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ABSTRAKT

Pomocí této technické zprávy je vytvořen optimální návrh řešení  volby

obráběcích  nástrojů  pro obrábění  konkrétní  součásti.  Veškeré podmínky  pro

řešení jsou optimalizovány v podmínkách malé strojírenské společnosti S.CH.

W. Service s.r.o.. Problematika byla řešena ve spolupráci s touto společností.

Při vypracování této zprávy se vycházelo z aktuálních podmínek na dílně
a časových a technických možnostech v době požadavku na výrobu stanovené

součásti.

Klíčová slova

obrábění slinutými karbidy, soustružení, SK, slinuté karbidy, malý podnik,

Mori Seiki NL 3000/700, Kennametal, Iscar, Jan Havelka, Pramet Tools

ABSTRACT 

Through  this  technical  message  is  made  the  optimal  project  of  the

surfacing tools for the cutting of a concrete component. All conditions for the

suggestion are optimalized in the small engineering company CH.W. Service,

s.r.o. A problem was solved in conjunction with this company. At elaboration of

this message was resulted from the actual conditions in the workroom and the

time  and  technical  possibilities  in  the  time of  demand on  production  of  the

scheduled component.

Keywords  

 the cutting of  the sintered carbides,   turning work,  SK,  the sintered

carbides,  small  company,  Mori  Seiki  NL 3000/700,  Kennametal,  Iscar,  Jan

Havelka, Pramet Tools
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ÚVOD

Technologie  obrábění  se  vyvíjí  již  několik  desetiletí.  V  roce  2007

je na úrovni,  o  které  v  poválečném světe  vůbec  nevěděli.  Dnešní  nasazení

výpočetní  techniky,  a  to  ať  už  v  oblasti  řízení  podniku,  transportu materiálu

a výrobků  nebo v samotné  výrobě,  je  nepostradatelným prvkem strojírenské

technologie.  Výpočetní  technika  dosahuje  desetinásobku  výkonu  než  před

10 lety.

Výpočetní technika není jedinou problematikou dnešní výroby. Nasazení

slinutých  karbidů  do  výrobního  programu  efektivně  snižuje  náklady,  zvyšuje

přesnost výroby a zkvalitňuje povrch strojírenských výrobků. Dalším důležitým

prvkem zasahujícím do výroby jsou součásti z nových konstrukčních materiálů,

jejichž hlavními vlastnostmi jsou vysoká pevnost a nízká hmotnost. Při použití

těchto  materiálů  nastává  problém,  jaký  použít  nástrojový  materiál.  Z  tohoto

důvodu evropské i světové skupiny přednostních odborníků na výrobu nástrojů
neustále vyvíjejí nové konstrukční prvky a materiály pro obrábění strojírenských

výrobků.  Pro obrábění  takovýchto  součástí  jsou  zapotřebí  nové  nástrojové

materiály  s vyšší  řezivostí  a  trvanlivostí,  které  spolu  s  novými  konstrukcemi

nástrojů a správnou volbou řezných podmínek mohou přinést podstatné zvýšení

produkce a zlepšení ekonomických ukazatelů výroby.

Dalším  neopomenutelným  faktorem  při  strojírenské  výrobě  jsou

tzv. vedlejší  časy.  Vedlejší  časy zahrnují  čas na seřizování,  údržbu a opravy

obráběcího  stroje.  Optimalizace  těchto  časů  má  za  následek  zvýšení

produktivity  výroby.  Při  optimalizaci  se  používá  výpočetní  technika,

která usnadňuje  a  urychluje  proces  vývoje.  Časy  potřebné  na  výměnu

obráběcího  nástroje  se  urychlují  volbou  vhodného  univerzálního  systému

upínání  nástrojů.  Použitím  nově  vyvíjených  rychlovýměnných  modulárních

nástrojových systémů, které mají ve svém výrobním programu prakticky všichni

významní výrobci nástrojů, lze potřebu těchto časů snížit až o polovinu. Mezi
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hlavní přednosti těchto nástrojových systémů patří univerzálnost (lze je použít

pro jakoukoli operaci obrábění a pro všechny typy nástrojů), flexibilita (pomocí

různých  redukčních  či  prodlužovacích  nástavců  se  snadno  mění  rozměry

nástroje a poloha jeho špičky), snadná a rychlá manipulace s nástroji a snížení

zásob nástrojů.

