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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh nového výrobního postupu pro výrobu 
zvolené součásti. Teoretická část je soustředěna na teoretický popis použitých 
technologií třískového obrábění. Praktická část je zaměřena na rozbor současného 
způsobu výroby a následně navrhuje nový způsob výroby, volbu vhodného stroje a 
nástrojů. V závěru je provedeno ekonomické vyhodnocení těchto postupů. 

 

Klíčová slova 

technologický postup, soustružení, frézování, CNC 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on design of a new production process for production of the 
selected component. The theoretical part is focused on the theoretical description of 
the used machining technologies. The practical part is focused on the analysis of the 
current method of production selected component and design of a new method of 
production, the selection of a suitable machine and tools. Last part of this thesis is 
economic evaluation. 
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technological procedure, turning, milling, CNC 
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ÚVOD 

 

Při rychlosti vývoje nových technologií používaných v obráběcích strojích, kdy se 
zvyšuje počet řízených os strojů, kdy se obráběcí stroje stávají univerzálnější, a je 
možné použít jeden stroj, jako náhradu za několik různých strojů pro výrobu součástí 
je nutné zaběhlou výrobu těmto novým strojům přizpůsobit, aby se výroba urychlila 
a snížily se výrobní náklady. 

Na zakoupení takových strojů je nutné vynaložit velké finanční prostředky, ovšem díky 
těmto investicím je možné výrobu zefektivnit. 

Jako příklad lze uvést obráběcí centrum Doosan Puma 2100SY, které je vybaveno 
Y osou, proti vřetenem a poháněnými nástroji. Toto vybavení umožní uspořit čas, který 
byl dříve potřebný pro opětovné seřizování stroje, dopravu mezi jednotlivými pracovišti, 
když bylo nutné použití několika různých strojů, protože toto obráběcí centrum je 
schopno provádět i frézovací operace. 

V teoretické části této práce jsou rozebrány všechny obráběcí technologie, které jsou 
pro výrobu této součásti použity. 

V praktické části práce je rozebrán a popsán stávající výrobní postup a následně je 
navržen alternativní postup, ve kterém jsou použity modernější stroje, které dokáží 
zefektivnit výrobu součásti a tím snížit náklady na výrobu a snížit časovou náročnost 
této výroby. 
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1 CHRAKTERISTIKA TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU ROTAČNÍCH 
SOUČÁSTÍ 

Pro výrobu součástí, které mají hřídelový nebo přírubový tvar se používá technologie 
soustružení. Pro obrábění vnějšího i vnitřního tvaru a pro zhotovení otvorů, které jsou 
v ose rotace výrobku se používá technologie vrtání. Za použití moderních 
soustružnických obráběcích center, které jsou vybaveny řízenou osou Y a 
revolverovou hlavou, která umožňuje použití poháněných nástrojů, lze vrtat a frézovat 
i otvory, které jsou mimo osu obrobku nebo v radiálním směru na povrch obrobku. 

1.1 Soustružení 

Jedná se o metodu třískového obrábění. Hlavní řezný pohyb při soustružení koná 
obrobek a tento pohyb je rotační. Obrobek rotuje kolem své osy s určitou řeznou 
rychlostí. Vedlejší pohyb koná nástroj, jehož pohyb je přímočarý. Jedná se o posuv 
v axiálním směru a přísuv v radiálním směru obrobku. Nástrojem pro soustružení je 
soustružnický nůž, který má definovanou geometrii. Při použití soustružení lze 
dosáhnout válcových vnějších i vnitřních ploch, kuželových ploch, lze řezat závity a 
upichovat materiál. 

Tab. 1.1 Základní operace při soustružení [1]. 

 

Podélné soustružení 

 

Příčné soustružení 

 

Zapichování 

 

Vrtání 

Řezný pohyb se při soustružení válcové plochy realizuje po šroubovici a při 
soustružení čelní plochy po Archimedově spirále [2]. 
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Podélné soustružení 

Podélné soustružení je tvořeno posuvným pohybem nástroje podél osy obrobku, čímž 
dochází ke změně průměru obráběné součásti [3]. 

Tvarové soustružení 

Během tvarového soustružení může docházet ke změně záběru v závislosti na 
hloubce řezu, posuvu, řezné rychlosti. Při využití tohoto typu soustružení jsou nástroje 
vystaveny velkým změnám namáhání [3]. Při tvarovém soustružení je důležitá volba 
vhodného nástroje, který je schopen požadovanou plochu obrobit. 

Čelní soustružení 

Při čelním soustružení vykonává nástroj posuv, který je kolmý na osu rotace obrobku. 
Řezné síly, které při čelním soustružení působí, jsou vysoké, což může vést k průhybu 
součásti nebo k vibracím [3]. 

1.1.1 Řezné rychlosti při soustružení 

Řezné rychlosti při soustružení můžeme popsat těmito vztahy [4]: 

- Hlavní řezný pohyb je dán řeznou rychlostí obrobku vc, která je definována 
vztahem: 

 
𝑣𝑐 =

𝜋. 𝐷. 𝑛

1000
 (1.1) 

Jednotkou řezné rychlosti vc je [m.min-1], průměr obrobku D se udává v [mm] a otáčky 
jsou v [min-1]. 

- Vedlejší pohyb je dán posuvovou rychlostí vf: 

 
𝑣𝑓 =

𝑓. 𝑛

1000
 (1.2) 

Posuvová rychlost vf se udává v [m.min-1], posuv f se vyjadřuje jako posuv na otáčku 
a otáčky jsou v [min-1]. 

- Výsledný pohyb je dán vektorovým součtem řezného a posuvového pohybu: 

 𝑣𝑒 = 𝑣𝑐 + 𝑣𝑓 (1.3) 

 

 

 

Obr. 1.1 Vektory řezných rychlostí při obvodovém a čelním soustružení [4]. 
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1.1.2 Průřez třísky při soustružení 

 

Obr. 1.2 Průřez třísky při soustružení [2]. 

Proces tvoření třísky a její parametry lze popsat těmito vztahy [1]: 

- Šířka záběru ostří pro podélné (1.4) a čelní (1.5) soustružení: 

 𝑎𝑝 = 0,5. (𝐷 − 𝑑) (1.4) 

 𝑎𝑝 = 𝐿 − 𝑙 (1.5) 

- Jmenovitou šířku třísky bD a jmenovitou tloušťku třísky hD lze vyjádřit: 

 𝑏𝐷 =
𝑎𝑝

sin 𝜅𝑟
 (1.6) 

 ℎ𝐷 = 𝑓. sin 𝜅𝑟 (1.7) 

- Jmenovitý průřez třísky AD se poté stanoví dle vztahu: 

 𝐴𝐷 = 𝑏𝐷 . ℎ𝐷 = 𝑎𝑝. 𝑓 (1.8) 

Rozměr odebírané vrstvy materiálu je dán šířkou záběru ap a šířkou bd. Průřez této 
vrstvy je označován jako AD. Význam má i velikost plochy roviny smykové, která se 
určí jako průmět plochy řezu do roviny maximálních smykových napětí dle vztahu [2]: 

 
𝐴𝑆ℎ =

ℎ𝐷 . 𝑏𝐷

sin 𝜑
 (1.9) 

Jestliže vezmeme v úvahu i poloměr špičky nástroje, je průřez pro běžné dílenské 
výpočty složitý. Při uvažování poloměru špičky nástroje je střední hodnota tloušťky 
třísky [2]: 

 
ℎ𝐷𝑚 =

𝐴𝑆

𝑙𝑠
=

𝑎𝑝. 𝑓

𝑙𝑠
 (1.10) 
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1.1.3 Řezné síly při soustružení 

Silové působení při soustružení, které je v [N] lze vyjádřit pomocí těchto vztahů [2]: 

- Hlavní složka řezné síly Fc: 

 𝐹𝑐 = 𝐶𝐹𝑐. 𝑎𝑝
𝑥𝐹𝑐 . 𝑓𝑦𝐹𝑐 (1.11) 

- Posuvová síla Ff: 

 𝐹𝑓 = 𝐶𝐹𝑓 . 𝑎𝑝

𝑥𝐹𝑓 . 𝑓𝑦𝐹𝑓 (1.12) 

- Pasivní síla Fp: 

 𝐹𝑝 = 𝐶𝐹𝑝. 𝑎𝑝

𝑥𝐹𝑝
. 𝑓𝑦𝐹𝑝 (1.13) 

- Z těchto jednotlivých složek se skládá výsledné síla: 

 
𝐹 = √𝐹𝑐

2 + 𝐹𝑓
2 + 𝐹𝑝

2 (1.14) 

 

 

Obr. 1.3 Řezné síly při soustružení [5]. 

 

Měrná řezná síla kc je vyjádřena řeznou silou, vztaženou na jednotku plochy řezu. Je 

definována jako poměr řezné síly a plochy jmenovitého průřezu třísky [1]: 

 
𝑘𝑐 =

𝐹𝑐

𝐴𝐷
 (1.15) 
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1.2 Vrtání 

Vrtání je technologie třískového obrábění, která slouží ke zhotovení otvoru a navrtání 
středících důlků. Nástroj pro vrtání má definovanou geometrii. Nejčastěji používaným 
nástrojem je šroubovitý vrták. Hlavní řezný pohyb je rotační a ve většině případu jej 
koná nástroj. Vedlejší (posuvový) řezný pohyb koná nástroj ve směru své osy. 

Osa vrtáku je zpravidla kolmá k obráběné ploše, na níž vrták vstupuje do obráběného 
materiálu [6].  

1.2.1 Řezné rychlosti při vrtání 

Proces vrtání lze popsat těmito vztahy [6]: 

- Řezná rychlost se uvádí v [m.min-1], průměr vrtáku Di [mm] a otáčky n [min-1]: 

 
𝑣𝑐𝑖 =

𝜋. 𝐷𝑖 . 𝑛

1000
 (1.16) 

- Posuvová rychlost závisí na posuvu f na otáčku vrtáku n: 

 
𝑣𝑓 =

𝑓. 𝑛

1000
 (1.17) 

- Rychlost řezného pohybu: 

 
𝑣𝑒 = √𝑣𝑐

2 + 𝑣𝑓
2 (1.18) 

Protože vrtáky bývají obvykle nástroje vícebřité, lze ve všech případech definovat i 
hodnotu posuvu na zub fz [6]: 

 
𝑓𝑧 =

𝑓

𝑧
 (1.19) 

 

1.2.2 Průřez třísky při vrtání 

Hodnoty parametrů průřezu třísky při vrtání šroubovitým vrtákem se vyjádří těmito 
vztahy [6]: 

- Jmenovitá tloušťka třísky: 

 
ℎ𝐷 =

𝑓

2
. sin 𝜅𝑟 (1.20) 

- Jmenovitá šířka třísky při vrtání do plného materiálu (1.21) a při vrtání do 
předvrtaného materiálu (1.22): 

 
𝑏𝐷 =

𝐷

2. sin 𝜅𝑟
 (1.21) 

 
𝑏𝐷 =

𝐷 − 𝑑

2. sin 𝜅𝑟
 (1.22) 
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- Průřez třísky odebíraný jedním břitem šroubovitého vrtáku je určen: 

 
𝐴𝐷 = ℎ𝐷 . 𝑏𝐷 = 𝑎𝑝.

𝑓

2
 (1.23) 

kde:  bd [mm] je jmenovitá šířka třísky 

   hd [mm] je jmenovitá tloušťka třísky 

   ap [mm] je šířka záběru ostří 

   f [mm] je posuv na otáčku 

 

Obr. 1.4 Průřez třísky při vrtání [6]. 

