastorku v tomto vývrtu je zajištěna pomocí dvou válečkových 

ložisek a jednoho ložiska kuličkového. Z tohoto důvodu je kladen vysoký důraz na kruhovitost 

a souosost obou těchto protilehlých děr. Rovněž se dbá na kolmost čel u jednotlivých vývrtů 

vůči ose vývrtu.  

Dalším hlavním otvorem ve spodní polovině skříně je díra pro výstupní hřídel převodovky. Ta 

je dělící rovinou rozdělena na dvě části. Rovněž pro ni platí požadavky na kruhovitost  

a souosost s otvorem na druhé straně skříně a kolmost, jelikož jsou do nich vkládány válečková 

ložiska s kosoúhlým stykem zajišťující polohu výstupní hřídele.  

1

2

3

1 – dolní polovina skříně 

 

2 – horní polovina skříně 

 

3 – vstupní otvor převodovky 
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Problematickým prvkem v obrábění tohoto dílce jsou šikmé otvory, sloužící pro přívod maziva 

ke všem částem převodovky, zejména k ložiskům, u kterých je tím zajištěno permanentní 

mazání. Tyto otvory přestavují při současných operacích navyšování vedlejších strojních časů. 

Ty narůstají kvůli složitému pře-ustavování obrobku do jednotlivých poloh nutných  

pro zhotovení těchto děr na obráběcích centrech se čtyřmi řízenými osami, případně na vrtacích 

strojích. 

1.5.2 Horní polovina skříně převodovky 

Důležitým prvkem horní poloviny skříně je druhá polovina otvoru výstupní hřídele. V této části 

je rovněž kladen důraz na souosost s protilehlým otvorem a kruhovitost otvoru společně  

s kolmostí z důvodu uložení válečkového ložiska s kosoúhlým stykem.  

Na horní polovině skříně je umístěn odvzdušňovací ventil. Ten slouží pro uvolnění přetlaku 

vznikajícího ve skříni. Problematickým technologickým prvkem na této součásti je šikmý otvor 

sloužící pro kontrolu stavu oleje v převodovce. Ten přestavuje časové prodlevy u obrábění, jak 

tomu bylo v předchozím případě mazacích otvorů u dolní poloviny skříně. Díra sloužící tomuto 

účelu je vzhledem k jejímu průměru velmi hluboká. Poměr průměru díry k její délce je 1:11, 

což představuje riziko vzpříčení, nebo zlomení vrtáku při zhotovování této operace. Je zde 

kladen požadavek na kontrolu propojení této díry s dutinou uvnitř skříně převodovky. 
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Současná výroba celku skříně převodovky je rozdělena do tří částí. Jednotlivé díly skříně, tj. 

dolní polovina skříně a horní polovina skříně jsou obráběny zvlášť, s přídavkem  

pro dokončovací operace na označených místech. Důležité jsou přídavky pro vstupní a výstupní 

otvory převodovky. Ve vstupním otvoru je uložen vstupní pastorek, v otvoru výstupním je 

uložena hřídel nápravy tramvajového vozidla. Tyto otvory jsou dokončovány ve třetí části 

výroby celku a to ve smontovaném stavu skříně, čímž je docíleno požadovaných geometrických 

tolerancí, nezbytně nutných pro bezproblémový chod celé převodovky. 

2.1 Vstupní polotovar obrobku 

Polotovarem horní a dolní části skříně je odlitek z litiny s kuličkovým grafitem. Tento polotovar 

je nakupován od dodavatelů, s nimiž má společnost navázané kontakty.  

2.1.1 Požadavky na nakupovaný díl 

Kvalita a dodržení požadavků vnitřních norem společnosti je kontrolováno při samotné 

přejímce dílů. Součástí dodávky jsou protokoly, které obsahují zanesení kontrolních rozměrů 

udávaných na výkrese při konstrukci odlitku.  

Mezi další požadavky na odlitky patří olejotěsnost obou odlitků a tloušťka stěny, která musí 

být nejméně 10 mm. Tloušťka stěny je také kontrolována, a to na prvním a posledním kuse 

z výrobní dávky odlitků. Kontrola je prováděna na předepsaném místě a zanesena  

do přejímacího protokolu. Obráběné rozměry jsou opatřeny přídavkem pro obrábění, který činí 

5 mm. Rozměrová přesnost odlitku se řídí dle normy ISO 8062-3 DCTG-10. 

2.1.2 Materiál odlitku 

Materiálem polotovaru ve formě odlitku je tvárná litina neboli litina s kuličkovým grafitem. 

Jedná se o slitinu železa s uhlíkem a dalšími přísadovými prvky, kdy uhlík je primárně vyloučen 

ve formě kuličkových částic grafitu. Tvárná litina je vyráběna přidáním přísady do pánve, 

zejména hořčíku. Tato přísada způsobuje tvoření zrnitého (kuličkového) grafitu. Tato forma 

grafitu se projevuje zachováním pevnostních vlastností litin. Díky tomu vzniká slitina 

s dobrými tvárnými a tažnými vlastnostmi, které se podobají mechanickým vlastnostem 

ocelových litin a ocelí. Nevýhodou tvárné litiny je její vysoká pořizovací cena. [7] 

Pro samotný dílec je použita tvárná litina EN-GJS-500-7. Jedná se o označení dle evropského 

standardu EN 1563. Ekvivalentním označením dle normy DIN 1693 je materiál GGG-50. 

Rovněž můžeme zmínit označení dle ČSN normy, které nese označení ČSN 42 2305. Struktura 

samotného materiálu je tvořena perlitem, feritem a kuličkovým grafitem. Vzhled lomu daného 

materiálu je světle šedý. Mechanické vlastnosti materiálu jsou vyznačeny v tab. 2.1. [8] 

 

Tab. 2.1. Mechanické vlastnosti materiálu [8]. 

Parametr Jednotka Hodnota 

Mez kluzu Rp0,2   MPa 320 

Mez pevnosti Rm MPa 500 

Minimální tažnost A5  % 7 

Tvrdost HB 170–240 

Modul pružnosti G GPa 169 
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Materiál EN-GJS-500-7 disponuje obdobnými vlastnostmi, které byly uvedeny 

v charakteristice tvárných litin. Tvárná litina tohoto druhu je otěruvzdorná, dobře obrobitelná  

a po dokončovacích operacích lze bez velkého úsilí dosáhnout kvalitní střední aritmetické 

úchylky profilu obrobené plochy. Materiál EN-GJS-500-7 velmi dobře tlumí vibrace a hluk 

vznikající chodem zařízení. Chemické složení daného materiálu je uvedeno v tab. 2.2. [8].  

 

Tab. 2.2. Chemické složení materiálu [8]. 

Prvek C Si Mn S P Mg 

Obsah 

v hm. % 
3,25–3,70 2,4–3,0 0,10–0,30 0,005–0,02 0,015–0,08 0,04–0,07 

 

2.2 Použité stroje pro výrobu dílce 

2.2.1 Stroje Heckert od Starrag group 

V současné době společnost vlastní dva stroje, na kterých jsou dílce skříně převodovky 

obráběny. Tyto stroje jsou již delší dobu v provozu, proto je nutné provézt restrukturalizaci 

strojového vybavení nahrazením těchto strojů stávajících. 

Prvním ze strojů, používaných pro obránění skříní převodovek je obráběcí centrum HEC 800 

Athletic, uvedeném na obr. 2.1., disponující čtyřmi osami obrábění. Samotné centrum je 

vybaveno dvěma lineárními osami ve vřeteni a dvěma osami v otočném stolu stroje s lineárním 

posuvem v ose Z. 

Mezi další vybavení tohoto obráběcího centra patří dvou-paletový výměnný systém. Ten přináší 

úsporu vedlejších časů upínání dílců pro další operace obrábění, za chodu stroje. Výměna jedné 

palety trvá 18 sekund.  Samotný pracovní stůl obráběcího centra je možné zatížit obrobkem  

o hmotnosti 2 000 kg na pracovní upínací desce o rozměrech 1 000 mm x 800 mm. 

Součástí stroje je automatická výměna nástrojů. V řetězovém zásobníku stroje může být 

umístěno 80 nástrojů. Nástroje jsou z tohoto zásobníku vyměňovány technologií otočného dvou 

ramenného hydraulického uchopovače. Výměna nástroje proběhne za 5 sekund a do zásobníku 

lze založit nástroj o maximálním průměru 325 mm. 

Strojní vřeteno stroje HEC 800 dokáže vyvodit výkon 50 kW s krouticím momentem 1 210 Nm 

při zatěžovací charakteristice 40 % cyklu S3.  Maximální otáčky vřetene jsou 6 000 min-1  

a upínací rozhraní pro nástroje ve vřeteni je SK 50.  

 

 
Obr. 2.1. HEC 800 Athletics [9]. 

 

Druhým strojem ve společnosti používaným k obrábění skříní je stroj Heckert 800 H/V, tento 

je dovybaven horizontálně-vertikální frézování hlavou. Ta umožňuje širší možnosti obrábění 
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bez pře upnutí samotného obrobku. Její nevýhodou oproti vertikálnímu uspořádání stroje je 

nemožnost vysunutí vřetene, což přestavuje komplikaci zejména u hlubokých vývrtů 

umístěných hluboko ve skříni. Samotná maximální délka nástroje, možného použít na tomto 

stroji, je rovněž kratší. Vyšší flexibilita stroje se projeví na výkonových a momentových 

charakteristikách na vřeteni stroje, které jsou nižší. Pro model stroje HEC 800 H/V je výkon na 

vřeteni 30 kW a řezný moment 1 080 Nm při zatěžovací charakteristice 40 % c.d.f.  

U charakteristiky 100 % c.d.f. jsou hodnoty výkonu a momentů shodné. 

2.2.2 Radiální vrtačka V0 50/1250 

V současné technologii výroby je rovněž zastoupena radiální otočná vrtačka od společnosti 

Kovosvit, Sezimovo Ústí, kde byla vyráběna koncem 80. let dvacátého století. Jedná se o stroj 

staršího typu, pro současné potřeby ve společnosti je ale stále dostačující. 

Tento stroj je vybaven nástrojovým rozhraním v podobě MORSE 5. S výkonem na vřeteni  

4 kW umožňuje vrtání nástrojem o průměru 50 mm. Její nezpochybnitelnou výhodou je otočný 

rám, umožňující rozjezd vřetena vůči vedení pláště v rozsahu 350 mm až 1 250 mm od osy 

otáčení. Radiální vrtačka V0 50 je znázorněna na obr. 2.2. [10] 

 

 

Obr. 2.2. Vrtačka V0 50/1250 [10]. 

V současné výrobě je tento stroj důležitý hlavně pro operace zahloubení otvorů pro šrouby. 

Jinak tomu není ani v aktuální výrobě tohoto typu skříně. Zde je stroj používán kromě 

zahlubovacích operací na zhotovení otvoru pro kuželový kolík ve spodní polovině skříně 

převodovky. 

2.3 Technologický sled operací horní poloviny skříně 

V případě tohoto pod celku skříně převodovky je součást obráběna na třech pracovištích, 

z čehož jedno u nich je pracoviště ruční úpravy. První operace je prováděna na stroji HEC 800, 

následně je obrobek přesunut k pracovišti radiální vrtačky V0 50 a po této operaci je součást 

přesunuta na pracoviště ruční úpravy a následnou kontrolu. 

Horní polovina skříně tramvajové převodovky je upnuta na stole stroje HEC 800 pomocí 

přípravku, jak je znázorněno na obr. 2.3. Po upnutí obsluha vyrovná obrobek do referenční 

polohy a tím je připraven k samotnému procesu obrábění. Na tomto pracovišti je samotný díl 

obráběn na jedno upnutí ve dvanácti pracovních úkonech. Tyto úkony jsou prováděny ve třech 

pracovních polohách obrobku, docílených natočením stolu HEC 800. 
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Obr. 2.3. Současný přípravek pro horní polovinu. 

V prvním pracovním natočení polotovaru odlitku dochází k obrobení dělící roviny skříně  

na požadovanou tloušťku, vztaženou k referenčním bodům na odlitku. Rovněž jsou při tomto 

ustavení vyvrtány otvory pro šrouby v dělící rovině a předvrtány otvory pro kuželové kolíky. 

Do předvrtaných otvorů pro šrouby M12 je následně vyřezán závit. 

Pro další pracovní natočení stolu se jedná o operace zhotovující otvor se závitem na některém 

z nálitků. V první pracovní pozici natočení stolu se jedná o závit metrický M30x1,5 

s předvrtáním patřičného průměru otvoru pro závit a následným orovnáním samotného otvoru. 

V druhém případě se po dalším natočení stolu zhotovuje předvrtání otvoru pro závit trubkový 

a následné řezání závitu G3/4, rovněž s orovnávací operací otvoru. 

Následuje operace na pracovišti s radiální vrtačkou. Zde je obrobek upnut na ofrézovanou 

plochu dělící roviny a otvory v dělící rovině jsou zahloubeny dle výkresu, pro správné sezení 

hlavy šroubu v jednotlivých otvorech. Rovněž jsou na tomto pracovišti zhotoveny závity M12, 

které nebyly zhotoveny na pracovišti stroje HEC 800.  

Po těchto krocích současného technologického postupu je kus předán ke kontrole, kde jsou 

mimo jiné ověřeny přídavky na čelech vývrtů, nezbytně nutné pro další operace obrábění.  

Pro jeden kus z výrobní dávky je prováděna kontrola střední aritmetické úchylky profilu 

povrchu dílce, kde je předepsáno. Rovněž jsou pomocí kalibru kontrolovány závity, společně 

s tím je prověřeno, zda není závit potrhán. 

2.4 Technologický sled operací spodní poloviny skříně 

Dolní polovina skříně je obrobena ve dvou operacích na dvou pracovištích a jednom pracovišti 

kontroly. Druhá operace je prováděna na pracovišti ruční úpravy, stěžejní část obráběcích 

úkonů je provedena na stroji HEC 800. 

Dolní polovina skříně převodovky je upnuta obdobným stylem, jako je tomu u části horní 

poloviny skříně. Obrobek je podepřen na kontrolních nálitcích a pomocí upínek je připevněn 

na pracovním stole stroje HEC 800. Po upnutí dílce je součást vyrovnána a sondou na stroji 

zkontrolovány hodnoty předepsaných rozměrů. Způsob upnutí dolní poloviny skříně 

v přípravku je znázorněno na obr. 2.4. Dílec je v této operaci obroben na jedno upnutí 

s celkovým počtem 16 pracovních úkonů. V průběhu této operace dochází třikrát k pootočení 

pracovní polohy stolu stroje vůči nástrojovému vřeteni. 
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Obr. 2.4. Současný přípravek pro dolní polovinu . 

 

Při prvním nastavení pracovního stolu dochází k obrobení dělící roviny na požadovanou 

tloušťku. Poté následuje vrtání otvorů pro závity v dělící rovině skříně a jejich následné řezání, 

to představuje čtyři otvory pro závit a následný zhotovený závit M20 a šestnáct obdobných 

dvojic pohybů pro závit M12. U všech těchto pracovních úkonů nelze opomenout sražení hran. 

Pro další sérii úkonů dochází k otočení pracovního stolu do pozice spodních patek skříně 

převodovky. Úkony provedené v tomto ustavení slouží jako příprava základen pro další procesy 

obrábění. Oválný nálitek a obdélníkové nálitky u dna skříně jsou frézovány na určený rozměr 

od osy vývrtu. Právě na tyto nálitky, které mají po obrobení určený rozměr od vstupního  

a výstupního otvoru skříně převodovky, je sestava upnuta pro třetí operaci obrábění. Po 

obrobení na daný rozměr je provedeno sražení hran oválného a obdélníkových nálitků. V tomto 

ustavení stolu jsou zhotoveny díry pro závit a vyřezán závit na obdélníkových nálitcích. Tyto 

závity slouží pro upnutí do přípravku pro frézování ve třetí operaci, kde je skříň ustavena na 

přípravku v určené pozici pomocí kolíků. Díry pro tyto zajišťovací kolíky jsou taktéž zhotoveny 

v této pracovní pozici. 

Následující dvě pracovní pozice obrobku, získané natočením pracovního stolu, slouží  

pro vyvrtávání hlubokých šikmých vývrtů. V prvním natočení je do vývrtu zhotoven závit  

pro zátku bránící úniku oleje. V druhém případě se již jedná o otvory bez závitů. Tyto otvory 

zajišťují správné mazací vlastnosti převodovky za chodu. Pro tyto otvory je tedy nutná kontrola 

úplného provrtání do příslušné kapsy. Jen tak může být dosaženo správného rozvodu oleje  

do daných míst v převodovce. 

Následuje ruční úprava, jejíž součástí je sražení hran obrobených ploch a vyvrtání otvoru 3 mm 

skrz drobný nálitek, sloužícího k upevnění pojistky olejové zátky.  

Po středisku ruční úpravy následuje kontrola, která probíhá v obdobném duchu jako v případě 

horní poloviny skříně. Důležitou činností je kontrola pórovitosti dělící roviny, nepórovitost je 

důležitým předpokladem pro uspokojující těsnící vlastnosti převodovky za chodu. Opět je 

nutno zkontrolovat závity, zhotovené v dané operaci, rovněž zjistit přídavky na čele vývrtů, 

používané v následující operaci obrábění. 

2.5 Technologický sled operací obrábění sestavy skříně 

U tohoto výrobního celku je sestava skříně převodovky obráběna na sedmi pracovištích. 

Nejdříve je provedeno na pracovišti ruční úpravy smontování skříně, pomocí šroubů v dělící 

rovině. Dále je tento smontovaný celek přesunut na pracoviště radiální otočné vrtačky V0 50, 
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kde jsou zhotoveny otvory pro kuželové kolíky. Následuje operace na stroji HEC 800 

s vertikálním vřetenem. 

Skříň ve smontovaném stavu je upevněna pomocí přípravku na pracovní stůl stroje HEC 800. 

Dosednutí skříně její dolní polovinou na upínací přípravek musí být bez vůlí, v případě zjištění 

vůle po dosednutí nálitky na kostky přípravku, je nutno zpětně překontrolovat rovnoběžnost 

obrobených nálitků. Způsob upnutí sestavy skříně pro obrobení na stole stroje HEC 800 je 

znázorněno na obr. 2.5. 

 

 

 

Obr. 2.5. Současný přípravek pro sestavu. 

 

Samotný obrobek již na tomto pracovišti není pře-upínán a obrábění je prováděno celkem  

ve 41 pracovních úkonech, které jsou docíleny ve čtyřech natočeních pracovního stolu stroje. 

V první pozici stolu, tj. levého čelního pohledu ve výkresu sestavené skříně, viz příloha č.4, 

probíhá hrubování vstupního a výstupního otvoru, včetně čel u těchto otvorů. Společně s těmito 

hrubovacími operacemi jsou zhotoveny netolerované vybrání v těchto otvorech a to hotově. 

Následuje otočení pracovní pozice stolu o 180°. Zde jsou obrobeny čelní plochy u otvorů  

pro hřídele na celkový rozměr tloušťky oproti čelu protilehlému. V této fázi je prováděno 

obrábění čel s přídavkem pro dokončení. Rovněž jsou vyhrubovány vstupní a výstupní otvory 

s přídavkem pro dokončení, který činí i v případě protilehlých vývrtů 1 mm na průměr otvoru.  

Po opětovném otočení stolu a 180° přichází na řadu dokončovací operace z této strany skříně. 

Zde je provedeno dokončení obrobení čela velkého vývrtu, oproti němuž se vztahuje dokončení 

čela vývrtu menšího průměru. Po obrobení jsou dokončeny otvory pro usazení vstupní a vstupní 

hřídele. Tyto otvory jsou v toleranci J6, proto je jejich dokončení prováděno vyvrtávací tyčí, 

která splňuje požadavky na dodržení geometrických tolerancí daného otvoru. Na čelech  

u vývrtů skříně jsou vyvrtány díry pro následné vyřezání závitů, ty slouží pro připevnění vík  

na funkční převodovce. Na tzv. „nose“ převodovky jsou v této pozici vrtány a následně 

orovnány otvory, dle výkresu. 

Obdobný postup práce je prováděn po posledním otočení pracovního stolu do protilehlé pozice. 

Čela u vývrtů jsou dokončena na danou tloušťku s čelem protilehlým. Nutno podotknout, že 

dokončovací operace obrobení čel musí splňovat požadavek na kolmost čel vůči ose vývrtu. 

Samotné vývrty jsou dokončeny vyvrtáním, jak tomu bylo na protilehlé straně skříně. Na čelech 
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nábojů jsou i na této straně vyvrtány otvory pro závity a závity následně vyfrézovány. Rovněž 

je v této pozici na tzv. „nose“ frézováno vybrání vůči již zhotoveným otvorům v předchozí 

poloze obrábění. 

Obrobený kus je předán na kontrolní pracoviště, kde jsou protokolovány vyznačené rozměry. 

Tato kontrola je prováděna na souřadnicovém měřícím stroji MERLIN. Majoritně jsou 

kontrolovány hlavní vývrty na skříni, a to včetně jejich vzájemné rozteče. K této kontrole není 

odesílán každý kus, četnost kontroly a její průběh se odvíjí od plánu kvality výroby a požadavků 

zákazníka.  

Po pracovišti kontroly je součást přemístěna na pracoviště ruční úpravy. Zde je provedena 

demontáž skříně, spočívající v odmontování šroubů v dělící rovině a rozdělení obráběné sestavy 

na dva celky. Takto oddělené kusy horní a dolní poloviny skříně jsou v této operaci rozděleny, 

horní díly skříně je odeslán do meziskladu, spodní díl je připraven na následující operaci.  

Díl spodní poloviny skříně je přepraven na pracoviště stroje HEC 800 H/V, zde je upnut  

do přípravku a následně vyrovnán. V této operaci je zhotovena drážka v hlavním vývrtu, 

následuje pootočení stolu do další pracovní pozice, kdy je obrobena drážka šířky 12 mm 

s vrtaným otvorem. V posledním třetím natočení pracovního stolu je vrtán šikmý otvor 

s průnikem do kapsy přívodu oleje.  

Další operace je prováděna na pracovišti stroje HEC 800, kdy spodní část skříně upnuta  

na dělící rovinu a v této pozici jsou vrtány šikmé otvory o průměru 6 mm, které musí být 

provrtány do vnitřních kapes ve skříni převodovky. Tato operace je poslední z hlediska 

obráběcích úkonů, dílec je převezen na pracoviště ruční úpravy. 

Na pracovišti ruční úpravy je prováděna kontrola provrtání veškerých šikmých otvorů  

do příslušných kapes. V případě lehkého nedovrtání některých z nich je na tomto pracovišti 

daný otvor ručně dovrtán. Rovněž je prováděna kontrola a sražení hran obrobených ploch. Díl 

je převezen na pracoviště kontroly a následně převezen do meziskladu, ze kterého jsou poté oba 

díly současně převezeny na pracoviště montáže, pro zhotovení převodovky jako celku.  
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V rámci inovace a restrukturalizace strojového vybavení ve společnosti bylo rozhodnuto 

o zakoupení nové technologie, umožňující produktivní způsob obrábění skříní převodovek 

obdobného rázu, jak je tomu v případě skříně převodovky zmiňované v této práci. Zavedením 

nové technologie frézování skříní převodovek je požadováno zkrácení výrobního času součásti 

a celkového snížení počtu výrobních operací. S tím je spojen i požadavek snížení nároků  

na obsluhu stroje. Právě tento aspekt, umožňující snížení pracovních kapacit potřebných  

pro výrobu těchto dílců, je důvodem požadavku připojené automatizace ke stroji, která by měla 

výrazným podílem zkrátit a zjednodušit přípravné výrobní operace na stroji.  

S ohledem na složitost většiny skříní převodovek je nutnost pře-upínání daného dílce. Samotná 

změna pracovní polohy, včetně pře-upnutí neznamená výrazný problém a prodlevy pro výrobu, 

zejména díky dvou-paletovému výměnnému mechanismu na stroji HEC 800. Problém  

pro většinu skříní, plánovaných obrábět na nově zavedeném zařízení, v současnosti přestavuje 

operace na dalších pracovištích, nežli je HEC800. Přesun mezi jednotlivými pracovišti  

na výrobní hale je důvodem prodlevy, kterou je možno odstranit použitím moderního 

obráběcího centra.  

3.1 Ukazatelé ovlivňující výběr stroje 

Při koupi univerzálního obráběcího stroje, který je vhodný pro obrábění širšího portfolia 

obrobků ve společnosti, je vhodné brát v úvahu na začátku výběru mezi jednotlivými 

variantami jednoduché aspekty pro rozhodování a zúžení možností výběru stroje. V první řadě 

rozhoduje skutečnost, zda je daný stroj schopný obrobit součást, plánovanou vyrábět na daném 

stroji. Dále, jestli má dané řešení dostatečnou tuhost pro provedení potřebných pracovních 

úkonů, vhodné kinematické uspořádání pro plánované úkony a jestli je technologicky 

přizpůsobitelný pro společností další vyráběné součásti [11]. Při rozhodování o zavedení 

produktivní technologie, která je mnohokrát o několik řádu dražší, je dobré zpracovat studii 

výrobního plánu společnosti, zda je vůbec v budoucnu schopna naplnit stroj obrobky,  

ve kterých není vysoká hodinová sazba stroje kontraproduktivní a prodražující finální výrobní 

celek. 

Se základními požadavky při výběru stroje lze začít od majitele, ten požaduje levný, univerzální 

stroj s co možná nejmenší zastavěnou plochou. Pro finančního ředitele je kladen důraz na dobré 

platební podmínky pro přejímku stroje. Technologického oddělení se zaměřuje  

na jednoduchost tvorby a zavádění CNC programu, pokud možno editovatelném ve stejném 

řídicím systému stroje, jak je tomu v současném stavu ve výrobě, společně s možností využití 

současného nástrojového vybavení. Výrobní ředitel společnosti klade důraz na bezproblémový 

chod stroje, co možná nejspolehlivějšího s dobrou stálou výrobní přesností. Obsluha stroje 

požaduje intuitivní ovládání zařízení, i bez důkladného nastudování návodové dokumentace. 

Požadavky ukončuje údržba, která vyžaduje bezporuchový a bezúdržbový chod celého  

zařízení. [11] 

 

Z důvodu možnosti zvládnutí co největšího počtu operací na jedno upnutí, rovněž z důvodu 

mnoho-účelovosti nového zařízení, byla jako optimální varianta nově zakoupeného stroje 

zvolena technologie využívající pět řízených os. V situaci, kdy bude do provozu uvedeno 

zařízení s touto technologií, je možné na nově zakoupeném stroji, v případě nevytížených 

kapacit skříněmi převodovek, zhotovovat další výrobně obtížné dílce z portfolia společnosti.  

I na základě této možnosti musí stroj splňovat dané požadavky a zahrnovat přídavné opce, které 

připouští tuto alternativu výroby.  
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3.2 Obrábění na centrech s pěti řízenými osami 

Na základě možnosti provádění více druhů technologických operací dělíme CNC obráběcí 

stroje na [11]: 

- obráběcí centra, 

- multifunknční obráběcí centra, 

- semimultifunkční obráběcí centra.  

O obráběcím centru můžeme hovořit vždy, jedná-li se o stroj číslicově řízený, pracující 

v automatickém cyklu s možností provádět více druhů technologických operací a je vybaven 

automatickou výměnou nástrojů. Dále může být jeho součástí automatická výměna obrobků, 

vybavenost prvky diagnostiky a měření, společně s prvky umělé inteligence. [11] 

Podle druhu technologických operací je pro obráběcí centra charakteristické, že jedna ze dvou 

možných základních operací třískového obrábění dominuje. V případně pro obrábění skříní 

převodovek je dominantní operací frézování, tato centra jsou rovněž nazývána frézovací 

obráběcí centra. Tato centra se dále dělí dle situování nástroje v prostoru vůči obrobku na svislá 

a vodorovná obráběcí centra. [11] 

V případě multifunkčního obráběcího centru se jedná o koncepci konstrukčně odvozenou 

z obráběcího centra, disponující všemi jeho vlastnostmi. Rozdíly instalovaných výkonů  

pro soustružnické nebo frézovací operace jsou pro tuto koncepci CNC stroje výhodnější, jelikož 

výkonové rozdíly při obrábění mezi těmito dvěma technologiemi jsou zanedbatelné. 

Multifunkční obráběcí centra disponují taktéž vysokou adaptabilností kinematiky obrobku  

i nástroje, což úzce souvisí s možností prováděním technologických operací na jedno  

upnutí. [11] 

V případě výběru stroje můžeme uvažovat taktéž o semimultifunkčním obráběcím centru. Tato 

centra jsou spojována s variantou v rozmezí mezi obráběcími centry a multifunkčními 

obráběcími centry. V případě tohoto centra, u frézovací varianty stroje, je vložen  

do pohybových os stroje soustružnický stůl, přičemž výkonové rozdíly pro frézování  

a soustružení jsou přeci jenom znatelnější, nežli je tomu u multifunkčního obráběcího centra.  

3.2.1 Obráběcí centra s vodorovnou osou vřetena 

Při výběru stroje s vertikálním uspořádáním vřetene vůči obrobku v základní poloze lze hovořit 

o možných kombinacích kinematického řešení stupňů volnosti v obrobku a nástroji. Těchto 

kombinací lze nalézt až 24 [11]. Pro tento případ je vhodné omezit se na stroj, který je uvažován 

pro nákup do společnosti. 

Jedná se o stroj HEC 800 X5, jehož specifikace a podrobný popis bude rozepsán v následující 

podkapitole. Každý výrobce strojů a zařízení si dokáže sám obhájit přednosti použití jeho 

kinematiky stroje. Obecně ale pro vodorovné uspořádání vřetene ve stroji platí následující 

výhody. Složité obrobky jsou jednoduše obráběny z různých stran. Tuhost vřetene je obecně 

vyšší, toho je docíleno umístěním rámu, který umožňuje menší vyložení vřetene, ve srovnání 

se svislým provedením. Odvod třísek je v této variantě uspořádání stroje jednodušší. 