U  vyměnitelných  břitových  destiček  je  hlavní  pozornost  konstrukčních

týmů výrobců nástrojů zaměřena především na vlastní tvar destičky, tvar jejích

jednotlivých částí (ostří, špička, utvařeč, upínací otvor, atd.) a velikost a způsob

připojení  špičky,  pokud  je  destička  vytvořena  ze  dvou  rozdílných  materiálů
(např.  slinutý  karbid  a polykrystalický  diamant).  Nepřehlédnutelnou

technologickou úpravou je broušení čelních dosedacích ploch povlakovaných

břitových  destiček.  Mimo  nezanedbatelného  vizuálního  efektu  zaručuje  tato

úprava vyšší  stabilitu  polohy destičky  při  upnutí  v držáku a zlepšení odvodu

tepla z destičky do držáku.

Pod pojmem slinuté karbidy rozumíme velmi tvrdé kompozitní materiály,

u kterých  jsou  částice  karbidů  (WC,  TiC,  TaC)  spojeny  dohromady měkkým

kobaltem.  Asi  nejznámější  jsou  tzv.  widia  vyvinutá  v Německu  a  používaná

k obrábění  tvrdých  materiálů.  Název  widia  pochází  z německých  slov

„wie Diamant“  (jako  diamant).  Výchozími  surovinami  pro  výrobu  slinutých

karbidů  jsou  práškové  karbidy  a  práškový  kobalt.  Směs  je  důkladně
promíchána, slisována a nakonec sintrována při teplotách nad 1400 °C. 4
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1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Tato  technická  zpráva  je  vypracována  pro  společnost

S.CH.W. Service s.r.o.

Kontaktní adresa:

S.CH.W. Service s.r.o.

Hlavní 73

788 33 Hanušovice 

Společnost  vlastní  5  typů  obráběcích  center  a  v  oboru  strojírenství

působí 12 let.  Mezi  obráběcí  centra patří  obráběcí  stroje od renomovaných

společností  Hyundai,  Kovosvit,  a.s.  a stroje  od japonské společnosti  MORI

SEIKI CO.,  LTD..  Provoz v podniku je  třísměnný,  nepřetržitý v rozdělených

směnách po 7,  8 a  9 pracovních  hodinách.  Ve  společnosti  je  zaměstnáno

22 pracovníků  na  plný  pracovní  úvazek.  Společnost  má  zájem  o  výrobu

součásti z austenitické chrómniklmolybdenové oceli  (AISI 316L (ČSN 17349,

W. Nr.1.4404) ).

1.1 Specifikace dostupných obráb ěcích center

Společnost  S.CH.W.  Service  s.r.o.  vlastní  následující  obráběcí  stroje

a centra. Mezi těmito obráběcími centry máme možnost vybrat optimální pro

výrobu požadované součásti. Volbu vhodného centra provedu později  v této

technické zprávě.

Obrázek 1: Logo S.CH.W. Service s.r.o.
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SPU 40 CNC

Tabulka 1.1: SPU 40 CNC

Pracovní rozsah

Oběžný průměr nad ložem mm 610/610/600 

Max. průměr soustružení mm 400 (500) 

Max. délka soustružení mm 1000/1500/2500 

Vřeteno 

Přední konec vřetena DIN 55026, vel. A - 11 

Vrtání vřetena mm 95

Max. průchod tyčového materiálu mm 80

Výkon hlavního motoru (volba) mm 30

Max. otáčky kW 25-3150

Horní podélné san ě Z 

Zdvih mm 1170/1590/2780 

Rychloposuv m/min 12

Horní příčné saně X 

Zdvih mm 310 

Rychloposuv m/min 10

Horní podélné san ě W 

Zdvih mm 1160/1600/2810 

Rychloposuv m/min 12 

Horní nástrojová hlava 

Počet poloh - 12

Rozměry stroje 

Délka x šířka x výška  mm 5060x2529x2360
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MCV 750 NC