 

Pro vrtání do plného materiálu je šířka záběru ostří ap=D/2, pro vrtání předvrtané díry 
je ap=(D-d)/2. Po dosazení do (1.23) dostaneme rovnici pro výpočet průřezu třísky, 
odebírané jedním břitem nástroje při vrtání do plného materiálu tvar (1.24) a při vrtání 
do předvrtaného materiálu (1.25) [6]: 

 
𝐴𝐷 =

𝐷. 𝑓

4
 (1.24) 

 
𝐴𝐷 =

(𝐷 − 𝑑). 𝑓

4
 (1.25) 

Při použití dvoubřitého vrtáku mají vzorce pro výpočet průřezu třísky tento tvar [6]: 

 
𝐴𝐷 =

𝐷. 𝑓

2
 (1.26) 

 
𝐴𝐷 =

(𝐷 − 𝑑). 𝑓

2
 (1.27) 
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1.2.3 Řezné síly při vrtání 

Při vrtání šroubovitým vrtákem je materiál oddělován současně dvěma břity [6]. 

Výsledné síly pro nástroje se zuby symetricky postavenými vůči jeho ose jsou pak 
tvořeny součtem nebo rozdílem hodnot na obou břitech nástroje [2]: 

 𝐹𝑓 = 𝐹𝑓1+𝐹𝑓2 (1.28) 

 𝐹𝑝 = 𝐹𝑝1−𝐹𝑝2 (1.29) 

 𝐹𝑐 = 𝐹𝑐1+𝐹𝑐2 (1.30) 

Pokud je vrták správně a přesně naostřen a síly na obou břitech jsou shodné (Fp=0), 
pak [2]: 

 
𝐹𝑓1 = 𝐹𝑓2 =

𝐹𝑓

2
 (1.31) 

 
𝐹𝑝1 = 𝐹𝑝2 =

𝐹𝑝

2
 (1.32) 

 
𝐹𝑐1 = 𝐹𝑐2 =

𝐹𝑐

2
 (1.33) 

 

Síly a krouticí moment pro nástroj lze vypočítat pomocí empirických vzorců podobně 
jako u soustružení [2]: 

𝐹𝑓 = 𝐶𝐹𝑓 . 𝐷𝑥𝐹𝑓 . 𝑓𝑦𝐹𝑓 (1.34) 

𝐹𝐶 = 𝐶𝐹𝑐 . 𝐷𝑥𝐹𝑐 . 𝑓𝑦𝐹𝑐 (1.35) 

𝑀𝑐 = 𝐶𝑀. 𝐷𝑥𝑚 . 𝑓𝑦𝐹𝑐 (1.36) 

Kde: CFf, CFc [-] jsou konstanty, které vyjadřují vliv obráběného materiálu 

xFf, xFc   [-] jsou exponenty, které vyjadřují vliv průměru vrtáku 

yFf, yFc   [-] jsou exponenty, které vyjadřují vliv posuvu na otáčku 

  

Obr. 1.5 Síly při vrtání [6]. 
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1.2.4 Vrtání hlubokých otvorů 

Jako hluboká díra se označuje díra, u které platí následující poměr průměrů díry a její 
délky L/D > 4:1 [7]. 

Tento poměr platí pro díry, které se vrtají do plného materiálu i pro díry, které byly již 
předpracované. 

Pro vrtání hlubokých děr lze použít následující technologie: 

 

Hlavňové vrtání 

Používá se pro otvory menších průměrů, v průběhu vrtání je nutné použití intenzivního 
chlazení procesní kapalinou nebo olejem. Vzhledem k tomu, že hlavňový vrták nemá 
symetrické ostří, je potřeba předvrtat pilotní otvor. Kapalina je přiváděna vnitřkem 
trubky [7]. 

 

 

Obr. 1.6 Hlavňové vrtání [6]. 

 

BTA/STS vrtání 

Tato technologie se používá hlavně pro těžkoobrobitelné materiály jako jsou 
korozivzdorné oceli. Vrtání touto technologií se realizuje pomocí speciálního zařízení. 
Vrtací hlavice je upnuta pomocí čtyřchodého závitu na vrtací tyč. Tato tyč slouží také 
k odvodu třísek z místa vrtání, kdy jsou tyto třísky vyplavovány vnitřním prostorem 
tyče. Procesní kapalina je vháněna do místa řezu pomocí tlakové hlavy prostorem 
mezi vnější plochou nástroje a vnitřní plochou díry [7]. 
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Obr. 1.7 Zařízení pro STS vrtání [6]. 

 

Ejektorové vrtání 

Při ejektorovém vrtání je na rozdíl od technologie BTA/STS vrtání nutné použití vnitřní 
a vnější trubky. K výplachu třísek se využívá tzv. Venturiho ejektorového efektu, díky 
čemuž dochází k odsátí třísek z místa řezu vnitřním průměrem vrtací tyče. Na rozdíl 
od systémů BTA/STS se u této technologie nepoužívá speciální těsnění mezi 
obrobkem a vrtacím pouzdrem ani tlaková hlava [7]. 

 

Obr. 1.8 Zařízení pro STS vrtání [6]. 

 

Vrtání šroubovitými vrtáky 

Pro vrtání hlubokých děr lze použít i prodloužené šroubovité vrtáky. Při využití této 
možnosti je nutné zajistit intenzivní výplach třísek z místa řezu nebo použití 
vysokotlakého vnitřního chlazení. Nevýhodou tohoto řešené může být obtížná 
dostupnost prodloužených vrtáků.  
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1.3 Frézování 

Frézování je technologie třískového obrábění, při které je materiál odebírán z pravidla 
vícebřitým nástrojem, který rotuje kolem své osy. Hlavní řezný pohyb je u této 
technologie rotační a koná ho nástroj. Vedlejší řezné pohyby jako je posuv a přísuv 
koná obrobek. Při frézování dochází k přerušovanému řezu, což znamená, že 
výsledná tříska není plynulá, ale jsou tvořeny krátké třísky.  

Při frézování odlišujeme frézování čelní, při tomto druhu je nástroj vybaven zuby na 
obvodu i čele, na rozdíl od válcového frézování, při kterém je nástroj vybaven zuby 
pouze na svém obvodu. 

 

Obr. 1.9 Válcové frézování [8]. Obr. 1.10 Čelní frézování [8]. 

 

Proces frézování lze rozdělit na frézování sousledné a nesousledné. 

Při sousledném frézování je směr rotace nástroje shodný se směrem posuvu obrobku, 
to znamená, že průřez odebírané třísky se mění od maximálního průřezu při vnikání 
nástroje do materiálu až po minimální průřez v okamžiku, kdy zub nástroje opouští 
záběr. 

Nesousledné frézování se uskutečňuje tak, že směr rotace nástroje působí proti směru 
posuvu obrobku. Průřez třísky se tedy mění od minimální v okamžiku vniknutí nástroje 
do materiálu až po maximální průřez třísky v okamžiku, kdy zub nástroje opouští záběr. 

 
 

Obr. 1.11 Sousledné frézování [4]. Obr. 1.12 Nesousledné frézování [4]. 
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1.3.1 Řezné rychlosti při frézování 

Řezné rychlosti lze spočítat těmito vztahy [2, 4]: 

- Řezná rychlost se uvádí v [m.min-1], průměr nástroje D [mm] a otáčky n [min-1]: 

 
𝑣𝑐 =

𝜋. 𝐷. 𝑛

1000
 (1.37) 

- Základní jednotkou posuvového pohybu je posuv na zub fz [mm], to je délka 
dráhy, kterou ujede obrobek po dobu záběru zubu. Z posuvu na zub lze spočítat 
posuv na otáčku fn [mm], což je délka dráhy, kterou ujede obrobek po dobu 
jedné otáčky nástroje: 

 𝑓𝑛 = 𝑓𝑧 . 𝑧 (1.38) 

 

- Posuvovou rychlost se následně vypočítá ze vztahu: 

 𝑣𝑓 = 𝑓𝑛. 𝑛 = 𝑓𝑧 . 𝑧. 𝑛 (1.39) 

 

1.3.2 Průřez třísky při frézování 

 

Obr. 1.13 Průřez třísky při válcovém a čelním frézování [4]. 

 

Tloušťka odřezávané třísky hi se při válcovém nesousledném frézování mění od nulové 
do maximální hodnoty a od maximální hodnoty do nuly při frézování sousledném. 
Jmenovitá tloušťka třísky hi v libovolné fázi jejího odřezávání se vyjádří vztahem [4]: 

 ℎ𝑖 = 𝑓(𝜑𝑖) = 𝑓𝑧 . sin(𝜑𝑖) (1.40) 

Úhel posuvového pohybu φi se mění nejen v závislosti na poloze řešeného zubu, ale 
u fréz se šikmými zuby nebo zuby ve šroubovici, také podél příslušného ostří [4]. 

Jmenovitý průřez třísky polohy zubu frézy i se označí ADi a vyjádří tímto vztahem [4]: 

 𝐴𝐷𝑖 = 𝑎𝑝. ℎ𝑖 = 𝑎𝑝. 𝑓𝑧 . sin 𝜑𝑖 (1.41) 
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Průřez třísky bude při  φi = φmax  [4]: 

 𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑝. ℎ𝑚𝑎𝑥 

= 𝑎𝑝. 𝑓𝑧 . sin 𝜑𝑚𝑎𝑥 
(1.42) 

 
sin 𝜑𝑚𝑎𝑥 =

2

𝐷
√𝐷. 𝐻 − 𝐻2 (1.43) 

 

Při čelním frézování se tloušťka třísky mění také v závislosti na úhlu posuvového 

pohybu 𝜑i a navíc je ovlivněna úhlem nastavení hlavního ostří κr [4]:  

 ℎ𝑖 = 𝑓𝑧 . sin 𝜑𝑖 . sin 𝜅𝑟 (1.44) 

 

Jmenovitá šířka třísky [4]: 

 𝑏 =
𝑎𝑝

sin 𝜅𝑟
 (1.45) 

 

Jmenovitý průřez třísky [2]: 

 𝐴𝐷𝑖 = 𝑏. ℎ𝑖 = 𝑎𝑝. 𝑓𝑧 . sin 𝜑𝑖 (1.46) 

 

Maximální průřez třísky [4]: 

 𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑝. 𝑓𝑧 (1.47) 

 

1.3.3 Řezné síly při frézování 

Vychází se ze silových poměrů na jednom břitu, který je v poloze určené úhlem φi [4]. 

 

Řezné síly při válcovém frézování jsou dány těmito vztahy [4]: 

- Řezná síla: 

 𝐹𝑐𝑖 = 𝑘𝑐𝑖. 𝐴𝐷𝑖 = 𝑘𝑐𝑖. 𝑎𝑝. 𝑓𝑧 . sin 𝜑𝑖 (1.48) 
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Obr. 1.14 Řezné síly při frézování [4]. 

 

- Měrná řezná síla: 

 
𝑘𝑐𝑖 =

𝐶𝐹𝑐

ℎ𝑖
1−𝑥 =

𝐶𝐹𝑐

(𝑓𝑧 . sin 𝜑𝑖)1−𝑥
 (1.49) 

- Po dosazeni a úpravě: 

 𝐹𝑐𝑖 = 𝐶𝐹𝑐 . 𝑎𝑝. 𝑓𝑧
𝑥. 𝑠𝑖𝑛𝑥𝜑𝑖 (1.50) 

A podobný způsobem se dají vyjádřit vztahy pro čelní frézování [4]: 

- Řezná síla: 

 𝐹𝑐𝑖 = 𝑘𝑐𝑖. 𝐴𝐷𝑖 = 𝑘𝑐𝑖. 𝑎𝑝. 𝑓𝑧 . sin 𝜑𝑖 (1.51) 

- Měrná řezná síla: 

 
𝑘𝑐𝑖 =

𝐶𝐹𝑐

ℎ𝑖
1−𝑥 =

𝐶𝐹𝑐

(𝑓𝑧 . sin 𝜅𝑟 . sin 𝜑𝑖)1−𝑥
 (1.52) 

- Výsledný vztah po dosazení a úpravě: 

 𝐹𝑐𝑖 = 𝐶𝐹𝑐. 𝑎𝑝. 𝑓𝑧
𝑥. 𝑠𝑖𝑛(𝑥−1)𝜅𝑟 . 𝑠𝑖𝑛𝑥𝜑𝑖 (1.53) 

Vzhledem k tomu, že frézovací nástroje jsou ve většině případu vícebřité je v záběru 
několik břitů současně. Z toho důvodu jsou ovlivněny vztahy pro výpočet řezných sil, 
které mají výsledný tvar pro válcové frézování (1.54) a pro čelní frézování (1.55) [4]: 

 

𝐹𝑐 = ∑ 𝐹𝐶𝑖 = 𝐶𝐹𝑐 . 𝑎𝑝. 𝑓𝑥 . ∑ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝜑𝑖

𝑛𝑧

𝑖=1

𝑛𝑧

𝑖=1

 (1.54) 

 

𝐹𝑐 = ∑ 𝐹𝐶𝑖 = 𝐶𝐹𝑐. 𝑎𝑝. 𝑓𝑥. 𝑠𝑖𝑛(𝑥−1)𝜅𝑟 . ∑ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝜑𝑖

𝑛𝑧

𝑖=1

𝑛𝑧

𝑖=1

 (1.55) 
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Počet zubů v záběru při válcovém frézování [4]: 

 𝑛𝑧 =
𝜑𝑚𝑎𝑥

360
. 𝑧 (1.56) 

Počet zubů v záběru při čelním frézování [4]: 

 
𝑛𝑧 =

𝜓

360
. 𝑧 (1.57) 

 

1.4 Dělení materiálu 

Při přípravě přířezů pro obrábění se nejčastěji využívá řezání na pilách. Jedná se o 
třískové obrábění. Existuje několik druhů pil, které se používají.  