V neposlední řadě je možné zavedení automatizace výměny obrobku méně obtížné [11], díky 

pohyblivosti pracovního stolu je jednodušší najetí do výchozí polohy pro výměnu stolu ve stroji.  

Kinematika uspořádání vodorovného vřetene u obráběcího centra s pěti řízenými osami, jak je 

tomu i u uvažovaného stroje HEC 800 X5, je znázorněna na obr. 3.1. Jedná se o variantu se 

dvěma řízenými osami v nástroji a třemi v obrobku. 
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Obr. 3.1. Horizontální uspořádání stroje [11]. 

3.2.2 Obráběcí centrum se svislou osou vřetena 

Obráběcí centra s osou vřetena ve vertikálním směru se obecně vyrábějí s menší četností variant 

uspořádání „obrobek – nástroj.“ Důkazem tohoto tvrzení je, že z možných 24 variant 

uspořádání kinematiky stroje bylo doposud vyrobeno pouze 8 variant. Hlavním důvodem 

tohoto aspektu je vyloučení kombinací s pohybem obrobku v ose Z, což znamená ve směru 

pohybu do řezu [11]. I přes tuto skutečnost není nikde dáno, že stroje s vertikálním uspořádáním 

vřetena nemají své zastoupení ve výrobě. Jejich četnost je srovnatelná s horizontálním 

uspořádáním vřetene ve stroji. 

Mezi hlavní přednosti strojů se vřetenem o této orientaci můžeme uvádět možnost obrábění 

součástí u nichž převládá délka součásti nad ostatními rozměry. Pětiosé obrábění malých 

a středních součástí s vysokou efektivitou a rovněž efektivní obrábění hmotných součástí 

v provedení gantry (portálové) verze stroje. Ploché, deskovité součásti jsou obráběny výhodněji 

z důvodu snadnějšího upínání díky silám, působícím proti dosedací ploše. [11] 

Pro obráběcí centra se svislým vřetenem je několik kategorií, které rozlišují daný stroj dle 

charakteristiky uspořádání nosných částí stroje. Omezí-li se v tomto rozdělení na víceosé 

konstrukce, které jsou uvažovány pro nákup do společnosti, jedná se o víceosé konstrukce 

s pevným nebo pohyblivým stojanem. Dále pak víceosé konstrukce s ložem tvořící monoblok 

a obráběcí centra v provedení horního gantry, spodního gantry, nebo stroje s pohyblivým 

stolem. [11] 

V případě uvažovaného stroje Hermle C62 U MT se jedná o provedení horního gantry  

s výkyvným stolem. Kinematika uspořádání pracovního vřetena, které se pohybuje 

s jednostranným uložením na příčníku, pohybujícím se spodním uložením po stojenech, je vůči 

pracovnímu stolu znázorněna na obr. 3.2. Podrobný popis zmiňovaného stroje je uveden 

v kapitole 3.3. 
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Obr. 3.2. Vertikální uspořádání stroje [11]. 

3.3 Obráběcí centrum od společnosti Hermle  

Jedním z uvažovaných strojů pro samotnou výrobu součásti je stroj od společnosti Hermle. 

Jedná se o model obráběcího centra z řady HIGH PERFORMANCE LINE, označováno  

C62 U MT. Obráběcí centrum je znázorněno na obr. 3.3. 

Jedná se o vertikální obráběcí centrum s možností provádění soustružnických operací na stroji. 

Z tohoto důvodu lze obráběcí centrum označit za semimultifunkční, výkonové charakteristiky, 

zatížení stolu, rychlost polohování osy A, jsou při použití soustružnické opce lehce rozdílné než 

při frézovacích operacích na centru. Gantry konstrukce, respektive horní gantry, kdy oporu 

příčníku poskytují z jeho spodní části dva boční litinové stojany robustní konstrukce, umožňuje 

společně se smykadlem rozjezd nástroje ve třech osách X, Y a Z. Pracovní stůl stroje, ukotven 

ve stojanech obráběcího centra, poskytuje další dvě osy v procesu obrábění. Osu C, 

představující otáčení pracovního stolu kolem své osy, dále pak osu A, umožňující výkyv 

samotné kolébky kolem uložení stolu v litinovém stojanu stroje. Kinematika stroje je shodná, 

jak je znázorněno na obr. 3.3. Obráběcí centrum je vybaveno řídicím systémem  

Siemens 840 D sl. [12] 

 

 

Obr. 3.3. Hermle C62 U MT [13]. 

3.3.1 Specifikace vybavení základního stroje C 62 U MT 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, gantry konstrukce stroje umožňuje chod nástroje  

ve třech osách, nezávisle na obrobku. To umožňuje vyšší posuvové rychlosti v průběhu 

obrábění. Výrobcem garantované posuvy činí až 50 m/min. Konstrukce, využívající lože stroje 
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se stojany po jeho boku, není náročná na zástavbové rozměry stroje s tím, že veškeré pohony  

a vedení stroje jsou umístěny mimo pracovní oblast v samotném centru. 

Vedení ve stroji jsou valivá ve všech lineárních osách, odměřování v nich je zajištěno optickým 

systémem. Saně stroje, umožňující pohyb v ose Y, jsou uloženy jako dynamická traverza  

na třech vozících pohybující se po třech vedeních [12]. Pohyb v osách A, Y, Z je docílen 

tandemovým pohonem, ten je zajištěn střídavým servopohonem s předepjatými kuličkovými 

šrouby. Přívod maziva do vedení stroje zajišťuje centrální tukové mazání. 

V hlavním vřeteni stroje je umístěn asynchronní vodou chlazený motor s dutým hřídelem. Jeho 

parametry jsou zaneseny v tabulce parametrech stroje. Rozhraní ve vřeteni je HSK-T100, 

umožňující automatickou výměnu nástroje metodou pick-up z kruhového zásobníku, který je 

součástí základní výbavy stroje. Informace o dalších parametrech stroje jsou uvedeny  

v příloze 1. 

3.3.2 Opce zařazené do vybavení stoje Hermle C 62 U MT 

Ve výrobních plánech společnosti je uvažováno s nárůstem zakázek rozměrných dílců 

rotačního charakteru. I když jsou ve společnosti umístěny karusely, výhledově se soustružnická 

opce v tomto stroji jeví jako využitelná. Naklápěcí otočný stůl, uložený v bočních stěnách lože 

stroje je naklápěn tandemovým pohonem v ose A. Stůl umožňuje pro soustružnické operace 

upnout obrobek o hmotnosti až 1 500 kg a dokáže vyvinout otáčky 400 za minutu. Pro frézovací 

operace je pak možnost zatížení stolu obrobkem o hmotnosti 2 500 kg a frekvencí otáček v ose 

C 30 za minutu. [12] 

Se soustružnickou opcí ve stroji je spojena nutnost použití deskového dopravníku. Ten je 

schopen odvádět třísky dlouhého charakteru, vznikající při soustružnické operaci. 

Z důvodu použití soustružnicko-frézovací verze obráběcího centra je ve stroji implementováno 

nástrojové vřeteno s rozhraním HSK-T100, namísto vřetena HSK-A100, používaného v čistě 

frézovacích centrech. Při výměně nástroje metodou pick-up dochází před založením  

do zásobníku nástrojů k přívodu impulsu vzduchu, odstraňující možné nečistoty vzniklé  

při obrábění. Tento impulz zamezuje znečištění části stroje, sloužící pro uskladnění nástrojů. 

Zásobník nástrojů je opčně rozšířen až na 260 nástrojových míst. Taková kapacita v řetězovém 

dopravníku nástrojů je důležitá pro chod stroje v automatickém cyklu, kdy v případě opotřebení 

používaného nástroje, detekováno technologií BLUM LC52 DIGILOG, dochází k zařazení tzv. 

sesterského nástroje, určeného pro stejnou činnost. [12] 

Technologie BLUM LC 52 umožňuje měření všech typů materiálů a řezných nástrojů. Detekuje 

geometrické změny na nástroji, jako je opotřebení ostří. Rozpozná rovněž například odchylky 

obvodového házení, způsobené nesprávným upnutím nástroje, či detekuje lom nástroje.  

Pro rotační nástroje zajišťuje měření laserová optika, zaručující opakovanou přesnost v rozsahu 

nanometrů. Samotná optika je vybavena silným proudem uzavíracího vzduchu, proudícího 

kolem optiky pro její ochranu. Pro nerotační nástroje ve stroji, tj. soustružnické nástroje, je 

použito měření pomocí 3D dotykové sondy [14], umístěné pod laserovou optikou, jak je 

znázorněno na obr. 3.4. Na základě změřených hodnot touto technologií jsou při zakládání 

nástroje do zásobníku upraveny korekce nástroje, používané při jeho dalším použití. 
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Obr. 3.4. BLUM LC 52 [14]. 

Pro některé výrobce nástrojů, požadující obrábění některých materiálů bez použití procesních 

kapalin pouze s přívodem vzduchu do místa řezu, je nutné do vybavení stroje zahrnout přívod 

vzduchu středem vřetene. Pro obrábění obrobků z litiny je tato strategie obrábění využívána. 

Dalším aspektem, který je vhodné uvést, jelikož hrál výraznou roli ve výběru stroje, je systém 

preventivní údržby stroje, nabízený společností. Součástí přídavné opce je tzv. Hermle WDS 

produkt, sloužící k nepřetržitému sledování stavu stroje. Zaměřuje se na vytíženost os, tlaky  

a teploty v inkriminovaných místech, hodnoty vibrací ve vřeteni a další aspekty, napovídající 

současnému stavu stroje. Tím je předcházeno neplánovaným prostojům, způsobených 

zanedbanou údržbou stroje za chodu. [12] 

3.3.3 Automatizace ke stroji Hermle C 62 U MT 

Jak již bylo zmíněno na začátku kapitoly, součástí výbavy stroje je systém umožňující 

automatickou výměnu palet. Tato přídavná opce, dodávaná ke stroji, je zvolena jakožto nutnost 

vybavení stroje v současných trendech obrábění pro středně až velkosériovou výrobu. 

Automatická výměna obrobku je obecně zaváděna ke stroji pro možnost práce stroje 

v automatickém provozu. Tím je docíleno navýšení produktivity práce a minimalizace 

vedlejších časů obrábění, ušetřených v upínání obrobků v mezičase chodu stroje. V neposlední 

řadě je rovněž navýšena bezpečnost obsluhy [15]. Pro případ stroje v uvažované společnosti je 

tato koncepce zavedení automatizace myšlena zejména pro hrubovací operace na skříních 

převodovek. Tyto operace je možno ponechat v automatickém chodu stroje bez permanentního 

dohledu obsluhy, jakož je tomu u operací dokončovacích. I v tomto případě je nutno zmínit, že 

obsluha stroje musí být přítomna poblíž pracoviště pro případ nutnosti výměny nástroje, nebo 

úpravy technologie. Tento dozor ale nemusí být stálý, a tudíž je obsluha schopna kontrolovat 

například tři pracoviště se zavedenou automatizací. 

Ke stroji Hermle C 62 U MT je implementována technologie automatické výměny palet přímo 

od výrobce, tj od společnosti Hermle. Tento systém je zobrazen na obr. 3.5. Tato koncepce  

pro 5 možných palet ve stroji bude v našem případě rozšířena o stavebnicový systém dalších  

4 palet, které navýší počet množství palet v systému až na devět pozic. Osm v samotném 

zakladači a stroji, jedna paleta bude umístěna na stanovišti upínání obrobku (na obr. 3.5. vpravo 

dole). Na toto pracoviště je samozřejmě možné, založit obrobek pomocí jeřábu.  

Paletový vozík, pohybující se na lineárním vedení vedoucím k pracovnímu prostoru stroje, je 

otočný kolem své osy. Na otočném mechanismu je umístěno další lineární vedení, které 

umožňuje dosažení polohy pro výměnu dílce v kterémkoliv místě mechanismu. Pro upnutí 

samotné palety ve stroji, pomocí mechanismu nulových bodů, je nutná možnost pohybu vozíku 

v ose kolmé na pracovní stůl stroje. Pohyb v tomto směru je rovněž potřebný kvůli uskladnění 

palet ve dvou úrovních zásobníku. Díky druhému lineárnímu vedení, umístěného na otočném 
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mechanismu, může být mezi strojem a výměníkem palet dostatečné místo, pro případnou ruční 

obsluhu stroje. 

Samotná automatizace neomezuje parametry stroje. Je zachována maximální hmotnost palety 

2 500 kg pro frézování, v případě soustružení je to 1 500 kg. Pořadí práce je řízeno pomocí 

kontrolního systému HACS, dodávaným výrobcem. Úprava stroje pro automatizaci spočívá 

v zavedení automatického otevírání dveří kabiny a rozšíření hydraulického a pneumatického 

vedení do stolu stroje. Toto vedení zaručuje upnutí palety ve stroji pomocí čtyřech čepů  

na systému nulových bodů. Správné dosednutí palety je kontrolováno pomocí těsnosti 

pneumatických ventilů, v případě netěsnosti vzniklé při špatném dosednutí palety je práce  

na stroji přerušena. [13] 

 

 

Obr. 3.5. Systém pro výměnu palet Hermle [13]. 

3.4 Obráběcí centrum od společnosti Heckert 

Druhým strojem, uvažovaným pro výrobu skříní převodovek ve společnosti, je stroj současné 

značky používané ve společnosti, kterou jest Heckert. Vyhovující stroj z portfolia společnosti 

Heckert je model HEC 800 X5. Obráběcí centrum je znázorněno na obr. 3.6. 

 

 

Obr. 3.6 HEC 800 X5 [16]. 
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Hlavním rozdílem oproti předem zmiňovanému centru je uspořádání stroje. V tomto případě se 

jedná rovněž o semimultifunkční obráběcí centrum, umožňující frézovací a soustružnické 

operace, primární činností tohoto centra je frézování, tak jak tomu bylo u stroje v kapitole 3.3. 

U tohoto typu obráběcího centra je vřeteno stroje v horizontální pozici, umožňující lineární 

pohyb nástroje ve dvou osách X a Y. Zbylé tři osy pro řízené pětiosé obrábění jsou součástí 

pohybu obrobku. Jedná se o lineární pohyb směrem ke vřeteni stroje v ose Z, dále pak dvě osy 

rotace B a naklápění obrobku v kolíbce stroje, osa A [16]. Uspořádání stroje s popisem 

jednotlivých os je znázorněno na obr. 3.7. 

 

 
Obr. 3.7. Kinematika stroje HEC 800 X5 [16]. 

3.4.1 Specifikace základního vybavení stroje HEC 800 X5 MT 

U konstrukce tohoto typu, tj konstrukce s pohyblivým stojanem je nástroj veden ve dvou 

lineárních osách Y, X, přičemž dynamika pohybu nástroje je v tomto případě dána hodnotou 

zrychlení 7 m·s-2 [16], což je hodnota vyšší o 1 m·s-2 oproti stroji s vřetenem vertikálním. 

Posuvy a zrychlení jsou ale nižší v ose Z, jelikož je zde pohybováno s celým obrobkem, který 

může dosáhnout hmotnosti až 1 200 kg. Rozjezdy jednotlivých os jsou společně s dalšími 

parametry stroje umístěny v příloze 1. 

Stroj HEC 800 X5 je již v základu vybaven dvou-paletovým otočným systémem, který 

umožňuje v čase 22 s vyměnit paletu s obrobkem pro další práci na stroji. Tento systém je 

umístěn v odděleném prostoru stroje pro zakládání palet a je výhodou v případě možného 

zavádění automatizace.  

Vřeteno stroje disponuje taktéž rozhraním HSK-A100 a jeho parametry jsou vyneseny v příloze 

1. Již v základu je vybaveno přívodem procesních kapalin, či vzduchu jeho středem. Rozhraní 

HSK umožňuje rychlou výměnu nástroje technologií pick-up za 7,7 s ze zásobníku nástrojů, 

který činí v základu stroje 40 pozic. [17] 

Stroj HEC 800 X5 MT je vybaven řídicím systémem od společnosti Siemens, shodným jako  

u stroje od Hermle, Sinumerik 840 D sl. 

3.4.2 Opce zařazené do vybavení stoje HEC 800 X5 MT 

Na základě požadavků, které již byly zmíněny u stroje Hermle, byla do vybavení stroje přidána 

soustružnická opce, umožňující soustružit dílce o hmotnosti 1 200 kg při hodnotě 500 otáček 

za minutu pracovního stolu. Nutno podotknout, že 100 % zatížení, tj. výkonem 52 kW, 

otáčkami soustružnického stolu přesahujícími hodnotu 200 za minutu, nesmí trvat déle než  

30 minut v cyklu [17]. S touto opcí je spojena kontrola nevyváženosti palety ve stroji, rovněž 

tak kontrola správného dosednutí, které je již v základu stroje. 
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Pro navýšení možného výkonu stroje bylo zahrnuto do výbavy stroje výkonnější vřeteno, 

umožňující frézovat s otáčkami až 7 500 za minutu o výkonu 48 kW při 100% zátěži 

charakteristiky vřetene S3 [17]. Rozhraní ve vřeteni je kvůli soustružnické opci  

HSK-T100, pro možnost použití a výměny soustružnických nástrojů. Veškeré nástroje jsou 

odebírány z navýšené kapacity zásobníku na 270 nástrojů. Dalších 15 pozic v zásobníku je 

vyhrazeno pro dlouhé nástroje, delší jak 450 mm, ty jsou používány pro dlouhé vývrty ve skříni 

převodovky. Z důvodu mohutných nástrojů je zavedena technologie, umožňující jejich 

výměnu. Robustnější pick-up technologie pro nástroje o hmotnosti až 50 kg prodlouží čas 

samotné výměny, pro možnost použití těchto nástrojů je ale nezbytná. 

Výrobce nabízí navýšení pojezdu v ose Y. K této implementaci bylo rozhodnuto pro možnost 

většího dosahu nástroje ve směru výšky skříně. Tato skutečnost může být vhodná zejména  

při podložení skříně převodovky nad pracovní stůl stroje, z důvodu omezeného upínacího 

prostoru kolébkou. Pomocí vyložení obrobku nad kolébku stroje nedochází ke kolizi obrobku 

s rámem, pojezd v ose Y by tím byl zkrácen. 

V základu stroje je systém IPS, umožňující sledovat stav stroje za jeho chodu. Zaměřuje se 

zejména na nevyváženosti vřetene, stav ložisek v dynamicky zatěžovaných místech či vzniku 

vibrací způsobených pojezdem stroje [17]. Tento systém preventivní údržby je v opci rozšířen 

o monitorovací systém zátěže vřetene stroje. Zamezuje přetěžování vřetene nad jeho povolené 

limity. Rozšíření systému IPS poskytuje informace o silovém zatížení jednotlivých lineárních 

os stroje. 

Při založení nástroje do zásobníku dochází k ověření opotřebení nástroje, tak jak tomu bylo 

v případě druhého stroje, případně úpravě korekcí nástroje. Součástí tohoto měřícího systému, 

dodávaného výrobcem stroje, je i kontrola nástroje vůči trhlinám [17]. Nástroje, které by 

obsahovaly defekty vzniklé při předchozích operacích obrábění, jsou vyřazeny a tím je 

zabráněno poškození obrobku v dalších operacích obrábění automatického cyklu stroje.  

3.4.3 Automatizace ke stroji HEC 800 X5 MT 

Ze stejného důvodu, jak tomu bylo popsáno u stroje Hermle C62 U MT, je ke stroji HEC 800 

X5 MT požadována automatická výměna palet s obrobky. Ke stroji je dodáváno řešení 

automatizace od společnosti Erowa. Konkrétně se jedná o model nesoucí označení LoadMaster 

Compact 1400. 

V zásobníku je umístěno 9 pozic pro palety ve třech úrovních. Výměnných palet o rozměrech 

800 mm x 1 000 mm může být v systému umístěných celkově 10, jedna z nich je umístěna  

na stanovišti zakládání obrobku. Zakladač, pohybující se v systému po lineárním vedení je 

otočný kolem své osy, tím je schopen manipulovat s paletami založenými v regálech, stroji, 

nebo na pracovišti upínání nebo odebírání dílce. [17] 

V tomto provedení automatizace je tzv. čas „chip to chip time“ (čas od ukončení obráběcí 

operace na dílci do začátku dalšího obrábění) výměny palety pro další práci na stroji kratší,  

a to díky dvou paletovému systému ve stroji HEC 800. Manipulátor v systému Erowa pouze 

připraví paletu na místo s otočným výměnným mechanismem ve stroji, poté jen odejme paletu 

s hotovým dílcem a založí jej na určenou pozici. Nedochází tedy k prodlevě pozastavením 

činnosti stroje, kdy manipulační vozík musí zasahovat přímo do pracovního prostoru stroje, jak 

tomu bylo u stroje Hermle.  
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3.5 Výběr nové technologie 

Do samotného porovnání nově zaváděných technologií budou zahrnuty obě varianty obráběcích 

center. V závěrečném zhodnocení této práce budou zahrnuty aspekty, které vedly k samotnému 

výběru dané varianty stroje. 

Automatická výměna obrobku bude zahrnuta ve výběru nové technologie. Rovněž tak přídavné 

opce, které byly vybrány jako výhodné pro používání se strojem ve společnosti. Parametry obou 

uvažovaných strojů, jsou uvedeny v tabulkovém srovnání uvedeném se v příloze 1. 
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Nová technologie výroby, skládající se ze třech pod celků výroby, vychází z provedených 

časových studií výrobců strojů na reprezentativních obrobcích a ze současných poznatků, 

kterými disponují pracovníci společnosti. Výrobu dílců skříní převodovek provádějí 

dennodenně, z toho důvodu jsou technologické procesy v již ověřených postupech na kvalitní 

technologické úrovni. Jejich připomínky k nově zaváděné technologii byly zpracovány  

a jednotlivé kroky byly na základě jejich připomínek modifikovány. 

4.1 Upnutí dílce na pracovním stole stroje 

Při tvorbě přípravku, sloužícímu k upnutí dílce na stroji, je vycházeno ze současných způsobů 

upínání, jak bylo rozebráno v kapitole číslo dva. Při upínání samotných podskupin skříně 

převodovky, tj. její horní a dolní poloviny skříně, je situace jednodušší z hlediska potřebného 

prostoru zabraném ve stroji samotným obrobkem. Optimalizace upnutí spočívá v zásadě 

dosažením přístupu ke všem obráběným plochám v dané operaci, která musí být zhotovena  

na jedno upnutí obrobku bez jeho pře-upínání. Problematičtější celek pro obrábění je sestava 

horní a dolní poloviny skříně. Zde je problém dosáhnout upnutí dílce, nekolidující s vnitřním 

pracovním prostorem stroje, zejména při otáčení obrobku v kolébce umístěné v rámu stroje. 

Problém vychází z výšky samotného obrobku. Tento aspekt je zohledňován primárně u stroje 

společnosti HERMLE. Dalším problémem, vznikajícím při samotném obrábění, jsou vibrace 

rezonující celým obrobkem. Vznikající chvění, rezonující v tenkostěnném odlitku, vede 

k horším vlastnostem obrobené plochy, vedoucí až ke zmetkovitosti celé součásti z důvodu 

nedodržených geometrických tolerancí. Přípravek musí být navržen tak, aby riziko vzniku 

těchto vibrací bylo co nejnižší. 

4.1.1 Přípravky ve strojní výrobě 

S přípravky se setkáváme ve všech druzích výroby, jedná-li se o výrobu kusovou, sériovou, 

nebo hromadnou. Tyto pomocné součásti pro technologické operace tvoří důležitý podíl 

produktivní výroby.  

Upnutí obrobku na stroji musí být takové, aby směrem k nástroji zachovával správnou polohu 

pro obrábění, která se při působení řezných sil nesmí v žádném případě měnit. Obecně lze  

o přípravku hovořit, jako o pomocném zařízení určeném k jednoznačnému ustavení  

a k pevnému uchycení součástí při jejich obrábění. Dále k vzájemnému přidržení součásti při 

jejím sestavování ve funkční celek, případně ještě ke správnému vedení nástroje [18].  

Pro potřebu obrábění skříně převodovky se jedná o její ustavení a pevnému uchycení při 

obráběcích procesech. Manipulace s jednotlivými dílci je řešena pracovníky montáže, ti se řídí 

pracovními postupy, normami a využívají přípravky pro montážní operace.  

Uvažuje-li se rozdělení přípravků podle použitelnosti, můžeme hovořit o přípravcích  

pro univerzální použití, které umožňují upínání obroků téhož typu o různých velikostech  

a tvarů, kdy pro každý typ lze v přípravku zaměnit doplněk umožňující upnout daný typ dílu. 

Dále se jedná o přípravky skupinové. U tohoto typu přípravků je celý přípravek, nebo jeho část 

společná pro celou skupinu obrobků. Neměnné komponenty přípravku jsou z pravidla části jako 

těleso přípravku, upínací mechanismus a jeho silová jednotka Vyměnitelné jednotky těchto 

typů přípravků jsou zejména ustavovací a vodící elementy přípravku, v některých případech  

i elementy vyměnitelné. Další kategorií jsou přípravky stavebnicové, skládající se 

z typizovaných dílů. Posledním druhem jsou přípravky speciální, jejichž použití je pouze pro 

jeden typ obrobku při dané operaci [18]. V případě přípravku pro obrábění skříně převodovky 

můžeme hovořit o přípravcích skupinových. Základní deska a jednotlivé elementy mohou být 

použity i pro ostatní skříně převodovek kolejových vozidel, produkující se ve společnosti.  
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Na základě výšky skříně a polohy referenčních bodů pro obrábění lze přípravek modifikovat 

pro obrobek obdobného rázu, obrábějící se rovněž na stejném obráběcím centru. 

4.1.2 Přípravek pro upnutí dolní poloviny skříně převodovky 

Dolní polovina skříně převodovky je ustavena na pracovním stole stroje pomocí přípravku, 

který je sestaven na upínací desce před samotným upnutím desky na pracovní stůl. Samotná 

deska je na stole vystředěna středícím čepem o průměru 30 mm ve stole, který je nalisován 

v desce přípravku. Upevněna je rovněž pomocí osmi šroubů M20, které zajistí bezpečnou 

aretaci polohy. Ustavení obrobku v přípravku, je znázorněno na obr. 4.1.  

 

Obr. 4.1. Návrh přípravku pro dolní polovinu. 

 

Vyložení dílce do výšky, umožňující nekolidující stav s výsuvnou pinolou stroje, je zajištěno 

pomocí kostek, zajišťujících upevnění různých dorazů pro případné upínání obdobných skříní 

převodovek na stroji. Skříň je podepřena na referenčních bodech pro obrábění pomocí 

stavitelných podpěr, upevněných v samotných kostkách. Tyto stavitelné podpěry umožní 

vyrovnání obrobku do roviny před obráběcím procesem. Na obr. 4.2 je obrobek znázorněn 

v průhledném zobrazení, kdy je možné registrovat rovněž dorazy aretující samotný obrobek 

v referenční pozici.  

 

Obr. 4.2. Návrh přípravku pro dolní polovinu s obrysem obrobku. 

Upínací síla, působící shora na samotný obrobek, je dosažena upínkami. Jedna z upínek je 

umístěna skrz malý vývrt skříně, což zajišťuje bezpečné uchycení v pravé části obrobku. Tento 

způsob upnutí ale zároveň požaduje nasouvání dílce do přípravku shora, tak aby tyč uchycená 

v základní desce procházela samotným vývrtem ve skříni. Zbylé dvě upínky jsou realizovány 
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stavebnicovým systémem upínání. Stavebnicový systém poskytuje rychlou možnost upínání 

obrobku se stavitelnou výškou upínacího mechanismu, pomocí variabilních rozměrů 

jednotlivých středních elementů celého upínacího systému. Upnutí tímto typem upínek je 

rychlé a pomocí dotažení jednoho šroubu dokáže zařízení vyvinou upínací sílu až  

45 kN. Zároveň se jedná o prostorově malé zařízení s nízkou hmotností, které nezabírá zbytečný 

prostor pracovního prostoru [19]. Samotné zařízení od společnosti AMF je zobrazeno  

na obr. 4.3. 

 

Obr. 4.3. Kostkový stavebnicový systém od spol. AMF [19]. 

Poloha skříně je určena pomocí dorazů. Dva dorazy, umístěné na kostkách, zajišťují polohu 

skříně oporou mezi rozměrově danými nálitky. Dosednutí těchto dorazů na límec dělící roviny 

skříně je podpořeno stavitelným šroubem umístěným v poloze osy hlavního vývrtu. V bočním 

směru je poloha skříně zajištěna válcovým dorazem, dosedajícím na rovnou plochu polotovaru 

odlitku. V zadní části odlitku je umístěn stavitelný tlačný šroub s koncovkou, který rovněž 

zamezuje pohybu polotovaru v bočním směru a zabraňuje možnému chvění, vznikajícímu při 

samotném procesu obrábění. 

4.1.3 Přípravek pro upnutí horní poloviny skříně převodovky 

Horní polovina skříně převodovky je upnuta obdobným způsobem, jako v předchozím případě 

dolní poloviny skříně. Deska, tvořící základ a umožňující demontáž přípravku jako celku, je 

upevněna pomocí šroubů na pracovním stole a vystředěna pomocí čepu na středu pracovního 

stolu stroje. Jednotlivé kostky, poskytují oporu odlitku na jeho referenčních nálitcích. 

Respektive oporu na nálitcích poskytují dorazy a stavěcí šrouby, upevněné na těchto kostkách. 

Přípravek pro horní polovinu skříně převodovky je s upevněnou skříní znázorněn na obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4. Návrh přípravku pro horní polovinu. 