Tabulka 1.2: MCV 750 NC

Stůl

Upínací plocha stolu  mm 1000 x 640  

Maximální zatížení stolu  kg 650  

Pracovní rozsah  

X-osa mm 750  

Y-osa  mm 500 

Z-osa  mm 500  

Rozměry stroje  

Délka x šířka x výška   mm 3700 x 2220 x 2735  

Vřeteno  

Výkon motoru S1/S6 - 25%  kW 11 / 18  

Max. otáčky vřetena  ot/min 13000  

Zásobník nástroj ů  

Počet míst v zásobníku  - 24

Hyundai HIT 18

Tabulka 1.3: Hyundai HIT 18

Kapacita

Max. Točným průměr mm 440

Max. Obráběný průměr x délka mm 254x500 

Max. průměr tyče mm 70

Vřeteno 

Otáčky vřetena ot./min Max. 3600

Motor pohonu vřetena kW 15

Sklíčidlo mm 254

Revolvery 

Počet poloh - 8

Chlazení 

Objem chladící nádrže ll 200

Rozměry stroje 

Délka x šířka x výška  mm 2568 x 1530 x 1830
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Hyundai SPT v550D

Tabulka 1.4: Hyundai SPT v550D

Stůl

Velikost stolu  mm 650 x 410

Maximální zatížení stolu  kg 300 

Pracovní rozsah  

X-osa mm 570  

Y-osa  mm 410 

Z-osa  mm 580  

Rozměry stroje  

Délka x šířka x výška   mm 3160 x 2200 x 2750

Vřeteno  

Výkon motoru S1/S6 - 25%  kW 16  

Max. otáčky vřetena  ot/min 100 - 10000

Zásobník nástroj ů  

Počet míst v zásobníku  - 24

Mori Seiki NL3000/700

Tabulka 1.5: Mori Seiki NL3000/700

Rozsah

Maximální obráběný průměr mm 420  

Standardní obráběný průměr mm 310  

Maximální délka soustružení mm 713  

Posuvy

X - osa mm 280 <210+70> 

Y - osa mm 820 

Z - osa mm 120 <±60> 

Vřeteno

Maximální otáčky min-1 3000

Nástrojová hlava 

Počet poloh - 12
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1.2 Specifikace obráb ěné sou části a odb ěratele

Požadovaná  součást  je  z  oceli  AISI  316L.

Jedná se o přírubovou součást pro společnost John

Crane Sigma – Czech Republic.  Rozměry součásti

134x30mm. Počet požadovaných součástí za měsíc

50 ks.

Kontaktní adresa odb ěratele:  

John Crane Sigma, a.s. 

Jana  Sigmunda 78

783 49 Lutín 

Společnost John Crane Sigma – Czech Republic je uznávaným světovým

lídrem, největším výrobcem a dodavatelem těsnících systémů,  mechanických

ucpávek a přidružených výrobků.

Poskytuje  nejširší  nabídku  mechanických  ucpávek,  těsnění  a  těsnících

systémů, doplněnou o spojky pro přenos hnací  síly rotačních zařízení, jakož

i mazací systémy pro různé aplikace v průmyslu.

Součást  je  vyrobena  z austenitické  chrómniklmolybdenové  oceli  AISI

316L.  Dílec  má  následující  rozměry  Ø 134 x 30  mm  je  osazen  12  dírami

o Ø 10 mm.

Obrázek 2: Součástka
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1.3 Volba vhodného obráb ěcího centra

Společnost  má  své  obráběcí  stroje  vytížené  na  90%.  Po  konzultaci

s hlavním technologem bude  zvoleno  centrum Mori  Seiki  NL3000/700.  Tato

volba je z důvodu nejlepšího uplatnění tohoto stroje pro potřebný výrobek. Dále

hlavním  rozhodujícím  faktorem  je  časová  vytíženost  ostatních  obráběcích

center.  Volba tohoto centra by měla mít  za následek kvalitní a rychlé řešení

popisovaného problému v této zprávě.