Rámové pily 

Pořizovací náklady a náklady na pilový list jsou nízké. Pilový list je vyroben 
z rychlořezné oceli a do záběrů bývá tlačen pouze vahou samotného rámu pily [9]. 

Kotoučové pily 

Nástroj má tvar kotouče, což způsobuje, že hloubka řezu je omezena asi na jednu 
třetinu průměru kotouče. Zuby kotouče jsou vyráběny z rychlořezné oceli nebo 
slinutého karbidu. Posuv může být ruční nebo může být využito CNC řízení, které 
reguluje řeznou sílu na konstantní hodnotu v závislosti na průřezu řezaného materiálu 
[9]. 

Pásové pily 

Nástroj je nekonečný pilový pás, který může mít tloušťku 0,65 – 1,3 mm. Výhodou je, 
že řez je úzký, tudíž ztráta materiálu je relativně nízká. Pásy jsou vyrobeny z nástrojové 
oceli a zuby jsou kalené. Existují i pásy bimetalové pásy, které se skládají ze dvou 
různých materiálů. Zuby jsou vyrobeny z otěruvzdorné kalené oceli a nosná část je ze 
zušlechtěné legované oceli [9]. Posuv pásu do záběru může být ruční nebo 
hydraulický, kdy je zajištěn rovnoměrný posuv díky hydraulickému válci nebo CNC 
řízením. 

 

1.5 Obrobitelnost materiálu 

Obrobitelnost materiálu je z pohledu technologie jedna z nejdůležitějších vlastností 
materiálu. Můžeme jí definovat jako míru schopnosti obráběného materiálu být 
zpracováván některou z metod obrábění. Obrobitelnost má takový význam, že 
ovlivňuje volbu řezných podmínek pro funkci nástroje při všech způsobech obrábění 
[4]. 
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Obrobitelnost materiálu je ovlivňována mnoha faktory [2]: 

• Způsob výroby a tepelného zpracování obráběného materiálu 

• Mikrostruktura obráběného materiálu 

• Chemické složení obráběného materiálu 

• Fyzikální a mechanické vlastnosti materiálu 

• Metoda obrábění 

• Řezné podmínky 

• Řezné prostředí 

• Geometrie nástroje 

• Druh a vlastnosti nástrojového materiálu 
 
Obrobitelnost se určuje porovnáním s jiným materiálem, který je obráběn stejným 
nástrojem za použití stejných pracovních podmínek. Jako kritérium může být použita 
třeba teplota řezání, utváření třísky, velikost řezné rychlosti [4]. 
 
Pro vyhodnocení obrobitelnosti jsou materiály rozděleny do devíti skupin [2]: 

a. Litiny 
b. Oceli 
c. Těžké neželezné kovy 
d. Lehké neželezné kovy 
e. Plastické hmoty 
f. Přírodní nerostné hmoty 
g. Vrstvené hmoty 
h. Pryže 
i. Tvrzené litiny pro výrobu válců 

 
V jednotlivých skupinách je zvolen jeden materiál jako etalon a s ním jsou ostatní 
materiály srovnávány [4]. 
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2 OBRÁBĚNÁ SOUČÁST 

Obrobek, jehož výrobou se tato práce zabývá, se používá v regulačních ventilech, 
které se používají jako jedna z částí hydraulických okruhů. Tyto okruhy mohou být 
částmi několika typů zařízení. Tyto regulační ventily se používaji v hydraulických 
zvedácích, které se používají v kolejové technice. 
Další možnost použití je zapojení v hydralických okruzích, které slouží k ovládání 
jednotlivých pohybů u hydraulických jeřábů. Součást se vyrábí z oceli 1.4104, která dle 
značení ČSN odpovídá oceli 17 140. Jedná se o martenzitickou korozivzdornou ocel. 
Tento materiál je kalitelný, respektive zušlechtitelný, magnetický a také leštitelný [10]. 
Vlastnosti tohoto materiálu jsou uvedeny v tab. 2.1 a chemické vlastnosti v tab. 2.2. 
Obráběná součást je na obr. 2.1. 
 
Tab. 2.1 Vlastnosti materiálu 1.4104 [11]. 

Hutní značení X14CrMoS17 

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 500 

Mez pevnosti Rm [MPa] 650–850 

Modul pružnosti E [GPa] 215 

Korozní odolnost Vysoká 

Svařitelnost Ne 

Obrobitelnost Velmi dobrá 
 

 
Tab. 2.2 Chemické složení materiálu 1.4104 [11]. 

Chemické složení [hm. %] 

Uhlík – C 0,10–0,17 

Křemík – Si max 1,00 

Mangan – Mn max 1,50 

Fosfor – P max 0,040 

Síra – S 0,15–0,35 

Chrom – Cr 15,5–17,5 

Molybden – Mo 0,20–0,60 

Železo - Fe zbytek 
 

 
 

  

Obr. 2.1 Obráběná součást. 
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3 POPIS A ROZBOR POSTUPU VÝROBY 

Tato kapitola se bude zabývat popisem a následným rozborem výrobního postupu, 
který byl využit pro velmi malý objem výrobní série. Tyto série se pohybovali řádově 
v desítkách kusů a opakovali se třikrát až čtyřikrát ročně. 

3.1 Výrobní postup 

Vzhledem k tomu, že výroba této součásti nebyla realizována ve velkých objemech 
sérií a probíhala jenom několikrát během jednoho roku, byla prováděna na několika 
strojích. Ovšem tento výrobní postup by nebyl příliš vhodný pro objemnější série. 
Tento výrobní postup se skládá z dělení materiálu na přířezy na pásové pile, následně 
dojde k soustružení a následně se frézuje. Mezi jednotlivými operacemi je zařazena 
mezioperační kontrola a před samotnou expedicí se provádí závěrečná kontrola 
vyrobených součástí. 
 
Tab. 3.1 Stávající technologický postup výroby. 

Technologický postup výroby 

Datum  Polotovar: 

Číslo 
operace 

Pracoviště, stroj Popis práce v operaci 

10 Sklad Vstupní kontrola materiálu 

20 
Pásová pila Bomar 
ProfiCut 275.230 

DG 
Řezat na L = 60,5 mm 

30 
 

Hardinge Talent 
8/52 

 

Soustružení zleva - hrubování 
upnout do kleštiny na doraz 
zarovnat čelo 

soustružit ø10,6 mm v délce 23 mm 

soustružit ø6e8 mm na ø6,6 mm v délce  

9,7 mm 

soustružit rádius R3  

Soustružení zleva – hotově 
soustružit rádius R3 

soustružit ø6e8 mm v délce 10-0,1 mm 

soustružit zápich 

soustružit ø10-0,1 mm v délce 23,1 mm 

40 Kontrola Mezioperační kontrola rozměrů 
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Číslo 
operace 

Pracoviště, stroj Popis práce v operaci 

50  

Soustružení zprava - hrubování 
upnout do kleštiny na doraz 
zarovnat čelo 

soustružit ø10,6 mm v délce 32,3 mm 

soustružit ø6e8 mm na ø6,6 mm v délce  

17,1 mm 

soustružit rádius R1 mm 

vrtat otvor ø4 mm do hloubky 46,5 mm 

  

Soustružení zprava – hotově 
zarovnat čelo 

soustružit ø6e8 mm v délce 17,2 mm 

soustružit radius R1 mm 

soustružit radius R0,5 mm 

soustružit ø10z8 mm v délce 32,4 mm 

soustružit zápich 

60 Kontrola Mezioperační kontrola rozměrů 

70 MCV 750 D 

Frézování 
upnout do univerzálního sklíčidla 
frézovat čtyřhran 4,8-0,1 mm 
vrtat otvory ø3 mm 

80 Kontrola Mezioperační kontrola rozměrů 

90 MCV 750 D 

Frézování 
upnout do přípravku 
vrtat otvory ø3 mm 
frézovat zkosení 
 

100 Kontrola Výstupní kontrola 

110 Expedice Balení a expedice 

 

3.2 Dělení vstupního materiálu 

Vstupní materiál pro výrobu součásti je dodáván v tyčích kruhového průřezu, které 
mají délku 3 m. Tyto tyče byly následně nařezány pomocí pásové pily na jednotlivé 
přířezy, které jsou dále obráběny. 

Pro dělení tyčí byla použita pásová pila Bomar ProfiCut 275.230 DG (obr. 3.1), jejíž 
rychlost pilového pásu je 40 m/min nebo 80 m/min, rychlost klesání ramene je plynule 
regulována hydraulickým válcem s  přepouštěcím ventilem. Rameno pily se 
po doříznutí materiálu a  vypnutí pilového pásu zvedá ručně. Pilový pás je poháněn 
dvourychlostním průmyslovým motorem se šnekovou převodovkou [12].  
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Obsluha si nastaví pomocí dorazu požadovanou délku, tak aby byla zajištěna stejná 
délka přířezu. Po nařezání polotovaru byly přířezy uloženy do bedny a dopraveny na 
další pracoviště k dalšímu zpracování. 

Technické parametry pásové pily Bomar jsou uvedeny v tab. 3.1. 

  

Obr. 3.1 Pásová pila Bomar [12]. 

 

Tab. 3.1 Technické parametry pásové pily Bomar ProfiCut 275.230 DG [12]. 

Pracovní režim manuální 

Rozsah úhlových řezů 0°–60° 

Pohon 1,1/1,5 kW, 3x400V 

Rychlost pilového pásu 40–80 m/min 

Rozměry pilového pásu 2720 x 27 x 0,9 mm 

Ložná výška materiálu 760 mm 

Délka nejkratšího zbytku 40 mm 

Nejmenší řezaný průměr 5 mm 
 

 

3.3 Soustružení součásti 

Pro soustružení součástí byl použit CNC horizontální soustruh Hardinge Talent 8/52 
(obr. 3.2). Soustruh je vybaven řídicím systémem Fanuc Series Oi-TC. Technické 
parametry soustruhu jsou uvedeny v tab. 3.2. 

Pro upnutí polotovaru ve formě přířezu byl použit kleštinový upínač. Přířez se upínal 
na doraz, který zajistil, že po obrobení součásti z první strany byla délka všech kusů 
stejná. Pro samotné obrábění byly použity nástroje s vyměnitelnými břitovými 
destičkami ze slinutého karbidu. Výrobek po obrobení první strany, (obr. 3.3), bylo 
nutno bezpečně uložit tak, aby nedošlo k poškození již obrobených ploch, protože 
vzhledem ke konstrukci samotné součásti nebylo možné obrábět druhou stranu ve 
stejné kleštině. 