V předešlé verzi upínacího přípravku nebylo možné zhotovit veškeré otvory pro šrouby v dělící 

rovině horní poloviny skříně převodovky. Proto bylo nutné modifikovat dorazy tak, aby bylo 

možné použití technologie zpětného zahloubení, aniž by došlo ke kolizi nástroje s přípravkem. 
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Samotné řešení upnutí skříně je lépe viditelné na obr. 4.5., kde je polotovar odlitku znázorněn 

průhlednou barvou.  

 

Obr. 4.5. Návrh přípravku pro horní polovinu s obrysem obrobku. 

Na přípravkové desce je kromě kostek upevněn střední podpěrný díl, který zajišťuje oporu 

skříně v její střední části. Na tomto díle je rovněž umístěna upínka, dotlačující samotnou skříň 

ke kuželovému dorazu ve velkém vývrtu skříně, v něm v této operaci nedochází k obráběcí 

operaci, proto není nutné nechat tento povrch volný a lze jej využit pro podporu při upínání. 

Přítlačná síla na horních plochu polotovaru je zajištěna stavebnicovým systémem upínání, jak 

tomu bylo v případě upnutí dolní poloviny skříně převodovky. Tyto dva stavebnicové bloky 

jsou umístěny v takové pozici, aby umožnili vývrty na druhé straně skříně, nežli je realizováno 

obrábění v dělící rovině.  

Sestavování jednotlivých dílů přípravku je opět zamýšleno tak, aby při zavedení konstrukční 

změny na samotné skříni, případně zavedení nového obdobného typu skříně převodovky, bylo 

umožněno pomocí kolíků a šroubů vyměnit či přestavit dorazové a upínací prvky, a umožnit 

tak použití velké části dílů přípravku. Univerzálnost přípravku je vhodná pro středně sériovou 

výrobu. V tomto případě přináší univerzálnější řešení úsporu na přípravkovém vybavení, 

spojenou s nižšími požadavky na skladovací prostory pro speciálních zařízení.  

Přípravek pro upnutí sestavy skříně převodovky 

Po obrobení spodní a horní poloviny skříně převodovky je na přidruženém pracovišti ruční 

úpravy a montáže smontována horní a dolní polovina skříně převodovky. Jedná se o operaci, 

kdy jsou dělící roviny obou skříní smontovány šestnácti šrouby M12 a čtyřmi šrouby M20. 

V takto smontovaném stavu je skříň upevněna na přípravek, který je znázorněn na obr. 4.6. 

 

Obr. 4.6. Návrh přípravku pro sestavu obrobení. 
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Smontovaná sestava skříně převodovky je nasunuta do rámu, kdy při dosednutí na kostky 

obrobenými plochami, sloužící jako technologické základny, je její poloha určena pomocí 

kolíků. Otvory pro tyto kolíky jsou vyvrtány v operaci při obrábění dolní poloviny skříně a jsou 

situovány do kříže přes osu hlavního vývrtu sestavy. Po takto aretované pozici celku, je součást 

upnuta pomocí dvou šroubů M20 na kostce v přední části celku, tj u nosu skříně převodovky. 

V zadní části skříně je dotlačení na upínací blok s kolíkem zajištěno dvěma upínkami. Styčné 

plochy upínek jsou upravené pro danou aplikaci tak, aby úhel na dosedací části upínky byl 

shodný s úhlem dělící roviny sestavy skříně převodovky. Hodnota úhlu dělící roviny s deskou 

přípravku činí 33°, rovněž taková hodnota úhlu s deskou přípravku činí pro dosedací plochu 

upínky. Další úpravou dosedací plochy upínek je vybrání pro hlavu šroubu v dělící rovině. Aby 

plocha upínky mohla bezpečně dosednout na límec dělící roviny skříně, vybrání zaručuje 

zasunutí hlavy šroubu do upínky a zároveň zabraňuje skluzu upínky po ploše na límci 

převodovky. Dosednutí upínek je lépe vidět na obr. 4.7., kdy je samotná skříň znázorněna 

průhledně.  

 

 

Obr. 4.7. Návrh přípravku pro sestavu obrobení s obrysem obrobku. 

Ve spodní desce, která je vystředěna na pracovním stole pomocí válcového čepu, je kromě 

upínacích kostek umístěna deska, ve které se nacházejí dorazové šrouby s výměnou stykovou 

dosedací plochou. Ty slouží jako prevence proti schvění dílce při obráběcím procesu, jejich 

poloha je ustavena do kontaktu s obrobkem po samotném upnutí dílce na kostky.  

Obdobnou úlohu při procesu obrábění plní rám, obsahující tyto dorazové šrouby v jeho horní 

části. Výrobci strojů zahrnuli do svých časových studií tento prvek, poskytující oporu  

a prevenci proti chvění horní části odlitku. Horní část rámu je demontována při ustavování dílce 

do přípravku, její poloha je následně po ustavení dílce zajištěna pomocí kolíků a šroubů. 

 

Pro veškeré ustavovací operace do přípravků je použito referenční místo pro zakládání obrobků 

systémů pro automatizaci. Po upnutí dílce na paletu s přípravkem je součást založena  

do zásobníku palet, kde je pomocí softwaru řízení práce na pracovišti určen pořadník  

pro provedení operací na tomto dílci na daném stroji. Rovněž tak demontáž dílců, po proběhlých 

procesech obrábění je realizována v místě k tomu určeném u daného systému automatizace.  

Po operacích na horní a dolní polovině skříně jsou tyto součásti ponechány u pracoviště pěti 

osého obráběcího centra pro následnou montáž sestavy celku. Kdežto po demontáži hotového 

obrobku sestavy skříně převodovky je součást demontována a transportována do meziskladu, 

odkud je následně převezena na pracoviště montáže. 
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4.2 Nástroje pro obrobení horní poloviny skříně převodovky 

Nástrojové řešení pro tuto výrobní etapu byly primárně vybírány od společnosti SECO, která 

se již od roku 1873 zabývá vývojem a výrobou nástrojů pro operace obrábění. I proto jsou řezné 

nástroje, uváděné touto společností na trh, řazeny do produktivní výroby v různých 

společnostech, zabývající se obráběním. Nástroje od této společnosti jsou nadále uvažovány  

i v dalších podkapitolách, zabývajících se výběrem řezných nástrojů pro jednotlivé operace.  

Při samotném výběru nástroje je kladen důraz na možnost jeho použití v i v dalších operacích, 

čímž je docíleno úspory místa v zásobníku nástrojů. 

Upínací systémy nástrojů pro jednotlivé operace jsou voleny s ohledem na rozhraní ve vřeteni 

obou uvažovaných strojů, kterým je HSK-A100. Rovněž je kontrolována kolize nástroje a jeho 

upínače s částmi obrobku a upnutí pomocí přípravku.  

4.2.1 Nástroje pro obrábění v dělící rovině 

Prvním pracovním úkonem je hrubování dělící roviny horní poloviny skříně převodovky.  

Pro operaci hrubování čela roviny byla zvolena fréza z řady QUATTROMILL®. Konkrétně se 

jedná o řadu Double QUATTROMILL®, vyznačující se možností obrábění osmi řeznými 

hranami na každé břitové destičce, což vede ke snížení nákladů procesu obrábění. Tato řada 

nástrojů je určena pro hrubovací a polo-dokončovací operace a umožňuje dosahovat vysokých 

hloubek řezu, což vede k plnému využití potenciálu daného obráběcího stroje. Geometrie 

břitových destiček Double Quattromill TM 22 je vyvinuta tak, aby se při samotném procesu 

obrábění snížily řezné síly a odběr energie obráběcího stroje, čímž je posílena stabilita obrobku. 

Problémům s řeznými silami je u těchto nástrojů předcházeno vysoce pozitivními axiálními 

úhly čela, které zaručují dobrou řezivost nástroje a rovněž prodlužují jeho životnost [20]. 

Dokonalý odvod třísek a odolnost nástroje proti abrazivním účinkům odcházejících třísek 

z místa řezu je zajištěna díky patentované povrchové úpravě v zubových mezerách těla nástroje. 

Pomocí tohoto nástroje je dělící rovina hrubována na jeden záběr s axiální hloubkou řezu 4 mm. 

Šířka límce dělící roviny, od kterého se odvíjí boční krok záběru frézy, dosahuje v nejširším 

místě hodnotu 75 mm. Od tohoto parametru se odvíjí i následující řezné podmínky zvolené  

pro tento nástroj. Jelikož se jedná o materiál EN-GJS 500-7, není v tomto případě použito 

chladicí medium a je obráběno za sucha. Konstrukční a technologické informace k nástroji, 

použitém v této operaci, jsou uvedeny v tab. 4.1. Pro názornost je fréza z řady Double 

Quatromill znázorněna na obr. 4.8., kde je dobře viditelná povrchová úprava jednotlivých 

zubových mezer frézy. 

 

 

Obr. 4.8. Čelní fréza Double Quatromill [20]. 
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Tab. 4.1. Parametry čelní frézy pro hrubování [21]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje čelní fréza  ap [mm] 4 

Katalogové označení R220.54-0100-14-7A  fz [mm·zub] 0,32 

Řezný průměr 100 mm  n [min-1] 555 

Max. řezný průměr 115 mm  vc [m·min] 190 

Max. hl. řezu v bočním posuvu 6 mm  ae [mm] 75 

Počet zubů 7  Počet záběrů [-] 1 

Průměr spojovacího otvoru 32 mm  Procesní kapalina ne 
 

Parametry výměnných břitových destiček s osmi řeznými hranami, jsou uvedeny v tab. 4.2. 

Jedná se o destičku řady Double Quattromill, která je povlakována technologií PVD povlakem 

MK2050, který je vyvinut pro obrábění litiny se zvýšenou integritou řezné hrany [21]. Tento 

povlak umožňuje použití řezné kapaliny, či nikoliv. V našem případě dochází k vynechání 

použití procesní kapaliny.  

 

Tab. 4.2. VBD pro čelní hrubovací frézu [21] [22]. 

 
 

Parametr destičky  

Označení VBD dle SECO SNMX1407ANTR-M16 MK2050 

Průměr vepsané kružnice 14 mm 

Tloušťka destičky 6,59 mm 

Délka hladící plošky břitu 1,5 mm 

Poloměr zaoblení rohů 1 mm 

Úhel čela 17° 

Povlak MK2050 

 

Rovněž tak je znázorněn upínací systém nástroje, ten je volen s ohledem na průměr spojovacího 

otvoru pro trn a rozhraní ve vřeteni stroje. Systém pro upnutí nástroje je vybrán od společnosti 

Seco. V tomto případě nedochází ke kolizi s upínacím systémem a vnitřním prostorem stroje, 

proto je volena co nejkratší možná varianta držáku frézy. Upínací systém je znázorněn a popsán 

v tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3. Parametry nástrčného držáku frézy [23]. 

 
 

Parametr držáku nástroje  

Označení dle SECO HSKA100-SM32-100-L1 

Průměr těla nástroje 78 mm 

Průměr otvoru pro trn 32 

Připojení strana stroje HSK-A100 

Funkční délka 100 mm 

Celková délka 174 mm 

Čistá hmotnost 4,872 kg 

 

Po dokončení hrubovacích operací v dělicí rovině skříně převodovky následuje její dokončení 

Pro tuto operaci je zvolen nástroj z řady Double Octomill. Tato řada nástrojů od společnosti 

Seco je určena pro lehké hrubovací a dokončovací operace. Oboustranné břitové destičky  
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s 16 řeznými hranami umožňují vysoký řezný výkon s hospodárným provozem při obráběcím 

procesu. Samotné tělo nástroje frézy je povrchově kalené a povlakované, což vede k jeho 

dlouhé životnosti a odolnosti vůči abrazivnímu a adheznímu chování odletujících třísek [24]. 

Pro dokončovací operace byla zvolena fréza s jemnější roztečí zubů: Její konstrukční parametry 

a parametry technologického procesu jsou znázorněny v tab. 4.4. Tělo frézy je znázorněno  

na obr. 4.9. 

 

 
Obr. 4.9. Fréza Double Octomill pro dokončovací operace [24]. 

 

Tab. 4.4. Parametry čelní frézy R220.48 [21]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje čelní fréza  ap [mm] 1 

Katalogové označení R220.48-0100-09-12M  fz [mm·zub] 0,3 

Řezný průměr 100  n [min-1] 796 

Max. řezný průměr 115  vc [m·min] 250 

Max. hl. řezu v bočním posuvu 6  ae [mm] 75 

Počet zubů 12  Počet záběrů [-] 1 

Průměr spojovacího otvoru 77  Procesní kapalina ne 

 

Výměnné břitové destičky, povlakované technologií PVD s povlakem MK2050, jsou 

v samotném těle frézy upnuty pomocí klínu. Jedná se o produkty z řady Double Quattromill, 

které umožňují obrábět celkem 16 řeznými hranami. Specifikace použitých VBD je uvedena 

v tab. 4.5. 

 

Tab. 4.5. Parametry destičky s 8 řeznými hranami [21] [24]. 

 
 

Parametr destičky  

Označení VBD dle SECO ONMU090520ANTN-M14 MK2050 

Průměr vepsané kružnice 22 mm 

Tloušťka destičky 5,8 mm 

Délka hladící plošky břitu 0,5 mm 

Poloměr zaoblení rohů 2 mm 

Úhel čela 15° 

Povlak MK2050 

 

Systém pro upnutí nástroje je zvolen shodný, jako byl v případě hrubovacích operací v dělicí 

rovině. Průměr otvoru pro trn činí 32 mm, což je shodná hodnota, jak je uvedeno v tab. 4.3. 

specifikace nástrojového systému pro hrubovací operace. 
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V dalším kroku následuje vrtání otvorů v dělící rovině. Pro otvory průměru 13,5 mm a 22 mm 

jsou použity vrtáky řady Crownloc® od společnosti Seco. Jedná se o vrtáky s vyměnitelnými 

řeznými korunkami, jejichž výhoda spočívá ve vyměnitelnosti řezné části nástroje, čímž je 

eliminována potřeba přebrušování a tím i spojenými náklady na jeho zhotovení. Výhodou je  

i možnost použití většího rozsahu řezných průměrů korunek pro dané tělo vrtáku. Korunka je 

v něm upevněna pomocí zabroušeného rozhraní, tvořeného přesně do sebe zapadajícími 

drážkami typu V. Toto spojení umožňuje zhotovování otvorů za vysoké řezné rychlosti,  

při zaručené tuhosti a přesné opakovatelnosti polohy jednotlivých korunek [25]. Další výhodou, 

spojenou s variabilitou průměrů řezných korunek, je nižší množství nástrojů ve skladovém 

vybavení, protože tělo vrtáku zůstává pro daný interval rozměrů otvoru stejné. Vrták řady 

Crownloc® je společně s výměnnými korunkami znázorněn na obr. 4.10, konstrukční parametry 

pro nástroje používané pro zhotovení otvorů průměru 13,5 mm a 22 mm v dělící rovině jsou 

uvedeny v tab. 4.6. 

 

 
Obr. 4.10. Vrtáky Crownloc [25]. 

 

Tab. 4.6. Parametry korunkových vrtáků [26]. 

Konstrukční parametry otvor průměr 13,5 mm  otvor průměr 22 mm 

Typ nástroje korunkový vrták 

Katalogové označení 
SD103-13.00/13.99-40-

16R7 

SD105-22.00/23.99-125-

25R7 

Min. obráběný průměr 13 mm 22 mm 

Max. obráběný průměr 14 mm 24 mm 

Funkční délka 40 mm 125 mm 

Celková délka 116,8 mm 214,5 

Průměr stopky/typ 16/WELDON 25/WELDON 

 

Vrtáky Crownloc® disponují širokou nabídkou optimalizovanou geometrií korunek, sloužící 

pro různé aplikace a materiály obrobků. Pro náš účel je vhodná geometrie korunky typu K. 

Jedná se o geometrii vyvinutou pro vrtání litiny, ta se vyznačuje sraženými rohy snižujícími 

opotřebení při vysokých řezných rychlostech a zamezujícími vylamování obráběného materiálu 

na vstupní straně otvoru [25]. Korunka pro vrták Crownloc® je znázorněna na obr. 4.10, 

parametry korunek pro jednotlivé průměry jsou uvedeny v tab. 4.7. 
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Tab. 4.7. Parametry korunek pro vrtáky [26]. 

Parametry korunky otvor průměr 13,5 mm  otvor průměr 22 mm 

Katalogové označení SD100-13.50-K SD100-22.00-K 

Obráběcí průměr 13,5 mm 22 mm 

Typ povlaku PVD PVD 

Vrcholový úhel 140° 140° 

Šířka rohového sražení 1 mm 1,1 mm 

Úhel rohového sražení 30° 30° 

 

Pro tyto nástroje jsou doporučená nastavení řezných podmínek následující. Pro vrták  

s korunkou o průměru 13,5 mm je doporučená hodnota posuvu 444 mm·min-1, pro průměr 

korunky 22 mm je hodnota posuvu 357 mm·min-1. Doporučená hodnota řezné rychlosti je pro 

daný materiál 65 m·min-1, od čehož se odvíjí hodnota otáček nastavených v procesu obrábění.  

 

Systém pro upnutí obou nástrojů je rovněž zvolen od společnosti Seco . Jeho volba se odvíjí  

od rozhraní ve vřeteni stroje a nástroje samotného. Stopka tělesa vrtáku je vybavena ploškou 

dle normy ISO 9766, proto jsou vybírány upínače se systémem Weldon. Podporou proti otočení 

a vysunutí v držáku jsou boční zajišťovací šrouby. Technické parametry upínačů jsou uvedeny 

v tab. 4.8. Samotný upínač je znázorněn na obr. 4.11. 

 
Obr. 4.11. Nástrojový systém pro upnutí stopky WELDON [27]. 

 

Tab. 4.8. Parametry stranových upínačů [23]. 

Parametr držáku nástroje otvor průměr 13,5 mm  otvor průměr 22 mm 

Označení dle SECO HSKA100-EM16-100-L1 HSKA100-EM25-100-L1 

Průměr těla nástroje 48 mm 65 mm 

Průměr otvoru pro stopku 16 mm 25 mm 

Připojení strana stroje HSK-A100 HSK-A100 

Funkční délka 46 mm 54 mm 

Celková délka 150 mm 150 mm 

Čistá hmotnost 2,9 kg 3,5 kg 

 

 

Pro urychlení obráběcího procesu vynecháním srážecích operací pro zhotovené otvory průměru 

13,5 mm je uvažováno o použití přídavného modulu pro srážení hran, možného umístit na tělo 

nástroje vrtáku Crownloc®, čímž je zhotoveno sražení otvoru v jedné operaci s operací vrtání. 

Tento modul lze umístit na nástroj, aniž by došlo ke zkrácení funkční délky těla vrtáku. Tento 

modul je možno použít pouze u nástroje o průměru 13,5 mm, pro průměr 22 mm se tento modul 

nevyrábí. Řezné podmínky jsou shodné, jako řezné podmínky při samotném zhotovení otvoru. 

Pro otvory o průměru 22 mm je nutné zařadit operaci sražení hran, společně s jinými 
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pracovními úkony srážení na této části skříně. Těm bude věnována pozornost později. Pro vrták 

o průměru 13,5 mm je použita srážecí jednotka s označením dle společnosti SECO SD100-C45-

13.00/13.99, ta zhotoví sražení otvoru s úhlem 45°do maximální hloubky až 1,5 mm. V případě 

této srážecí operace je pouze odstraněn otřep, tudíž hodnota sražení nepřesahuje hodnotu  

0,5 mm. 

 

Další operací vrtání v dělící rovině, je zhotovení otvorů o průměru 10,4 mm pro závit M12  

a předvrtání otvoru pro kuželový kolík o průměru 10 mm. Pro tyto operace byl zvolen nástroj 

řady FeedmaxTM, od společnosti Seco. Jedná se o řadu produktů, jejíž víceúčelovost spočívá 

v efektivnosti vrtání do oceli, litiny, nerezi i dalších materiálů. Univerzálnost použití je možná 

díky čtyř fazetkové geometrii špičky, která poskytuje dobré středící vlastnosti vrtáku [28]. 

Vrtáky řady Seco FeedmaxTM jsou vybaveny leštěným povrchem s povlakem AlCrN, 

nanášeným metodou PVD. Takto provedená povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost vůči 

otěru, houževnatost nástroje a snadný odvod třísky z místa řezu. Nástroj řady Seco Feedmax je 

znázorněn na obr. 4.12., parametry vrtáků jsou uvedeny v tab. 4.9. 

 

 
Obr. 4.12. Šroubovitý vrták řady Feedmax [28]. 

 

 

Tab. 4.9. Parametry šroubovitých vrtáků [26]. 

Konstrukční parametry otvor průměr 10,4 mm  otvor průměr 10 mm 

Typ nástroje Monolitní karbidové šroubové vrtáky 

Katalogové označení 
SD205A-1040-056-12R1-

P 

SD205A-1000-049-10R1-

P 

Obráběný průměr 10,2 mm 10 mm 

Počet břitů 2 2 

Funkční délka 56 mm 49 mm 

Celková délka 118 mm 103 mm 

Průměr stopky/typ 12/válcová 25/válcová 

 

Technologické parametry pro vrtání těmito nástroji jsou dle doporučení výrobce pro materiál 

EN-GJS500-7 následující. Hodnota posuvu činí 1 330 mm·min-1, přičemž doporučená řezná 

rychlost je 110 m·min-1. Průměry obou vrtáků jsou téměř shodné, a proto jsou výrobcem 

doporučené řezné podmínky pro oba nástroje totožné.  

 

Pro upnutí nástroje bylo zvoleno přesné kleštinové sklíčidlo od společnosti Seco. Vysoká 

přesnost upnutí nástrojového systému spočívá v maximální hodnotě házení 10 µm na délce 

trojnásobku průměru vrtáku. Tato přesnost zajišťuje lepší tolerance dílů, delší životnost nástrojů 

a vyšší jakosti obrobené plochy [29]. Další výhodou tohoto systému je omezení zásob nástrojů, 

díky výměnným kleštinám. Ty umožňují do jednoho držáku upnout široký interval nástrojů. 

Parametry upínače jsou znázorněny v tab. 4.10. 
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Tab. 4.10. Parametry kleštinového upínače [23] [29]. 

 
 

Parametr držáku nástroje  

Označení dle SECO E9306567225160 

Průměr těla nástroje 40 mm 

Průměr otvoru pro stopku 1-16 mm 

Připojení strana stroje HSK-A100 

Funkční délka 131 mm 

Celková délka 210 mm 

Čistá hmotnost 2,99 kg 

 

 

V této fázi výrobní operace je třeba srazit hrany po proběhlých operacích obrábění. Pro sražení 

hran byla zvolena fréza z řady MinimasterTM od společnosti Seco. Tento univerzální systém 

dvoudílné konstrukce, která je složena z výměnné řezné hlavičky a stopky nástroje. Stopky 

nástrojů jsou nabízené ve více variantách tak, aby bylo možné dosáhnout širokého množství 

aplikací s různým vyložením řezné části nástroje [30]. Po opotřebení řezné hlavičky dochází 

k její výměně, tak jak je tomu při používání nástrojů s VBD.  Pro naše aplikace byl zvolen 

nástroj s velikostí hlavičky o průměru 16 mm a s nastavením ostří pro sražení hran v úhlu 45°. 

Specifikace řezné hlavičky a upínací stopky jsou uvedeny v tab. 4.11. Delší vyložení nástroje 

je voleno s ohledem pro další aplikace obrábění, tak aby nedocházelo ke kolizím s obrobkem  

a přípravky.  

 

Tab. 4.11. Parametry frézy pro sražení hran [21] [30]. 

 
 

Parametr nástroje  

Označení dle SECO-hlavička MM16-16011-4540-E06 

Označení dle SECO-stopka MM16-25170.3-5056 

Min. obráběcí průměr 7,69 mm 

Max. obráběcí průměr 16 mm 

Úhel ostří ve směru posuvu 45° 

Celková funkční délka 127,25 mm 

Celková délka 183,25 mm 

Průměr stopky/typ upnutí 25 mm/WELDON 

Čistá hmotnost 0,637 kg 

 

 

Upnutí nástroje zajišťuje nástrojový systém od společnosti Seco. Jedná se o shodný typ držáku, 

jaký je použit pro obrábění otvoru průměru 22 mm, který je uveden v tab. 4.8. Tento upínací 

systém rotačního držáku s bočním upnutím označován HSKA100-EM25-100-L1.  

Pro operace srážení hran jsou použity řezné doporučení společnosti, jedná se o hodnoty posuvu 

946 mm·min-1 při řezné rychlosti 170 m·min-1. 

 

Po operacích sražení hrany následuje zhotovení závitu M12 v dělící rovině. Pro tuto operaci 

byla zvolena strategie řezání závitu pomocí monolitního závitníku ze slinutého karbidu. 

Společnost Seco disponuje řadou ThreadmasterTM, které je součástí široká škála nástrojů  

pro závitovací operace. V tomto kroku se jedná o zhotovení závitu v průchozím otvoru, je tedy 

možné zvolit nástroj s přímými drážkami, jelikož je možné plynulé odvádění třísek ven 

z prostoru řezaného otvoru. Parametry nástroje jsou vyneseny v tab. 4.12.  
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Tab. 4.12. Parametry závitníku [31]. 

 
 

Parametr závitníku  

Označení dle SECO MTS-M12X1.75ISO6HX-XC-K002-A 

Délka závitové části 24 mm 

Průměr stopky 9 mm 

Počet břitů 4 

Velikost stopky čtyřhranu  9 mm x 7 mm 

Využitelná délka 83 mm 

Celková délka 110 mm 

 

Pro upnutí nástroje je zvoleno sklíčidlo na závitníky pro synchronizované závitování 

s mikrokompenzací od společnosti Seco. Jedná se o řadu sklíčidel EPB 5867, které je vybaveno 

vnitřním mechanismem, umožňující axiální mikroohyb závitníku. To vede ke kompenzaci 

namáhání nástroje, které vzniká v důsledku mikroodchylek synchronizace mezi otáčením 

vřetena, posuvem a roztečí závitů. Takováto mikrokompenzace vede k delší životnosti 

samotného nástroje a zvyšuje kvalitu obrobeného závitu [32]. V tělese upínače je nástroj upnut 

pomocí závitníkových kleštinových upínacích pouzder typu ER s vnitřním čtyřhranem. Tyto 

pouzdra jsou vyměnitelná a do jednoho závitníkového sklíčidla lze upnout více závitníků  

pro daný rozsah závitů. Parametry nástrojového systému jsou uvedeny v tab. 4.13. 

 

Tab. 4.13. Parametry sklíčidla pro závitování [23] [33]. 

 
 

Parametr držáku nástroje  

Označení dle SECO E9306586725134 

Průměr těla nástroje 44 mm 

Připojení strana obrobku ER 25 

Připojení strana stroje HSK-A100 

Funkční délka 100 mm 

Celková délka 178,9 mm 

Čistá hmotnost 2,77 kg 

Kleština ER25 pro Ø9 mm 393.14-25D090X071 

 

4.2.2 Nástroje pro zahloubení otvorů 

Otvory pro průchozí šrouby, zhotovené v předchozích operacích v dělící rovině, je nutno 

orovnat pro správné dosednutí hlavy šroubu. V případě otvorů o průměru 13,5 mm, lze většinu 

z nich orovnat pomocí produktivního nástroje, od společnosti Seco. Pro část z nich je ale kvůli 

nedostatku místa pro použití produktivního záhlubníku nutné zařadit operaci zpětného orovnání 

otvoru, pomocí nástrojů od společnosti Steiner. Jednotlivé nástroje jsou popsány níže. 

 

V případě produktivního způsobu orovnání na průměr otvoru 22 mm je použita zahlubovací 

fréza od společnosti Seco. Jedná se o nástroj, který je určený pro zahlubovací operace slepých 

a zapuštěných otvorů. Parametry tohoto nástroje jsou uvedeny v tab. 4.14., samotná fréza je 

zobrazena na obr. 4.13. 

https://article/p_02999832
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Obr. 4.13. Produktivní záhlubník [34]. 

 

Tab. 4.14. Parametry zavrtávací frézy [21]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje zahlubovací fréza  ap [mm] 1 

Katalogové označení R417.19-2022.3-07A  f [mm min-1] 251 

Řezný průměr 22 mm  n [min-1] 2100 

Max. hl. řezu v čelním posuvu 11 mm  vc [m·min] 145 

Max. hl. řezu v bočním posuvu 7 mm  ae [mm] 8,5 

Funční délka nástroje 70  Počet záběrů [-] 1 

Počet zubů 2  Procesní kapalina ne 

Průměr stopky/typ 20 mm/WELDON    

Pro upnutí tohoto nástroje je zvolen obdobný systém, který je použit pro upnutí vrtáků  

pro zhotovení otvorů v dělící rovině a je popsán v tab. 4.8. Jedná se o upínač s upínacím 

průměrem 20 mm pro nástroj se stopkou typu Weldon. Vysunutá délka tohoto systému činí 

hodnotu 160 mm, celková délka je 210 mm. Průměr těla nástroje má hodnotu 52 mm, což je 

šířka umožňující přístup k části otvorů na límci v dělící rovině skříně převodovky. Nástroje je 

vybaven VBD, od společnosti SECO. Pro tento typ nástroje jsou doporučeny výměnné břitové 

destičky s označením SPMX070304-75F40M, jejichž doporučené řezné podmínky jsou 

uvedeny v tab. 4.14. s parametry nástroje. Destičky jsou povlakovány technologií PVD  

a to povlakem F40M, používaným společností Seco. Tento povlak je vhodný pro jemné až 

středně hrubé frézování s rizikem vzniku vibrací. [21] 

 

 

V místech nedosažitelných čelním zahloubením otvorů o průměru 13,5 mm, pomocí nástroje 

popsaného v tab. 4.14, je použitá technologie zpětného zahloubení. Tento způsob obrábění je 

možným řešením pro sadu otvorů, jež jsou zakryté. Jejich zakrytí je způsobeno samotnou 

konstrukcí skříně převodovky, případně přípravkem používaným pro upnutí dílce. Samotný 

přípravek je ale modifikován tak, aby bylo umožněno u daných otvorů dostatečné zpětné 

vyložení nástroje, umožňující zhotovení zpětného sražení na obrobku. Pro operaci zpětného 

zahloubení o průměru 22 mm je použit nástroj řady Autofacer® od americké společnosti Steiner. 

