






ABSTRAKT

Práce  předpokládá  návrh  dvou  technologií  výroby  součásti  protikusu  koule  z
hliníkové slitiny. Na základě literární studie a konzultace s firmou byl pro technologii
obrábění  sestaven  CNC  program  Pro  technologii  tlakového  lití  byla  součást
upravena dle  technologických požadavků.  Porovnáním technologií  byla  nalezena
vhodnější metoda výroby pro velkosériovou výrobu.
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ABSTRACT

The project  elaborated design  of  two  manufacturing  technologies  for  component
called counterpart of ball from alluminum alloy. Based on the literature study and
consultation with the company CNC program was made for machining technology.
For  pressure  casting  the  part  was  modified  according  to  the  technological
requirements.  Comparing  these  technologies  showed  preferable  method  of
manufacturing for mass production.
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ÚVOD

Bakalářská práce s názvem porovnání dvou technologií u tlakového Al odlitku mi
byla nabídnuta firmou HAKR Brno jako zajímavá výzva pro srovnání dvou rozličných
technologií.

Práce se zabývá výrobou specializované součástky pro automobilový průmysl
pro německou firmu. Tato součástka je využívána jako přívěsný kloub k tažnému
zařízení  k  vozidlům.  Plánem  německé  firmy  bylo  tuto  součást  vyrábět  pomocí
technologie pro obrábění v celkovém množství 16 000 kusů za rok. Po úvodní sérii
však byl technologický postup upraven s využitím technologie tlakového lití, které je
pro hromadnou sérii výhodnější. Firma Nástrojárna ASN HAKR Brno s.r.o., působí
na českém trhu od roku 1992 se zabývá výrobou forem, stříhacího nářadí, nástrojů,
přípravků a tvářecích prvků dostala jako zakázku vyrobit formu pro lití pod tlakem 
z hliníkové slitiny DIN 226 pro danou německou firmu. 

Tato práce bude obsahovat dva rozdílné typy výroby součástky. V úvodu bude
seznámeno  s  konstrukční  sestavou  hliníkové  součástky,  která  bude  obsahovat
detailní popis součástky a její variantu technologie obrábění, která popisuje operace
frézování a vrtání.  Další  část bude popisovat variantu tlakového lití,  jenž se řadí
mezi  metody  přesného  lití,  při  kterém  je  forma  plněna  taveninou  pod  vysokým
tlakem  s  využitím  hydraulické  či  pneumatické  síly.  Další  kapitola  se  zabývá
porovnáním dříve popsaných technologií, jejich výhod a nevýhod.

Hlavní  kapitolou  bakalářské  práce  bude  technicko-ekonomické  vyhodnocení
výroby součásti, které zohledňuje parametry, jako jsou náklady na materiál, nástroje,
vratný materiál a výrobní náklady s využitím hodnot dodaných podniky HAKR Brno 
a  ALUPRESS  Blansko.  Vyhodnocení  by  mělo  poukázat  na  cenově  i  časově
výhodnější výrobu hliníkové součásti, počet součástí od které se varianta tlakového
lití vyplatí nad variantou obrábění a úsporou pro danou výrobní sérii.
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1. KONSTRUKČNÍ SESTAVA

  Hliníková součástka pojmenovaná ve firmě HAKR jako hliníkový protikus koule  
je charakteristická zahloubením na čelní ploše (obr.1) . Toto kruhové zahloubení  
o  průměru  50  mm  a  hloubce  7,7  mm  umožňuje  ustavení  závěsného  zařízení  
do správné polohy. Zahloubení je doplněno plochým sražením dna do hloubky 8,5
milimetrů. Sražení má konstrukční opodstatnění. Sražení odstraňuje bodové upnutí,
které by mohlo vzniknout na vrcholu a dně tažného zařízení.  Dvě průchozí díry  
o  průměru  12  a  14  mm  umožňují  upevnění  součástky  do  celkového  kompletu.
Maximální rozměry výrobku jsou 61x77x30 mm. Celková hmotnost hotové součástky
268,5 gramů.