Po obrobení součásti z druhé strany muselo dojít k výměně kleštiny, aby bylo možné 
součást upnout pro obrobení druhé strany. Pro tuto operaci již nebyl potřebný doraz, 
který by zajišťoval správnou délku obrobku, tudíž došlo k jeho odebrání a utěsnění 
vřetena, tak aby nedocházelo k úniku chladicí kapaliny. Pro vrtání otvoru byl použit 
vrták z rychlořezné oceli. 
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Obr. 3.2 Soustruh Hardinge Talent 8/52. 

 

 

Obr. 3.3 Obrobek po obrobení první strany. 

Tab. 3.2 Technické parametry stroje Hardinge Talent 8/52. 

Počet řízených os 2 

Maximální otáčky vřetene 5 000 min-1 

Maximální průměr obrobku 284 mm 

Maximální délka obrobku 300 mm 

Maximální průměr nástroje 32 mm 

Průměr otvoru vřetena 52 mm 

Velikost zásobníku 12 

Výkon motoru vřetena 25 kW/30 min 

Hmotnost stroje 3 000 kg 
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3.4 Frézování 

Pro frézování čtyřhranu a sražení a následného vrtání otvorů, které jsou v radiálním 
směru k ose rotace výrobku, bylo použito vertikální obráběcí centrum Kovosvit Mas 
MCV 750 D (obr. 3.4-3.5). Tento stroj je řízen pomocí řídicího systému Heidenhain 
iTNC530 HSCI. Technické parametry vertikálního obráběcího centra jsou uvedeny 
v tab. 3.3. 

 

Obr. 3.4 Vertikální obráběcí centrum Kovosvit Mas MCV 750 D. 

 

 

Obr. 3.5 Pracovní prostor vertikálního obráběcího centra MCV 750 D. 
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Frézování součásti bylo rozděleno na dvě operace. Při první operaci došlo k upevnění 

univerzálního tříčelisťového sklíčidla na otočný stůl, kterým je tento stroj vybaven 

a upnutí obrobku do měkkých čelistí, ve kterých byly upraveny pro upínání průměru, 

který je na obrobku, aby nedošlo k poškození povrchu obrobku nebo k jeho 

zdeformování. 

Následně byl obroben čtyřhran monolitní stopkovou frézou a vyvrtány otvory. 

Při obrábění druhé strany byl výrobek upnut do upínacího přípravku, ve kterém došlo 
k vyvrtání otvorů a obrobení sražení. Po dokončení této operace byly hotové součásti 
uloženy do bedny a přepraveny na závěrečnou kontrolu, kde došlo ke kontrole rozměrů 
a vystavení protokolu o měření. Následně už byly výrobky zabaleny a předány 
k expedici. 

 

3.5 Zhodnocení výrobního postupu 

Následující hodnocení bude provedeno s ohledem na časovou náročnost tohoto 
způsobu výroby a následuje také ekonomické vyhodnocení a porovnání s nově 
navrženým postupem výroby, které bude provedeno v závěrečné kapitole. 

Časy jednotlivých operací byly stanoveny buď na základě měření času, které je 
zahrnuto v řídicím systému stroje nebo pomocí stopek u operací, kde nelze použít 
měření času řídicím systémem. Při určování času za pomocí stopek bylo provedeno 
několik měření a následně byly naměřené hodnoty zprůměrovány. 

  

Tab. 3.3 Technické údaje stroje MAS MCV 750 [13]. 

Počet řízených os 4 

Maximální otáčky vřetene 18 000 min-1 

Maximální zatížení stolu 650 kg 

Pracovní rozsah X-osa 750 mm 

Pracovní rozsah Y-osa 500 mm 

Pracovní rozsah Z-osa 500 mm 

Maximální rozměr obrobku (vxšxd) 420 x 500 x 750 

Maximální hmotnost nástroje 6,5 kg 

Čas výměny sousedního nástroje 4 s 

Pracovní posuv 1–40 000 mm/min 

Velikost zásobníku 24 

Výkon motoru vřetena (S1/S6-40%) 25/35 kW 

Max. příkon stroje 32kVa 

Rozměry stroje 3 700 x 2 220 x 2 735 mm 

Hmotnost stroje 5 100 kg 
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Čas pro dělení materiálu 

V tomto čase (tab. 3.4) je zahrnuto samotné dělení materiálu, upínání polotovaru do 
svěráku i uložení již hotového přířezu do přepravní bedny. 

 

 

Čas pro soustružení 

V tomto čase (tab. 3.5) je zahrnuto jak samotné seřízení stroje, které je časově 
poměrně náročné, tak soustružení výrobku. Čas potřebný pro seřízení stroje a čas pro 
upínání a očištění obrobku byl stanoven na základě měření stopkami. Samotné časy 
soustružení byly odečteny ze stopek řídicího systému stroje. 

 

Čas pro frézování 

Zahrnuje seřízení stroje a upínání. Časy (tab. 3.6) byly stanoveny jako v předešlém 
případě. 

 
Čas kontroly 

Časy (tab. 3.7) stanovené pro kontrolu zahrnují časy mezioperačních kontrol a 
závěrečné výstupní kontroly. Pro kontroly rozměrů jsou použita měřidla jako je digitální 
posuvné měřítko, třmenový mikrometr, digitální hloubkoměr a drsnoměr Mitutoyo. 

  

Tab. 3.4 Čas dělení materiálu. 

Seřízení pásové pily 5 min 

Upínání polotovaru 18 s 

Řezání 40 s 

Očištění a uložení do bedny 20 s 
 

Tab. 3.5 Čas soustružení materiálu. 

Seřízení soustruhu pro 1.stranu 45 min 

Upínání polotovaru 45 s 

Soustružení z 1.strany 1 m 35 s 

Seřízení soustruhu pro 2.stranu 10 min 

Upínání polotovaru 45 s 

Soustružení z 2.strany 3 m 55 s 
 

Tab. 3.6 Čas frézování. 

Seřízení frézky pro 1.stranu 45 min 

Upínání polotovaru 1 m 5 s 

Frézování z 1.strany 1 m 42 s 

Seřízení frézky pro 2.stranu 30 min 

Upínání polotovaru 55 s 

Frézování z 2.strany 1 m 7 s 
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Čas pro přepravu 

Vzhledem k prostorovému uspořádání dílny, je nutné do celkového času (tab. 3.8) pro 
výrobu započítat i časy, kdy je výrobek převážen mezi jednotlivými pracovišti. Sklad 
materiálu, ve kterém dochází k přípravě polotovaru se nachází na konci dílny, ale 
obráběcí stroje, kde dochází k obrobení materiálu se nachází na opačném konci dílny. 
Během samotné výroby je potřeba několikrát součást dopravit na oddělení technické 
kontroly, které se ovšem nachází vedle skladu, tudíž jsou součásti dopravovány přes 
celou dílnu. K přepravě dochází po nařezání a následně mezi jednotlivými operacemi 
na mezioperační kontrolu. Součást je zapotřebí celkem sedmkrát přepravit po dílně. 
Čas potřebný pro přepravu byl stanoven pomocí stopek. 

  

Tab. 3.7 Čas pro kontrolu rozměrů. 

Mezioperační kontrola – 1. strana 10 min 

Mezioperační kontrola – 2. strana  12 min 

Mezioperační kontrola - frézování 9 min 

Závěrečná výstupní kontrola 20 min 
 

Tab. 3.8 Čas přepravy. 

Jedna přeprava (tam i zpět) 1 min 37 s 

Celkový čas přepravy 9 min 42 s 
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4 NÁVRH NOVÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU 

Důvod pro návrh nového postupu výroby byl ten, že došlo k navýšení objemu sérií, 
ve kterých je součást vyráběna, kdy se z několika stovek kusů ročně, zvýšil objem 
řádově na tisíce kusů. Hlavním záměrem bylo, aby nedocházelo k blokování dalších 
zakázek, což by bylo způsobeno tím, že by nebyl připraven materiál, jelikož by bylo 
potřeba řezat několik tisíc kusů polotovaru pro následnou výrobu podle původního 
technologického postupu. 

Jedna z možností, jak technologický postup upravit byla taková, že by se zachoval 
původní technologický postup, pouze by výchozí polotovar pro obrábění nebyl přířez, 
ale tyče o délce 1 000 mm, a byl by použit podavač tyčí, kterým je soustruh Hardinge 
Talent 8/52 také vybaven. 

Tato úprava ovšem nebyla žádoucí, protože by kvůli velkému počtu kusů v sériích byly 
na dlouhou dobu obsazeny stroje, na kterých po většinu času probíhá kusová výroba. 
Vznikal by tak problém s dalšími zakázkami, které by nebylo kde vyrobit. 

Proto bylo rozhodnuto, že výroba bude přesunuta na jiný stroj. Ze strojového vybavení 
firmy byl vybrán stroj Doosan Puma 2100SY, který je také vybaven podavačem tyčí 
CNC Technology SPACESAVER 2500. Tento stroj byl vybrán proto, že poskytuje 
možnost obrobit součást do hotové podoby bez nutnosti použití dalšího stroje 
pro frézování a vrtání, jako tomu bylo u původního výrobního postupu. 
 

4.1 Použité stroje 

Doosan Puma 2100SY 

Jedná se o horizontální soustruh, který je vybaven dvěma vřeteny, díky nimž bude 
možné obrobit součást na hotovo bez nutnosti použití dalšího stroje, protože současně 
umožní vrtání otvoru v radiálním směru obrobku díky tomu, že je vybaven osou Y a 
současně poháněnými nástroji. Stroj je vybaven řídicím systémem Fanuc. Stroj a 
pracovní prostor stroje je na obr. 4.1 a 4.2. Technické parametry stroje jsou uvedeny 
v tab. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Doosan Puma 2100SY. 
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Obr. 4.2 Pracovní prostor Doosan Puma 2100SY 

 

Tab. 4.1 Technické údaje stroje Doosan Puma 2100SY [14]. 

Počet řízených os 6 

Oběžný průměr nad ložem 780 mm 

Maximální průměr soustružení 406 mm 

Maximální délka soustružení 520 mm 

Pojezd osy Y 105 mm (± 52,5 mm) 

  

Hlavní vřeteno  

Průměr sklíčidla 210 mm 

Maximální otáčky vřetena 5 000 min-1 

Výkon motoru 22 kW/30min 

Upínání  

  

Protivřeteno (osa B)  

Průměr sklíčidla 175 mm 

Maximální otáčky vřetena 6 000 min-1 

Výkon motoru 15 kW/30min 

  

Automatická nástrojová hlava  

Počet nástrojů 12 (24) 

Počet poháněných nástrojů 12 

Maximální otáčky poháněných nástrojů 5 000 min-1 

Hmotnost stroje 5 900 kg 
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Podavač tyčí CNC Technology SPACESAVER 2500 
Jedná se o CNC podavač, který umožňuje podání na polohu nebo na doraz. V tomto 
případě byla použita varianta podání na doraz, který je umístěn v pozici v nástrojové 
hlavě. Podavač je vybaven zásobníkem tyčí, díky kterému je možné vložit do 
zásobníku tyče a nechat celý stroj pracovat samostatně tak, že obsluha bude moci 
pracovat ve vícestrojové obsluze, jelikož je pracoviště na tuto variantu uzpůsobeno. 
Podavač má také funkci vyhazování zbytků tyče. Technické údaje o podavači jsou 
v tab. 4.2. 
 

Tab. 4.2 Technické údaje podavače CNC technology Spacesaver 2500 [15]. 

Průměr kruhové tyče 6–80 mm 

Kapacita zásobníku (tyč 16 mm) 38 

Pracovní zdvih tlačníku 1 660 mm 

Maximální délka tyče 1 525 mm 
 

 

4.2 Nový výrobní postup 

Po vybrání stroje, který bude pro nový výrobní postup použit, byl vytvořen 

technologický postup. Nový postup výroby je uveden v tab. 4.3. 

Proto, aby bylo možné obrábět polotovar o délce 1 000 mm při použití podavače tyčí, 

bylo nutné použít vložku do vřetene. Díky této vložce se zabránilo nežádoucím 

vibracím, které by jinak byly způsobeny tím, že tyč ve vřetenu rotuje vysokými otáčkami 

během obrábění. 