Obrázek 3: Mori Seiki NL3000/700
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2 CHARAKTERISTIKA OBRÁB ĚNÉHO MATERIÁLU

2.1 Typ materiálu

AISI 316L (ČSN 17350, W. Nr.1.4435)

Austenitická,  kyselinovzdorná

chrómniklmolybdenové  ocel

s obsahem  uhlíku  do  0,03 %.

Je vysoce  odolná  proti  kyselinám

a především  dobře  odolná  proti

korozi,  má  mírný  sklon  k  důlkové

korozi,  která  je  způsobena  pnutím

v roztocích  s obsahem chlóru.  Ocel

lze  velmi  dobře  svařovat.

Po svařování není třeba provádět  žádnou tepelnou úpravu, i  po svařování si

ocel  zachovává  svou vysokou  odolnost  proti  mezikrystalické  korozi.  Materiál

AISI 316L se dále vyznačuje velmi dobrou leštitelností (leštění do zrcadlového

lesku)  a  obzvlášť  dobrou  tvárností  (ohýbání,  zakružování,  hluboké  tažení,

lisování atd.).4

Tabulka 2.1: Chemické složení materiálu 4

Označení Chemické složení v %

DIN Mat. číslo C Cr Mo Ni Ostatní

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 <0,03   16,5/18,5 2,0/2,5 10,0/13,0 N<0,11

Obrázek 4: Materiál 1.4404  s austenitickou
strukturou 4
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Druh oceli Tvar obrobku Mez 0,2% Pevnost

v tahu 

N/mm2

Tažnost

%

min

(napříč)

Zkratka Materiál

Tvar výrobku

Tloušťka nebo průměr 

mm max

podélně napříč
N/mm2 min.

SV 6 240 270 530/680 40

TV 12 220 260 530/680 40

P 75 220 260 520/670 45

X2CrNiMo17 1.4404 D, T 160 200 - 500/700 40
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2.2 Použití materiálu 

Tato ocel se používá pro konstrukční díly, přístroje a aparáty chemického

průmyslu  s  vysokým  chemickým  namáháním,  především  při  přítomnosti

chloridů. Dalšími typickými oblastmi použití jsou zařízení na úpravu teplé vody

a konstrukční díly, které přicházejí do kontaktu s mořskou vodou.

2.2.1 Austenitické oceli

Mají  ze  všech  základních  tříd  nejvyšší  korozní  odolnost,  kterou  lze

zvyšovat  přidáním  molybdenu  a  mědi.  Významnou  vlastností  je  tažnost

a houževnatost.  Za  účelem  získání  různých  vlastností  se  základní  složení

upravuje přidáním dalších prvků s cílem zvýšení:

1. celkové korozní odolnosti (chróm, molybden, měď, křemík, nikl)

2. mechanických vlastností (dusík)

3. obrobitelnosti (síra, selen, fosfor, olovo, měď) 

4. odolnosti proti praskavosti svarů (mangan) 

5. odolnosti proti bodové a štěrbinové korozi (molybden, křemík, dusík) 

6. odolností  proti  koroznímu  praskání  (omezení  obsahu  fosforu,

arzénu,antimonu) 

7. pevnosti při tečení (molybden, titan, niob, bór) 

8. žáruvzdornosti (chróm, hliník, křemík, nikl) 4
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2.2.2 Slinuté karbidy

Slinuté  karbidy  (SK)  jsou  produktem

práškové metalurgie a vyrábí  se z různých

karbidů  a  kovového  pojiva.  Mezi

nejdůležitější  patří  karbid  wolframu  WC,

karbid titanu TiC, karbid tantalu TaC a karbid

niobu  NbC.  Jako  pojivo  se  ve  většině
případů  používá kobalt  Co. SK se vyrábějí

ve tvaru destiček normalizovaných rozměrů
a tvarů, které se pájí, ale častěji mechanicky

upínají na řeznou část nástroje.4

2.2.3 Značení SK dle ČSN ISO 513 (22 0801)

HW – nepovlakované SK na bázi WC (karbidu wolframu)