Nástroj je znázorněn na obr. 4.14. 
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Obr. 4.14. Zpětný záhlubník řady Autofacer [35]. 

 

Tento nástroj umožňuje provedení tohoto typu operace v automatickém chodu stroje. Postup 

práce je následující. Nástroj zajede do otvoru pro zahloubení při maximálních otáčkách, tj 100 

za minutu při pravé rotaci vřetene, dokud nedojde ke kontaktu aktivačního kužele na nástroji 

se samotným obrobkem. Po stlačení aktivačního kužele o 1,5 mm je změněn smysl otáček  

a dojde k vyklopení břitu, doposud zaklopeného v těle nástroje. V tu samou chvíli je již možné 

zapnout vnitřní chlazení v nástroji, případně vzduch středem vřetene a rychloposuvem dojet 

zpět k obráběnému povrchu. Následuje proces obrábění při hodnotách pracovního posuvu  

po hodnotu zahloubení, po dosažení požadované hloubky nastává prodleva setrvání nástroje 

v dané pozici pro hladký povrch zhotoveného otvoru. Dochází k posuvu rychloposuvem 

nástroje zpět do polohy takové, aby došlo ke kontaktu obrobku s aktivačním kuželem, změně 

otáček a vyjetí nástroje rychloposuvem z díry 13,5 mm a posléze najet do referenční pozice 

k dalšímu otvoru pro zahloubení [35]. Parametry nástroje, určeného ke zhotovení zahloubení  

o průměru 22 mm, jsou uvedeny v tab. 4.15. 

Tab. 4.15. Parametry nástroje pro zpětné zahloubení [35]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje zpětný záhlubník  ap [mm] 4,25 

Označení nástroje od výrobce AF-106698  f [mm·min-1] 98 

Označení břitu od výrobce CB-106698  n [min-1] 1239 

Řezný průměr 22 mm  vc [m·min] 85 

Aktivační délka 47 mm  Počet záběrů [-] 1 

Průměru středícího trnu 13,36 mm  Procesní kapalina ne 

Celková délka nástroje 140 mm  n (nájezd) [min-1] 100 

Počet břitů 1  - - 

Průměr stopky/typ 20 mm/WELDON  - - 

Řezná část nástroje je tvořena oboustranným výměnným nožem s dvěma pájenými 

karbidovými řeznými hranami, umožňující obrobení otvoru na průměr 22 mm. Doporučené 

řezné parametry pro tento břit jsou uvedeny v tab. 4.15. Stopka nástroje je typu WELDON o 

průměru 20 mm. Je tedy možné použít shodný typ upínače, jaká je popsán pro upnutí 

produktivním způsobem přední zahlubovací frézou.  

 

Obdobný způsob zahloubení otvoru je použit pro čtyři průchozí otvoru pro šrouby o průměru 

22 mm. Pro zahloubení těchto otvorů produktivním způsobem by bylo za potřebí dlouhého 

vyložení nástroje, pomocí funkční délky upínače 300 mm. Tento rozměr není sériově vyráběn 

a pro další použití záhlubníku by bylo toto vyložení, zejména při bočním posuvu nástroje, 

problematické. Navrhnuto je tedy obdobné řešení zpětného zahloubení, tentokrát ale  

pro orovnávací průměr 34 mm, na průměru původního otvoru 22 mm. Záhlubník je rovněž 

použit od společnosti Steiner, produktové řady Autofacer®. Opět je použito aktivační řešení 
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břitu pomocí stykového kužele s obrobkem. Postup při sražení těchto čtyřech otvorů je tedy 

obdobný, jak tomu bylo u průměrů zahloubení 22 mm. Parametry nástroje jsou uvedeny  

v tab. 4.16. 

 

Tab. 4.16. Parametry nástroje pro zpětné zahloubení [35]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje zpětný záhlubník  ap [mm] 6 

Označení nástroje od výrobce AF-106697  f [mm·min-1] 118 

Označení břitu od výrobce CB-106697  n [min-1] 1323 

Řezný průměr 34 mm  vc [m·min] 141 

Aktivační délka 104,2 mm  Počet záběrů [-] 1 

Průměru středícího trnu 21,87 mm  Procesní kapalina ne 

Celková délka nástroje 200,15 mm  n (nájezd) [min-1] 100 

Počet břitů 1  - - 

Průměr stopky/typ 25 mm/WELDON  - - 

 

Upínací část nástroje je tvořena stopkou pro upnutí WELDON o průměru 25 mm. Pro tento 

rozměr je zvolen upínací systém s rozhraním ve vřeteni stroje HSK-A100 od společnosti Seco. 

Označení výrobcem pro tento typ nástrojového systému nese označení HSKA100-EM25-100-

L1. Celková délka nástrojového systému činí 150 mm, přičemž funkční délka s průměrem těla 

65 mm má hodnotu 71 mm.  

4.2.3 Nástroje pro obrábění na nálitcích  

Na nálitku čele skříně, ve výkresu vyznačeném v řezu B-B, je do orovnaného nálitku 

zhotovován závit M30. Nejdříve je vyvrtán referenční otvor pro závit M30, toho je docíleno 

pomocí vrtáku řady PerformaxTM. Jedná se o řadu vrtáků s vyměnitelnými břitovými 

destičkami. Tyto destičky se čtyřmi řeznými hranami jsou silnější konstrukce a umožňují 

vysoké rychlosti a posuvu při obrábění. Tělo těchto vrtáků je vybaveno kanálky pro vnitřní 

přívod procesní kapaliny do místa řezu a povlakem, snižujícím součinitel tření v drážkách  

pro odvod třísek, to zaručuje delší resistenci proti opotřebení těla vrtáku [36]. Další výhodou 

stabilní konstrukce těchto vrtáků je možnost jejich použití v při nestabilních podmínkách 

obrábění, jako je šikmý vstupní a výstupní povrch otvoru, přerušovaný řez vrtáku či hrubý 

povrch s nečistotami. Tento nástroj umožňuje rovněž použití vrtání a zahloubení v jedné 

operaci, kdy je nižším posuvem při šroubové interpolaci obráběno čelo u vstupního otvoru. 

Není dosahováno takové produktivity, jako u nástrojů k tomu určených, lze tím ale využít 

potenciál tohoto nástroje a ušetřit tak další pozice v zásobníku nástrojů. Konstrukční  

a technologické parametry vrtáku jsou popsány v tab. 4.17., samotný nástroj řady PerformaxTM 

je zobrazen na obr. 4.15. 

 

Obr. 4.15. Vrták s VBD [36]. 
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Tab. 4.17. Paramentry vrtáku s VBD [26]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje Vrták s VBD  ap [mm] 28,5 

Katalogové označení SD523-28.5-86-32R7  f [mm·min-1] 285 

Řezný průměr 28,5 mm  n [min-1] 1787 

Funkční délka nástroje 86 mm  vc [m·min] 160 

Max. hl. řezu v bočním posuvu 7 mm  max ae [mm·ot-1] 0,07 

Počet zubů 2  počet záběrů [-] 1 

Průměr stopky/typ 32 mm/ISO9766  chlazení vzduch 

 

Výměnné břitové destičky, uloženy v těle vrtáku, jsou dvojí velikosti. Jinou velikost má 

destička na obvodu nástroje nežli destička na jeho obvodu. Obvodová destička je povlakována 

technologií Duratomic®, s označením povlaku DP2000. Jedná se o vícevrstvý povlak, určený 

pro obrábění oceli a litiny při vyšších posuvech a řezných rychlostech, disponující vysokou 

houževnatostí, což vede k vysoké odolnosti proti opotřebení. Druhá z destiček, umístěna  

na středové straně nástroje, je vybavena povlakem s označením výrobce DP 3000. Gradientní 

substrát, tvořící tento povlak je také zařazen do kategorie povlaků Duratomic®, používajících 

se při produktivním obrábění [26]. Parametry destiček jsou znázorněny v tab. 4.18. 

 

Tab. 4.18. Parametry destiček do vrtáku Performax [26]. 

 Středová destička  Obvodová destička 

Katalogové označení SPGX0903-C1 SCGX09T308-P1 

Teoretická délka břitu 9,53 mm 9,53 mm 

Rohový radius - - 

Úhel destičky 90° 90° 

Úhel hřbetu 11° 7° 

Povlak DP3000 DP2000 

 

Pro upnutí nástroje ve stroji je použit nástrojový systém od společnosti Seco. Jedná se o upínač, 

umožňující upnutí nástroje s rozhraním ISO9766, kdy zajištění nástroje je pomocí dvou 

upínacích šroubů v těle upínače. Tento druh je použit již pro všechny nástroje, se stopkou 

WELDON, proto jsou zde zmíněny jen následující parametry. Jedná se o upínač s označením 

od Seco E930658432100, kdy otvor pro připojení nástroje je 32 mm, celková délka 

mechanismu činí 150 mm, jeho funkční délka pak 76,5 mm. [23]  

Po sražení hran ve zhotoveném otvoru je zhotovena operace závitování. Ta je realizována 

pomocí závitovací frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami. Tento nástroj umožňuje 

realizovat univerzální a hospodárný proces obrábění různé velikosti závitů se stejnou roztečí. 

Řezné nástroje s více VBD umožňují frézovat daný rozsah závitů s vyhovujícím tvarem závitu 

a povrchem rovněž [37]. Toto řešení je zvoleno s ohledem na další závitovací operace  

pro zhotovení závitu s roztečí 1,5 mm. Za použití technologie frézování závitu odpadá nutnost 

použití odlišných závitníku, pro každou závitovací operaci zvlášť. Parametry frézy  

pro zhotovení závitů s roztečí 1,5 mm, jsou uvedeny v tab. 4.19. 
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Tab. 4.19. Parametry závitovací frézy [31]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje závitovací fréza s VBD  ap [mm] 6 

Označení nástroje od výrobce 
R396.19-2522.3S-

4003-3AM 

 
fradiální [mm·min-1] 1 736 

Označení destičky od výrobce 
396.19-

4003.0N1.5ISO F30M 

 
faxiální [mm·min-1] 477 

Řezný průměr 22 mm  n [min-1] 1323 

Max. hloubka řezu 40 mm  vc [m·min] 200 

Využitelná délka 43 mm  Počet záběrů [-] 1 

Celková délka nástroje 116 mm  Procesní kapalina ne 

Počet břitů 3  n (nájezd) [min-1] 100 

Průměr stopky/typ 25 mm/WELDON  - - 

 

Pro upnutí tohoto nástroje je zvolen systém od společnosti Seco, který nese označení 

HSKA100-EM25-100-L1 pro stopku nástroje typu WELDON a rozhraní ve stroji HSK-A100. 

Tento systém již byl popsán u operace zpětného zahloubení.  

 

Následují poslední operace obrábění na dílci horní skříně převodovky, prováděné na nálitku, 

podrobně znázorněném v řezu A-A, viz výkresová dokumentace skříně převodovky v příloze 

č. 2. Nejdříve je provedeno předvrtání širšího otvoru o průměru 24,6 mm do hloubky 50 mm. 

Tato operace je uskutečněna vrtákem řady Crownloc®, ta je specifikována v kapitlole 4.2.1. 

Specifikace tohoto nástroje je uvedena v tab. 4.20. 

 

Tab. 4.20. Parametry korunkového vrtáku [26]. 

Konstrukční parametry otvor průměr 24,6 mm  
 Technologické 

parametry 

Typ nástroje korunkový vrták  ap [mm] 24,6 

Katalogové označení SD105-24.00/25.99-125-25R7  f [mm·min-1] 295 

Min. obráběný průměr 24 mm  n [min-1] 776 

Max. obráběný průměr 26 mm  vc [m·min] 60 

Funkční délka 126 mm  - - 

Celková délka 214,5 mm  - - 

Průměr stopky/typ 25/WELDON  - - 

Do vrtáku je vložena korunka, s katalogovým označením SD100-24.605-K. Jedná se  

o geometrii korunky pro litinu, jak byla popsána k nástroji v tab. 4.6 v kapitole 4.2.1. Upínací 

systém pro tento nástroj je zvolen od spol. Seco, upínač pro stopky WELDON s rozhraním ze 

strany nástroje 25 mm.  

Předvrtaný otvor o průměru 26,5 mm je orovnán předním záhlubníkem, popsaným v kapitole 

4.2.1. Následně jsou sraženy hrany za pomocí srážecí frézovací hlavičky MinimasterTM.  

Po těchto operacích následuje operace vrtání otvoru průměru 10 mm do kapsy, zde je využit 

vrták z řady Seco FeedmaxTM, jehož parametry jsou uvedeny v tab. 4.21. 

 

https://article/p_02514532
https://article/p_02514532
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Tab. 4.21. Parametry šroubovitého vrtáku [26]. 

Konstrukční parametry otvor průměr 10 mm  
 Technologické 

parametry 

Typ nástroje Monolitní šroubovitý vrták  ap [mm] 10 

Katalogové označení SD216A-10.0-150-10R1  f [mm·min-1] 560 

Obráběný průměr 10 mm  n [min-1] 1750 

Funkční délka 172 mm  vc [m·min] 55 

Celková délka 216 mm  - - 

Průměr stopky/typ 10 mm/válcová  - - 

Pro upnutí nástroje je zvoleno vysoce přesné kleštinové sklíčidlo, které je rovněž použito  

pro nástroj k vrtání v dělící rovině, popsaný v kapitole 4.2.1. Tato délka nástroje a upínacího 

systému je zvolena z důvodu nutnosti provrtání otvoru do kapsy v samotné skříni a dosažení 

stavu bez kolizí skříně a stroje samotného. Proto je zvolen nástroj z řady 16xD, umožňující tyto 

požadavky dosáhnout.  

Posledním úkonem realizovaným v této části obrábění je zhotovení závitu s trubkovým 

profilem, konkrétně závitu G3/4. Pro tuto operaci je zvolen závitník z řady Threadmaster Taps 

od společnosti Seco. Jeho specifikace je uvedena v tab. 4.22. 

 

Tab. 4.22. Parametry závitníku pro trubkový závit [31] [38]. 

 
 

Parametr závitníku  

Označení dle SECO MTS-3/4-14G-XC-K021 

Délka závitové části 28 mm 

Průměr stopky 20 mm 

Počet břitů 6 

Velikost stopky čtyřhranu  20 mm x 16 mm 

Využitelná délka 77 mm 

Celková délka 140 mm 

 

Pro upnutí závitníku je zvoleno závitovací sklíčidlo s mikro kompenzací, jež bylo podrobněji 

popsáno v kapitole 4.2.1. Pro nástrojový systém, použitý pro operaci řezání závitu s trubkovým 

profilem je držák nástroj, jehož parametry jsou uvedeny v tab. 4.23. 

 

Tab. 4.23. Parametry sklíčidla pro závitování [23] [33]. 

 
 

Parametr držáku nástroje  

Označení dle SECO E9306586740163 

Průměr těla nástroje 62 mm 

Připojení strana obrobku ER 40 

Připojení strana stroje HSK-A100 

Funkční délka 129,1 mm 

Celková délka 207,9 mm 

Čistá hmotnost 2,9 kg 

Kleština ER40 pro Ø20 mm 393.14-40D200X160 
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4.3 Nástroje pro obrobení dolní poloviny skříně převodovky 

 

Technologické operace prováděné na tomto dílci, jsou v některých ohledech velmi podobné 

operacím na horní polovině skříně převodovky. Z tohoto důvodu je možné využití nástrojů, 

popsaných v kapitole 4.2. a zaměřit pozornost na nástrojové vybavení, které doposud nebylo 

zmíněno.  

4.3.1 Nástroje pro obrábění v dělící rovině skříně 

V této části obrábění je využito shodných fréz pro hrubovací i dokončovací operace v oblasti 

dělící roviny skříně převodovky, nástroje jsou specifikovány v kapitole 4.2.1. v tab. 4.1 a 4.4. 

Ve shodné podkapitole jsou popsány nástroje pro řezání závitů M12, zahrnující vrták Seco 

FeedmaxTM pro předvrtání otvoru 10,4 mm s modulem pro sražení hran a závitník pro řezání 

závitu M12. Nástrojem novým je v této operaci je vrták pro předvrtání otvoru pro závit  

o velikosti M20, rozměr otvoru činí 17,7 mm a je předvrtán do hloubky 44 mm. V tomto případě 

se jedná o vrták řady Crownloc®, jehož parametry jsou uvedeny v tab. 4.24.  

 

Tab. 4.24. Parametry korunkového vrtáku [26]. 

Konstrukční parametry otvor průměr 17,7 mm  
 Technologické 

parametry 

Typ nástroje korunkový vrták  ap [mm] 17,7 

Katalogové označení SD105-17.00/17.99-95-20R7  f [mm·min-1] 410 

Min. obráběný průměr 17 mm  n [min-1] 1079 

Max. obráběný průměr 18 mm  vc [m·min] 60 

Funkční délka 95 mm  - - 

Celková délka 176,7 mm  - - 

Průměr stopky/typ 20/WELDON  - - 

 

Do vrtáku je vložena korunka, s katalogovým označením SD100-17.70-K. Jedná se o geometrii 

korunky pro litinu, jak byla popsána v tab. 4.7, v kapitole 4.2.1. Upínací systém pro tento 

nástroj je zvolen od společnosti Seco, nástrojový systém pro stopky WELDON s rozhraním  

ze strany nástroje 20 mm.  

Závit M20 je zhotoven pomocí závitníku, vyráběným společností Seco. Řada nástrojů 

Threadmaster Taps je popsána v předchozí kapitole práce, nyní jsou v tab. 4.25. uvedeny 

parametry nástroje, určeného pro řezání závitu M20. 

 

Tab. 4.25. Parametry závitníku pro závit M20 [31].  

Parametr závitníku  

Označení dle SECO MTS-M20X2.50ISO6HX-XC-K002-A 

Délka závitové části 30 mm 

Průměr stopky 16 mm 

Počet břitů 4 

Velikost stopky čtyřhranu  16 mm x 12 mm 

Využitelná délka 95 mm 

Celková délka 140 mm 
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Pro upnutí nástroje je zvoleno sklíčidlo s mikrokompenzací ER 40, shodné s uvedeným 

v kapitole 4.2.3. v tab. 4.23. Rozdíl je zde v upínací kleštině pro daný typ závitníku. Pro závitník 

zhotovující otvor M20 je do tohoto nástrojového sytému použita výměnná kleština s označením 

393.14-40D160X125, ta umožňuje upnutí nástroje se stopkou o průměru 16 mm.  

 

4.3.2 Nástroje pro obrábění nálitků na spodku skříně 

Další operací na spodním dílci skříně převodovky je frézování dolních nálitků, zobrazených 

v levém horním pohledu na výkrese dílce, uvedeným v příloze č. 3. Pro tuto operaci je zvolena 

řada čelních rohových fréz, tato volba je podmíněná omezením pohybu řezné části nástroje tak, 

aby nedošlo k zafrézování do blízkých vyztužovacích žeber, či rádiusů, vyskytujících se 

v blízkosti těchto obráběných ploch. Rohové frézy řady SQUARETM od společnosti Seco 

využívají oboustranné břitové destičky trojúhelníkového tvaru se třemi řeznými hranami  

na každé straně destičky, což dává celkem šest řezných hran. Tento aspekt zvyšuje produkci  

a snižuje náklady na řeznou hranu. Nastavení břitu v bočním směru posuvu je 90°, to umožňuje 

zhotovení kolmého řezu v jedné frézovací operaci. Tato řada nástrojů je vhodná volba pro 

operace frézování do rohu, čelního frézování, či drážkování ponorným frézováním [39]. 

V našem případě je nástroj použit pro operace čelního frézování a v dalších operacích  

i pro frézování do rohu. Specifikace konkrétního zvoleného nástroje je uvedena v tab. 4.26. 

 

Tab. 4.26. Parametry frézy do rohu [21]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje fréza do rohu  ap [mm] 2,5 

Katalogové označení R220.96-0063-08-6A-27  fz [mm·min-1] 1209 

Řezný průměr 63 mm  n [min-1] 1061 

Max. hl. řezu v čelním posuvu 3 mm  vc [m·min] 210 

Max. hl. řezu v bočním posuvu 7,5 mm  ae [mm] 50 

Počet zubů 6  Počet záběrů [-] 2 

Průměr spojovacího otvoru 27 mm  Procesní kapalina ne 

 

Parametry výměnných břitových destiček s šesti řeznými hranami, jsou uvedeny v tab. 4.27. 

Jedná se o destičku řady Square 6, která je povlakována technologií PVD povlakem MK2050, 

který je vyvinut pro obrábění litiny se zvýšenou integritou řezné hrany [21]. Tento povlak 

umožňuje použití řezné kapaliny, či nikoliv. V našem případě dochází k vynechání použití 

procesní kapaliny. 

 

Tab. 4.27. Parametry destiček pro rohové frézování [21] [40]. 

 
 

Parametr destičky  

Označení VBD dle SECO XNEX080608TR-M13 MK2050 

Průměr vepsané kružnice 12,48 mm 

Tloušťka destičky 6,45 mm 

Délka hladící plošky břitu 1,3 mm 

Poloměr zaoblení rohů 0,8 mm 

Úhel čela 22° 

Povlak MK2050 
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Pro upnutí nástroje je zvolen antivibrační nástrojový systém od společnosti Seco. Tato řada 

nese označení Steadyline®. Jedná se o antivibrační držáky nástrčných fréz, které ve srovnání 

s klasickými nástrčnými držáky fréz nabízí až trojnásobnou dynamickou tuhost. Tento faktor 

umožňuje nástroji efektivně pracovat při jeho vyšším vyložení a dosahovat stejných parametrů 

obrábění, jak je tomu při použití krátkých upínacích sestav. Rovněž je tento systém vybaven 

kanálky vnitřního chlazení, procházejícími trnem samotným [41]. Parametry použitého držáku 

jsou uvedeny v tab. 4.28.  

 

Tab. 4.28. Parametry antivibračního nástrčného držáku [23] [41]. 

 
 

Parametr držáku nástroje  

Označení dle SECO E9306555527260 

Průměr těla nástroje 78 mm 

Průměr otvoru pro trn 27 mm 

Připojení strana stroje HSK-A100 

Funkční délka 213 mm 

Celková délka 331 mm 

Čistá hmotnost 7,92 kg 

 

 

Na obdélníkových nálitcích je následně vrtán otvor po kolík průměru 10 mm. Tento nástroj je 

popsán v kapitole 4.2. v tab. 4.9. Dále jsou zde zhotoveny závity M20. Vybavení pro tyto dva 

závity, včetně předvrtání jednotlivých otvorů pro závity je uvedeno v podkapitole 4.3.1.  

Pro všechny operace sražení hran, zde na nálitcích je použita frézovací hlavička pro sražení 

hran řady MinimasterTM, uvedena v kapitole 4.1.  

 

4.3.3 Hluboké vrtání otvoru 16 mm 

Natočení skříně do polohy šikmého otvoru pod tzv. nosem dílce je znázorněno ve výkresovém 

řezu P-P, který je součástí přílohy 3. Nejdříve je provedena operace předvrtání otvoru 16 mm 

do hloubky 16 mm. Tento otvor je vodící otvor pro hluboké vrtání průměru 16 mm  

do hloubky 272 mm, aby mohl nástroj pro hluboké vrtání pracovat při doporučených 

parametrech procesu vrtání a nedošlo k jeho poškození, či dokonce jeho zlomení. Pro obě 

operace vrtání otvorů, pilotního pro hluboké vrtání a hlubokého otvoru do kapsy, jsou zvoleny 

nástroje od společnosti Gühring. Parametry pro nástroje jsou uvedeny v tab. 4.29. Jako pilotní 

otvor pro vrtání musí být použit vrták shodného průměru, jako otvor samotný, nýbrž v toleranci 

m7.Vrtání tohoto otvoru je doporučeno do hloubky shodné s vrtaným průměrem vrtáku. Vrták 

pro hluboké vrtání o hloubce 20xD je tolerance h7, tím je docílena mírná vůle s otvorem 

předvrtaným, zároveň mu tento otvor poskytuje oporu při roztočení se na pracovní parametry 

[42]. Zhotovovaný otvor není opatřen tolerancí průměru, jeho funkce je zaručena provrtáním 

do dané kapsy. Tento postup je plně dostačující pro správnou funkčnost tohoto prvku. 



 

NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY 

54 ÚST FSI VUT v Brně 

Tab. 4.29. Parametry vrtáků pro hluboké vrtání [42]. 

Konstrukční parametry 
předvrtání otvoru 

 Ø 16 mm 
otvor Ø 16 mm 

Typ nástroje Monolitní karbidové šroubové vrtáky 

Katalogové označení 9065110160000 9055100160000 

Obráběný průměr 16 mm 16 mm 

Počet břitů 2 2 

Funkční délka 62 mm 361 mm 

Celková délka 115 mm 413 mm 

Průměr stopky/typ 16/válcová 16/válcová 

Parametry pro proces vrtání daných otvorů jsou následující. Při předvrtání otvoru o průměru  

16 mm je doporučená řezná rychlost procesu 140 m·min-1 při hodnotě posuvu  

1 671 mm·min-1 [42]. Pro zhotovení výsledného otvoru průměru 16 mm vrtákem o délce  

413 mm H7 jsou doporučené technologické parametry následující. Řezná rychlost procesu 

vrtání činí hodnotu 108 m·min-1 při hodnotě posuvu 1 074 mm min-1 [42]. 

Po zhotovení provrtání otvoru do kapsy následují operace nezbytně nutné pro řezání závitu. 

Nejdříve je předvrtán otvor o průměru 17,7 mm pro závit M20, který je u vstupu otvoru 

samotného. Následně je závit řezán závitníkem. Oba tyto nástroje jsou uvedeny v kapitole. 

Následuje jeho orovnání produktivním záhlubníkem na průměr otvoru 22 mm, tento nástroj je 

uveden v kapitole 4.2.2. 

4.3.4 Zhotovení šikmých otvorů v předlitých kapsičkách u malého vývrtu 

Poslední operací v tomto upnutí dílce je zhotovení šikmých otvorů o průměru 6 mm v oblasti 

malého vývrtu skříně. Tyto díry prochází z oblasti předlitých kapsiček pod dělící rovinou  

do malého vývrtu skříně převodovky. Jedná se o otvory s šikmým vstupem, proto je nutné 

zhotovit v první řadě vstupní plochu pro následnou operaci vrtání. Tato plocha je frézována 

pomocí monolitní karbidové frézy z řady JS553 od společnosti Seco. 

Řada fréz JS553 je určena pro výkonné obrábění. Tyto frézy mají dvojité jádro, zaručující jejich 

houževnatost při procesu obrábění. Jsou vybaveny třemi břity s nestejnosměrnou roztečí, 

přispívající k větší stabilitě obráběcího procesu. Jednotlivé břity zasahují do středu nástroje, 

což umožňuje zavrtávací operace s těmito nástroji. Na povrchu těchto břitů je nanesen povlak 

SIRON-A, patentovaný společností Seco [43]. Parametry nástroje, použitého pro tuto operaci 

jsou uvedeny v tab. 4.30. 

Tab. 4.30. Parametry monolitní frézy [44]. 

Konstrukční 

parametry 

vstupní plocha otvoru  

Ø 6 mm 

 
Technologické parametry 

Typ nástroje Monolitní karbidová fréza  ap [mm] 6 

Katalogové označení 553060SZ3.0-SIRON-A  f [mm·min-1] 763 

Obráběný průměr 6 mm  n [min-1] 6366 

Hloubka řezu v bočním 

posuvu 
14 mm 

 
vc [m·min] 120 

Počet břitů 3  procesní kapalina emulze 

Celková délka 55 mm  - - 

Průměr stopky/typ 6 mm / válcová  - - 

Pro upnutí nástroje je zvoleno vysoce přesné kleštinové sklíčidlo, které je již uvedeno  

v tab. 4.10., pro upnutí monolitních karbidových vrtáků. Do tohoto nástrojového systému je 
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zvolena kleština pro průměr nástroje 6 mm. Tato komponenta pro přesné upnutí nástroje, je 

podle společnosti Seco označována kódem 56722506. [23]  

Po zhotovení vstupní plochy zafrézováním monolitní karbidovou frézou je vrtán otvor průměru 

6 mm do hloubky 30 mm. Pro tuto operaci je zvolen nástroj z řady Seco FeedmaxTM, popsané 

v kapitole 4.2.1. Parametry vrtáku pro zhotovení tohoto otvoru jsou uvedeny v tab. 4.31.  

 

Tab. 4.31. Parametry šroubovitého vrtáku [26]. 

Konstrukční parametry Vrtání otvoru Ø 6 mm  Technologické parametry 

Typ nástroje Monolitní karbidový vrták  ap [mm] 6 

Katalogové označení SD1108A-0600-048-06R1  f [mm·min-1] 424 

Obráběcí průměr 6 mm  n [min-1] 2652 

Typ povlaku PVD  vc [m·min] 50 

Vrcholový úhel 140°  procesní kapalina ne 

Využitelná délka 48 mm  - - 

Průměr stopky/typ 6 mm / válcová  - - 

 

Upínací systém pro tento nástroj je rovněž vysoce přesné kleštinové sklíčidlo od společnosti 

Seco, uvedené v tab. 4.10. Výměnná kleština je shodná, jako v případě monolitní karbidové 

frézy, použité pro zafrézování tvoru 6 mm. V obou případech je rozhraní na nástroji totožné, tj. 

průměr válcové stopky 6 mm  

4.4 Nástroje pro obrobení sestavy skříně převodovky 

 

V této kapitole se jedná o poslední fázi dokončení operací obrobení. V současném 

technologickém postupu je po obráběcích operacích zařazena operace, zhotovující prvky ve 

vývrtech spodní skříně převodovky. Ty jsou ale součástí této třetí částí obráběcí operace,  

po provedení těchto úkonů je skříň expedována do meziskladu a následně připravována  

pro montážní operace. 