 

Obr. 4.2 Vložka do vřetene. 
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Tab. 4.3 Nový technologický postup výroby 

Technologický postup výroby 

Datum  Polotovar: 

Číslo 
operace 

Pracoviště, stroj Popis práce v operaci 

10 Sklad Vstupní kontrola materiálu 

20 
Pásová pila Bomar 
ProfiCut 275.230 

DG 
Řezat na L = 1000 mm 

30 
 

Doosan Puma 
2100SY 

 

Soustružení zprava  
zarovnat čelo 

hrubovat ø6e8 mm na ø6,6 mm v délce 17 mm 

dokončit ø6e8 mm v délce 17,2 mm 

předvrtat dlouhý otvor ⌀4 mm do hloubky 12 

mm 

vrtat dlouhý otvor ⌀4 mm do hloubky 46,5 mm 

frézovat sraženou hranu 11° 

frézovat plochu pro otvory ⌀3 mm na ⌀5 mm 

vrtat otvory ⌀3 mm 

hrubovat ø10z8 mm na ø10,6 mm v délce 32,4 

mm 

dokončit ø10z8 mm v délce 32,4 mm 

předpíchnout vrtání otvoru na levé straně 

vysunutí protivřetenem o 42 mm 

frézovat plochu pro otvory ⌀3 mm  

vrtat otvory ⌀3 mm 

upíchnout se synchronním přehmatem do 

protivřetene 

Soustružení zleva  
hrubovat rádius R3 mm na R3,78 mm 

hrubovat ø6e8 mm na ⌀6,6 mm v délce 9,7 

hrubovat ø10z8 mm na ⌀10,6 mm v délce 23 

dokončit rádius R3 mm 

dokončit ø6e8 mm v délce 10-0,1 mm 

dokončit ø10-0,1 mm v délce 23,1 mm 

frézovat čtyřhran 4,8-0,1 mm v délce 7,5 mm 

 

40 Kontrola Výstupní kontrola 

50 Expedice Balení a expedice 
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Pro upínání polotovaru v hlavním vřetenu byl použit kleštinový upínač (obr. 4.3) z toho 
důvodu, že při použití tvrdých čelistí by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku. 
Měkké čelisti nebyly použity proto, že pro průměr polotovaru nebyly k dispozici 
a musely by se na požadovaný průměr obrobit. 

Pro upínání obrobku v protivřetenu byly použity měkké čelisti (obr. 4.4), které byly 
obrobeny na požadovaný průměr, z toho důvodu, že dochází k upínání za již 
dokončenou plochu, která má přesný rozměr Ø 10z8 mm a při použití kleštiny by mohlo 
dojít k poškození této plochy. 

 

 
 

Obr. 4.3 Kleštinový upínač. Obr. 4.4 Čelisti do protivřetena. 

 

  

Obr. 4.5 Držák Eppinger Preci-Flex 41956-3. 

Pro vrtání otvorů na obvodu a frézování čtyřhranu na součásti bylo využito toho, že je 
stroj vybaven poháněnými nástroji. Aby bylo možné této vlastnosti využít bylo nutné 
použít držáky nástrojů, které toto umožňují. Pro vrtání otvorů na obvodu byly použity 
dva držáky Eppinger Preci-Flex 41956-3 (obr. 4.5). Tyto držáky umožní upnutí frézy a 
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vrtáku v radiálním směru na povrch obrobku. Parametry držáku Eppinger Preci-Flex 
41956-3 jsou v tab. 4.4. 

Dva tyto držáky byly zapotřebí z toho důvodu, aby mohlo dojít k ofrézování rovinné 
plochy na obvodu rotační součásti. Pokud by k tomuto ofrézováni nedošlo, hrozilo by, 
že při vrtání pouze samotným vrtákem dojde k jeho vyhnutí a tím pádem k nepřesnému 
vyvrtání otvoru nebo v krajním případě ke zlomení vrtáku. 

Pro frézování čtyřhranu, který se na součásti nachází, bylo také nutno použít speciální 
držák. Proto byl použit držák, který dovolí upnutí nástroje v axiálním směru obrobku, 
konkrétně se jedná o držák Eppinger Preci-Flex 40142-1 (obr. 4.6) technické 
parametry viz tab. 4.5. 

 

Obr. 4.6 Držák Eppinger Preci-Flex 40142-1. 

 

Tab. 4.4 Parametry držáku  Eppinger Preci-Flex 41956-3. 

Eppinger Preci-Flex 41956-3  

Maximální otáčky 6 000 min-1 

Převodový poměr 1:1 

Upínání nástroje Kleština ER 25 
 

Tab. 4.5 Parametry držáku  Eppinger Preci-Flex 40142-1. 

Eppinger Preci-Flex 40142-1  

Maximální otáčky 6000 min-1 

Převodový poměr 1:1 

Upínání nástroje Kleština ER 25 

Vzdálenost osy nástroje od hlavy L1 70 mm 
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4.3 Vrtání hlubokého otvoru součásti 

Vzhledem k tomu, že se na součásti nachází otvor, jehož poměr je L/D > 46,5:4 a tím 
splňuje podmínku L/D > 4:1 pro hluboké otvory, bylo nutné se zabývat tím, jakým 
způsobem bude tento otvor vrtán. Technologie, které využívají hlavňových vrtáků, BTA 
systému nebo ejektorového vrtání nebylo možné použít, protože těmito technologiemi 
není firma vybavena. Byly tedy použity klasické šroubovité vrtáky. 

Při výrobě otvoru původním postupem byl otvor navrtán do malé hloubky pouze 
středícím vrtákem a následně byl otvor v celé délce vrtán pomocí přerušovaného 
vrtacího cyklu G83 za použití vrtáku z rychlořezné oceli. Vzhledem k tomu, že vrták byl 
dlouhý (10D), docházelo k tomu, že rozměr vyvrtaného otvoru nesplňoval toleranci, 
která u otvoru Ø 4 mm činí ±0,1 mm. Stávalo se, že průměr otvoru byl větší než tato 
tolerance dovoluje. 

V novém postupu došlo k úpravě vrtání tohoto dlouhého otvoru, aby se zamezilo 
problémům, které se vyskytovaly v původním postupu. 

Otvor v součásti o Ø 4 mm se tedy předvrtal kratším monolitním vrtákem. Tento vrták 
nebyl tak dlouhý (3D), nedocházelo tedy k problémům, které by hrozily v případě, že 
by se otvor zhotovoval bez předvrtání nebo s předvrtáním pouze do malé hloubky jako 
tomu bylo u původního postupu. 

Na vrtání zbývající délky otvoru byl použit vrták z rychlořezné oceli z toho důvodu, že 
dodavatelé nebyly schopni dodat monolitní vrták v požadované délce. 

 

4.4 Popis výroby 

Výroba součásti začíná tím, že polotovar ve formě tyče je podán pomocí podavače tyčí 
na doraz, čímž je zajištěno správné vysunutí polotovaru z kleštiny. Po podání 
polotovaru dojde k vyhrubování a následnému dokončení Ø 6e8 mm (obr. 4.7), aby na 
této ploše bylo dosaženo předepsané drsnosti Ra 0,8 mm, bez nutnosti broušení je 
tento průměr dokončován pomocí VBD s poloměrem špičky 0,2. 

 

Obr. 4.7 Stav po obrobení Ø 6e8 mm. 



 

40 ÚST FSI VUT v Brně 

 

Následuje vrtání hlubokého otvoru o Ø 4 mm. Po vyvrtání otvoru je ofrézováno zkosení 
11° na čelní ploše. Po ofrézování je nutné ofrézovat rovné plochy pro vyvrtání otvorů 
o Ø 3 mm (obr. 4.8). Kdyby nedošlo k této přípravě a otvor nebyl vrtán do rovné plochy 
tak by mohlo dojít k vyhnutí vrtáku a znehodnocení vyrobeného kusu nebo k poškození 
samotného nástroje. Pro samotné vrtání otvorů o Ø 3 mm bylo nutné využít polohování 
pomocí řízené C osy, tak aby bylo dodržené umístění otvorů. 

 

Obr. 4.8 Nástroje pro vrtání otvorů Ø3 mm. 

Následně byl vyhrubován a dokončen Ø 10z8 mm (obr. 4.9). Tento rozměr nebyl 

soustružen současně s Ø 6e8 mm z toho důvodu, aby se předešlo problémům při vrtání 
otvorů o Ø 3 mm, kdy by mohlo vzhledem k relativně tenké stěně dojít k deformaci 
obrobku. 
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Obr. 4.9 Stav po obrobení Ø 10z8 mm. 

Poté je nutné v místě vrtání čtyř otvorů o Ø 3 mm vysoustružit zápich (obr. 4.10), čímž 
se usnadní následné vrtání. Proto, aby bylo možné tyto otvory vyvrtat musí dojít 
k vysunutí polotovaru z kleštiny na takovou vzdálenost, aby nedošlo ke kolizi mezi 
kleštinovým upínačem a nástrojovou hlavou. Pro vysunutí je použito protivřeteno, které 
kus upne, vysune, uvolní a vrátí se na referenční pozici. V případě, že by čelo součásti 
bylo rovné, šlo by vysunutí provést pomocí podavače tyčí a dorazu. Po vysunutí na 
potřebnou délku byly vyvrtány otvory opět s využitím polohovaní řízenou C osou, aby 
byla dodržena vzájemná pozice otvorů a pozice vůči dříve vyvrtaným otvorům. 

 

Obr. 4.10 Předpíchnutí pro vrtání otvorů Ø 3 mm. 
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Obr. 4.11 Vysunutí pomocí protivřetene. 

Poté co dojde k vyvrtání otvorů je provedeno upíchnutí se synchronním přehmatem 
výrobku do protivřetena (obr. 4.12). Po upíchnutí dojde k vyhrubování a dokončení  
Ø 6e8 mm se zaobleným čelem R3 mm a Ø 10-0,1 mm (obr. 4.13). 

 

Obr. 4.12 Po upíchnutí a synchronním přehmatu. 
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Obr. 4.13 Obrobení Ø 6e8 mm, Ø 10-0,1 mm. 

Na závěr dochází k frézování čtyřhranu (obr. 4.14). Aby byly dodrženy rozměry, tvar a 
polohování čtyřhranu je opět nutné použití řízené C osy. 

 

Obr. 4.14 Hotový kus s ofrézovaným čtyřhranem. 



 

44 ÚST FSI VUT v Brně 

 

5 VOLBA NÁSTROJŮ PRO VÝROBU SOUČÁSTI 

Pro obrábění byly použity nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami, které se dnes 
používají při většině obrábění. 

Při volbě nástrojů, které byly použity pro obrábění součásti se vycházelo z těch držáků 
VBD, které již byly zakoupeny a jsou k dispozici. Pro dodávky nástrojů a břitových 
destiček byly k dispozici dva dodavatelé, se kterými firma dlouhodobě spolupracuje, 
proto bylo vybíráno přednostně z jejich nabídky. Při výběru břitových destiček byla 
brána v úvahu jejich dostupnost, výkonnost, chování při obrábění a cena. 

 

5.1 Použité nástroje pro soustružení 

Stroj je vybaven držáky VBD od firmy ISCAR, se kterými jsou ve firmě dlouhodobé 
zkušenosti a spokojenost s jejich kvalitou. Jsou použity tyto držáky: 

 

• Hrubování vnějších rozměrů: 

ISCAR SCLCR 2525M-12 

• Dokončování vnějších rozměrů: 

ISCAR SVJCR 2525M-16 

• Zapichování: 

ISCAR GHMR 25 

• Upichování: 

ISCAR DGTL 25B-2D35 

• Vrtání: 

ISCAR SIR 0010 K11 

• Vrtání a frézování na obvodu součástí: 

Eppinger Preci-Flex 41956-3 

• Frézování čtyřhranu: 

Eppinger Preci-Flex 40142-1 

 

Výměnné břitové destičky (dále VBD) byly k dispozici od výrobců ISCAR a Kyocera. 
VBD od výrobce ISCAR byl dodavatel schopen dodat všechny, které byly pro toto 
použití potřeba, ovšem dodavatel VBD od výrobce Kyocera nebyl schopen některé 
požadované VBD vůbec dodat a některé s dlouhou dobou doručení. 