HT – nepovlakované SK na bázi TiC nebo TiN

HC – SK povlakované

Obrázek 5: Graf závislosti HRC 4
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2.2.4 Povlakované slinuté karbidy

Od  řezných  nástrojů  ze  slinutého  karbidu

se vyžaduje,  aby  vykazovaly  co  největší

otěruvzdornost  a současně  i  velkou  houževnatost.

Ideálním druhem by byla taková řezná destička, která

by  měla  tvrdý  otěruvzdorný  povrch  a  houževnaté

jádro.  Tomuto  požadavku  vyhovují  vyměnitelné

destičky  ze  slinutého  karbidu  s  tvrdými  povlaky

karbidu  titanu  TiC.,  nitridu  titanu  TiN,  nebo  oxidu

hlinitého Al2O3. Povlaky mohou být jednovrstvé nebo vícevrstvé, s jedním nebo

více komponenty.

Povlakované  SK  nachází  široké  uplatnění  pro  soustružení,  vrtání

a frézování převážné části strojírenských materiálů, včetně těžko obrobitelných.

Odhaduje se, že více než 75 % soustružnických operací a asi 40 % frézovacích

operací je v současné době realizováno nástroji s povlakovanými SK.4

Obrázek 6: Obráběcí
destička 6
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3 OBRÁBĚCÍ NÁSTROJE 

Při  obrábění  požadované  součásti  budou  použity  slinuté  karbidy  SK

od specifického dodavatele. Společnost S.CH.W. Service během svých 12-ti let

praxe vyzkoušela již několik typů obráběcích nástrojů od různých dodavatelů. 

3.1 Dodavatelé nástroj ů

Pro  následovný  výběr  vhodného  nástroje  pro  zpracování  součásti

potřebujeme seznam dodavatelů, se kterými má společnost uzavřené obchodní

dohody. 

3.1.1 Jan Havelka spol. s r. o.

Společnost  Jan  Havelka  spol.  s  r.  o.

vstoupila  na  trh  s  obráběcími  nástroji

podpisem  výhradní  distributorské  smlouvy

s firmou Kennametal  Hertel  AG  pro Českou

republiku. 

Sortiment dodávaného nářadí obsahuje širokou škálu nástrojů pro třískové

obrábění  ocelí  a  slitin  kovů.  To  znamená  vyměnitelné  břitové  destičky

ze slinutých karbidů, povlakované i nepovlakované, destičky z řezné keramiky,

cermetu, s řeznou hranou z PKD nebo CBN. Dále dodává soustružnické nože

a držáky včetně soustavy rychlevyměnitelných nástrojů, vrtací nástroje počínaje

monolitními  karbidovými  vrtáky,  povlakovanými  i  nepovlakovanými,  vrtáky

s vyměnitelnou destičkou  a  konče soustavou  HTS pro  vrtání  otvorů  velkých

rozměrů z plna, dále pak plný sortiment frézovacích nástrojů včetně monolitních

karbidových  fréz,  vyvrtávací  nástroje  a  upínače  sloužící  k  upnutí  nástroje

na frézovacích  a  vyvrtávacích  strojích.  Současně  zajišťuje  broušení

a povlakování  monolitních  karbidových  nástrojů  standardních  i  speciálních,

Obrázek 7: Logo Jan Havelka s.r.o.
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3.1.3 Pramet Tools s.r.o.

Výroba  slinutých  karbidů  ve

společnosti  Pramet  Tools  vychází  z

tradice  výroby  slinutého  karbidu  v

Československu od 30. let. V roce 1951

byla  zahájena  v  Šumperku  výroba

součástí ze slinutého karbidu a také zde

započala výroba řezných nástrojů osazených slinutým karbidem. 