 

Mezi stěžejní operace v této části obrábění patří zhotovování čel vývrtů a vývrtů samotných. 

Součástí některých vývrtů je rovněž nefunkční osazení, případné vybrání, které požaduje 

zavedení operace jiné nežli pouze pro samotné funkční části vývrtů. Dalším problematickým 

prvkem jsou drážky a otvory, které jsou vrtány pod daným úhlem do samotné skříně v jejich 

vývrtech. Tyto prvky požadují použití operací zafrézování vstupní plochy otvoru a následné 

vrtání dlouhým nástrojem, umožňujícím zhotovit díry samotné. Jednotlivé nástroje pro dané 

operace jsou rozebrány v následujících podkapitolách. 

4.4.1 Frézování na čelech vývrtů 

Primární operací frézování na čelech vývrtů jsou operace hrubovací. Pro hrubovací operace 

frézování čel je použit nástroj shodný, který byl použit pro hrubovací operace dělící roviny 

skříně převodovky. Tento nástroj umožňuje efektivní hrubování na čelech skříně převodovky 

s ponechaným přídavkem 0,5 mm pro operace dokončovací. Tento nástroj je specifikován 

v tab. 4.1. Hodnota posuvu na zub je vzhledem k menšímu poměru průměru frézy a šířce záběru 

v bočním směru posuvu upravena na hodnotu fz=0,34 mm·zub-1. Tento nástroj ale nelze použít 

v případě levého čela velkého vývrtu, znázorněného v řezu A-A. viz příloha 4. Zde je nutnost 

frézování do nálitku v kolmém směru, proto je nutné použít frézu do rohu s úhlem nastavení 

ostří v bočním směru posuvu 90°, aby byla dodržena kolmost čela a zafrézovaného nálitku.  

Pro tento případ je možné použít nástroj specifikovaný v tab. 4.26, jedná se o rohovou frézu 
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řady SQUARETM. Opět je zde ponechána hodnota přídavku pro dokončení  

0,5 mm, 

Následné dokončovací operace jsou provedeny pomocí frézy od společnosti Seco. Jedná se  

o řadu čelních fréz, určených pro dokončovací operace. Tato řada nástrojů pro dokončovací 

operace vyniká v dodržení požadavku na vysokou úroveň jakosti povrchu. Pro tyto operace byla 

zvolena fréza, specifikována v tab. 4.32.  

 

Tab. 4.32. Parametry frézy pro čelní dokončování [21]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje dokončovací čelní fréza  ap [mm] 0,5 

Katalogové označení R220.30-0125-12CT  fz [mm min-1] 1018 

Řezný průměr 125 mm  n [min-1] 509 

Max. hl. řezu v bočním posuvu 1 mm  vc [m·min] 200 

Počet zubů 10 mm  ae [mm] 30 

Průměr spojovacího otvoru 40 mm  Počet záběrů [-] 1 

Čistá hmotnost 3,22 kg  Procesní kapalina ne 

 

Destičky vložené do těla nástroje pomocí nastavitelných kazet jsou povlakované technologií 

PVD povlakem MH1000. Jedná se povlak vyvinutý společností Seco, na bázi titanu, vynikající 

svou vysokou tvrdostí, která je vhodná pro dokončovací operace litiny [21]. Parametry destičky 

jsou uvedeny v tab. 4.33. 

 

Tab. 4.33. Parametry VBD pro čelní dokončování [21] [45]. 

 
 

Parametr destičky  

Označení VBD dle SECO SEEX1203AFTN-MD14 MH1000 

Průměr vepsané kružnice 12,77 mm 

Tloušťka destičky 3,18 mm 

Délka hladící plošky břitu 8 mm 

Poloměr zaoblení rohů 1 mm 

Úhel čela 0° 

Povlak MH 1000 

 

Pro upnutí nástroje je zvolen nástrčný typ upínacího systému specifikován v kapitole 4.2.1. 

V tomto případě je volena nejkratší verze vyložení na samotném držáku, aby bylo co možná 

nejvíce eliminováno riziko vzniku chvění samotným vyložením nástroje. V tomto případě je 

vyložení nástroje 60 mm, upínací systém s rozhraním ve vřetení stroje HSK-A100 je označován 

dle výrobce Seco HSKA100-SM40-060-L1, jeho hmotnost činí 3,6 kg a průměr těla nástroje je 

89 mm. [23]  

4.4.2 Zhotovení vývrtů skříně převodovky 

V těchto operacích zhotovení otvorů pro výstupní nápravu a vstupní motor převodovky je 

s ohledem na požadované geometrické tolerance zvolena technologie vyvrtávání, jak  

pro hrubovací, tak pro dokončovací operace. Způsob zhotovení otvorů vyvrtáváním je obecně 

považován za rychlý a přesný, systémy pro tyto operace disponují vysokou tuhostí a pevností. 

Pro menší zatížení stroje při této operace lze zařazovat vyvrtávání stupňovité, to lze ale použít 

https://article/p_75068852
https://article/p_03301595
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jen v případě neprůchozích otvorů. U tohoto obrobku je nutné ponechat vybrání a čelo na konci 

některých vývrtů, proto je zde použita technologie symetrického vyvrtávání pro hrubovací 

operace.  

Otvor o finálním průměru 130 mm je hrubován na rozměr 129 mm. Toho je docíleno vyvrtávací 

hlavou typu EPBTM750 od společnosti Seco. Tento systém využívá dva robustní držáky 

břitových destiček, umožňující vysoký úběr kovu. Jejich robustnost rovněž umožňuje 

dosáhnout dobré geometrické přesnosti litých otvorů. Tento typ držáku umožnuje snadné 

ustavení symetrických, či stupňovitých držáků VBD. Ustavení je zajištěno zabudovaným 

upínacím mechanismem s centrálním šroubem, zajišťující polohu těchto držáků v axiálním  

i radiálním směru.  Při symetrické verzi ustavení držáků, o které se jedná v našem případě, 

zajišťuje symetrické ustavení břitů vyšší stabilitu, jelikož tato symetričnost přispívá ke stabilitě 

procesu bez ohybu držáku samotného [46]. Parametry nástroje jsou uvedeny v tab. 4.34., 

systém hrubovací vyvrtávací hlavy EPBTM750 je znázorněn na obr. 4.16. 

 

 

Obr. 4.16. Hrubovací vyvrtávací hlava [47]. 

 

Tab. 4.34. Parametry hrubovací vyvrtávací hlavy [26]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje Vyvrtávací hlava  ap [mm] 2,25 

Katalogové označení A75070  f [mm min-1] 81 

Min. řezný průměr 114 mm  n [min-1] 370 

Max. řezný průměr 205 mm  vc [m·min] 150 

Obráběný průměr 129,5 mm  Počet záběrů [-] 1 

Počet břitů 2   Procesní kapalina ne 

Průměr stopky/typ G7/GRAFLEX  Výchozí otvor [mm] 125 

Čistá hmotnost 3,62 kg  - - 

 

Do těla nástroje hrubovací vyvrtávací hlavy jsou vloženy dva držáky VBD, nesoucí označení 

dle společnosti Seco A75070CC1690. Do samotného držáku jsou vloženy VBD typu C, nesoucí 

označení CCMT120408-MF2, které jsou povlakovány technologií CVD povlakem TP3501. 

Tento povlak je zařazen do skupiny povlaků Duratomic®, používanou společností Seco. Jedná 

se o třídu odolnou vůči vysokým teplotám, houževnatou a vhodnou pro produktivní obrábění 

[26]. Nastavení úhlu ostří destičky v nástrojovém držáku je 90°, umožňující zhotovit kolmé 

čelo na konci jednoho z vývrtů.  

 

Po před hrubování otvoru samotného, je jako dokončovací technologie malých vývrtů zvoleno 

jemné vyvrtávání. Pro tento úkon je zvolena hlava pro jemné vyvrtávání od společnosti Seco. 

Vyvrtávací hlavy radiálního typu řady EPBTM780 umožňují přesné nastavení v řádech mikronů, 

díky čemuž je schopnost obrábět otvory pomocí těchto nástrojů v třídě přesnosti IT5. Tyto 
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nástroje jsou prachotěsné, což přispívá k jejich delší životnosti a nevyžadují žádné dodatečné 

mazání [48]. Prachotěsnost nástroje pro takto přesné obráběcí operace je při obráběcích 

procesech litiny výhodou, kvůli prachu vznikajícím při obrábění těchto materiálů. Specifikace 

hlavy pro jemné vyvrtávání je uvedena v tab. 4.35.  

 

Tab. 4.35. Parametry hlavy pro jemné dokončování [26]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje Vyvrtávací hlava  ap [mm] 0,5 

Katalogové označení A75070  f [mm min-1] 122 

Min. řezný průměr 114 mm  n [min-1] 489 

Max. řezný průměr 205 mm  vc [m·min] 200 

Obráběný průměr 130 mm  Počet záběrů [-] 1 

Počet břitů 1   Procesní kapalina Ne 

Průměr stopky/typ G7/GRAFLEX  Výchozí otvor [mm] 129,5 

Čistá hmotnost 6,3 kg  - - 

 

V tomto případě je v těle hlavy pro jemné vyvrtávání uložena pouze jedna kazeta, označována 

výrobcem A72670, upevňující VBD pod úhlem nastavení hlavního ostří 90°. Jedná se opět 

destičku typu C, nesoucí katalogové označení CCMT09T308-F1. Destička je opatřena 

povlakem označení TP1501, nanesený technologií CVD. Jedná se o odolný tvrdý povlak řady 

Duratomic®, poskytující vlastnosti vhodné pro dokončovací obrábění ocelí a litin [26]. Upínací 

systém pro hrubovací a dokončovací operace hlavami EPBTM780, je popsán dále, po specifikaci 

obrábění velkých vývrtů. 

 

 

Pro otvory větších průměrů je volena rovněž technologie vyvrtávání. Jedná se o vývrty průměru 

280 mm, pro takovéto rozměry je již rozsah vyvrtávacích hlav nedostačující, proto je nutné 

zařadit nástroj řady BridgeTM od společnosti Seco. Jedná se o můstkovou vyvrtávací tyč, kdy 

v samotném těle nástroje vyvrtávací tyče jsou uloženy vyvrtávací bloky. Univerzálnost těla 

nástroje je umocněna právě těmito bloky, kdy jsou použity rozdílné pro dokončovací  

a hrubovací operace [49]. Totožné tělo nástroje je použito jak pro hrubovací operace,  

tak pro operace dokončovací. Pro hrubování je použito symetricky uložených hrubovacích 

bloků, pro dosažení vysoké produktivity odběru materiálu. Pro operace dokončovací je použit 

blok pro jemné vyvrtávání s protizávažím na druhé straně nástroje, disponující možností 

dosáhnout vysoké kvality obrobené plochy a dodržením přísných geometrických tolerancí. 

Parametry nástroje řady Bridge, použitého pro hrubovací operace jsou uvedeny v tab. 4.36. 
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Tab. 4.36. Parametry vyvrtávací tyče pro hrubování [26]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje Vyvrtávací tyč  ap [mm] 2,25 

Katalogové označení A731S 010  f [mm min-1] 51,2 

Min. řezný průměr 204 mm  n [min-1] 178 

Max. řezný průměr 280 mm  vc [m·min] 150 

Obráběný průměr 279,5 mm  Počet záběrů [-] 1 

Počet břitů 2   Procesní kapalina Ne 

Průměr stopky/typ G7/GRAFLEX  Výchozí otvor [mm] 275 

Čistá hmotnost 4,92 kg  - - 

 

Do hrubovacích kazet, nesoucích označení PCGNL16CA-12, jsou vloženy destičky, 

specifikované kódem CNMG120408-MF3. Tyto VBD mají shodný povlak, jako destičky  

pro hrubovací operace malého vývrtu, tudíž povlak TP3501. Úhel nastavení hlavního ostří je 

90°, i v tomto případě je u jednoho vývrtu požadována neprůchodnost s kolmým čelem, tudíž 

je tento parametr nutný. 

Operace dokončovací je zhotovena nástrojem se shodným tělem, jako bylo použito  

pro hrubování. Rozdíl je v použití pouze jednoho břitu, vloženého do kazety pro dokončování, 

kdy na druhém konci nástroje je namísto břitu umístěno protizávaží, eliminující nevyváženost 

nástroje. Parametry nástroje pro dokončení jsou uvedeny v tab. 4.37. 

 

Tab. 4.37. Parametry vyvrtávací tyče pro dokončování [26]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje Vyvrtávací tyč  ap [mm] 0,5 

Katalogové označení A731S 010  f [mm min-1] 57 

Min. řezný průměr 204 mm  n [min-1] 227 

Max. řezný průměr 280 mm  vc [m·min] 200 

Obráběný průměr 280 mm  Počet záběrů [-] 1 

Počet břitů 1   Procesní kapalina Ne 

Průměr stopky/typ G7/GRAFLEX  Výchozí otvor [mm] 279,5 

Čistá hmotnost 3,43 kg  - - 

 

Samotná destička je uložena v držáku, nesoucí označení A72560, ten je vložen do kazety 

vhodné pro operace dokončovací, umožňující nastavení vyložení břitu v řádech mikrometrů. 

Tato kazeta nese označení A731S500. VBD, upnuta v sestavě kazety a držáku je typu C, 

nesoucí označení CCMT09T308-F1, vybavena povlakem TK1501, doporučovaným  

pro obrábění tvárné litiny. Na druhé straně od břitu je v těle nástroje uloženo protizávaží, 

doporučené pro montáž společně s držákem břitu pro dokončovací operace. Tento modul je 

vyráběn společností Seco, jeho označení je A731S600. Upnutí vyvrtávacích tyčí zajišťuje 

přírubový upínací systém, od společnosti Seco, znázorněn v tab. 4.38. Tento prvek je vybaven 

stopkou Graflex G7, umožňující upnutí nástroje pomocí modulárního systému Graflex, který je 

popsán v odstavci níže.  

 

Pro upnutí vyvrtávací tyče a hlavy je použit modulární upínací systém typu Graflex. Jedná se  

o výměnné moduly pro upnutí širokého spektra nástrojů, které poskytují dlouhé vyložení 

nástroje s vysokou stabilitou řezu. Samotný systém je složen z adaptéru pro připojení nástroje, 

ve střední části pouze ze stavebního prodlužujícího modulárního prvku, který zvětšuje délku 
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vyložení od samotného nástrojového držáku, připojeného k rozhraní v obráběcím centru.  

Pro upnutí vyvrtávací tyče řady Bridge je použit nástrojový upínací systém se stopkou Graflex 

G7, specifikovaný v tab. 4.38.  

 

Tab. 4.38. Parametry nástrojového systému Graflex [23] [50]. 

 
 

Parametr držáku nástroje  

Označení dle SECO A731200 

Průměr těla nástroje 130 mm 

Průměr otvoru stopky 40 mm 

Připojení strana stroje G7 

Funkční délka 40 mm 

Celková délka 90 mm 

Čistá hmotnost 3,78 kg 

 

Vyvrtávací hlava řady RB 750 je stopkou typu Graflex vybavena, proto je již k jejímu upnutí 

použita sada, shodně použitá pro vyvrtávací hlavy i tyče, popsaná níže v tab. 4.39. Jedná se  

o sadu prodlužujícího modulu Graflex se stopkou G7 o délce těla 120 mm. Ve stroji je již upnut 

systém Graflex se stopkou G7 a rozhraním ve vřeteni HSKA-100, popsaný rovněž v tab. 4.39. 

 

Tab. 4.39. Modulární systém Graflex [23] [51]. 

 
 

Parametr držáku nástroje  

Označení dle SECO  EM93064014685 

Použitý modul pro prodloužení M402772 

Průměr těla nástroje, modulu 90 mm 

Připojení strana stroje HSK-A100 

Funkční délka 205 mm 

Celková délka 255 mm 

Čistá hmotnost 9,7 kg 

 

Pro dokončení vývrtů v jejich zadní části je vybrána kotoučová fréza o průměru 80 mm  

od společnosti Seco. Nejedná se zde o přísně tolerované funkční plochy, jak tomu bylo  

u centrálních vývrtů samotných, nýbrž dorazové plochy umístěné na vnitřní straně vývrtů 

v tolerancích, kterých je možno touto kotoučovou frézou dosáhnout. Tento nástroj umožní 

zhotovení vybrání v malých vývrtech s rádiusem R40, zabíhající pod úroveň tolerované plochy 

malého vývrtu, což vede k nutnosti použití nástroje s radiálním vyložením. Nástroj plně 

umožňuje frézování do rohu, kruhovou či spirálovou interpolaci. Kotoučová fréza je vybavena 

stavitelnými lůžky s VBD, které umožňují nastavení šířky řezu v daném intervalu. Vkládaná 

destička je vybavena 4 řeznými hranami, uložená je stavitelnými lůžky. [52] Parametry nástroje 

jsou uvedeny v tab. 4.40. Upínací systém je volen rovněž od společnosti Seco. Jedná se  

o nástrčný systém, použitý k upnutí nástroje v kapitole 4.2.1, označován HSKA100-SM27-100-

L1. Systém pro upnutí nástroje na trn je s rozhraním ve vřeteni HSKA-100, průměrem trnu 

v nástroji 27 mm. Jeho tělo je o průměru 60 mm a funkční délce 100 mm, což umožňuje 

bezkolizní obrábění uvnitř jednotlivých otvorů.  
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Tab. 4.40. Parametry kotoučové frézy [21]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje Kotoučová fréza  ap [mm] 14,5 

Katalogové označení R335.18-080.1215.27-3N  f [mm min-1] 512 

Řezný průměr nástroje 80 mm  n [min-1] 775 

Max. řezná šířka 15 mm  vc [m·min] 195 

Obráběná šířka 14,5 mm  Počet záběrů [-] 2 

Počet funkčních břitů 6 ks  Procesní kapalina Ne 

Průměr otvoru pro trn 27 mm  - - 

Čistá hmotnost 0,658 kg  - - 

 

Destička vkládaná do těla nástroje nese označení dle výrobce Seco LNKT080508PPTN-M06, 

je povlakována technologií PVD povlakem MK2050. Jedná se o destičku se čtyřmi řeznými 

hranami se zvýšenou integritou o délce 7,5 mm, tloušťka segmentu VBD je 5 mm. 

4.4.3 Zhotovení závitů na čelech vývrtů 

Zhotovení závitů na dokončených čelech je docíleno pomocí závitníků řady Threadmaster, 

přičemž otvor pro závit samotný je předvrtán nástrojem řady Seco Feedmax. Vrtáky této 

kategorie umožňují upevnění modulu pro srážení hran, čímž odpadá nutnost zařazení aditivní 

operace sražení na stroji samotném. Hloubka předvrtaného otvoru pro závit se liší v případě 

velkého a malého vývrtu, kdy v případě vývrtu průměru 280 mm je dostačující vrták s funkční 

délkou nástroje 3xD pro délku předvrtaného otvoru 27 mm. V případě vývrtu o průměru  

180 mm je nutno použít vrták funkční délky 5xD, z důvodu hloubky vrtaného otvoru 34 mm. 

Vrtáky pro tyto otvory jsou specifikovány v tab. 4.41. Doporučená hodnota řezné rychlosti činí 

65 m·min-1, hodnota posuvu pak 481 mm·min-1. 

 

Tab. 4.41. Parametry šroubovitých vrtáků [26]. 

Konstrukční parametry otvor průměr 8,6 mm  otvor průměr 8,6mm 

Typ nástroje Monolitní karbidové šroubové vrtáky 

Katalogové označení SD1103A-0860-035-10R1 SD1105A-0860-049-10R1 

Obráběný průměr 8,6 mm 

Počet břitů 2 2 

Funkční délka 35 mm 49 mm 

Celková délka 89 mm 103 mm 

Průměr stopky/typ 10/válcová 10/válcová 

 

Na vrtáky je upevněn srážecí modul, zhotovující sražení o maximálním rozměru až 2,8x45°, 

kdy v případě zhotovení tohoto otvoru se jedná pouze o sražení 0,3x45°. Tento srážecí modul 

nese katalogové označení společnosti Seco SD200-C45-10R1, do jeho samotného jsou vloženy 

dvě VBD, nesoucí označení SD200-C45. Válcová stopka tohoto modulu je průměru 12 mm,  

od čehož se odvíjí typ upnutí těchto nástrojů. Nástroj je upnut pomocí hydraulického sklíčidla 

s rozhraním ve vřeteni HSKA-100 od společnosti Seco, označováno kódem E930658341295, 

s průměrem těla 32 mm a funkční délkou 95 mm.  

 

Pro zhotovení závitu M10 je zvolena technologie řezání závitníkem, který je upnut ve sklíčidle 

s mikrokompenzací, popsaném v kapitole 4.2.1. Samotný řezný nástroj je specifikován  

v tab. 4.42. Kleština, vkládaná do sklíčidla pro závitování v případě průměru stopky nástroje 
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10 mm, je označována dle Seco 393.14-25D100X080, pro nástrojové systémy s velikostí 

kleštiny ER25. Doporučená hodnota řezné rychlosti činí 25 m·min-1, hodnota posuvu pak  

1 194 mm·min-1. 

 

Tab. 4.42. Parametry závitníku pro M10 [31]. 

Parametr závitníku  

Označení dle SECO MTS-M10X1.50ISO6HX-XC-K001-A 

Délka závitové části 20,1 mm 

Průměr stopky 10 mm 

Počet břitů 4 

Velikost stopky čtyřhranu  10 mm x 4 mm 

Využitelná délka 83 mm 

Celková délka 100 mm 

 

4.4.4 Vrtání otvorů v oblasti vývrtů skříně převodovky 

Vrtání otvorů ve vývrtech samotných je operace poněkud komplikovaná, zejména co se 

přístupu k vrtaným otvorů týče. Otvory průměru 12 mm a 10 mm jsou vrtány uvnitř  

ve zhotovených vývrtech, přístup k nim je zajištěn odklonem od vodorovné polohy čela, což 

zajišťuje přístup dlouhému nástroji k celé délce vrtaného prvku samotného V oblasti vývrtu 

průměru 280 mm se jedná o dva průměry otvorů 12 mm, společně s frézováním drážky o shodné 

šířce, tedy 12 mm. Z důvodu dostupnosti předvrtání vstupních otvorů pro vrták o průměru 12 

mm, rovněž tak frézování drážky, je zvolena úhlová hlava s pevným nastavením 90°  

od společnosti Benz. Tato hlava, vhodná pro operace, vrtání, drážkování a frézování je řady 

SLIM WGX, její tělo je přizpůsobeno pro tyto operace v omezených prostorech pohybu 

nástroje, právě proto je její vyložená část pro obrábění co možná nejužší konstrukce [53]. Hlava 

SLIM WGX je znázorněna na obr. 4.17. 

 

Obr. 4.17. Úhlová hlava Benz SLIM WGX [53]. 

 

Tento systém umožňuje provést operace s požadovaným řezným momentem 15 N·m, jeho 

funkční délka úzkého vyložení může být až 160 mm. Pro naše operace je dostačující hlava 

s délkou úzkého vyložení 95 mm, s celkovou délkou nástrojového sytému 220 mm. Rozhraní 

ve vřeteni stroje je HSK-A100, rozhraní pro nástroj je opčně volitelný. Lze vložit sklíčidla  

o velikostech ER, rozhraní pro válcové stopky Weldon, rovněž tak rozhraní pro ISO kužel. [53] 

V našem případě je volen sklíčidlový systém s velikostí kleštiny ER20, umožňující upnutí 

nástroje průměru až 13 mm.  

 

Pro operace navrtání a frézování drážky byla zvolena monolitní karbidová fréza od společnosti 

Seco. Jedná se o nástroj se třemi břity, zasahující přes střed nástroje, umožňující tak operace 

zavrtání. Tento nástroj je specifikován v tab. 4.43. 
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Tab. 4.43. Parametry monolitní karbidové frézy [21]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje Monolitní fréza  ap [mm] 12 

Katalogové označení 553120Z3.0-SIRON-A  f [mm·min-1] 477 

Řezný průměr 12 mm  n [min-1] 2653 

Max. hl. řezu v bočním posuvu 26 mm  vc [m·min] 100 

Celková délka 80 mm  ae [mm] 12 

Počet břitů 3  Počet záběrů [-] 1 

Průměr stopky/typ 12 mm/válcová  Procesní kapalina ano 

 

Po operacích frézování drážek a zafrézování vstupních otvorů je pokračováno operacemi vrtání 

v oblasti výstupního otvoru skříně převodovky. Tyto operace jsou provedeny pomocí vrtáku 

řady Crownloc® a modulárního systému pro dlouhé vyložení nástroje Graflex®, kdy oba 

systémy jsou popsány v předchozích kapitolách. Dlouhé vyložení nástroje je voleno z důvodu 

vertikálního uspořádání vřetena stroje, vysunuté vřeteno stroje Hermle C62 U MT je masivní 

konstrukce a při vyložení menšího nástroje, než je toto provedení dochází ke kolizi stroje 

s obrobkem a upínacím systémem. Vrták řady Crownloc je specifikován v tab. 4.44. Modulární 

systém použitý pro tento případ v tab. 4.45.  

 

Tab. 4.44. Parametry korunkového vrtáku [26]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje Korunkový vrták  ap [mm] 12 

Katalogové označení 
SD107-12.00/12.49-90-

16R7 

 
f [mm·min-1] 445 

Řezný průměr 12 mm  n [min-1] 318 

Vedlejší funkční délka 118,5 mm  vc [m·min] 60 

Celková délka 166,5 mm  Počet záběrů [-] 1 

Počet břitů 2  Procesní kapalina ne 

Průměr stopky/typ 12 mm/WELDON  - - 

 

Do těla vrtáku je vložena výměnná korunka nesoucí označení společnosti Seco  

SD100-12.00-K, s geometrií tvaru řezné části pro ocel. Řezné parametry jsou uvedeny  

v tab. 4.44. 

Pro vyložení nástroje je použit modulární systém Graflex® velikostní řady G5. Tento prvek je 

složen ze tří částí, kdy ve stroji je upnut prvek s rozhraním ve stroji HSK-A100, ve střední části 

je vložen prodlužující prvek a na konci tohoto systému pro dlouhé vyložení je upínací držák 

pro vrtáky s ploškou typu Weldon. Tato sestava je specifikována v tab. 4.45. 
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Tab. 4.45. Nástrojový systému Graflex pro stopku WELDON [23] [54]. 

 
 

Parametr držáku nástroje  

Označení dle SECO  EM93064012865 

Použitý modul pro prodloužení M402554 

Průměr těla nástroje, modulu 60 mm 

Připojení strana stroje HSK-A100 

Upínač nástroje s rozhraním G5 M5842812 

Celková délka sestavy 375 mm 

Čistá hmotnost 7,06 kg 

 

Po upnutí nástroje s vedlejší funkční délkou 118,5 mm, specifikovaným v tab. 4.44. je délka 

celého nástroje 493,5 mm. Tento aspekt je důležitý, jelikož maximální možná délka upnutého 

nástroje ve stroji C62 U MT je 500 mm, proto lze takto konfigurovaný nástroj bez potíží použít. 

 

Použití shodné úhlové hlavy je nutné pro zhotovení otvoru průměru 6 mm v oblasti velkého 

vývrtu. Zde je do hlavy opnuta monolitní karbidová fréza, již specifikována v tab. 4.30. Změna 

oproti předešlému postupu s úhlovou hlavou je vrtání otvoru samotného, kdy vrták je upnut 

v úhlové hlavě a vrtací operace je prováděna pomocí tohoto nástrojového systému. Do samotné 

hlavy je pomocí kleštiny typu ER25 upnut vrták, nesoucí katalogové označení SD230A-6.0-

170-6R1, od společnosti Seco. Funkční délka tohoto nástroje je 170 mm, jeho celková délka 

činí 220 mm. V úhlové hlavě je upnut pomocí kleštiny s katalogovým číslem Seco 58802507. 

Nástrojem je obráběno při hodnotách posuvu 490 mm·min-1 a řezné rychlosti 42 m·min-1. 

V zásobníku nástrojů jsou tedy pro obrobení sestavy skříně převodovky uloženy tři úlové hlavy 

Benz řady SLIM WGX.  

 

Obdobný problém je řešen v oblasti malého vývrtu skříně převodovky. Zde jsou vrtány díry  

o průměru 10 mm, jejich sklon je vůči ose vývrtu větší a dostupnost těchto otvorů je tedy  

pro nástroj lepší, nežli tomu bylo u otvorů průměru 12 mm. Kolizi se strojem zde ale působí 

přípravkový rám, proto je voleno obdobné upnutí nástroje pomocí modulového systému 

Graflex. Nástrojový systém je specifikován v tab. 4.46. 

 

Tab. 4.46. Nástrojový systém Graflex pro válcovou stopku [23] [55]. 

 
 

Parametr držáku nástroje  

Označení dle SECO  BM05056752560 

Použitý modul pro prodloužení M402554 

Průměr těla nástroje, modulu 60 mm 

Připojení strana stroje HSK-A100 

Upínač nástroje s rozhraním G5 BM05056752560 

Celková délka sestavy 375 mm 

Čistá hmotnost 7,05 kg 

 

Do kleštinového upínače je vložena kleština označovaná výrobcem Seco kódem 58802511, 

vhodná pro upnutí válcové stopky o průměru 10 mm. Touto stopkou je vybaven šroubovitý 

vrták, nesoucí označení SD1108A-1000-080-10R1, disponující funkční délkou 80 mm  

a vedlejší funkční délkou 99 mm. Hodnota posuvu je 1 145 mm·min-1 při hodnotě řezné 

rychlosti 50 m·min-1. 
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V oblasti malého vývrtu jsou taktéž zhotoveny drážky průměru 12 mm, není zde ale prostor 

zhotovit je pomocí úhlové hlavy, použita je zde proto fréza, specifikována pro frézování drážek 

úhlovou hlavou v tab 4.43, která je upnuta výkonným sklíčidlem pro frézování, specifikovaným 

v tab. 4.10. Zhotovení otvorů průměru 12 mm na čele vývrtu je provedeno shodným nástrojem, 

již specifikovaným v tab. 4.44., jedná se o korunkový vrták řady Crownloc®. Tento nástroj je 

upnut pomocí nástrojového systému pro stopku WELDON o rozměru 12 mm. Tento rozměr 

držáku nese označení výrobcem Seco HSKA100-EM12-080-L1, jeho funkční délka je 80 mm 

a průměr těla nástroje 42 mm.  