Nicméně byly vyzkoušeny všechny VBD, které byly v danou chvíli k dispozici 
a následně bylo rozhodnuto, které nástroje se budou používat po zbytek výroby. 
Všechny parametry nástrojů jsou u vedeny v tab. 5.1 
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Tab. 5.1 Parametry VBD. 

Parametry VBD pro vnější obráběni 

Hrubování vnějších rozměrů 

ISCAR CNMG 120408 TF IC 807 

Řezná rychlost vc  180 m/min 

Posuv f  0,2 mm 

Hloubka řezu ap 2 mm 

Cena  187,04 Kč 

Kyocera CNMG 120408 TK PR 1125 

Řezná rychlost vc  140 m/min 

Posuv f  0,18 mm 

Hloubka řezu ap 2 mm 

Cena  137 Kč 

Kyocera CNMG 120408 MSCA 6525 

Řezná rychlost vc  135 m/min 

Posuv f  0,18 mm 

Hloubka řezu ap 2 mm 

Cena  122 Kč 

Dokončení vnějších rozměrů 

ISCAR VCMT 160402 SM IC 907 

Řezná rychlost vc  140 m/min 

Posuv f  0,07 mm 

Hloubka řezu ap 0,6 mm 

Cena  255,22 Kč 
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Zapichování 

ISCAR GIP 3-0,4 IC 908 

Řezná rychlost vc  90 m/min 

Posuv f  0,06 mm 

Hloubka řezu ap 3 mm 

Cena  606,39 Kč 

Upichování 

ISCAR DGN 2202J IC 908 

Řezná rychlost vc  90 m/min 

Posuv f  0,04 mm 

Cena  375,95 Kč 

 

Z této tabulky je zřejmé, které VBD není schopen jeden z dodavatelů dodat a je nutné 
použít pouze VBD od firmy ISCAR. Nicméně pro hrubování byly vyzkoušeny i VBD 
od firmy Kyocera, ale vzhledem k výkonům, kterých tyto VBD dosahovaly, bylo 
rozhodnuto, že nejlepší možností bude použití VBD firmy ISCAR i pro hrubování. VBD 
od výrobce Kyocera nedosahovali takové trvanlivosti jako od výrobce ISCAR. U VBD 
Kyocera docházelo k upalování špičky ostří, což se u konkurenčního produktu 
nestávalo. Toto se dělo v různých časových intervalech obrábění, proto nebylo vhodné 
tyto produkty použít, vzhledem k tomu, že se nabízí možnost vícestrojové obsluhy, kde 
vyžadujeme stabilní a předvídatelné chování nástrojů, což VBD ISCAR splňovali. 

Jak dopadly hrubovací destičky od jednotlivých výrobců lze vidět na obr. 5.1, na kterém 
se nachází VBD od výrobce Kyocera a je zřejmé, že na této destičce došlo 
k výraznému poškození špičky nástroje, došlo k upálení špičky při použití stejných 
řezných podmínek jako u VBD od firmy ISCAR, která je na obr. 5.2 a je zřetelný rozdíl 
v tom, jak vypadá špička nástroje. 

Aby se zabránilo takovému poškozování špičky nástroje u VBD Kyocera, bylo nutné 
snížit řezné podmínky. Tímto se zabránilo upalování špičky v takovém rozsahu, ale 
současně došlo k nárůstu času obrábění, což bylo nežádoucí. 
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Obr. 5.1 VBD od firmy Kyocera po obrábění s viditelným poškozením. 

 

Obr. 5.2 VBD od firmy ISCAR po obrábění. 
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5.2 Použité nástroje pro vrtání a frézování 

Pro volbu nástrojů na vrtání otvorů (tab. 5.2) a frézování ploch (tab. 5.3), byly opět 
oslovení dva dodavatelé, ovšem pouze jeden z nich byl schopen dodat všechny 
potřebné nástroje. 

Tab. 5.2 Nástroje pro vrtací operace. 

Vrtání 

Vrtání otvorů Ø 3 mm 

WNT 11 620 030 3D 

Otáčky 4 000 min-1 

Lineární posuv vf 60 mm/min 

Cena 555,60 Kč 

YG DM 406 030 

Otáčky 3 500 min-1 

Lineární posuv vf 50 mm/min 

Cena 527,70 Kč 

Předvrtání dlouhého otvoru Ø 4 mm  

WNT 11 603 040 3D 

Otáčky 2 400 min-1 

Posuv f 0,04 mm 

Cena 582,33 Kč 

Vrtání dlouhého otvoru Ø 4 mm 

WNT 10 225 040 

Otáčky 850 min-1 

Posuv f 0,06 mm 

Cena 178,97 Kč 
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Tab. 5.3 Nástroje pro frézovací operace. 

Frézování 

Frézování sražení čela 

Gühring 3805 - 9038050120000 

Otáčky 1 800 min-1 

Lineární posuv vf 150 mm/min 

Cena 1 404 Kč 

YG GMF 57120 

Otáčky 1 600 min-1 

Lineární posuv vf 120 mm/min 

Cena 1 113 Kč 

Frézování plochy, před vrtáním kolmo na obvod  

WNT 52844030 

Otáčky 4 000 min-1 

Lineární posuv vf 65 mm/min 

Cena 1 048 Kč 

Frézování čtyřhranu 

WNT 52 784 165 

Otáčky 1 400 min-1 

Lineární posuv vf 180 mm/min 

Cena 4 307,37 Kč 

YG GMF 57160 

Otáčky 1 150 min-1 

Lineární posuv vf 145 mm/min 

Cena 1 880 Kč 
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Pro dodání nástrojů na vrtací a frézovací operace byl vybrán dodavatel WNT, který 
dokázal dodat všechny potřebné nástroje. Při volbě tohoto dodavatele hrál roli i fakt, 
že s nástroji od tohoto výrobce je obsluha dlouhodobě velice spokojena, jejich chování 
je předvídatelné v tom smyslu, že nenastává situace, kdy by nástroj obrobil výrazně 
jiný počet obrobků, než nástroj předchozí. Toto se bohužel už nedá říci o nástrojích 
od dodavatele, který nebyl vybrán. 
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Tato kapitola bude věnována ekonomickému zhodnocení způsobů výroby, které byly 
v předešlých kapitolách zpracovány a také vyhodnocení časové úspory jednotlivých 
variant výroby. V tomto vyhodnocení bude důležitá úspora financí a výrobního času. 
Vzhledem k zachování firemního tajemství jsou všechny ceny v této kapitole 
vynásobeny koeficienty, které zná pouze autor této práce. 

Hodnocení bylo provedeno pro velikosti sérií 50, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000 ks. 

 

Náklady na provoz strojů se určují pomocí vzorce 6.1 [16]:  

 
𝑁ℎ𝑠 = 𝑆 +

𝐶 + 𝑁𝑖 + 𝑁𝑑 − 𝐿𝑖

𝑍 ∙ 𝐸𝑒𝑓
 (6.1) 

kde:  

S – Fixní hodinová sazba [Kč∙h-1], 
C – Pořizovací cena stroje [Kč], 
Ni – Náklady na instalaci stroje [Kč], 
Nd – Náklady na demontáž stroje [Kč], 
Li – Likvidační hodnota stroje [Kč], 
Z – Doba životnosti [h], 
Eef – Efektivní časový fond stroje za rok [h]. 
 
Vzhledem k tomu, že by bylo obtížné určit některé položky, které jsou potřebné 
pro využití tohoto vzorce, z důvodu různého stáří a amortizace použitých strojů, budou 
provozní náklady použity takové, které určila firma (tab. 6.1) na základě odpisů stroje, 
spotřeby energií a opotřebení stroje. 
 
Náklady na výrobu jedné součásti se určí pomocí vzorce 6.2 [16]:   
 

 
𝑁 =

𝑁ℎ𝑠

60
 ∙  𝑇𝑜 (6.2) 

 
kde: 

Nhs – Náklady na hodinu provozu [Kč], 
To – Čas operace [min]. 
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Tab. 6.1 Hodinové sazby. 

 Přípravné práce [Nhprip] Hodinová sazba [Nh] 

Bomar ProfiCut 275.230 
DG 

100 Kč/hod 160 Kč/hod 

Hardinge Talent 8/52 250 Kč/hod 460 Kč/hod 

MCV 750 340 Kč/hod 780 Kč/hod 

Doosan Puma 2100SY 280 Kč/hod 570 Kč/hod 
 

 

6.1 Ekonomické vyhodnocení původního výrobního postupu 

V tab. 6.2 jsou uvedeny přípravné a pracovní časy jednotlivých strojů z původního 
výrobního postupu, podrobněji jsou tyto časy rozebrány v kapitole 3.5. 

Tab. 6.2 Přípravné a strojní časy při výrobě jednoho kusu součásti. 

 Přípravný čas [Tprip] Strojní čas pro 1 ks [Ts] 

Bomar ProfiCut 275.230 
DG 

0,083 hod 0,021 hod 

Hardinge Talent 8/52 0,92 hod 0,12 hod 

MCV 750 1,25 hod 0,081 hod 
 

Tyto časy jsou tvořeny součtem času, potřebných pro seřízení strojů na obrobení první 
i druhé strany a strojních času první i druhé strany výrobku. Následně bylo na základě 
těchto časů provedeno vyhodnocení nákladů na dělení materiálu (tab. 6.3), 
soustružení (tab. 6.4) a frézování (tab. 6.5). 

Tab. 6.3 Výrobní náklady pro dělení při různých sériích. 

Dělení vstupního materiálu 

Velikost 
série [ks] 

50 500 1 000 5 000 10 000 20 000 

Přípravný 

čas Tprip 
[hod] 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

Strojní čas 
série Tss 
[hod] 

1,1 10,5 21,0 105,0 210,0 420,0 

Náklady na 
dělení [Kč] 

176,3 1 688,3 3 368,3 16 808,3 33 608,3 67 208,3 
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Vzorový výpočet pro sérii o velikosti 20 000 ks: 

𝑁𝑐𝑑 = 𝑁𝑝𝑟𝑖𝑝 ∙ 𝑇𝑝𝑟𝑖𝑝 + 𝑠20000 ∙ (𝑁ℎ ∙ 𝑇𝑠) = 100 ∙ 0,083 + 20 000 ∙ (160 ∙ 0,021) 

= 67208,3 𝐾č 

Tab. 6.4 Výrobní náklady pro soustružení při různých sériích. 

Soustružení 

Velikost 
série [ks] 

50 500 1 000 5 000 10 000 20 000 

Přípravný 

čas Tprip 
[hod] 

0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Strojní čas 
série Tss 
[hod] 

6,0 60,0 120,0 600,0 1200,0 2400,0 

Náklady na 
soustružení 
[Kč] 

2 990,0 27 830,0 55 430,0 276 230,0 552 230,0 1 104 230,0 

 

 

Vzorový výpočet pro sérii o velikosti 20 000 ks: 

𝑁𝑐𝑠 = 𝑁𝑝𝑟𝑖𝑝 ∙ 𝑇𝑝𝑟𝑖𝑝 + 𝑠20000 ∙ (𝑁ℎ ∙ 𝑇𝑠) = 250 ∙ 0,92 + 20 000 ∙ (460 ∙ 0,12) 

= 1 104 230 𝐾č 

Tab. 6.5 Výrobní náklady pro frézování při různých sériích. 