Více než 50-ti letá tradice a zkušenosti ve výrobě slinutého karbidu, stejně
jako reprodukovatelná kvalita materiálů a kontinuální výzkum i vývoj umožnily

firmě  Pramet  udržet  si  vedoucí  pozici  s  daným sortimentem na  tuzemském

teritoriu a také získávat stále vyšší uplatnění na náročných exportních trzích.5

 Adresa dodavatele:

Pramet Tools, s.r.o.

Uničovská 2, 787 53 Šumperk

Obrázek 9: Logo Pramet Tools s.r.o. 5
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3.1.4 Seco Tools s.r.o.

Švédská společnost Seco Tools AB je

předním  světovým  výrobcem  v oblasti

vývoje  a  výroby  řezných  nástrojů  pro

obrábění kovů. Sortiment zahrnuje více než

21000  produktů  a  poskytuje  komplexní  řešení  pro  frézování,  soustružení

a vrtání.  Nabídka  obsahuje  i  standardní  a  modulární  upínací  systémy  pro

rotační i stacionární aplikace.2

Adresa dodavatele:

Seco Tools s.r.o.

Londýnského náměstí 2, 639 00 Brno

3.2 Výběr optimálního dodavatele pro výrobu

Dle dlouhodobých pracovních zkušeností  s dříve

uvedenými společnostmi volím společnost Jan Havelka

spol.  s.r.o.  Tato společnost  dokázala vždy a za všech

okolností  pružně  reagovat  na  požadavky  výroby.

Dokáže  upravit  nástroje  pro  potřebné  operace  dle  potřeb  společnosti

S.CH.W. Service s.r.o. 

Společnost  Jan  Havelka  spol.  s.r.o.  jako  jediná  dokáže  v  krátké  době
dodat nástroje pro zvolené obráběcí centrum Mori Seiki NL3000/700. Ostatní

dodavatelé  nejsou  schopni  v  krátké  době  dodat  kvalitní  nástroje  pro

požadované operace.

Dalším  rozhodujícím  faktorem  pro  tuto  společnost  je  koncová  cena

za nástroje.  Díky dlouhodobé vnitřní spolupráci této společnosti  a společnosti

S.CH.W.  Service  s.r.o.  je  dodavatel  schopen  dodávat  obráběcí  nástroje

za nesrovnatelně nižší cenu než konkurence.

Obrázek 10: Logo Seco Tools s.r.o. 2

Obrázek 11: Logo
Kennametal 1
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4 OBRÁBĚNÁ SOUČÁST

4.1 Technologi čnost konstrukce

4.1.1 Použité technologie výroby

1. Dělení materiálu (řezání)

2. Soustružení

3. Hodnocení technologičnosti

Jedná se o přírubovitou součást o průměru 134 mm a o délce 30 mm.

Délkové  rozměry  jsou  malé,  proto  nebude  nutné  použití  strojů  pro  velké

rozměry. Dodaná výkresová dokumentace je velmi špatně okótována a není dle

ISO norem. Z výkresové dokumentace je zjištěno, že požadovaný materiál bude

1.4404.  Jedná  se  o  vhodný  materiál  pro  takovou  součást.  Součást  bude

obráběna na dvě operace.

4.1.2 Volba materiálu

Označení: 1.4404

Povrchová úprava: cementováno do hloubky h=0,8; kaleno a popouštěno

na 60-67 HRC

Austenitická,  kyselinovzdorná  chromniklmolybdenová  ocel  s obsahem

uhlíku do 0,03 %. Vhodné pro sériovou výrobu součástí. Obrobitelnost dobrá.
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4.1.3 Volba polotovaru

Volí  se  tyč  kruhového  průřezu  o  délce  4  m,  válcovaná  za  tepla

ČSN 42 5510.  Není  možné  použít  tyče  delších  rozměrů  z  důvodu

manipulačního prostoru v areálu společnosti.

4.2 Návrh polotovaru a výpo čet spot řeby materiálu

4.2.1  Návrh polotovaru

Výchozí polotovar je  kruhová tyč z materiálu: ocel ČSN 42 5510 materiál

14 220.1. 