Obr. 1 Konstrukční sestava

  Pro operaci tlakového lití jsou vytvořeny sražení k plochám kolmým k rovině lití.
Hodnoty  sražení  se  pro  technologii  tlakového lití  pohybují  v  hodnotách 1  až  3°.
Rozměry  a  jejich  tolerance  budou  neměnné.  Průchozí  díry  nebudou  odlévány,  
ale budou vrtány v následující operaci po tlakovém lití.
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2. VARIANTA OBRÁBĚCÍ TECHNOLOGIE

  Technologie specifická odebíráním materiálu za účelem změny tvaru v daných
rozměrech  a  s  požadovanou  přesností  výroby.  Mezi  základní  metody  odebírání
materiálu patří třískové obrábění využívající břit nástroje.

2.1 Obrábění hliníku a hliníkových slitin

  Čistý hliník se v obráběcí technologii využívá výjimečně z důvodu velké tvářitelnosti.
Obrobitelnost  slitin  hliníku  závisí  na  hlavních  legujících  prvcích  mezi  které  patří
křemík,  měď,  zinek,  mangan,  hořčík  a  železo.  Všeobecně  je  obrobitelnost  slitin
hliníku dobrá, pracovní teploty bývají nízké i při vysokých řezných rychlostech. Slitiny
hliníku se dělí na 3 skupiny podle opracovatelnosti.[1] Kde první skupina obsahuje
slitiny s malou tvrdostí, tato skupina se projevuje sklonem k nalepovaní třísky, která
bývá  dlouhá  a  houževnatá.  Druhá  skupina  obsahuje  tvrdší  tvářené  a  část
slévárenských slitin, ty se mírně liší vlastnostmi podle obsahu prvků. V třetí skupina
jsou slitiny s velkým obsahem křemíku, který způsobuje značné zatížení a opotřebení
nástrojů [2].
  

2.2 Volba nástroje

  Pro obrábění hliníkových slitin se využívají rychlořezné oceli, které poskytují vyšší
odolnost  proti  opotřebení  a  vyšší  tvrdost  než  vysokouhlíkové  nástrojové  oceli.
Nástroje z rychlořezné oceli jsou využívaný pro obrábění při menší řezné rychlosti  
a v přerušovaných řezech, jejich spodní hranice životnosti se pohybuje kolem dvou
hodin  [1].  Rychlořezná ocel  umožňuje  zpracovávat  hliníkové slitiny první  a  druhé
skupiny.  Pro  hliníkové  slitiny s  vysokým obsahem křemíku se  využívají  nástroje  
ze slinutých karbidů, nejčastěji skupiny H. Pro zbytek hliníkových slitin jsou vhodné
slinuté karbidy skupiny N. Pro nástroje ze slinutých karbidů je požadována životnost
pohybující  se  kolem  4  hodin,  výjimečně  i  na  1  směnu,  tedy  8  hodin.  Speciální
skupinou  jsou  nástroje  z  polykrystalického  diamantu.  Diamantové  nástroje  mají
využití  pro hliníkové slitiny s eutektoidním a nadeutektoidním složením, při kterých
velké  částice  křemíku  způsobují  vysoké  opotřebení  břitu  nástroje  [1].  Výhodou
diamantových  nástrojů  je  výrazně  vyšší  jakost  povrchů  a  dosažitelná  tolerance  
až 0.025mm [2]. 

2.2.1 Geometrie nástroje

  Při obrábění hliníkových slitin vzniká problém při odvodu třísky, proto se preferuje
geometrie nástroje s pozitivní geometrií břitu, kdy nástrojový ortogonální úhel hřbetu
může dosahovat až hodnoty 25° [3]. Při tvorbě dlouhé spojité třísky je nutno zvolit
ideální  utvařeč  třísky.  Při  správném  tvaru  nástroje,  lze  většinu  hliníkových  slitin
obrábět velkou rychlostí. 
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2.2.2 Řezné rychlosti

  Příliš velký  rychlost  obrábění  může  vést  k  neúnosnému  opotřebení  nástroje  
a zkrácení jeho životnosti, proto se k dosažení dobré jakosti povrchu a opotřebení
nástroje volí řezné rychlosti podle doporučeni dle tabulky č. 1.