Frézování 

Velikost 
série [ks] 

50 500 1 000 5 000 10 000 20 000 

Přípravný 

čas Tprip 
[hod] 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Strojní čas 
série Tss 
[hod] 

4,1 40,5 81,0 405,0 810,0 1 620,0 

Náklady na 
frézování 
[Kč] 

3 584,0 32 015,0 63 605,0 316 325,0 632 225,0 1 264 025,0 

 

 

Vzorový výpočet pro sérii o velikosti 20 000 ks: 

𝑁𝑐𝑓 = 𝑁𝑝𝑟𝑖𝑝 ∙ 𝑇𝑝𝑟𝑖𝑝 + 𝑠20000 ∙ (𝑁ℎ ∙ 𝑇𝑠) = 340 ∙ 1,25 + 20 000 ∙ (780 ∙ 0,081) 

= 1 264 025 𝐾č 
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Po určení nákladů na jednotlivá pracoviště bylo provedeno sečtení těchto nákladů a 
určení nákladů na výrobu jednoho kusu (tab. 6.6). 

Tab. 6.6 Celkové výrobní náklady a výrobní náklady na jeden kus. 

Celkové 
náklady [Kč] 

6 650,8 60 538,3 120 413,3 599 413,3 1 198 163,3 2 395 663,3 

Náklady na 
kus [Kč] 

133 121,1 120,4 119,9 119,8 119,8 
 

 

6.2 Ekonomické vyhodnocení nového výrobního postupu 

Při použití nového výrobního postupu byl vstupní polotovar pro obrábění tyč o délce 
1 000 mm, která se vkládá do podavače tyčí, díky tomu se snížil počet řezů 
pro přípravu polotovaru a došlo k úspoře nákladů (tab. 6.7). 

Tab. 6.7 Náklady na dělení tyčí. 

Dělení vstupního materiálu na polotovary 1000 mm 

Velikost série 
[ks] 

50 500 1 000 5 000 10 000 20 000 

Potřebný 
počet metrů 
tyče [m] 

3,3 33,3 66,7 333,3 666,7 1 333,3 

Počet řezů 4 34 67 334 667 1 334 

Přípravný čas 

Tprip [hod] 
0,08 0,08 0,083 0,08 0,08 0,08 

Strojní čas 
série Tss [hod] 

0,1 0,7 1,4 7,0 14,0 28,0 

Náklady na 
dělení [Kč] 

21,7 122,5 233,4 1130,5 2249,4 4490,5 
 

 

Vzorový výpočet pro sérii o velikosti 20 000 ks: 

𝑁𝑐𝑑 = 𝑁𝑝𝑟𝑖𝑝 ∙ 𝑇𝑝𝑟𝑖𝑝 + 𝑠20000 ∙ (𝑁ℎ ∙ 𝑇𝑠) = 100 ∙ 0,083 + 1334 ∙ (160 ∙ 0,021) 

= 4 490,5 𝐾č 

Pro nový výrobní postup byly opět stanoveny časy pro přípravné práce a pro 

samotné obrábění (tab. 6.8) a následně byly určeny jak náklady pro obrobení kusu  

(tab. 6.9) tak i celkové náklady, do kterých bylo zahrnuto i dělení polotovaru 

(tab. 6.10). 
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Tab. 6.8 Přípravné a strojní časy při výrobě jednoho kusu součásti. 

 Přípravný čas Strojní čas 

Doosan Puma 2100SY 3,5 hod 0,163 hod 
 

Tab. 6.9 Výrobní náklady při různých velikostí série. 

Nový výrobní postup 

Velikost série 
[ks] 

50 500 1 000 5 000 10 000 20 000 

Přípravný čas 

Tprip [hod] 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Strojní čas 
série Tss [hod] 

8,2 81,7 163,3 816,7 1 633,3 3 266,7 

Náklady na 
obrobení [Kč] 

5625,5 47 435,0 93 890,0 465 530,0 930 080,0 1 859 180,0 

Náklady na 
kus [Kč] 

112,51 94,87 93,89 93,106 93,008 92,959 

 

 

Vzorový výpočet pro sérii o velikosti 20 000 ks: 

𝑁𝑐𝑜 = 𝑁𝑝𝑟𝑖𝑝 ∙ 𝑇𝑝𝑟𝑖𝑝 + 𝑠20000 ∙ (𝑁ℎ ∙ 𝑇𝑠) = 280 ∙ 3,5 + 20 000 ∙ (570 ∙ 0,163) 

= 1 859 180 𝐾č 

Tab. 6.10 Celkové výrobní náklady při různých velikostí série. 

Velikost série 
[ks] 

50 500 1 000 5 000 10 000 20 000 

Celkové 
náklady [Kč] 

5 657,2 47 656,2 94 320,6 467 646,2 934 300,6 1 867 612,8 

Náklady na 
kus [Kč] 

113,14 95,31 94,32 93,53 93,43 93,38 
 

 

6.3 Ekonomické srovnání výrobních postupů 

Po určení nákladů na výrobu pomocí stávajícího i nově navrženého výrobního postupu 
bylo provedeno srovnání těchto nákladů, pro ověření toho, zda navržení nového 
postupu vedlo k úspoře nákladů či nikoliv (tab. 6.11). 
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Tab. 6.11 Celkové výrobní náklady při různých velikostí série. 

Velikost série 
[ks] 

50 500 1000 5000 10000 20000 

Náklady na 
výrobu starým 
postupem [Kč] 

6 750,3 61 533,3 122 403,3 609 363,3 1 218 063,3 2 435 463,3 

Náklady na 
výrobu novým 
postupem [Kč] 

5 647,2 47 557,5 94 123,4 466 660,5 932 329,4 1 863 670,5 

Úspora 
výrobních 
nákladů [Kč] 

1 103,1 13 975,8 28 279,9 142 702,8 285 733,9 571 792,8 

 

 
 

 

Obr. 6.1 Graf výrobních nákladů. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat stávající výrobní postup součásti 
a navrhnout nový výrobní postup tak, aby došlo ke snížení výrobních nákladů, 
výrobních časů a to za použití co nejmenšího počtu strojů. 

Výrobní postup, kde bylo za potřebí obrábění na soustruhu Hardinge Talent 8/52 
a frézovacím centru MCV 750, byl nahrazen výrobním postupem, ve kterém došlo 
k přemístění výroby pouze na jedno pracoviště, které se skládá z obráběcího centra 
Doosan Puma 2100SY a podavače tyčí CNC Technology SPACESAVER 2500. 
Obráběcí centrum je vybaveno protivřetenem a poháněnými nástroji, to znamená, že 
není nutné použití více strojů pro výrobu součásti, ale postačí pouze toto obráběcí 
centrum, které dokáže provést jak soustružnické, tak frézovací operace. Dokáže 
obrobit celou součást na jednou, kdy není za potřebí obrábět každou stranu 
samostatně. 

Díky této změně bylo dosaženo těchto výsledků: 

• Snížení výrobních nákladů na jeden kus průměrně o 25,1 Kč v závislosti 
na velikosti série, 

• Výrazné snížení zatížení skladu, kde dochází k přípravě a dělení materiálu, při 
sérii o velikosti 20 000 ks činí časová úspora 404,4 hod., 

• Úspora 528 050,5 Kč výrobních nákladů při velikosti série 20 000 ks, 

• Úspora jednoho pracoviště, které může pracovat na jiné zakázce, 

• Možnost zavedení více strojové obsluhy na pracovištích, kde se nachází stroj 
Hardinge Talent 8/52 a Doosan Puma 2100SY, u nichž to rozmístění strojů 
dovoluje. 

Hlavním důvodem pro tuto změnu výrobního postupu byla nutnost snížení výrobních 
nákladů, vytížení skladu, kde docházelo k přípravě polotovarů a zavedení vícestrojové 
obsluhy na pracovišti. Tyto požadavky byly díky dané změně naplněny.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka Jednotky Význam 

vc m.min-1 Řezná rychlost 

D mm Průměr obrobku 

n min-1 Otáčky 

vf m.min-1 Posuvová rychlost 

f mm Posuv 

ap mm Šířka záběru ostří 

bd mm Jmenovitá šířka třísky 

hd mm Jmenovitá tloušťka třísky 

ASh mm2 Velikost plochy roviny smykové 

hDm mm Střední hodnota tloušťky třísky 

Fc N Hlavní složka řezné síly 

Ff N Posuvová síla 

Fp N Pasivní síla 

F N Výsledná síla 

kc MPa Měrná řezná síla 

fz mm Posuv na zub 

fn mm Posuv na otáčku 

Nhprip Kč/hod Hodinové náklady na přípravu 

Nh Kč/hod Hodinové náklady na obrábění 

Tprip hod Přípravný čas 

Ts hod Strojní čas výroby 1 kusu 

Tss hod Strojní čas výroby celé série 

s20000 ks Počet kusů série 

Ncd Kč Celkové náklady na dělení 

Ncs Kč Celkové náklady na soustružení 

Ncf Kč Celkové náklady na frézování 

Ncd Kč Celkové náklady na dělení 

Nco Kč 
Celkové náklady na obrobení novým 

postupem 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 
Příloha 1 Náčrt vyráběné součásti 
 

Příloha 2 NC program nového výrobního postupu 
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O0255 

(---) 

(KLESTINA 18)(VLOZKA D19)  

(TLAK P11=10 P13=8) 

(N.B. 59.5mm OD CELISTI)  

(N.B. G54 Z=303.000)  

(N.B. G55 Z=773.100)  

(---) 

(NAVRAT DO REFERENCNI POLOHY) 

G28U0V0 

G28B0 

(---) 

M168  

G4X1  

(PODAVAC) 

#555=59.5(DELKA KUSU+UPICHOVAK-0.2) 

#556=0.3(PRIDAVEK NA CELO)  

#557=1111(CISLO T DORAZU) 

M98P8002  

(---) 

(POLOTOVAR PRO MANUAL GUIDE)  

G1900D18.L60.K0.3W0.  

G1998S1.  

(---) 

  

M1  

N1  

M162  

M262  

(HRUB POVRCH 6E8) 

T0101(CNMG120408) 

G92S3000  

G96G95M3G54P11S180  

G0Z100  

G0X22Z10M8  

Z0  

G1X-1.6F0.15  

G0X4Z2  

G0X16.012 

G1Z-18.492F0.18 

X17.9 

G0X19.9Z-17.492 

Z2  

X14.124 

G1Z-18.492  

X16.012 

G0X18.012Z-17.492 

Z2.0  

X12.236 

G1Z-18.492  

X14.124 

G0X16.124Z-17.492 

Z2.0  

X10.347 

G1Z-17.579  

G3X10.66Z-18.135R1.3  

G1X10.754Z-18.492 

X12.236 
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G0X14.236Z-17.492 

Z2.0  

X8.459  

G1Z-16.915  

G3X10.347Z-17.579R1.3 

G0X12.347Z-16.579 

Z2.0  

X6.571  

G1Z-16.703  

G2X6.971Z-16.9R0.2  

G1X8.063  

G3X8.459Z-16.915R1.3  

G0X10.459Z-15.915 

G0Z10 

M9  

G0X300Z100  

G28U0V0 

  

M1  

N2  

(HOTOVE POVRCH 6E8) 

(SVJCR) 

(VCMT 0.2)  

T0202 

G92S4000  

G96G95M3G54P11S140  

G0Z100  

G0X12.38Z10M8 

Z-17.565  

G1Z-18.621F0.07 

G1X10.499 

X10.015Z-17.719 

G2X8.663Z-17.2R0.7  

G1Z-17.17 

G1X8.2  

G0X9Z-16  

Z-1.079 

G1X8.258  

X6.137Z-2.139 

X5.45Z-2.483  

Z-4.417 

X6.137Z-4.761 

X6.844Z-5.014 

G0X8  

Z-1.194 

G1X6.285Z-1.194 

X5.923Z-0.519 

G2X4.571Z0.0R0.7  

G1X-0.8 

G0X3Z1  

X5.971  

G1Z-1.657 

G3X5.737Z-1.939R0.4 

G1X5.05Z-2.283  

Z-4.617 

X5.737Z-4.961 

G3X5.971Z-5.243R0.4 

G1Z-16.4  
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G2X7.571Z-17.2R0.8  

G1X11 

G0X12Z-16 

G0Z10 

M9  

G0X300Z150  

G28U0V0 

  

M1  

N3  

(NAVRTAT) 

(VRTAK 4TK WNT) 

T0909 

G92S2400  

G97G95M3G54P11S2400 

G0Z100  

G0X0Z10M8 

Z2  

G1Z-1F0.02  

G0Z2  

G83Z-12Q3000F0.04 

G80 

G0Z10 

M9  

G0X300Z100  

G28U0V0 

  

M1  

N4  

(VRTANI PR.4 )  

(VRTAK.4 HSS WNT )  

T1010 

G92S2000  

G97G95M3G54P11S850  

G0Z100  

G0X0Z10M8 

Z4  

G1Z-10F0.1  

G1Z-13F0.06 

G0Z10 

Z-12  

G1Z-16  

G0Z10 

Z-15  

G1Z-19  

G0Z10 

Z-18  

G1Z-22  

G0Z10 

Z-21  

G1Z-25 

G0Z10 

Z-24  

G1Z-28 

G0Z10 

Z-27  

G1Z-31  

G0Z10 
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Z-30  

G1Z-34  

G0Z10 

Z-33  

G1Z-37  

G0Z10 

Z-36  

G1Z-40  

G0Z10 

Z-39  

G1Z-43  

G0Z10 

Z-42  

G1Z-45.5  

G0Z10 

Z-44  

G1Z-47.351  

G0Z10 

M9  

G0X300  

G28V0U0 

M5P11 

  

M01 

N5  

M110  

(FR-12 TK GUHR) 

T0606 

M35 

G92S4000  

G28H0 

G97G94M3G54P12S1800 

G0Z100  

X20Z20M8  

Y-15.465  

Z3.129(Z3.129)  

C90 

M89 

G19 

G1X-10F500  

G41Y-11.82Z-2.717F150 

Y-2.986Z-1. 