Tyč válcovaná za tepla dle ČSN 42 5510.

4.2.2 Výpočet rozm ěru polotovaru

p = 0,05 d + 2 [mm], kde d je největší průměr obrobku v mm 

p = 0.05 x 74 + 2 = 8.7 mm => 142 mm => 140 mm

tento rozměr vyhovuje normě a proto jej mohu zvolit.

4.2.3  Výpočet spot řeby materiálu 

Přídavek na délku 2 až 4 mm, volí se 2 mm. Tyč Ø 150 – 4000mm.

Prořez pásovou pilou 2 až 3 mm,  volí se 2 mm .
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4.2.4 Schéma řezání

4.2.5 Výpočty kus ů

Počet kusů z jedné tyče

4000 : 33 =121,2 = 121 kusů

Odpad z jedné tyče

121 x 33 = 3993,0 mm => 4000 – 3993,0 = 7mm

Zbytek připadající na jednu součást

7 : 121= 0,05 mm

Celková délka na jednu součást

33 + 0,05 = 33,05 mm => 33 mm

Celková délka na 50 ks

50 x 33 = 1 650 mm = 1,650 m

Počet tyčí potřebných na 50 ks 

z jedné tyče dostaneme 121 kusů => 50 : 121 = 0,41 ks tyčí

Obrázek 12: Schéma řezání
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5 NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY

5.1 Výrobní stroje

Pásová pila ARG 220 NC AUTOMAT s MO (3000mm)

Tabulka 5.1:  ARG 220 NC AUTOMAT

napájení 400V

příkon 1,9kW
řezná rychlost 40,80 m/min
rozměry pracovního stolu 1500x1400x1300

5.2 Výrobní nástroje

5.2.1  Břitové desti čky

Pro hrubování a dokončování byly vybrány z katalogu následující součásti

od dodavatele Kennametal.

Hrubovací

Tabulka 5.2: Hrubovací destičky

Katalogové číslo D L10 S Rε D1

ISO ANSI mm mm mm mm mm

CNMG120408RP CNMG432RP 12,7 12,9 4,76 0,8 5,16

WNMG080408RP WNMG432RP 12,7 8,69 4,76 0,8 5,16

Obrázek 14: Hrubovací destička 1 Obrázek 13: Hrubovací destička 1
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Dokončovací

Tabulka 5.3: Dokončovací destičky

Katalogové číslo D L10 S Rε D1

ISO ANSI mm mm mm mm mm

DPMT11T304LF DPMT3251LF 9,53 11,63 3,97 0,4 4,4

DNMG110404FF DNMG331FF 9,53 11,63 4,76 0,4 3,81

Obrázek 15: Dokončovací destička 1 Obrázek 16: Dokončovací destička 1
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5.2.2 Držáky b řitových desti ček

Hrubování

Katalogové číslo L1 F D2 L4 Dmin Typ

KM40MCLNR12 40 27 - - 54 Vnější

KM40S32GMCLNR12 90 22 32 76 - Vnitřní

Dokončování

Katalogové číslo L1 F D2 L4 Dmin Typ

KM40MCLNR12 40 27 - - 74 Vnější

KM40S32GMCLNR12 70 32 25 54 - Vnitřní

Obrázek 19: Držák pro vnitřní soustružení 1Obrázek 20: Dokončování, držák pro
vnější soustružení 1

Obrázek 17: Hrubování, vnější soustružení držák 1
Obrázek 18: Hrubování, držák pro vnitřní

soustružení 1
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5.2.3 Nástavce pro stroj Mori Seiki NL3000/700

Vnější soustružení

Katalogové číslo Nástrojová

osa

Systémová

velikost

L1 F Fs B2 H2

Mori NL KM40 Single OD OD KM40 2.756 1.772 - 6.280 4.210

Vnit řní soustružení

Katalogové číslo Nástrojová

osa

Systémová

velikost

L1 F H2 B2 D2

Mori NL KM40 Single ID ID KM40 3.150 3.543 4.210 6.300 2.680

Obrázek 21: Nástavec Mori Seiki vnější soustružení 1

Obrázek 22: Nástavec Mori Seiki vnitřní soustružení 1
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5.2.4 Měřící přístroje