 

Poslední skupina vrtaných děr v oblasti malého vývrtu jsou dvě díry průměru 5,5 mm, 

zobrazené v levém horním pohledu na výkrese, uvedeném jako příloha 4. Tyto otvory jsou 

vrtány nástroje z řady Seco FeedmaxTM, nástrojem označovaným kódem SD216A-5.5-90-6R1, 

což je monolitní karbidový vrták se dvěma břity. Doporučené hodnoty posuvu pro tento nástroj 

činí 0,19 mm·ot-1 při hodnotě řezné rychlosti 55 m·min-1. Pro upnutí tohoto nástroje je voleno 

přesné sklíčidlo od společnosti Seco, označováno kódem E9306567225160, již specifikováno 

v tab. 4.43. Do tohoto sklíčidla je vložena kleština nesoucí značení 58802506, velikosti ER25 

pro průměr válcové stopky monolitního šroubovitého vrtáku 6 mm.  

4.4.5 Vrtání otvorů pro kuželové kolíky 

V nově zaváděné technologii je uvažováno se zařazením operace pro zhotovení kuželových 

otvorů pro kolíky, které zajišťují snadnou montáž celku převodovky. Tím dochází k ulehčení 

výrobního postupu celku součásti o jedno pracoviště, kterým bylo pracoviště stolní vrtačky 

V0/50, na kterém je v současném postupu otvor pro kuželový kolík vrtán.  

Pro otvor s kuželovitostí 1:50 je zvolen nástroj od společnosti Precitool®, jedná se o německou 

společnost specializující se na výrobu nástrojů v oblasti strojírenství. Nástroj zvolený pro tuto 

operaci je kuželový vrták pro otvory na kolíky. Nástroj disponuje podbroušenou kuželovou 

plochou, příčným břitem a povlakem nanášeným technologií PVD. Jeho použití je vhodné  

pro operace, kdy je zhotovován otvor s kuželovitostí v jednom pracovním kroku [56]. Kuželový 

vrták je od společnosti Precitool® je specifikován v tab. 4.47.  

 

Tab. 4.47. Parametry kuželového vrtáku [56]. 

Konstrukční parametry Vrtání otvoru Ø 10 mm 1:50  Technologické parametry 

Typ nástroje Kuželový vrták  ap [mm] 10 

Katalogové označení 1005835  f [mm·min-1] 153 

Obráběcí průměr 10 mm  n [min-1] 954 

Typ povlaku PVD  vc [m·min] 30 

Vrcholový úhel 118°  procesní kapalina ne 

Využitelná délka 175 mm  - - 

Průměr stopky/typ 10 mm / válcová  - - 

Přístup nástroje je z důvodu umístění otvoru na límci skříně převodovky, v těsné blízkosti  

od stěny skříně, komplikovanější. Aby nedocházelo ke kolizi stroje s obrobkem samotným, je 

voleno upnutí obrobku pomocí upínacího systému Graflex®, v tomto případě velikosti G3, což 

představuje velikost průměru těla systému 32 mm. Tento průměr nezpůsobuje kolize se stěnou 

skříní převodovky při vrtání kuželového otvoru pro kolík a představuje proto optimální řešení 

pro tuto operaci. Délka celého nástrojového systému činí 398 mm, což je hodnota 

akceptovatelná z hlediska maximální možné délky nástroje, vkládaného do stroje. Specifikace 

nástrojového systému je uvedena v tab. 4.48.  
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Tab. 4.48. Parametry nástrojového systému Graflex-kleštinové sklíčidlo [23]. 

Parametr držáku nástroje  

Označení dle SECO  BM03056752570R 

Použitý modul pro prodloužení M402331 

Průměr těla nástroje, modulu 32 mm 

Připojení strana stroje HSK-A100 

Upínač nástroje s rozhraním G3 EM93064011855 

Celková délka sestavy 398 mm 

Čistá hmotnost 2,81 kg 

 

Do kleštinového sklíčidla je vložena kleština od společnosti Seco, nesoucí katalogové označení 

393.14-25D125X100. Tato kleština je typu ER25, umožňuje upnout nástroj se stopkou  

o průměru 12,5 mm. Kleštinové sklíčidlo pro modulární systém Graflex G3 zařazené v této 

sestavě je možno použít pro upnutí nástrojů do průměru 16 mm.  

 

 

Nástrojové řešení uvedené v předešlých podkapitolách je volené s ohledem na proběhlé časové 

studie výrobců jednotlivých strojů. Bylo tak rozhodnuto i z důvodu možnosti použití časů 

obrábění dílce s danou kinematikou stroje samotného, které jsou důležité zejména  

pro posouzení ekonomického přínosu investice. Společnost Seco je volena z důvodu 

navázaných kontraktů ve společnosti, jiné nástrojové systémy jsou samozřejmě rovněž 

přístupné, jednotnost výrobce nástrojového vybavení může být ale zejména v oblasti servisu již 

nakoupeného zboží výhodou.  

4.4.6 Zhotovení obrobení prvků u nosu skříně u oblasti malého vývrtu 

Zafrézování kapsy s rádiusem poloměru 15 mm je provedeno monolitní karbidovou frézou  

od společnosti Seco. Tímto nástrojem je rovněž provedeno zahloubení otvorů o průměru  

22 mm, vrtaných v této kapse na tzv. nose dílce skříně převodovky. Zmiňované zahloubení je 

provedeno šroubovou interpolací nástroje, jeho hodnota činí 34 mm. Monolitní karbidová fréza 

je specifikována v tab. 4.49.  

 

Tab. 4.49. Parametry monolitní karbidové frézy [21]. 

Konstrukční parametry  Technologické parametry 

Typ nástroje Monolitní fréza  ap [mm] 25 

Katalogové označení 
JHP951160E2C.3Z4-

SIRA 

 
fz [mm·min-1] 3438 

Řezný průměr 16 mm  n [min-1] 2685 

Max. hl. řezu v bočním posuvu 34 mm  vc [m·min] 135 

Celková délka 90 mm  ae [mm] 16 

Počet břitů 4  Počet záběrů [-] 1 

Průměr stopky/typ 16 mm/WELDON  Procesní kapalina ano 

 

Pro upnutí nástroje je zvoleno sklíčidlo shodné, jako sklíčidlo použité pro vrtáky s upnutím 

typu WELDON v kapitole 4.2.1. Tento nástrojový systém je specifikován v tab. 4.10. 

 

Další operací je vrtání otvorů o průměru 22 mm v kapse zhotovené na nose dílce. Tato operace 

je provedena vrtákem z řady Crownloc®, nesoucí katalogové označení SD105-22.00/23.99-



 

NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY 
 

67 ÚST FSI VUT v Brně 

125-25R7 společnosti Seco. Součástí vrtáku je výměnná korunka s geometrií pro litinu  

a řezným průměrem 22 mm, nesoucí označení SD100-22.00-K.  Nástroj je specifikován 

v kapitole 4.2.1 v tab. 4.7., v této kapitole je specifikován rovněž upínač pro stopku WELDON, 

konkrétně v tab. 4.8. 
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 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

Tato kapitola se zabývá vhodností a využitelností zavedení nové technologie. Jelikož se jedná 

o moderní zařízení s použitím novinek v oblasti nástrojových systémů, předpokládá se 

návratnost investice v co možná nejkratším časovém období. Na druhou stranu, současná 

technologie společnosti je postup zavedený a ověřený spoustu let, kdy inovace výrobních 

postupů a technologií je prováděna průběžně po dobu výroby obdobných dílců. Novinkou je 

zde zavedení pěti-osého obrábění a zásobníku palet s automatickou výměnou obrobku. 

Přidáním páté osy do kinematiky obráběcího stroje, používaného pro výrobu těchto komponent, 

je docíleno zkrácení výrobních časů. Časy přípravy práce a vedlejší strojní časy jsou 

redukovány díky prvku automatizace. Zavedení obou těchto způsobů by mělo vést 

k pozitivnímu výsledku ekonomického zhodnocení.  

 

Vzhledem k veřejnému statusu této diplomové práce je část finančních a časových údajů 

zkreslena o koeficient zkreslení KZKR, pomocí jehož je zakryt skutečný údaj cen a současných 

časů výroby ve společnosti. Použití koeficientu KZKR pro zakrytí skutečných hodnot vstupních 

a výstupních hodnot nákladů je shodné v obou případech, proto se takto získaná data dají použít 

pro zhodnocení investice a vyjádření procentuálních úspor časů a nákladů nově zaváděné 

technologie, vzájemným porovnáním totožně zkreslených údajů shodným koeficientem.  

5.1 Stávající technologie výroby 

Postup výroby jednotlivých součástí celku skříně převodovky je popsán na začátku práce 

v kapitole v kap. 2. V současném technologickém postupu je součást vyráběna na sedmi 

pracovištích, jejichž počet je díky zavedení nové technologie redukován. Vstupním údajem  

pro porovnání nově zaváděné technologie s technologií současného stavu je údaj aktuálních 

operačních nákladů pro výrobu jednoho kusu. Tento údaj je rovněž zkreslen o koeficient 

výpočtu pro veškeré údaje nákladů, aby bylo zamezeno úniku údajů společnosti kvůli 

veřejnému statusu dokumentu.  

 

Operační náklady na výrobu jednoho kusu v sobě již zahrnují současné jednicové náklady 

provozu stroje, dávkové náklady provozu stroje a režijní náklady provozu stroje. Výpočet 

operačních nákladů výroby jednoho kusu je znázorněn ve vztahu 5.1 [57]:  

 

𝑁𝑜𝑝𝑠
= 𝑁𝐴𝑝𝑠𝑠

+ 𝑁𝐵𝑝𝑠𝑠
+ 𝑁𝑅𝑝𝑠𝑠

 [𝐾č · 𝑘𝑠−1] (5.1) 

, kde: 𝑁𝑜𝑝𝑠
 – operační náklady na jeden kus stávající technologie, 

 𝑁𝐴𝑝𝑠𝑠
 – jednicové náklady provozu strojů současné technologie, 

 𝑁𝐵𝑝𝑠𝑠
 – dávkové náklady provozu strojů současné, 

 𝑁𝑅𝑝𝑠𝑠
 – režijní náklady na provoz strojů současné technologie. 

 

Takto získané hodnoty z výrobního systému společnosti představují vstupní hodnoty  

pro porovnání ekonomických aspektů a výpočtu návratnosti investice. Ze systému je přímo 

získán údaj 𝑁𝑜𝑝𝑠
, jež zahrnuje údaje předchozí a lze jej tedy porovnávat s údaji získanými 

výpočtem pro nově zaváděné technologie.  
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Operační náklady na výrobu jednoho kusu, zkresleny o koeficient KZKR jsou uvedeny v tab. 5.1. 

Součet nákladů pro všechny části skříně převodovky je grafický znázorněn ve výsečovém grafu 

na obr. 5.1. V něm je patrné procentuální zastoupení jednicových a dávkových nákladů 

v celkových nákladech na současnou výrobu skříně převodovky. Režijní náklady do celkového 

součtu samostatně nevstupují, jsou zahrnuty v nákladech na hodinu provozu stroje, čímž je 

jejich zastoupení zaručené v obou případech jednicových a dávkových nákladů provozu stroje. 

Pro výpočty operačních nákladů je dále uvažováno s tvarem rovnice 5.1 s vynechaným členem 

rovnice 𝑁𝑅𝑝𝑠𝑠
. 

 

Tab. 5.1. Shrnutí nákladů současné technologie. 

Náklady současné technologie na výrobu dílce Označení 

Hodnota nákladů 

zkreslena o 

koeficient KZKR 

Operační náklady dolní skříně  𝑁𝑜𝑝𝑠𝑑𝑜𝑙𝑛í 403,8 Kč 

Jednicové náklady dolní skříně  𝑁𝐴𝑝𝑠𝑠𝑑𝑜𝑙𝑛í 395,1 Kč 

Dávkové náklady provozu strojů dolní skříně 𝑁𝐵𝑝𝑠𝑠𝑑𝑜𝑙𝑛í 8,7 Kč 

Operační náklady horní skříně  𝑁𝑜𝑝𝑠ℎ𝑜𝑟𝑛í 298,6 Kč 

Jednicové náklady horní skříně  𝑁𝐴𝑝𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑛í 289,3 Kč 

Dávkové náklady provozu strojů horní skříně 𝑁𝐵𝑝𝑠𝑠ℎ𝑜𝑟𝑛í 9,3 Kč 

Operační náklady sestavy obrobení  𝑁𝑜𝑝𝑠𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 1 091,2 Kč 

Jednicové náklady sestavy obrobení  𝑁𝐴𝑝𝑠𝑠𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 1 070,6 Kč 

Dávkové náklady provozu strojů sestavy 

obrobení 
𝑁𝐵𝑝𝑠𝑠𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 20,6 Kč 

 

 
Obr. 5.1. Podíl dávkových a jednicových časů v současné výrobě. 

Z obr. 5.1. je patrné, že hlavní podíl na nákladech výroby převodovky jsou náklady odvíjející 

se od jednotkového času strojního tmA, tj. později od jednicových nákladů provozu stroje. V této 

kategorii času je očekávána největší úspora, dosažená zařazením technologie pěti osého 

obrábění a tím pádem i výrazná úspora nákladů potřebných pro zhotovení skříně převodovky 

jako celku.  
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5.2 Výpočet nákladů na hodinu provozu obráběcího centra 

Pro další výpočty ekonomického zhodnocení investice je nutné vyjádření hodnoty hodiny 

provozu obráběcího centra, od které se posléze s hodnotami času odvíjí náklady na výrobu 

jednoho kusu dílce, vyráběného na centru. Výpočet nákladů na hodinu provozu obráběcího 

centra je odvíjen od ceny center samotných, hodnota ceny je brána z aktuální nabídky na stroj, 

včetně veškerých přídavných obcí. Veškeré finanční hodnoty vstupující do výpočtu jsou 

zkresleny o hodnotu koeficientu KZKR, který zakrývá skutečné hodnoty jednotlivých nákladů 

ve veškerých výpočtech. Náklady na hodinu provozu obráběcího centra jsou vyjádřeny vztahem 

5.2 [57]: 

 

𝑁ℎ𝑠 = 𝑆𝑓 +
𝐶𝑠 + 𝑁𝑖 + 𝑁𝑑 − 𝐿𝑖 + 𝑁𝑁

𝑍 · 𝐸𝑒𝑓
+ 𝐸 + 𝑅 [𝐾č · ℎ−1] 

(5.2) 

, kde: 𝑁ℎ𝑠  – náklady na hodinu provozu obráběcího centra, 

 𝐶𝑆  – cena obráběcího centra, 

 𝑆𝑓  – fixní hodinová sazba, 

 𝑁𝑖  – náklady na instalaci stroje, 

 𝑁𝑑  – náklady na demontáž stroje po skončení jeho životnosti, 

 𝐿𝑖  – odkupní cena stroje po skončení jeho životnosti, 

 𝑁𝑁  – náklady na nástrojové vybavení stroje, 

 𝑍  – doba odpisu stroje, 

 𝐸𝑒𝑓  – efektivní časový fond stroje, 

 𝐸  – náklady na energie hodiny provozu obráběcího centra, 

 𝑅  – Režijní náklady hodiny provozu obráběcího centra. 

Fixní hodinová sazba 𝑆𝑓 je vypočtena z průměrné hodinové mzdy pracovníka ve společnosti, 

její určení se rovněž odvíjí z hodnoty počtu pracovních dní za měsíc. Fixní hodinovou sazbu 

stroje lze vypočítat z údajů dle vztahu 5.3: 

𝑆𝑓 =
𝑀𝑝𝑟𝑢𝑚

𝐷𝑝𝑟𝑎𝑐
· 1,338 [𝐾č · ℎ−1] 

𝑆𝑓 =
3 684,54

24,76
· 1,338 = 199,1 𝐾č · ℎ−1 

(5.3) 

, kde: 𝑆𝑓  – fixní hodinová sazba, 

 𝑀𝑝𝑟𝑢𝑚  – průměrná mzda v podniku zkreslená koeficientem KZKR, 

 𝐷𝑝𝑟𝑎𝑐  – průměrný počet hodin za měsíc, 

 1,338  – odvody na pracovníka. 

 

Náklady na energie pro hodinu chodu stroje jsou údajem zahrnutým v hodinové sazbě stroje. 

Tato částka je empiricky zjištěnou a v provozu společnosti ověřenou hodnotou. Pro výpočet je 

údaj hodinových nákladů na energie do výpočtu dosazován rovněž zkreslený o hodnou 

koeficientu KZKR. Hodnota dosazovaná za tento údaj je použita následující: 
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𝐸 = 250 𝐾č · ℎ−1.  

 

Režijní náklady, počítané do hodiny provozu obráběcího centra, představují náklady spojené 

s provozem stroje a pracovním místem. Rovněž jsou do tohoto údaje zahrnuty náklady  

na výměnné břitové destičky, monolitní karbidové vrtáky a frézy, které nejsou počítány  

do hodnoty nákladů na nástrojové vybavení stroje, zahrnuté ve vztahu 5.2. Hodnota nákladů, 

zkreslena o hodnotu koeficientu KZKR, je nadále používána následující: 

𝑅 = 350  𝐾č · ℎ−1.  

 

Dle výše uvedeného vztahu 5.2 lze dosazením hodnot pro obě uvažovaná centra spočítat 

náklady na provoz daného typu obráběcího centra. Náklady vstupující do výpočtu jsou 

zkresleny koeficientem KZKR. Výpočet nákladů na hodinu provozu obráběcího centra Hermle 

C62 je uvedený ve vztahu 5.4: 

𝑁ℎ𝑠𝐶62 = 𝑆𝑓 +
𝐶𝑠𝐶62

+ 𝑁𝑖 + 𝑁𝑑 − 𝐿𝑖 + 𝑁𝑁

𝑍 · 𝐸𝑒𝑓
+ 𝐸 + 𝑅 

𝑁ℎ𝑠𝐶62 = 199 +
6 395 189 + 176 858

5 · 663,3
+ 250 + 350 = 2 781 𝐾č · ℎ−1 

(5.4) 

 

, kde: 𝐶𝑠𝐶62
  – cena obráběcího centra Hermle C62 U MT, včetně nákladů na demontáž, 

 instalaci a odečtenou odkupní cenou stávajícího stroje. 

 

Obdobně je úprava vztahu provedena pro obráběcí centrum HEC800 X5, kdy měnícím se 

parametrem pro oba vztahy je parametr 𝐶𝑆, tedy samotná cena obráběcího centra. Modifikovaný 

vztah pro náklady hodinu provozu obráběcího centra HEC800 X5 je uveden ve vztahu 5.5: 

𝑁ℎ𝑠𝐻𝐸𝐶 = 𝑆𝑓 +
𝐶𝑠𝐻𝐸𝐶

+ 𝑁𝑖 + 𝑁𝑑 − 𝐿𝑖 + 𝑁𝑁

𝑍 · 𝐸𝑒𝑓
+ 𝐸 + 𝑅 

𝑁ℎ𝑠𝐻𝐸𝐶 = 199 +
6 712 751 + 176 858

5 · 663,3
+ 250 + 350 = 2 876 𝐾č · ℎ−1 

 

(5.5) 

, kde: 𝐶𝑠𝐻𝐸𝐶
  – cena obráběcího centra HEC 800 X5 MT, včetně nákladů na demontáž, 

 instalaci a odečtenou odkupní cenou stávajícího stroje. 

 

V obou případech jsou náklady na hodinu provozu stroje dílčím vstupním parametrem  

pro výpočet ekonomického zhodnocení investice. Tato hodnota nadále vstupuje do výpočtu  

pro cenu výroby dílce, lineárně ovlivňuje konečné náklady výroby jednotlivých celků skříně 

převodovky. Tyto náklady jsou nadále srovnávány se stávajícími náklady výroby skříně 

převodovky, uvedených v kap. 5.2.  
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5.3 Porovnání technologie obrobení horního dílce skříně převodovky 

V této fázi výroby je obrobení součásti provedeno na jedno upnutí. Ve výrobním postupu 

součásti nově figurují pouze tři pracoviště, z čehož jedno pracoviště úpravy a jedno pracoviště 

kontroly. Pracoviště pěti-osého obráběcího centra je jediným pracovištěm, na kterém jsou 

prováděny obráběcí procesy. Ve schématu na obr. 5.2. je názorně předvedena redukce 

pracovišť, potřebných pro zhotovení spodního dílce převodovky.  

 

Současná technologie  Nová technologie 

Obráběcí centrum   

Kontrola mezioperační 
 

Pěti-osé obráběcí centrum 

Vrtačka Úprava 

Úprava Konečná kontrola 

Konečná kontrola   

Obr. 5.2. Počet pracovišť pro horní dílec převodovky. 

Zavedením nové technologie je docíleno redukce pracovišť, potřebných pro výrobu horního 

dílce skříně převodovky, ze současných pěti na tři pracoviště. Tímto snížením počtu pracovišť 

v této výrobní fázi jsou dosaženy úspory v oblasti mezioperačních nákladů a urychlení výroby 

vzhledem k odstranění prostojů, způsobených přesunem obrobku z obráběcího centra  

na pracoviště vrtačky.  

Seznam operací, prováděných na obráběcím centru při obrábění horního dílce skříně 

převodovky, je znázorněn ve zjednodušeném technologickém postupu v tab. 5.2. Tento postup 

je uveden pro názornost posloupnosti jednotlivých operací, které jsou nutné pro jejich správné 

technologické provedení. Horní díl skříně převodovky je celkově zhotoven v 16 

technologických operacích. 

 

Tab. 5.2. Zjednodušený technologický postup výroby horní poloviny skříně. 

Číslo 

operace 
Pracovní úkon 

Nástroj 

Označení 

 Upnout do přípravku (jeřáb)  

1 Hrubovat dělící rovinu 
čelní fréza  

R220.54-0100-14-7A 

2 Dokončit dělící rovinu 
čelní fréza  

R220.48-0100-09-12M 

3 
16x vrtat otvor Ø13,5 mm se 

sražením 

korunkový vrták 

 SD103-13.00/13.99-40-16R7 

4 
4x vrtat otvor Ø10,4 mm pro 

závit M12 

monolitní vrták  

SD205A-1040-056-12R1-P 

5 4x vrtat otvor Ø22 mm  
korunkový vrták  

SD105-22.00/23.99-125-25R7 

6 
4x orovnat otvor Ø22 mm na 

Ø34 mm 

zpětný záhlubník  

AF-106698 

7 
8x orovnat otvor otvor 13,5 mm 

na Ø22 mm 

zpětný záhlubník  

AF-106697 

8 
8x orovnat otvor otvor 13,5 mm 

na Ø22 mm 

zahlubovací fréza  

R417.19-2022.3-07A 
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9 Orovnat plochu nálitku A-A 
zahlubovací fréza  

R417.19-2022.3-07A 

10 
Orovnat plochu nálitku B-B a 

vrtat otvor Ø26,5 mm 

vrták s VBD 

SD523-26.5-86-32R7 

11 
Vrtat otvor Ø24,6 pro závit 

G3/4 

korunkový vrták  

SD105-24.00/25.99-125-25R7 

12 
Vrtat otvor Ø22 mm na nálitku 

A-A 

monolitní vrták  

SD216A-10.0-150-10R1 

13 
Srazit hrany v dělící rovině, 

nálitcích a otvorech pro závity 

fréza MinimasterTM  

MM16-16011-4540-E06 

14 4x řezat závit M12 
závitník Threadmaster Tap 

MTS-M12X1.75ISO6HX-XC-K002-A 

15 Frézovat závit M30x1,5 
závitovací fréza s VBD  

R396.19-2522.3S-4003-3AM 

16 Řezat závit G3/4 
závitník Threadmaster Tap 

MTS-3/4-14G-XC-K021 

 

Pro tento případ obrobku byly vystaveny dvě časové studie, které zahrnují operace obrábění 

uvedené v tab. 5.2. Tyto studie jsou předpokladem proveditelnosti součásti a tvoří základ času 

jednotkového času CNC obráběcího centra tmA, který vstupuje jako hlavní činitel do výsledného 

ekonomického zhodnocení výroby dílce na daném stroji. Čas tmA zahrnuje dílčí časy, uvedené 

ve vztahu 5.6 [57]: 

𝑡𝑚𝐴 = 𝑡𝑚𝐴5 + 𝑡𝑚𝐴4 + 𝑡𝑚𝐴6 [𝑚𝑖𝑛] (5.6) 

, kde: 𝑡𝑚𝐴 – jednotkový čas obráběcího centra, 

 𝑡𝑚𝐴5 – jednotkový čas klidu obráběcího centra, 

 𝑡𝑚𝐴4 – jednotkový čas chodu obráběcího centra, 

 𝑡𝑚𝐴6 – jednotkový čas interference obráběcího centra. 

Pro další úvahy výpočtu je zvolen následující postup. Čas 𝑡𝑚𝐴4 je odvíjen od hodnoty časů, 

udávaných v časové studii, doplněný o hodnoty chybějících prvků obrábění, které nebyly 

v časové studii zahrnuty. Takto chybějící údaje, tvořící zanedbatelnou část hodnoty celkového 

podílu času 𝑡𝑚𝐴4 byly vypočteny pomocí softwaru Powermill, od společnosti Autodesk. 

Doplněná hodnota času ale nepřesahuje více jak 3% podílu času 𝑡𝑚𝐴4 udávaného zřizovatelem 

časové studie, hlavní technologické úkony jsou v časové studii zahrnuty.  

V případě zavedení obráběcího centra s prvky automatizace je hodnota času 𝑡𝑚𝐴5 uvažována 

jako nulová, jelikož proces obrábění zde probíhá v automatickém režimu. Nevznikají zde 

prodlevy vznikající při upínacích a odepínacích procesech obrobku, ručním měření, či ruční 

výměně nástroje. Proto lze přijmout předpoklad nulové hodnoty jednotkového času klidu 

obráběcího centra. Pro případ problému řešeného v této práci je uvažováno s obsluhou 

pracovníka pouze jednoho stroje, není zde tedy na místě, aby byl do výpočtu zahrnut čas 

interference obráběcího centra. Hodnota času 𝑡𝑚𝐴6 je do vztahu 5.2 dosazena jako nulová  

a platí tedy následující vztah 5.7: 

𝑡𝑚𝐴 = 0 + 𝑡𝑚𝐴4 + 0 → 𝑡𝑚𝐴 = 𝑡𝑚𝐴4 [𝑚𝑖𝑛] (5.7) 

Tato úvaha vstupujících časů pro obrábění, ovlivňující ekonomické aspekty provozu 

obráběcího centra, je uvažována rovněž pro zbylé dva dílce převodovky. Hodnota času, 
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udávaného ve zkreslení o koeficient KZKR bude vycházet z předpokladu, uvedeného ve vztahu 

5.7. Pro případ obrobku horního dílce skříně převodovky je hodnota časů, použitých  

pro vypočtení nákladů zhotovení jednoho kusu obrobku uvedena v tab. 5.3. V tab.5.3. jsou 

uvedeny hodnoty jednotkového času obráběcího centra C62 U MT, rovněž tak stroje  

HEC 800 X5. 

 

Tab. 5.3. Jednotkové časy obrábění horního dílce pro jednotlivá centra. 

Označení Název parametru 
Hodnota času obrábění 

zkreslená o KZKR 

𝒕𝒎𝑨𝑪𝟔𝟐;𝑯𝑶𝑹𝑵Í
  

Jednotkový čas obráběcího centra 

C62 pro obrobení horní poloviny 

skříně 

5,15 min 

𝒕𝒎𝑨𝑯𝑬𝑪;𝑯𝑶𝑹𝑵Í
 

Jednotkový čas obráběcího centra 

HEC800 X5 pro obrobení horní 

poloviny skříně 

4,52 min 

 

Pro vypočtení nákladů na obrobení jednoho kusu horní poloviny skříně převodovky je třeba 

zahrnout náklady na výrobní dávku, posléze rozpočítané na jeden kus ve výrobní sérii dílce. 

Tyto náklady se odvíjí od hodnoty dávkového času chodu obráběcího centra, který je uveden 

ve vztahu 5.8 [57]: 

𝑡𝑚𝐵 = 𝑡𝑚𝐵5 + 𝑡𝑚𝐵4 [𝑚𝑖𝑛] (5.8) 

, kde: 𝑡𝑚𝐵 – dávkový čas obráběcího centra, 

 𝑡𝑚𝐵5 – dávkový čas klidu obráběcího centra, 

 𝑡𝑚𝐵4 – dávkový čas chodu obráběcího centra. 

Pro hodnoty dávkového času klidu obráběcího centra je uváženo s přípravou částí palet  

do zásobníku. Na těchto paletách se může nacházet přípravek z předešlé operace obrábění, ten 

je nutno demontovat a připravit přípravek operace současné. Tento postup je zvolen pro dvě 

palety z celkového počtu desíti palet v zásobníku. Zbylé palety budou připraveny za chodu 

stroje v překrytém čase obrábění. Rovněž je do dávkového času klidu obráběcího centra 

započten čas potřebný pro přípravu nástrojů, které již nebyly umístěny v objemném zásobníku 

obráběcího centra. Hodnoty obou položek těchto časů jsou zvoleny na základě podobnosti 

charakteru operací s již probíhajícími procesy ve společnosti. S touto úvahou je také počítáno 

pro hodnotu dávkového času chodu obráběcího centra 𝑡𝑚𝐵4. Jeho hodnota se pro výpočet 

dávkového času obráběcího centra volí z úvahy současných zkušeností techniků ve společnosti. 