Y-.413Z-.5  

Y2.159Z0. 

Y10.994Z1.717 

G40Y12.183Z8.503  

G0X20 

G18 

M90 

M9  

G0X300Z200  

M5P12 

M34 

G28V0U0 

M111  
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M1  

N6  

M5P11 

(FR-3 TK 2Z WNT)  

T0404 

M35 

G92S4000  

G28H0 

G97G94M3G54P12S4000 

G0Z100  

G0X15Z40M8  

C90 

Z-3 

X10 

G87X4.8F65  

C270  

G80 

M9  

G0X300Z80 

M5P12 

M34 

G28V0U0 

  

M01 

N7  

(VRTAK-3 WNT) 

T0505 

M35 

G92S4000  

G28H0 

G97G94M3G54P12S4000 

G0Z100  

G0X15Z40M8  

C90 

Z-3 

X10 

G87X0Q10000F60  

C270  

G80 

M9  

G0X300Z150  

M5P12 

M34 

G28V0U0 

  

M1  

N8  

(HRUB POVRCH 10Z8)  

T0101(CNMG120408) 

G92S3000  

G96G95M3G54P11S180  

G0Z100  

X16.329Z10M8  

Z-15.422  

G1Z-32.733F0.18 

X16.6Z-32.869 

Z-50  
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X18.218 

G0X20.218Z-48 

Z-15.348  

X14.441 

G1Z-32.3  

X15.063 

X16.329Z-32.733 

G0X18.329Z-31.733 

Z-15.274  

X12.552 

G1Z-32.3  

X14.441 

G0X16.441Z-31.1 

Z-15.2  

X10.663 

G1Z-32.3  

X12.552 

G0X14.552Z-31.1 

G0Z10 

M9  

G0X300Z150  

G28U0V0 

  

M1  

N9  

(HOTOVE POVRCH 10Z8)  

(VCMT 0.2)  

T0202 

G92S4000  

G96G95M3G54P11S140  

G0Z100  

X19.0Z10M8  

Z-32.35 

G1X10.07F0.07 

G0X12Z-31.6 

X14.5 

G1Z-32.3  

X15.166 

X16.0Z-32.817 

Z-36  

G0X18Z-35 

G0Z-15.9  

G1X10.08  

Z-31.65 

X9.663Z-32.026  

Z-32.4  

X17 

G0X19Z-31.5 

G0Z10 

M9  

G0X300Z150  

G28U0V0 
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M1  

N10 

(PREDPICHNOUT VRTANI U SKLICIDLA) 

T1212(GIP3-0.4) 

G92S3000  

G96G95M3G54P11S90 

G0Z100  

G0X24.0Z10  

Z-46.5M8  

G1X20F1 

G1X16.65F0.06 

X16.8 

G1X13.3 

X13.5 

G1X10.45  

G0X20.0 

Z-44.5  

G1X16.65  

X16.8 

G1X13.3 

X13.5 

G1X10.45  

G0X20.0 

Z-48.5  

G1X16.65  

X16.8 

G1X13.3 

X13.5 

G1X10.45  

G0X24.0 

G0Z10 

M9  

G0X300Z150  

G28U0V0 

M5P11 

  

M1  

N11(VYSUNUTI PROTIVRETENEM) 

(O 42mm)  

M5P11 

G28V0U0 

M110(DEAKTIVUJ BEZP ZONY) 

M131(ZNESCHOPNENI VZAJEMNEHO BLOK VRET) 

M35 

C60 

M135  

C300  

G4X1  

G94 

G0B-495 

M169(UVOLNENI PROTIVRETENE) 

G4X1  

G1B-527.5F1500  

M168(UPNUTI PROTIVRETENE) 

G4X1  

M69(UVOLNENI HLAVNIHO SKLICIDLA)  

G4X1  

G1B-485.5F1000  
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M68(UPNUTI HLAVNIHO SKLICIDLA)  

G4X1  

M169(UVOLNENI PROTIVRETENE) 

G4X1  

G0B-450 

M168  

G4X1  

G28B0 

M34 

M134  

  

M1  

N12 

G28B0 

M5P11 

(FR-3 TK 2Z WNT)  

T0404 

M35 

G92S4000  

G28H0 

G97G94M3G54P12S4000 

G0Z100  

G0X25Z40M8  

C0  

Z-3 

X15 

G87X10F65 

C90 

C180  

C270  

G80 

M9  

G0X200  

G0X300Z100  

M5P12 

M34 

G28V0U0 

  

M01 

N13 

T0505(VRTAK-3 WNT)  

M35 

G92S4000  

G28H0 

G97G94M3G54P12S4000 

G0Z100  

G0X25Z40M8  

C0  

Z-3 

X14 

G87X0Q15000F100 

C90 

C180  

C270  

G80 

M9  

G0X200  

G0X300Z100  
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M5P12 

M34 

G28V0U0 

  

M0  

(******************************)  

(UPICH SE SYNCHRONNIM PREHMATEM)  

(******************************)  

  

M01 

N14 

(PREHMAT) 

M5P11 

M5P13 

G28U0V0 

G28B0 

(UPICHOVAK-S2.2)  

T0303 

(DGTL 25B-2D35) 

G0G99G54  

G0Z-18.2  

  

M110  

M131  

M35 

C60 

M135  

C300  

(---) 

G0B-453 

(---) 

M169(UVOL P13)  

G4X1  

G94(MINUTOVY POSUV) 

(-#-) 

G1B-485.5F1500  

(-#-) 

M168(UPNUTI P13)  

G4X1  

M34 

M134  

G4X1  

  

M203P11S200(SYNCH P11&P13)  

  

(UPICHOVAK-S2.2)  

T0303 

(DGTL 25B-2D35) 

G92S3000  

G96G95G54S90  

G0Z-18.2  

X24M8 

G1X-0.4F0.04  

G0X50 

M9  

G0X200  

G28U0V0 

(---) 
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G28B0 

(---) 

M205P11(SYNCH STOP P11&P13) 

(  )  

G0Z200  

  

(2 STRANA)  

  

M01 

N15 

G28V0U0 

M110  

(!G55!) 

(HRUB 6E8-4HRANU) 

(CNMG120408)  

T0121 

G92S3000  

G96G95M4G55P13S180  

G0Z-100 

G0X25Z-10M8 

Z-0.3 

G1X-1.6F0.15  

G0Z-2 

G0X16.411 

G1Z12.0F0.2 

X18.218 

G0X20.218Z11.0  

Z-2.0 

X14.604 

G1Z12.0 

X16.411 

G0X18.411Z11.0  

Z-2.0 

X12.797 

G1Z12.0 

X14.604 

G0X16.604Z11.0  

Z-2.0 

X10.99  

G1Z12.0 

X12.797 

G0X14.797Z11.0  

Z-2.0 

X9.182  

G1Z9.935  

X10.55Z10.619 

Z12.0 

X10.99  

G0X12.99Z11.0 

Z-2.0 

X7.375  

G1Z9.8  

X8.613  

X9.182Z9.935  

G0X11.182Z8.935 

Z-2.0 

X5.568  

G1Z1.603  
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G2X6.468Z2.865R3.785  

G1X6.571Z3.451  

Z9.8  

X7.375  

G0X9.375Z8.65 

Z-2.0 

X3.761  

G1Z0.542  

G2X5.568Z1.603R3.785  

G0X7.568Z0.603  

Z-2.0 

X1.954  

G1Z0.0  

G2X3.761Z0.542R3.785  

G0X5.761Z-0.458 

G0Z-10  

M9  

G0X300Z-100 

G28V0U0 

  

M1  

N16 

(!G55!) 

M110  

(HOT 6E8-4HRANU)  

(VCMT 0.2)  

T0222 

G92S4000  

G96G95M4G55P13S140  

G0Z-100 

G0X13.983Z-10M8 

G1Z11.569F0.3 

G1X11.954F0.07  

X9.833Z10.509 

X8.716Z9.92 

X6.471  

G0X7.802Z8.844  

Z4.016  

G1X6.362  

X5.874Z2.632  

G3X-0.4Z0.0R3.185 

G0Z-1 

X5.971  

G1Z9.2  

X5.571Z9.576  

Z9.95 

X11 

G0Z-10  

M9  

G0X300Z-100 

G28V0U0 

  

M1  

N17 

(!G55!) 

M110  

(HRUB 10) 

(CNMG120408)  
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T0121 

G92S3000  

G96G95M4G55P13S180  

G0Z-100 

X17.216Z-10 

Z9.55M8 

X17.216 

G1Z22.9F0.2 

X18.882 

G0X20.882Z21.75 

Z9.55 

X15.549 

G1Z22.9 

X17.216 

G0X19.216Z21.75 

Z9.55 

X13.883 

G1Z22.9 

X15.549 

G0X17.549Z21.75 

Z9.55 

X12.216 

G1Z22.9 

X13.883 

G0X15.883Z21.75 

Z8.55 

X10.35  

G1Z22.9 

X12.216 

G0X14.216Z21.75 

G0Z-10  

M9  

G0X300Z-100 

G28V0U0 

  

M1  

N18 

(!G55!) 

M110  

(HOT 10)  

(VCMT 0.2)  

T0222 

G92S4000  

G96G95M4G55P13S140  

G0Z-100 

G0X20Z-10M8 

G0Z23 

G1X10F0.1 

X12Z21  

G0X20 

G1Z24.823F0.4 

G1X18.711F0.07  

X15.883Z23.409  

X15.166Z23.05 

X9.95 

Z8.65 

G0X17 

G0Z-10  
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M9  

G0X300Z-100 

G28V0U0 

M5P13 

  

M01 

N19 

( G55 ) 

M110  

M5P13 

(30.02 DO X KOREKCE)  

(FR-16 4Z TK WNT) 

(85mm OD DRZAKU)  

T0808 

G92S4000  

G97G94M3G55P12S350  

G0Z-10  

G17 

G0Z-10  

X70.0M8 

Y0  

M135  

G28H0 

C-45  

M89 

G0X35Y10.325  

G1Z7.5F500  

X20.65F180 

X-20.65 

Y-10.325  

X20.65  

Y10.325 

Y15.039 

M90 

M134  

G1Z-10F500  

G18 

M9  

G0X300Z-100 

M5P12 

G28V0U0 

M30 

 