Na kontrolu rozměrů byly použity tyto měřidla:

Digitální mikrometr:  rozsah 0-25 mm, rozliš. 0,001 mm

Posuvné m ěřidlo digitální:  rozsah 0-200mm, výrobce SOMET  

Drsnom ěr:  Surftest 201, výrobce Mitutoyo

Mechanický úchylkom ěr

Stroj na kontrolu válcovitosti a kruhovitosti

5.3 VÝROBNÍ POSTUP

Je to plán po sobě  jdoucích výrobních operací  při  kterých z polotovaru

vzniká konečný výrobek. Normy ČSN EN ISO řady 9000 požadují, aby  tento

postup byl úplný a jednoznačný. Požaduje se, aby se striktně dodržoval.

5.4 Technologický postup

Je část výrobního postupu, která zahrnuje činnost strojů a zařízení.

Pracovní postup

Je  část  výrobního  postupu,  která  zahrnuje  řízení  výrobního  procesu

člověka.

Operace

Dělá se na jednom stroji (skupině strojů) jedním pracovníkem (skupinou

pracovníků) při jednom seřízení stroje na jeden pracovní příkaz.
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Ustavení

Je  část  operace  prováděná  na  jedno  upnutí  obrobku  při  jedné  poloze

obrobku vůči nástroji.

Úsek

Je  část  operace,  prováděná  na  jedné  ploše  (skupině  ploch)  obrobku

jedním nástrojem (skupinou nástrojů) za stejných řezných podmínek.

Záběr

Je část úseku, zpravidla se při něm odebírá část přídavku.

Úkon

Je část  úseku netechnologického charakteru,  je  však nezbytný k tomu,

aby nastal proces řezání.

Pohyb

Je  elementární  část  úkonu.  Má význam při  provádění  časových  studií,

které pomáhají odhalit neproduktivní činnost a jsou podkladem racionalizačních

opatření pro zvýšení produktivity práce ve výrobním procesu.
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ZÁVĚR

Pomocí analýzy v této technické zprávě a konzultaci s pracovníky přímo

ve  společnosti  S.CH.W.  Service  s.r.o.  je  dosaženo  ideálního  řešení  pro

odběratele  John Crane Sigma a.s. Czech Republic. 

Při  obrábění přírubové součásti  z materiálu 1.4404 na  stroji  Mori  Seiki

NL3000/700  byly  zjištěny  nové  poznatky.  Stroj  není  schopen  obrábět  na

maximální  výkon  dle  technických  specifikací  výrobce  stroje.  Tato  skutečnost

bude řešena s dodavatelem. Společnost S.CH.W. Service s.r.o. bude trvat na

nápravě a opravě obráběcího centra. 

V  praxi  se  ukázalo,  že  vybrané  nástroje  od  společnosti  Jan  Havelka

spol. s.r.o.  byla  dobrá  varianta  pro  řešení  obrábění  dané  součásti.  Volba

společnosti Jan Havelka spol. s.r.o. byla rozhodující z důvodu spolupráce této

společnosti  s  výrobcem  strojů  Mori  Seiki.  Jako  jedni  z  mála  dodavatelů
obráběcích nástrojů dodávají komponenty přímo pro tyto stroje. Tato situace se

projevila  i  na  straně  odběratele,  který  byl  spokojený  s  kvalitou  obrobení,

drsností povrchu a rychlostí provedené práce.

Z důvodu rychlosti a kvality obrobení, získala společnost S.CH.W. Service

s.r.o. další zakázky od společnosti John Crane Sigma, a.s.

Při  výrobě této součásti byly zjištěny nové možnosti stroje Mori Seiki NL

3000/700, oproti původním strojům, které vlastní společnost. NL 3000/700 má

tužší konstrukci a lepší vlastnosti na požadovaný povrch a kvalitu výrobku. 
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