Hodnoty dávkového času obráběcího centra pro obrobení horní poloviny skříně převodovky 

jsou uvedeny ve vztahu 5.9: 

𝑡𝑚𝐵𝐻𝑂𝑅𝑁Í
= (2 ∙ 𝑡𝑚𝐵5𝑃𝐴𝐿𝐸𝑇𝐴

+ 𝑡𝑚𝐵5𝑁Á𝑆𝑇𝑅𝑂𝐽𝐸
) + 𝑡𝑚𝐵4𝑂𝐷𝐿𝐴𝐷Ě𝑁Í

 [𝑚𝑖𝑛] (5.9) 

, kde: 𝑡𝑚𝐵𝐻𝑂𝑅𝑁Í
 – dávkový čas obráběcího centra pro horní polovinu skříně, 

 𝑡𝑚𝐵5𝑃𝐴𝐿𝐸𝑇𝐴
 – dávkový čas klidu obráběcího centra pro přípravu palet, 

 𝑡𝑚𝐵5𝑁Á𝑆𝑇𝑅𝑂𝐽𝐸
 – dávkový čas klidu obráběcího centra pro přípravu nástrojů, 

𝑡𝑚𝐵4𝑂𝐷𝐿𝐴𝐷Ě𝑁Í
 – dávkový čas chodu obráběcího centra pro odladění operace. 
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Po dosazení časů zkreslených o koeficient KZKR do vztahu 5.9 je obdržen výsledný dávkový 

čas obráběcího centra 𝑡𝑚𝐵_𝐻𝑂𝑅𝑁Í. Tato hodnota času vstupuje do dalšího výpočtu nákladů  

pro zhotovení jednoho kusu 

𝑡𝑚𝐵𝐻𝑂𝑅𝑁Í
= (2 ∙ 4,4 + 2,9) + 5,9 = 17,6 𝑚𝑖𝑛  

Pro dané hodnoty se již může přistoupit k výpočtu operačních nákladů, které vycházejí ze 

vztahu 5.1, kdy režijní náklady provozu obráběcího stroje nejsou uvažovány z důvodu jejich 

zastoupení nákladech na hodinu provozu obráběcího centra. 

Jednicové náklady provozu obráběcího centra pro horní polovinu skříně převodovky jsou 

vypočteny dle vztahu 5.10 [57]: 

𝑁𝐴𝑝𝑠 =
𝑁ℎ𝑠

60
∙ 𝑡𝑚𝐴 [𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

(5.10) 

, kde: 𝑁𝐴𝑝𝑠 – jednicové náklady provozu obráběcího centra, 

 𝑁ℎ𝑠 – náklady na hodinu provozu obráběcího centra, 

 𝑡𝑚𝐴 – jednotkový čas obráběcího centra. 

Modifikací vztahu 5.10 je vyjádřen vztah pro jednicové náklady provozu obráběcího centra  

pro součást horní poloviny skříně, dále tak i pro jednotlivá centra a jednotkové časy na nich. 

Pro ilustraci je vztah 5.10 modifikován pro obráběcí centrum C62 ve vztahu 5.11: 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐶62𝐻𝑂𝑅𝑁Í =
𝑁ℎ𝑠𝐶62

60
∙ 𝑡𝑚𝐴𝐶62;𝐻𝑂𝑅𝑁Í

 [𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐶62𝐻𝑂𝑅𝑁Í =
2 781

60
∙ 5,15 = 238,7 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

(5.11) 

Obdobně je výpočet proveden pro jednicové náklady na obráběcím centru HEC800 X5, výpočet  

a následné dosazení jednotlivých hodnot uvedeno ve vztahu 5.12: 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í =
𝑁ℎ𝑠𝐻𝐸𝐶

60
∙ 𝑡𝑚𝐴𝐻𝐸𝐶;𝐻𝑂𝑅𝑁Í

 [𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í =
2 876

60
∙ 4,52 = 216,6 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

(5.12) 

 

Dávkové náklady provozu stroje jsou druhým členem, potřebným pro zjištění celkových 

operačních nákladů na daných centrech. Dávkové náklady provozu obráběcího centra jsou 

uvedeny dle vztahu 5.13 [57]: 

𝑁𝐵𝑝𝑠 =
𝑁ℎ𝑠

60
∙

𝑡𝑚𝐵

𝑑𝑣
 [𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

(5.13) 

, kde: 𝑁𝐵𝑝𝑠 – dávkové náklady provozu obráběcího centra, 

 𝑁ℎ𝑠 – náklady na hodinu provozu obráběcího centra, 

 𝑡𝑚𝐵 – dávkový čas obráběcího centra 

𝑑𝑣 – velikost výrobní dávky. 



 

TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

76 ÚST FSI VUT v Brně 

Po dosazení předešlých vypočtených hodnot do vztahu 5.13 jsou obdrženy hodnoty dávkových 

nákladů provozu stroje pro obráběcí centrum C62, uvedených vztahem 5.14: 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐶62𝐻𝑂𝑅𝑁Í
=

𝑁ℎ𝑠𝐶62

60
∙

𝑡𝑚𝐵𝐻𝑂𝑅𝑁Í

𝑑𝑣
 [𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐶62𝐻𝑂𝑅𝑁Í
=

2 781

60
∙

17,6

50
= 16,3 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

(5.14) 

Obdobným způsobem dosazení obdržíme hodnotu dávkových nákladů provozu obráběcího 

centra HEC800 X5, uvedených vztahem 5.15: 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í
=

𝑁ℎ𝑠𝐻𝐸𝐶

60
∙

𝑡𝑚𝐵𝐻𝑂𝑅𝑁Í

𝑑𝑣
[𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í
=

2 876

60
∙

17,6

50
= 16,9 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

(5.15) 

 

Následně lze určit celkové operační náklady provozu obráběcího centra, vycházející ze vztahu 

5.1 s potlačením členu pro režijní náklady z důvodu jejich zahrnutí v hodinové sazbě 

obráběcího centra. Operační náklady na výrobu horní poloviny skříně převodovky jsou 

vypočteny po dosazení do vztahu 5.1 pro díl zhotovený na obráběcím centru C62: 

𝑁𝑜𝑝𝐶62𝐻𝑂𝑅𝑁Í
= 𝑁𝐴𝑝𝑠𝐶62𝐻𝑂𝑅𝑁Í

+ 𝑁𝐵𝑝𝑠𝐶62𝐻𝑂𝑅𝑁Í
  

𝑁𝑜𝑝𝐶62𝐻𝑂𝑅𝑁Í
= 238,7 + 16,3 = 255 𝐾č · 𝑘𝑠−1. 

 

Obdobně jsou operační náklady pro výrobu jednoho kusu horního dílce skříně převodovky 

spočteny pro obráběcí centrum HEC800 X5: 

𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í
= 𝑁𝐴𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í

+ 𝑁𝐵𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í
 

𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í
= 216,6 + 16,9 = 233,5 ≅ 234 𝐾č · 𝑘𝑠−1. 

 

 

5.4 Porovnání technologie obrobení dolního dílce skříně převodovky 

Tato součást je v nové technologii obrobena na jedno upnutí. Součást horního dílce skříně 

převodovky je zhotovena celkově na třech pracovištích, kdy v původním technologickém 

postupu součásti figurují pracoviště čtyři. V nově zaváděné technologii je shodně jako 

v předchozím případě pracoviště obráběcího centra jediné pracoviště, na kterém jsou prováděny 

operace obrábění. Pracoviště obráběcího centra nově doplňují pracoviště úpravy konečné 

kontroly. Porovnání původní a nově zaváděné technologie je uvedeno na obr. 5.3.  

 

Současná technologie  Nová technologie 

Obráběcí centrum  
Pěti-osé obráběcí centrum 

Úprava 

Konečná kontrola 

Kontrola mezioperační 
 Úprava 

Konečná kontrola 

Obr. 5.3. Počet pracovišť dolního dílce. 
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V tomto případě je již součást obráběna v současném technologickém postupu na jednom 

pracovišti. V novém postupu se jedná pouze o redukci pracoviště mezioperační kontroly. 

Výrazné úspoře na mezioperačních nákladech, odstraněním přesunu mezi jednotlivými 

pracovišti tedy nedochází. Čas pro obrobení dílce je i v tomto případě redukován, zejména díky 

možnostem pětiosého obráběcího centra.  

Seznam operací, prováděných na obráběcím centru při obrábění dolního dílce skříně 

převodovky, je znázorněn ve zjednodušeném technologickém postupu v tab. 5.4. Tento postup 

je uveden pro názornost posloupnosti jednotlivých operací Dolní díl skříně převodovky je 

celkově zhotoven ve 22 technologických operacích. 

 

Tab. 5.4. Zjednodušený technologický postup výroby dolní poloviny skříně. 

Číslo 

operace 
Pracovní úkon 

Nástroj 

Označení 

 Upnout do přípravku (jeřáb)  

1 Hrubovat dělící rovinu 
čelní fréza  

R220.54-0100-14-7A 

2 Dokončit dělící rovinu 
čelní fréza  

R220.48-0100-09-12M 

3 
16x vrtat otvor Ø10,2 mm se 

sražením pro závit M12 

monolitní vrták 

SD205A-1040-056-12R1-P 

4 16x řezat závit M12 
závitník Threadmaster Tap 

MTS-M12X1.75ISO6HX-XC-K002-A 

5 
Frézovat nálitky na spodku 

skříně  
fréza do rohu 

R220.96-0063-08-6A-27 

6 3x vrtat otvor Ø10 mm 
monolitní vrták 

SD205A-1000-049-10R1-P 

7 
2x vrtat otvor Ø17,7 mm pro 

závit M20 

korunkový vrták 

SD105-17.00/17.99-95-20R7 

8 
4x vrtat otvor Ø17,7 mm pro 

závit M20 

korunkový vrták 

SD105-17.00/17.99-95-20R7 

9 
1x vrtat otvor Ø17,7 mm pro 

závit M20 

korunkový vrták 

SD105-17.00/17.99-95-20R7 

10 
Předvrtání otvoru Ø16 mm pro 

hluboké vrtání 

monolitní vrták 

9055100160000 

11 
Vrtat hluboký otvor Ø16 mm do 

kapsy skříně 

monolitní vrták  

9065110160000 

12 
Zahloubit otvor Ø16 mm na 

Ø22 mm 

zahlubovací fréza  

R417.19-2022.3-07A 

13 
2x zafrézovat vstupní plochu 

otvoru Ø 6 mm 

monolitní karbidová fréza 

553060SZ3.0-SIRON-A 

14 2x vrtat otvor Ø 6 mm 
monolitní vrták 

SD1108A-0600-048-06R1 

15 
Vrtat otvor pro závit M30x1,5, 

orovnat vstupní plochu otvoru  

vrták s VBD 

SD523-26.5-86-32R7 

16 
Vrtat otvor pro závit M33x1,5, 

orovnat vstupní plochu otvoru  

vrták s VBD 

SD523-26.5-86-32R7 
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17 

Srazit hrany v dělící rovině, 

nálitcích a otvorech pro závity 

M20, M30, M33 

fréza MinimasterTM  

MM16-16011-4540-E06 

18 4x řezat závit M20 
závitník Threadmaster Tap 

MTS-M20X2.50ISO6HX-XC-K002-A 

19 2x řezat závit M20 
závitník Threadmaster Tap 

MTS-M20X2.50ISO6HX-XC-K002-A 

20 1x řezat závit M20 
závitník Threadmaster Tap 

MTS-M20X2.50ISO6HX-XC-K002-A 

21 Frézovat závit M30x1,5 
závitovací fréza s VBD  

R396.19-2522.3S-4003-3AM 

22 Frézovat závit M33x1,5 
závitovací fréza s VBD  

R396.19-2522.3S-4003-3AM 

 

Pro zjištění hodnot jednotkového času obráběcího centra byly použity časové studie obdobným 

způsobem, jak bylo popsáno v předešlé kapitole. Vycházeno je rovněž ze vztahu 5.6, kdy  

po stálé platnosti předpokladů použití časových studií a vybavení daného stroje lze rovnici 

aproximovat do vztahu 5.7. 

Následně jsou zjištěny hodnoty jednotkových časů obráběcího centra pro obrobení dolního 

dílce skříně převodovky. Tyto časy jsou uvedeny v tab. 5.5 a tvoří hlavní předpoklad  

pro vypočtení nákladů na výrobu dolního dílce skříně převodovky na obou uvažovaných 

obráběcích centrech v této práci.  

 

Tab. 5.5. Jednotkové časy obrábění dolního dílce pro jednotlivá centra. 

Označení Název parametru 
Hodnota času obrábění 

zkreslená o KZKR 

𝒕𝒎𝑨𝑪𝟔𝟐;𝑫𝑶𝑳𝑵Í
  

Jednotkový čas obráběcího centra 

C62 pro obrobení dolní poloviny 

skříně 

6,19 min 

𝒕𝒎𝑨𝑯𝑬𝑪;𝑫𝑶𝑳𝑵Í
 

Jednotkový čas obráběcího centra 

HEC800 X5 pro obrobení dolní 

poloviny skříně 

5,63 min 

 

Vypočtení hodnot dávkového času výroby dílce je totožné s postupem, uvedeným v rovnici 5.9 

v předchozí kapitole. Tento čas v sobě opět zahrnuje čas pro přípravu výměnných palet  

ve stroji, čas pro přípravu nástrojů a pro odladění procesu obrábění na obráběcím centru. 

Modifikací vztahu 5.9 z předchozí kapitoly je pro spodní díl skříně převodovky obdržen vztah 

5.16: 

𝑡𝑚𝐵𝐷𝑂𝐿𝑁Í
= (2 ∙ 𝑡𝑚𝐵5𝑃𝐴𝐿𝐸𝑇𝐴

+ 𝑡𝑚𝐵5𝑁Á𝑆𝑇𝑅𝑂𝐽𝐸
) + 𝑡𝑚𝐵4𝑂𝐷𝐿𝐴𝐷Ě𝑁Í

 [𝑚𝑖𝑛] (5.16) 

, kde: 𝑡𝑚𝐵𝐷𝑂𝐿𝑁Í
 – dávkový čas obráběcího centra pro dolní polovinu skříně, 

 𝑡𝑚𝐵5𝑃𝐴𝐿𝐸𝑇𝐴
 – dávkový čas klidu obráběcího centra pro přípravu palet, 

 𝑡𝑚𝐵5𝑁Á𝑆𝑇𝑅𝑂𝐽𝐸
 – dávkový čas klidu obráběcího centra pro přípravu nástrojů, 

𝑡𝑚𝐵4𝑂𝐷𝐿𝐴𝐷Ě𝑁Í
 – dávkový čas chodu obráběcího centra pro odladění operace. 
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Po dosazení časů zkreslených o koeficient KZKR do vztahu 5.16 je obdržen výsledný dávkový 

čas obráběcího centra 𝑡𝑚𝐵_𝐷𝑂𝐿𝑁Í. Hodnota času je druhým předpokladem pro výpočet nákladů 

potřebných pro výrobu dolního dílce skříně převodovky.  

𝑡𝑚𝐵𝐷𝑂𝐿𝑁Í
= (2 ∙ 4,4 + 2,9) + 5,9 = 17,6 𝑚𝑖𝑛  

Dále je již přistoupeno k výpočtu jednicových nákladů na provoz obráběcího centra, 

vycházejících ze vztahu 5.10 v kapitole 5.3. Modifikací vztahu 5.10 je vyjádřen vztah  

pro jednicové náklady provozu obráběcího centra pro součást dolní poloviny skříně 

převodovky, vyráběné na uvážených centrech. Pro ilustraci je vztah 5.10 modifikována  

na obráběcí centrum C62 ve vztahu 5.17: 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐶62𝐷𝑂𝐿𝑁Í =
𝑁ℎ𝑠𝐶62

60
∙ 𝑡𝑚𝐴𝐶62;𝐷𝑂𝐿𝑁Í

[𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐶62𝐷𝑂𝐿𝑁Í =
2 781

60
∙ 6,19 = 287 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

(5.17) 

Obdobně je výpočet proveden pro obráběcí centrum HEC800 X5, pro výpočet je použit vztah 

5.18, do kterého jsou dosazeny jednotlivé hodnoty: 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í =
𝑁ℎ𝑠𝐻𝐸𝐶

60
∙ 𝑡𝑚𝐴𝐻𝐸𝐶;𝐷𝑂𝐿𝑁Í

[𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í =
2 876

60
∙ 5,63 = 270 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1. 

(5.18) 

 

Výpočet dávkových nákladů provozu obráběcího centra je vyvozen ze vztahu 5.13. Po dosazení 

předešlých vypočtených hodnot do vztahu 5.13. jsou obdržena data dávkových nákladů provozu 

stroje pro součást dolní skříně převodovky, zde ve vztahu 5.19 pro obráběcí centrum C62: 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐶62𝐷𝑂𝐿𝑁Í
=

𝑁ℎ𝑠𝐶62

60
∙

𝑡𝑚𝐵𝐷𝑂𝐿𝑁Í

𝑑𝑣
 [𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐶62𝐷𝑂𝐿𝑁Í
=

2 781

60
∙

17,6

50
= 16,3 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1. 

(5.19) 

Obdobným způsobem dosazením do vztahu 5.10 obdržíme hodnotu dávkových nákladů 

provozu obráběcího centra HEC800 X5 pro součást dolní skříně převodovky. Úpravou je 

obdržen vztah 5.20.: 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐷𝑂𝐿𝑁Í
=

𝑁ℎ𝑠𝐻𝐸𝐶

60
∙

𝑡𝑚𝐵𝐷𝑂𝐿𝑁Í

𝑑𝑣
 [𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐷𝑂𝐿𝑁Í
=

2 876

60
∙

17,6

50
= 16,9 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

(5.20) 

 

Následně lze určit celkové operační náklady provozu obráběcího centra, vycházející z rov 5.1 

s potlačením členu pro režijní náklady z důvodu jejich zahrnutí v hodinové sazbě obráběcího 

centra. Operační náklady na výrobu horní poloviny skříně převodovky jsou vypočteny  

po dosazení do rovnice 5.1 pro díl zhotovený na obráběcím centru C62 následujícím způsobem: 
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𝑁𝑜𝑝𝐶62𝐷𝑂𝐿𝑁Í
= 𝑁𝐴𝑝𝑠𝐶62𝐷𝑂𝐿𝑁Í

+ 𝑁𝐵𝑝𝑠𝐶62𝐷𝑂𝐿𝑁Í
 

𝑁𝑜𝑝𝐶62𝐷𝑂𝐿𝑁Í
= 287 + 16,3 = 303,3 ≅ 303 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

 

Operační náklady pro výrobu jednoho kusu horního dílce skříně převodovky jsou pro obráběcí 

centrum HEC800 X5 vypočteny dle rov. 5.27: 

𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝐷𝑂𝐿𝑁Í
= 𝑁𝐴𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐷𝑂𝐿𝑁Í

+ 𝑁𝐵𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐷𝑂𝐿𝑁Í
 

𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝐷𝑂𝐿𝑁Í
= 270 + 16,8 = 286,8 ≅ 287 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

 

 

5.5 Porovnání technologie obrobení sestavy skříně převodovky 

Sled operací v této fázi výroby skříně převodky je nejsložitějším postupem výroby celého celku. 

Jeho správné provedení ovlivňuje funkčnost a životnost celé vyrobené převodovky. I z toho 

důvodu je tato etapa výroby sestavy skříně nejdelší z hlediska doby obrábění v současném 

technologickém postupu výroby. Potenciál pro urychlení výrobního procesu a jeho 

zjednodušení je u této součásti vysoký a v případě využití vlastností uvažovaných obráběcích 

center také reálně naplnitelný.  

Současný technologický postup je prováděn na 7 pracovištích, kdy dvě z nich jsou operace 

kontroly. V případě použití úhlových hlav pro obrábění prvků ve vývrtech skříně lze tuto 

součást obrobit na jedno upnutí. V současnosti jsou drážky společně s některými vývrty 

prováděny po demontáži horní poloviny skříně převodovky, což dává prováděné operaci 

jednoduchý charakter, přináší to zátěž pro přípravné práce v podobě demontáže a pře-upnutí 

dílce samotného. Pomocí naklápění dílce v kolébce stroje je zhotovovaný prvek přístupný 

nástroji a lze tyto prvky obrobit s pomocí úhlových hlav na jedno upnutí součásti. Počet 

potřebných původních a současných pracovišť je znázorněn na obr. 5.4. 

 

Současná technologie  Nová technologie 

Montáž 

Vrtačka 

Obráběcí centrum 

Kontrola mezioperační 

Demontáž 

Obráběcí centrum 

Úprava 

Konečná kontrola 

  

 
Pěti-osé obráběcí centrum 

Úprava 

Konečná kontrola 
 

 

 

  

Obr. 5.4. Počet pracovišť sestavy skříně převodovky. 

V tomto případě lze vynechat pracoviště vrtačky a demontáž dílce pro zhotovení prvků  

ve vývrtech. Díky tomuto ušetření lze hovořit o úspoře nákladů i mezioperačních prostojích,  

či nákladů na přesun dílce mezi jednotlivými pracovišti.  

Přehled posloupnosti jednotlivých operací pro obrobení sestavy skříně převodovky je uveden 

v tab. 5.6. Dodržením této posloupnosti je zaručena správná funkčnost dílce jako celku. Sestava 

skříně převodovky je provedena celkově ve 27 operacích celkem s 47 pracovními úkony.  
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Tab. 5.6. Zjednodušený technologický postup výroby sestavy skříně. 

Číslo 

operace 
Pracovní úkon 

Nástroj 

Označení 

 Upnout do přípravku (jeřáb)  

1 Hrubování čel vývrtů 
čelní fréza  

R220.54-0100-14-7A 

2 Hrubování čela vývrtu 
fréza do rohu 

R220.96-0063-08-6A-27 

3 Dokončení čel vývrtů 
dokončovací čelní fréza 

R220.30-0125-12CT 

4 Zafrézovat konce vývrtů 
kotoučová fréza 

R335.18-080.1215.27-3N 

5 
Obrobit nálitek na konci 

velkého vývrtu 

kotoučová fréza 

R335.18-080.1215.27-3N 

6 
Hrubovat vývrty Ø280 mm na 

Ø279,5 mm 

vyvrtávací tyč hrubovací 

A731S 010 

7 
Hrubovat vývrty Ø130 mm na 

Ø279,5 mm 

vyvrtávací hlava hrubovací 

A75070 

8 
Zafrézovat otvor Ø118 mm 

s vybráním R40 

kotoučová fréza 

R335.18-080.1215.27-3N 

9 Frézovat vybrání Ø132 mm 
kotoučová fréza 

R335.18-080.1215.27-3N 

10 Dokončit vývrty Ø280 mm 
vyvrtávací tyč dokončovací 

A731S 010 

11 Dokončit vývrty Ø130 mm 
vyvrtávací hlava dokončovací 

A75070 

12 
Srazit hrany v oblasti malého a 

velkého vývrtu 

fréza MinimasterTM  

MM16-16011-4540-E06 

13 

28x vrtat otvor Ø8,6 mm pro 

závit M10 se sražením u čel 

vývrtu Ø280 mm 

monolitní vrták 

SD1103A-0860-035-10R1 

14 

16x vrtat otvor Ø8,6 mm pro 

závit M10 se sražením u čel 

vývrtu Ø130 mm 

monolitní vrták 

SD1105A-0860-049-10R1 

15 
44x řezat závit M10 na čelech 

vývrtů  

závitník Threadmaster Tap 

MTS-M10X1.50ISO6HX-XC-K001-A 

16 Frézovat kapsu na nose dílce 
monolitní fréza 

JHP951160E2C.3Z4-SIRA 

17 2x vrtat otvor Ø22 mm 
korunkový vrták 

SD105-22.00/23.99-125-25R7 

18 
Zahloubit otvor Ø 22 na  

Ø34 mm  

zahlubovací fréza  

R417.19-2022.3-07A 

19 
Zafrézovat vstupní plochu 

otvoru Ø12 mm 

monolitní fréza 

553120Z3.0-SIRON-A 

20 Frézovat drážky tl. 12 mm 
monolitní fréza (úhlová hlava) 

553120Z3.0-SIRON-A 

21 Frézovat drážky tl. 12 mm 
monolitní fréza  

553120Z3.0-SIRON-A 

https://article/p_75068852
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22 3x vrtat otvor Ø12 mm 
korunkový vrták 

SD107-12.00/12.49-90-16R7 

23 10x vrtat otvor Ø10 mm 
monolitní vrták 

SD1108A-1000-080-10R1 

24 
Zafrézovat vstupní plochu 

otvoru Ø6 mm 

monolitní fréza (úhlová hlava) 

553060SZ3.0-SIRON-A 

25 2x vrtat otvor Ø6 mm 
monolitní vrták 

SD230A-6.0-170-6R1 

26 2x vrtat otvor Ø5,5 mm 
monolitní vrták 

SD216A-5.5-90-6R1 

27 2x vrtat otvor Ø10 mm 
kuželový vrták 

1005835 

 

Pro výpočet jednotkového času obráběcího centra potřebného k obrobení sestavy horní a dolní 

skříně převodovky je bráno v potaz obdobných předpokladů pro jeho výpočet, jak je tomu 

uvedeno v kap. 5.3. Rovněž jsou zde zanedbány dílčí členy vztahu 5.6, což umožňuje použít 

vztah 5.7. Hodnota časů zkreslená o koeficient KZKR, získaná pomocí časových studií výroby 

dílce a doplněná o chybějící časy obrobení prvků v časové studii nezahrnuté je uvedena  

v tab. 5.7.  

 

Tab. 5.7. Jednotkové časy obrábění sestavy skříně jednotlivých center. 

Označení Název parametru 
Hodnota času obrábění 

zkreslená o KZKR 

𝒕𝒎𝑨𝑪𝟔𝟐;𝑺𝑬𝑺𝑻𝑨𝑽𝑨
  Jednotkový čas obráběcího centra 

C62 pro obrobení sestavy skříně 
11,50 min 

𝒕𝒎𝑨𝑯𝑬𝑪;𝑺𝑬𝑺𝑻𝑨𝑽𝑨
 

Jednotkový čas obráběcího centra 

HEC800 X5 pro obrobení sestavy 

skříně 

12,04 min 

 

Hodnota dávkového času pro výrobu dílce sestavy skříně převodovky je vypočtena obdobně 

jako vztahem 5.8 v kapitole 5.3. Zahrnutím času pro přípravu výměnných palet ve stroji, času 

pro přípravu nástrojů a pro odladění procesu obrábění na obráběcím centru lze rovněž 

modifikací vztahu 5.9 vyjádřit vztah 5.21: 

𝑡𝑚𝐵𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
= (2 ∙ 𝑡𝑚𝐵5𝑃𝐴𝐿𝐸𝑇𝐴

+ 𝑡𝑚𝐵5𝑁Á𝑆𝑇𝑅𝑂𝐽𝐸
) + 𝑡𝑚𝐵4𝑂𝐷𝐿𝐴𝐷Ě𝑁Í

 [𝑚𝑖𝑛] (5.21) 

, kde: 𝑡𝑚𝐵𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
 – dávkový čas obráběcího centra pro dolní polovinu skříně, 

 𝑡𝑚𝐵5𝑃𝐴𝐿𝐸𝑇𝐴
 – dávkový čas klidu obráběcího centra pro přípravu palet, 

 𝑡𝑚𝐵5𝑁Á𝑆𝑇𝑅𝑂𝐽𝐸
 – dávkový čas klidu obráběcího centra pro přípravu nástrojů, 

𝑡𝑚𝐵4𝑂𝐷𝐿𝐴𝐷Ě𝑁Í
 – dávkový čas chodu obráběcího centra pro odladění operace. 

Po dosazení časů zkreslených o koeficient KZKR do vztahu 5.21 je obdržen výsledný dávkový 

čas obráběcího centra 𝑡𝑚𝐵_𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴. Vypočtení dávkových nákladů pro sestavu skříně 

převodovky umožňuje další vypočtení celkových nákladů pro výrobu dílce. Dosazení hodnot 

časů zkreslených o koeficient KZKR je provedeno následovným způsobem: 
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𝑡𝑚𝐵𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
= (2 ∙ 4,4 + 2,9) + 5,9 = 17,6 𝑚𝑖𝑛.  

 

Pro další postup vypočtení nákladů výroby sestavy skříně převodovky je zvolen postup  

ve stejném pořadí, jako v předchozích dvou případech částí skříně převodovky. I v tomto 

případě jsou režijní náklady podílem hodinové sazby obráběcího centra, výpočet celkových 

operačních nákladů je podmíněn náklady jednicovými a dávkovými.  

Jednicové náklady výroby dílce vychází ze vztahu. 5.10 v kap. 5.3. Modifikací této rovnice 

získáme vztah pro výpočet jednicových nákladů sestavy skříně převodovky pro jednotlivé 

jednotkové časy na uvažovaných centrech. Pro ilustraci je rov. 5.10 modifikována pro obráběcí 

centrum C62 ve vztahu 5.22: 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐶62𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴 =
𝑁ℎ𝑠𝐶62

60
∙ 𝑡𝑚𝐴𝐶62;𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴

[ 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐶62𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴 =
2 781

60
∙ 11,50 = 533 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1. 

(5.22) 

Obdobně je výpočet proveden pro obráběcí centrum HEC800 X5, vztah 5.10 je modifikován  

pro tento případ obráběcího centra ve vztahu 5.23: 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í =
𝑁ℎ𝑠𝐻𝐸𝐶

60
∙ 𝑡𝑚𝐴𝐻𝐸𝐶;𝐻𝑂𝑅𝑁Í

[𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í =
2 876

60
∙ 12,04 = 577 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1. 