Tab. 1 Řezné rychlosti [1]

Materiál
Řezná rychlost nástroje [m/min]

Rychlořezná ocel Slinutý karbid

Čistý hliník a slitiny s nízkou pevností bez křemíku 800 až 1000 nad 1000

Slitiny bez křemíku s vysokou pevností 600 až 800 1000

Slitiny s  nízkým obsahem křemíku v rozsahu 0 až 4% 400 až 600 600 až 800

Slitiny se středním obsahem křemíku rozsah 4 až 13% 200 až 400 400 až 600
  

2.3 Frézování hliníkových slitin

  Tloušťka třísky je hned po správné volbě nástroje nejdůležitějším faktorem. Pokud
se frézuje při vysokých řezných rychlostech s malým nastaveným posuvem dochází
k  přehřívání  v  oblasti  řezání,  to  způsobuje  zhoršení  trvanlivosti  břitu.  Děje  se  
z důvodu silného tření, což je provázeno zbarvením třísky [2].
  

2.4 Polotovar součástky

  Největší rozměry hotového produktu jsou 61x30x77 milimetrů. Polotovarem proto
bude  plná  tyč  plochého  průřezu  o  rozměrech  35x65  milimetrů  a  délky  vhodné  
pro přepravu pomocí  dodávkového automobilu,  tedy 3 metry.  Materiál  dodávaný  
od firmy Alfun je ČSN 424400. Tento materiál se vyznačuje dobrou obrobitelností  
s nízkým obsahem křemíku nepřesahující hodnotu 1,4%. Pevnost dosahující hodnoty
300 MPa při  teplotním rozsahu -70 až 50°C a velmi dobrá korozní odolnost plně
vyhovují specifikacím pro využití součástky [8].
  
   2.5 Výroba

  Výroba  začne  dělením  polotovaru.  S  tyčemi  se  bude  manipulovat  pomocí
manuálních  vysokozdvižných  vozíků.  Tento  manipulační  přípravek umožní  zvedat
jednotlivé  tyče  o  váze  20,1  kg  do  potřebné  výšky  pro  řezání.  Zde  budou  tyče
umístěny na válečkový dopravník, který umožní jednoduchou manipulaci s tyčemi.
Tyče  budou děleny na segmenty o  délce  80 milimetrů.  Dělení  bude provedeno  
na kotoučové pile s využitím řezného kotouče od firmy Modeco o průměru 115 mm 
a tloušťce 1,6 mm. Při délce hranolové tyče 3 metry lze vypočítat počet kusů z jedné
tyče (2.1).

(2.1)
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  Pro operaci frézování bude využit CNC stroj Röders RP 600. První operace slouží 
k vyvrtání kruhového zahloubení s využitím vrtáku o průměru 14 mm. Pro operace
hrubování bude použit toroidní nástroj o průměru 16 mm a zaoblení 2 mm. Tento
nástroj  je  speciálně  určen  pro  frézování  hliníkových  slitin.  Celkové  hrubování
součásti zabere necelé 2 minuty. Následným obráběním načisto se odstraní většina
přebytků po operaci hrubování. Pro tuto operaci byl zvolen toroidní nástroj o průměru
10 mm a poloměru 1,5 mm. Pro dokončení  kruhové kapsy a vytvoření  zaoblení  
po  celém obvodu obrobku se  použije  kulová  fréza o  průměru 8  mm.  Následnou
operací  se vyvrtají  průchozí  díry  o  průměru 14 a 12 mm, s využitím monolitních
dvoubřitých vrtáků. Vrtáno bude bez předvrtání průchozích děr.
  Tyto operace byly sestaveny do programu pro daný CNC frézovací stroj (příloha 1,
2 a 3). Celkový čas frézování a vrtání je 5 minut a 26 sekund. V tomto čase není  
ale  započtena  manipulace  s  materiálem  a  výměna  nástrojů,  po  prodiskutování  
s  firmou  HAKR byl  přidán  čas  2  minut  k  pracovnímu  času.  Celkový  čas  výroby
součásti tedy je 7,5 minuty.