(5.23) 

 

Dávkové náklady provozu stroje vyhází ze vztahu 5.13 v kap. 5.3. Opět se jedná o druhý člen 

rovnice pro zjištění celkových operačních nákladů výroby daného dílce. Jejich vyjádření  

ve vztahu k dílci sestavy skříně převodovky je vyjádřeno pro obráběcí centrum C62  

vztahem 5.24: 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐶62𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
=

𝑁ℎ𝑠𝐶62

60
∙

𝑡𝑚𝐵𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴

𝑑𝑣
 [𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐶62𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
=

2 781

60
∙

17,6

50
= 16,3 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

(5.24) 

Obdobným způsobem úpravy vztahu 5.13 je získána hodnota dávkových nákladů provozu 

obráběcího centra HEC800 pro dílec sestavy skříně převodovky, získána ze vztahu 5.25: 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
=

𝑁ℎ𝑠𝐻𝐸𝐶

60
∙

𝑡𝑚𝐵𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴

𝑑𝑣
[𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
=

2 876

60
∙

17,6

50
= 16,9 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

(5.25) 

 

Následně lze určit celkové operační náklady provozu obráběcího centra, vycházející ze vztahu 

5.1 s potlačením členu pro režijní náklady z důvodu jejich zahrnutí v hodinové sazbě 
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obráběcího centra. Operační náklady na výrobu sestavy skříně převodovky jsou vypočteny  

po dosazení do vztahu 5.1 pro díl zhotovený na obráběcím centru C62 jsou zjištěny následovně: 

𝑁𝑜𝑝𝐶62𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
= 𝑁𝐴𝑝𝑠𝐶62𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴

+ 𝑁𝐵𝑝𝑠𝐶62𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
  

𝑁𝑜𝑝𝐶62𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
= 533 + 16,3 = 549,3 ≅ 549 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1.  

 

Obdobně jsou operační náklady pro výrobu jednoho kusu sestavy skříně převodovky spočteny 

pro obráběcí centrum HEC800 X5: 

𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
= 𝑁𝐴𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴

+ 𝑁𝐵𝑝𝑠𝐻𝐸𝐶𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
 

𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
= 577 + 16,9 = 593,9 ≅ 594 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 . 

 

 

5.6 Výpočet návratnosti investice 

Pro výpočet návratnosti investice byl zvolen postup porovnání celkových nákladů na výrobu 

dílce při postupu současném a nově zaváděném. Tento postup je zvolen s ohledem  

na jednoduché zakrytí současných norem a cen jednotlivých pracovišť ve společnosti. Dalším 

důvodem je komplexní porovnání nákladů, oproti produktivitě a rychlosti provedení dané 

operace. Ve společnosti je charakter výroby odlišný od společností, zabývajících se výrobou 

dílců pro hromadnou výrobu. Je tedy na místě, uvažovat při zavádění nové technologie  

i z hlediska provedení ceny operace v současném a nově zaváděném stavu. Většina současných 

strojů používaných ve společnosti je v dobrém technickém stavu a s nízkými náklady na hodinu 

provozu stroje samotného. Operace zařazená v současném stavu na daný stroj může být  

i při delším času obrobení dílce ekonomicky výhodnější.  V případě obrobení skříně 

převodovky jsou náklady na provedení skříně převodovky jako celku nižší, což je výrazným 

způsobem ovlivněno produktivitou obrábění nového pěti-osého centra.  

Celkové náklady na výrobu skříně převodovky, jsou složeny ze součtu nákladů na výrobu 

jednotlivých celků, složených z dílce spodní poloviny, horní poloviny a jejich sestavy. Náklady 

na tyto celky jsou vypočteny v předešlých kapitolách. Operační náklady na výrobu jednotlivých 

dílců jsou vypočteny dle vztahu 5.26: 

 

𝑁𝑜𝑝𝐶
= 𝑁𝑜𝑝𝐷𝑂𝐿𝑁Í

+ 𝑁𝑜𝑝𝐻𝑂𝑅𝑁Í
+ 𝑁𝑜𝑝𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴

 [𝐾č · 𝑘𝑠−1] (5.26) 

, kde: 𝑁𝑜𝑝𝐶
 – celkové operační náklady nové technologie na výrobu skříně , 

 𝑁𝑜𝑝𝐷𝑂𝐿𝑁Í
 – operační náklady na výrobu dolního dílu skříně převodovky, 

 𝑁𝑜𝑝𝐻𝑂𝑅𝑁Í
 – operační náklady na výrobu horního dílu skříně převodovky, 

 𝑁𝑜𝑝𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
 – operační náklady na výrobu dílu sestavy skříně převodovky. 

 

Tento vztah je následně modifikován pro dva uvažované případy obráběcích strojů. V první 

řadě je vztah modifikován pro celkové operační náklady na výrobu celku skříně převodovky  

na stroji společnosti Hermle, kdy je použit součet nákladů vypočtených v předchozích 

podkapitolách, vyjádřený vztahem 5.27: 

𝑁𝑜𝑝𝐶;𝐶62
= 𝑁𝑜𝑝𝐶62𝐻𝑂𝑅𝑁Í

+ 𝑁𝑜𝑝𝐶62𝐷𝑂𝐿𝑁Í
+ 𝑁𝑜𝑝𝐶62𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴

[𝐾č · 𝑘𝑠−1] (5.27) 
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𝑁𝑜𝑝𝐶;𝐶62
= 255 + 303 + 549 = 1 107 𝐾č · 𝑘𝑠−1 

, kde: 𝑁𝑜𝑝𝐶;𝐶62
 – celkové operační náklady na výrobu skříně pro stroj C62, 

 𝑁𝑜𝑝𝐶62𝐷𝑂𝐿𝑁Í
 – op. náklady na výrobu dolního dílu skříně pro stroj C62, 

 𝑁𝑜𝑝𝐶62𝐻𝑂𝑅𝑁Í
 – op. náklady na výrobu horního dílu skříně pro stroj C62, 

 𝑁𝑜𝑝𝐶62𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
 – op. náklady na výrobu dílu sestavy skříně pro stroj C62. 

Obdobným způsobem lze upravit vztah 5.26 do podoby pro obráběcí centrum HEC 800 X5 MT, 

kdy celkové operační náklady na výrobu skříně jsou vyjádřeny vztahem 5.28: 

𝑁𝑜𝑝𝐶;𝐻𝐸𝐶
= 𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í

+ 𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝐷𝑂𝐿𝑁Í
+ 𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴

[𝐾č · 𝑘𝑠−1] 

𝑁𝑜𝑝𝐶;𝐻𝐸𝐶
= 234 + 287 + 594 = 1 115 𝐾č · 𝑘𝑠−1 

(5.28) 

, kde: 𝑁𝑜𝑝𝐶;𝐻𝐸𝐶
 – celkové operační náklady na výrobu skříně pro stroj HEC 800, 

 𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝐷𝑂𝐿𝑁Í
 – op. náklady na výrobu dolního dílu skříně pro stroj HEC 800, 

 𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í
 – op. náklady na výrobu horního dílu skříně pro stroj HEC 800, 

 𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴
 – op. náklady na výrobu dílu sestavy skříně pro stroj HEC 800. 

 

Shrnutí nákladů nově navrhované technologie je uvedeno v tab. 5.8. Součástí této tabulky jsou 

náklady na jednotlivé pod celky výroby skříně převodovky, rovněž pak celkové operační 

náklady na výrobu dílce pro dané obráběcí centrum.  

 

Tab. 5.8. Shrnutí nákladů pro navrhovanou technologii. 

Náklady nové technologie na výrobu dílce Označení 

Hodnota nákladů 

zkreslena o koeficient 

KZKR 

Celkové operační náklady na výrobu skříně 

pro stroj C62 
𝑁𝑜𝑝𝐶;𝐶62

 1 107 Kč·ks-1 

Operační náklady na výrobu dolní skříně pro 

stroj C62  
𝑁𝑜𝑝𝐶62𝐷𝑂𝐿𝑁Í

 255 Kč·ks-1 

Operační náklady na výrobu horní skříně pro 

stroj C62 
𝑁𝑜𝑝𝐶62𝐻𝑂𝑅𝑁Í

 303 Kč·ks-1 

Operační náklady na výrobu sestavy skříně pro 

stroj C62 
𝑁𝑜𝑝𝐶62𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴

 549 Kč·ks-1 

Celkové operační náklady na výrobu skříně 

pro stroj HEC800 X5 
𝑁𝑜𝑝𝐶;𝐻𝐸𝐶

 1 115 Kč·ks-1 

Operační náklady na výrobu dolní skříně pro 

stroj HEC800 X5  
𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝐷𝑂𝐿𝑁Í

 234 Kč·ks-1 

Operační náklady na výrobu horní skříně pro 

stroj HEC800 X5 
𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝐻𝑂𝑅𝑁Í

 287 Kč·ks-1 

Operační náklady na výrobu sestavy skříně pro 

stroj HEC800 X5 
𝑁𝑜𝑝𝐻𝐸𝐶𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝑉𝐴

 594 Kč·ks-1 
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Pro názornost výsledku operačních nákladů výroby jednotlivých podcelků skříně převodovky 

je na obr. 5.5. zobrazeno porovnání nákladů současné technologie obrobení a nově zaváděné 

technologie pro stroj Hermle C62 U MT, zkreslených o hodnotu koeficientu KZKR.  

 

Obr. 5.5. Porovnání cen obrobků na stroji Hermle. 

Totožná situace je vyobrazena na obr. 5.6., jenž srovnává náklady současné technologie 

obrobení a nově zaváděné technologie pro stroj HEC 800 X5 MT, zkreslených o hodnotu 

koeficientu KZKR. 

 

Obr. 5.6. Porovnání cen obrobků na stroji Heckert. 

V obou případech je patrné, že největší úspory nákladů je dosaženo v oblasti obrobení sestavy 

skříně převodovky. Tento výsledek se odvíjí od charakteru operací, prováděných  

na jednotlivých částech. V oblasti dolního a horního dílce skříně se nejedná o složité operace 

obrábění, pro které by bylo třeba použít pátou osu obráběcího stroje. Úspora času je i v tomto 

případě dosažena, náklady na hodinu provozu nového obráběcího centra jsou vyšší nežli 

náklady na hodinu provozu obráběcího stroje v současné technologii, proto jsou operační 

náklady nové i současné technologie v případě těchto dvou dílců téměř shodné. V případě dílce 

sestavy obrobení je pokles operačních nákladů nové technologie i přes vyšší hodinovou sazbu 
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stroje nového obráběcího centra markantní, z tohoto důvodu je primární část úspory nákladů 

tvořena právě na tomto dílci.  

 

Návratnost počáteční investice do modernizace strojového vybavení je použit údaj počátečních 

nákladů na pořízení stroje a nástrojů, potřebných pro realizaci všech operací. Finanční úspora 

je definována jako rozdíl nákladů na zhotovení jednoho kusu obrobku při současném 

technologickém postupu a nákladů nově navržených technologií výroby. 

Finanční úspora nákladů nové technologie vůči technologii stávající je definována následujícím 

vztahem, uvedeným ve vztahu 5.29: 

𝑈 = 𝑁𝑜𝑝𝑠 − 𝑁𝑜𝑝𝐶  [𝐾č · 𝑘𝑠−1] (5.29) 

, kde: 𝑈 – úspora operačních nákladů nové technologie výroby, 

 𝑁𝑜𝑝𝑠 – operační náklady na výrobu jednoho dílu současné technologie, 

 𝑁𝑜𝑝𝐶 – celkové operační náklady na výrobu jednoho dílu nové technologie. 

 

Modifikací vztahu 5.29 lze vyjádřit úsporu nákladů pro jednotlivá obráběcí centra, kdy  

pro obráběcí centrum od spol. Hermle je vyjádřen vztah 5.30 s následným výpočtem: 

𝑈𝐶62 = 𝑁𝑜𝑝𝑠 − 𝑁𝑜𝑝𝐶;𝐶62
[𝐾č · 𝑘𝑠−1] 

𝑈𝐶62 = 1 793,6 − 1 107 = 686,6 𝐾č · 𝑘𝑠−1 

(5.30) 

, kde: 𝑈𝐶62 – úspora operačních nákladů použitím obráběcího centra C62 U MT. 

 

Rovněž tak je vztah 5.29 upraven pro obráběcí centrum HEC 800 X5 MT ve vztahu 5.31: 

𝑈𝐻𝐸𝐶 = 𝑁𝑜𝑝𝑠 − 𝑁𝑜𝑝𝐶;𝐻𝐸𝐶
[𝐾č · 𝑘𝑠−1] 

𝑈𝐻𝐸𝐶 = 1 793,6 − 1 115 = 678,6 𝐾č · 𝑘𝑠−1 

(5.31) 

, kde: 𝑈𝐻𝐸𝐶 – úspora operačních nákladů použitím obráběcího centra HEC 800 X5 MT. 

 

V návaznosti na vypočtení úspory operačních nákladů je vypočtena hodinová úspora investice. 

Obecný vztah pro hodinovou úsporu nákladů je vyjádřen ve vztahu5.32: 

𝑈𝐻 =
𝑈

𝑡𝑚𝐴
 [𝐾č · ℎ−1] 

(5.32) 

, kde: 𝑈𝐻 – hodinová úspora operačních nákladů nové technologie výroby, 

 𝑈 – úspora operačních nákladů nové technologie výroby, 

 𝑡𝑚𝐴 – jednotkový čas obráběcího cetra. 

 

Pro obráběcí centrum od společnosti Hermle je hodinová úspora vypočtena dle vztahu  

vztahem 5.33: 
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𝑈𝐻;𝐶62 =
𝑈𝐶62

𝑡𝑚𝐴𝐶62

[𝐾č · ℎ−1] 

𝑈𝐻;𝐶62 =
686,6

0,3807
= 1 803,5 𝐾č · ℎ−1 

(5.33) 

, kde: 𝑈𝐻;𝐶62 – hodinová úspora operačních nákladů použitím obráběcího centra C62 U MT, 

 𝑈𝐶62 – úspora operačních nákladů použitím obráběcího centra C62 U MT, 

 𝑡𝑚𝐴𝐶62
 – jednotkový čas obráběcího centra C62 U MT. 

 

Pro obráběcí centrum HEC 800 X5 MT je hodinová úspora vypočtena dle vztahu 5.34: 

𝑈𝐻;𝐻𝐸𝐶 =
𝑈𝐻𝐸𝐶

𝑡𝑚𝐴𝐻𝐸𝐶

[𝐾č · ℎ−1] 

𝑈𝐻;𝐻𝐸𝐶 =
678,6

0,3700
= 1 834 𝐾č · ℎ−1 

(5.34) 

, kde: 𝑈𝐻;𝐻𝐸𝐶 – hod. úspora operačních nákladů použitím obráběcího centra HEC 800 X5 MT, 

 𝑈𝐻𝐸𝐶 – úspora operačních nákladů použitím obráběcího centra HEC 800 X5 MT, 

 𝑡𝑚𝐴𝐻𝐸𝐶
 – jednotkový čas obráběcího centra HEC 800 X5 MT. 

 

Posledním krokem je vypočtení návratnosti investice v letech. Obecný vztah pro tento výpočet 

je uveden ve vztahu 5.35: 

𝑍𝑁 =
𝐶𝑆 + 𝑁𝑁

𝑈𝐻 · 𝐸𝑒𝑓
 [𝑙𝑒𝑡] 

(5.35) 

, kde: 𝑍𝑁 – návratnost investice do stroje v letech, 

 𝐶𝑆 – cena obráběcího centra, 

 𝑁𝑁  – náklady na nástrojové vybavení stroje, 

 𝑈𝐻 – hodinová úspora operačních nákladů nové technologie výroby, 

 𝐸𝑒𝑓  – efektivní časový fond stroje,kreslený koeficientem KZKR. 

Po úpravě výpočtu je obdržen vztah pro konkrétní případ obráběcího centra. Pro obráběcí 

centrum od společnosti Hermle je výpočet návratnosti investice v letech uveden ve vztahu 5.36: 

𝑍𝑁𝐶62
=

𝐶𝑆𝐶62
+ 𝑁𝑁

𝑈𝐻;𝐶62 · 𝐷𝑝𝑟𝑎𝑐 · 𝑛𝑠𝑚ě𝑛 · 𝑛𝑙𝑒𝑡
[𝑙𝑒𝑡] 

𝑍𝑁𝐶62
=

6 712 751 + 176 858

1 803,5 · 663,3
≅ 5,8𝑙𝑒𝑡 

(5.36) 

, kde: 𝑍𝑁𝐶62
 – návratnost investice do obráběcího cetra C62 U MT v letech, 

 𝑈𝐻;𝐶62 – hodinová úspora operačních nákladů použitím obráběcího centra C62 U MT. 
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Vyjádření návratnosti investice v letech pro obráběcí centrum HEC 800 X5 MT je uvedeno ve 

vztahu 5.37: 

𝑍𝑁𝐻𝐸𝐶
=

𝐶𝑆𝐻𝐸𝐶
+ 𝑁𝑁

𝑈𝐻;𝐻𝐸𝐶 · 𝐷𝑝𝑟𝑎𝑐 · 𝑛𝑠𝑚ě𝑛 · 𝑛𝑙𝑒𝑡
[𝑙𝑒𝑡] 

𝑍𝑁𝐻𝐸𝐶
=

6 712 751 + 176 858

1 833 · 663,3
≅ 5,7 𝑙𝑒𝑡 

(5.37) 

, kde: 𝑍𝑁𝐻𝐸𝐶
 – návratnost investice do obráběcího centra HEC 800 X5 MT v letech, 

𝑈𝐻;𝐻𝐸𝐶 – hod. úspora operačních nákladů použitím obráběcího centra HEC800 X5 MT. 

 

5.7 Zhodnocení jednotlivých navržených variant 

Při výpočtech ekonomického zhodnocení je předpokládáno, že celková cena vyráběné součásti 

pro zákazníka zůstane neměnná. Úspora nákladů, vedoucí k ziskům nově zaváděné technologie 

výroby, je vztažena na návratnost počáteční investice do obráběcího centra a nástrojového 

vybavení, potřebného pro zhotovení skříně převodovky jako celku. 

Při uvádění jednotlivých příkladů výpočtů je uvažován ideální stav, kdy je na obráběcím centru 

vyráběna pouze součást skříně převodovky složená ze tří celků, které jsou popsány v úvodu 

práce. V této úvaze je nutno podotknout, že portfolio vyráběných převodovek ve společnosti 

čítá další konstrukčně a technologicky obdobné součásti, složené rovněž z více (nejčastěji  

ze tří) výrobních celků. Výrobní dávka 50 kusů skříní je nedostatečně velká pro naplnění 

efektivního časového fondu stroje pro celý rok, vzhledem k periodičnosti výroby tohoto celku, 

společně s ostatními obdobnými obrobky s podobnou velikostí výrobní dávky, lze předpokládat 

naplnění stroje těmito dílci a uvažovat tento obrobek jako představitele vhodného pro výpočet 

návratnosti investice do nového strojového vybavení ve společnosti. Předpokládaný stav stroje 

pro výpočet je, že kapacita zásobníku palet bude neustále naplněna do té míry, aby bylo 

zamezeno prostojům stroje kvůli upínání obrobku. Veškeré vedlejší časy jsou počítány 

v překrytém času chodu obráběcího centra, proto žádné náklady klidu obráběcího centra 

nevstupují do výpočtu pro celkové operační náklady na výrobu dílce. 

Z časových studií a výpočtů uvedených v kapitolách technicko-ekonomického zhodnocení 

vyplývá, že doba návratnosti investice je v obou případech téměř totožná. Obě navržená centra 

prokázaly obrobitelnost součásti se všemi konstrukčními prvky na jedno upnutí. Náklady  

na zhotovení jednoho kusu jsou pro oba případy jen minimálně odlišné. Jejich odlišnost je 

podmíněna zejména počáteční cenou daného centra, sled technologických operací se 

v jednotlivých případech může lehce odlišovat, v celkovém součtu časů se jedná o téměř 

totožné výsledky, jejichž odlišnost je způsobena typem konstrukce obráběcího stroje.  

Pro finální rozhodnutí o koupi obráběcího centra může rozhodnout jednání s výrobci před 

podpisem smlouvy o koupi výrobního zařízení, zejména z důvodu pohybující se ceny za novou 

technologii, která výrazným způsobem ovlivňuje náklady na hodinu provozu obráběcího centra 

a ve finále se tedy promítne do nákladů na zhotovení jednoho kusu dílce. Tato skutečnost může 

ve finále rozhodnout o koupi jednoho z obráběcích center.  
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V diplomové práci byl proveden rozbor stávající technologie výroby skříně převodovky, která 

je předmětem zkoumání po celou dobu této práce. Dále byla popsána jednotlivá pracoviště, 

zahrnuta v současném technologickém postupu. Společně s tím byl proveden rozbor konstrukce 

jednotlivých celků a operací potřebných pro úplné zhotovení celku součásti. 

 

Součástí návrhu nové technologie jsou uvedeny dva typy obráběcích center od společnosti 

Hermle a Starrag Group. Na základě požadavků společnosti je vystavena nabídka stroje, včetně 

jednotlivých přídavných opcí, potřebných pro zhotovení součásti jako celku. Při volbě 

jednotlivých opcí je zvažováno i možné zařazení stroje na výrobu jiného typu obrobku,  

proto jsou v těchto přídavných částech nad standartní vybavení zahrnuty prvky zvyšující mnoho 

účelovost stroje. Nutným požadavkem pro volbu možné varianty obráběcího centra je 

automatizace ve stroji, zajišťující automatickou výměnu obrobku. 

 

Na základě zvoleného vybavení ve stroji je vystavena studie proveditelnosti a časová studie 

jednotlivých dílců, od které se odvíjí volba nástrojového vybavení, potřebného pro zhotovení 

jednotlivých celků. Nástroje byly primárně voleny od společnosti Seco, který dodává nástrojové 

vybavení do společnosti WMGI. Časy získané z časových studií byly doplněny o časy drobných 

prvků, nezahrnuty ve studii dílce, zjištěné pomocí programu Autodesk Powermill. Získané 

jednotkové časy obrábění tvoří základ výpočtu vhodnosti investice do pěti-osého obrábění. 

 

Za podmínek popsaných v ekonomickém zhodnocení celého návrhu jednotlivých variant je 

součást zhotovena na obráběcím centru modelu C62 za 61% podílu nákladů současných, 

v případě obráběcího centra modelu HEC800 X5 je součást zhotovena za 62% podílu 

současných nákladů. Ušetřením 39 % nákladů na výrobu dílce v případě stroje C62, 38 % 

nákladů na výrobu dílce HEC 800 X5, je návratnost investice do této technologie vypočtena 

s návratností 5,8 let v případě stroje od spol Hermle, 5,7 let v případě stroje od spol. Starrag G. 

Údaje o srovnání jednotkových časů obrábění nové a stávající technologie nejsou z důvodu 

veřejného statusu práce přístupné, docíleno je však zkrácení času výroby času celku skříně 

převodovky o 60 %, díky čemuž je zavedení technologie s vyšší hodinovou sazbou rentabilní. 

Rovněž je tímto docíleno zvýšení výrobnosti skříní převodovek, což lze společně s inovací na 

pracovištích montáže a dalších částí ve výrobní části společnosti považovat za možnost 

navýšení exportních dávek převodovek samotných.  

 

Rozbor uvedených nově zaváděných postupů dokázal, že zavedení pětiosého obrábění  

pro obrobky charakteru těchto skříní převodovek je vhodné a v rozumném časovém horizontu 

návratnosti realizovatelné. Rovněž lze tyto obrobky zhotovit na jednom pracovišti se 

zavedením prvků automatizace, což klade menší důraz na personální stavy nutné pro výrobu 

dílce samotného. Výroba dílce na jednom pracovišti je vhodná i z hlediska zkrácení doby 

výroby o mezioperační časy, které je nyní nutné zařadit do výroby v současném technologickém 

postupu. Při tomto způsobu obrábění lze uvažovat o vhodném umístění pracoviště pětiosého 

obráběcího centra k pracovišti montáže, čímž by se zkrátila doba transportu dílce k finálním 

montážním operacím. S ohledem na zavedení stroje do provozu a zjištění reálných provozních 

vlastností obráběcího centra lze uvažovat o dalších časech zkrácení doby výroby dílce, návrh 

nové technologie je nyní podmíněn současným fungujícím sledem operací, kterým lze bezpečně 

dodržet předepsané tolerance. 
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Tabulka použitých symbolů 

Symbol Jednotka Popis 

A5 % Tažnost 

ae mm Záběr frézy v bočním směru posuvu 

ap mm Šířka záběru ostří 

𝐶𝑆 Kč Cena obráběcího centra 

𝐶𝑠𝐶62
 Kč cena obráběcího centra Hermle C62 U MT 

𝐶𝑠𝐻𝐸𝐶
 Kč cena obráběcího centra HEC 800 X5 MT 

𝐷𝑝𝑟𝑎𝑐 hodina Průměrný počet hodin za měsíc 

𝐸 𝐾č · ℎ−1 náklady na energie hodiny provozu obráběcího centra 

𝐸𝑒𝑓 hodina Efektivní časový fond stroje za rok 

f mm·min-1 Posuvová rychlost 

G GPa Modul pružnosti 

𝐿𝑖 Kč odkupní cena stroje po skončení jeho životnosti 

𝑀𝑝𝑟𝑢𝑚 Kč průměrná mzda v podniku zkreslená koeficientem KZKR 

n min-1 Otáčky za minutu 

n (nájezd) min-1 Nájezdová hodnota otáček při zpětném zahloubení 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝑠
 𝐾č · 𝑘𝑠−1 jednicové náklady provozu strojů současné technologie 

𝑁𝐴𝑝𝑠𝑥𝑑𝑜𝑙𝑛í 𝐾č · 𝑘𝑠−1 Jednicové náklady dolní skříně  

𝑁𝐴𝑝𝑠𝑥ℎ𝑜𝑟𝑛í 𝐾č · 𝑘𝑠−1 Jednicové náklady horní skříně  

𝑁𝐴𝑝𝑠𝑥𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 𝐾č · 𝑘𝑠−1 Jednicové náklady sestavy obrobení  

𝑁𝐵𝑝𝑠𝑠
 𝐾č · 𝑘𝑠−1 dávkové náklady provozu strojů současné 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝑥𝑑𝑜𝑙𝑛í 𝐾č · 𝑘𝑠−1 Dávkové náklady provozu strojů dolní skříně 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝑥ℎ𝑜𝑟𝑛í 𝐾č · 𝑘𝑠−1 Dávkové náklady provozu strojů horní skříně 

𝑁𝐵𝑝𝑠𝑥𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 𝐾č · 𝑘𝑠−1 Dávkové náklady provozu strojů sestavy obrobení 

𝑁ℎ𝑠 Kč náklady na hodinu provozu obráběcího centra 

𝑁𝑑 Kč náklady na demontáž stroje po skončení jeho životnosti 

𝑁𝑁 Kč Náklady na nástrojové vybavení stroje 

𝑁𝑖  Kč náklady na instalaci stroje 

𝑁𝑜𝑝𝐶  𝐾č · 𝑘𝑠−1 
celkové operační náklady na výrobu jednoho dílu nové 

technologie 

𝑁𝑜𝑝𝑠
 𝐾č · 𝑘𝑠−1 operační náklady na jeden kus stávající technologie 

𝑁𝑜𝑝𝑥𝑑𝑜𝑙𝑛í 𝐾č · 𝑘𝑠−1 Operační náklady dolní skříně  

𝑁𝑜𝑝𝑥ℎ𝑜𝑟𝑛í 𝐾č · 𝑘𝑠−1 Operační náklady horní skříně  

𝑁𝑜𝑝𝑥𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 𝐾č · 𝑘𝑠−1 Operační náklady sestavy obrobení  

𝑁𝑅𝑝𝑠𝑠
 𝐾č · 𝑘𝑠−1 režijní náklady na provoz strojů současné technologie 

P kW Výkon 

𝑅 𝐾č · ℎ−1 Režijní náklady hodiny provozu obráběcího centra 

Rm MPa Mez pevnosti 

Rp0,2 MPa Smluvní mez kluzu 

S3 % Zátěžný cyklus vřetene stroje 

𝑆𝑓 𝐾č · ℎ−1 Fixní hodinová sazba 

𝑡𝑚𝐴 minuta jednotkový čas obráběcího centra 

𝑡𝑚𝐴5 minuta Jednotkový čas klidu obráběcího centra 
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𝑡𝑚𝐴4 minuta jednotkový čas chodu obráběcího centra 

𝑡𝑚𝐴6 minuta jednotkový čas interference obráběcího centra 

𝑡𝑚𝐵 minuta dávkový čas obráběcího centra 

𝑡𝑚𝐵5 minuta dávkový čas klidu obráběcího centra 

𝑡𝑚𝐵4 minuta dávkový čas chodu obráběcího centra 

𝑈 𝐾č · 𝑘𝑠−1 úspora operačních nákladů nové technologie výroby 

vc  m·min Řezná rychlost 

𝑍 rok Doba odpisu stroje 

𝑧 mm Počet zubů 

𝜔 rad Úhlová rychlost 

 

Tabulka použitých zkratek 

Zkratka Popis 

C Uhlík 

c.d.f. Zatěžovací charakteristika vřetene stroje 

CAM Computer additive manufacturing 

CNC Computer numerical control 

CVD Chemical Vapour Depostion – chemické nanášení povlaků na nástroje  

ČSN Československá státní norma 

DIN Deutsches Institut für Normung 

H/V horizontal/vertical 

HB Tvrdost dle Brinella 

HEC Heckert 

i Převodový poměr 

IPS in-plane switching 

ISO International Organization for Standardization 

Mg Hořčík 

Mn Mangan 

MT Mill Turn (soustružnicko-frézovací) 

P Fosfor 

PVD Physical Vapour Deposition – povlakování nástrojů z plynné fáze  

r Poloměr hnaného členu 

S Síra 

Si Křemík 

SK Slinutý karbid  

VBD Výměnná břitová detička 

WDS Wireless Distribution Systém 

X5 Pět řízených os v nástroji 
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