2.6 Upínání

  Při  řezání  tyčí  bude materiál  posunován v drážce, kde bude doražen a upnut  
z vrchu pomocí šroubu. Tím bude tyč pevně upnuta. Pro sérii 16000 kusů za rok,
neboli necelých 64 kusů za den bude obrobek upínán v čelistech svěráku na CNC
stroji. Další dva stupně volnosti budou ubírat dorazy, jeden na dně svěráku, druhý
bude tvořit stěna dorazu.
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3. VARIANTA TLAKOVÉHO LITÍ

  Tlakové lití je nerozšířenější a nejpopulárnější metodou výroby odlitků z hliníkových
slitin,  využívá  se  pro  hromadnou  výrobu  tvarově  složitých,  rozměrově  přesných  
a  tenkostěnných  odlitků  s  možností  dosáhnutí  vysoké  kvality  povrchu  a  z  toho
plynoucí dobré mechanické vlastnosti. Metoda lití pod tlakem tak umožňuje výrobu
odlitků bez nutnosti  přídavků na dokončovací  obrábění.  Těchto výhod se využívá
hlavně  v  automobilovém  průmyslu  při  odlévání  tvarově  složitých  prvků,  kde  by
technologie obrábění či tváření znamenali navýšení výrobních nákladů a časů. Mimo
nižší  pracnost  dokončovacích  operací  má  tlakové  lití  výhodu  z  ekonomických
hledisek mimo jiné menší  hmotnost  odlitků a vyšší  využitelnost  kovů.  Nevýhodou
technologie tlakového lití je pórovitost a nerovnoměrná struktura odlitků a pořizovací
náklady na stroje a výrobu forem [4, 5].
  

3.1 Princip tlakového lití

  Metoda lidí pod tlakem spočívá ve vyplnění kovové formy taveninou, která následně
chladne při  působení  vysokého tlaku.  Po vychladnutí  je  odlitek  vydělán  z  formy  
a s využitím separátoru je možno odlévat znovu [4].
  Vysokotlaké lití se skládá z šesti cyklů.

  uzavření lisu a kovové formy, naplnění komory taveninou před pístem

  vstřiknutí taveniny do dutiny formy

  chladící cyklus

  otevření lisu

  odebrání či vyhození odlitku

  nástřik dutiny separátorem
  

3.1 Stroje a zařízení pro lití pod tlakem

  První  stroje  vznikaly  na  přelomu  19.  a  20.  století,  tyto  stroje  však  postrádali
jakoukoliv možnost  automatizace. Tyto stroje využívající teplou licí komoru začali být
nahrazovány stroji se studenou tlakovou komorou od 20. let 20. století. Od roku 1894
se stroje zdokonalily na vysokou úroveň s aplikací řídících a elektronických prvků  
s využitím výpočetní techniky [5].
  Při tlakovém lití jsou formy namáhané jak teplotně tak i tlakově. Pro zvýšení jejich
životností až na hodnotu 100 000 odlitků a více, je nutno formy ošetřovat po každém
lití.  Stroje  se proto doplňují  zařízeními  pro postřik formy,  jenž umožňují  zrychlení
cyklu  oproti  ručnímu  nástřiku  dutiny.  Mezi  speciální  systém  patří  zařízení,  které
vytváří vakuum mezi formou, komorou a pístem pro tlakové lití se studenou komorou,
čímž se zamezuje vznik plynové porezity,  oxidických vměstků jenž znamená vyšší
mechanické vlastnosti.
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3.2.1 Tlakové lití s teplou licí komorou

  Nejstarší varianta, při které je udržovací pec součástí stroje a komora pro plnění
formy je pod hladinou kovu (obr.2). Výhoda této metody spočívá v omezení oxidace
taveniny, která by nastala pokud by se kov do komory musel nalévat, proto je tato
varianta určena pro zinkové a hořčíkové slitiny. Pro hliníkové slitiny se tato metoda
nevyužívá [5].

Obr. 2 Licí stroj s teplou licí komorou

3.2.2 Tlakové lití se studenou tlakovou komorou

  Původem československý  patent,  při  kterém je  tavící  pec  oddělena  od  stroje.
Tavenina  je  tedy  nalévána  do  vertikální  tlakové  komory,  která  dopravuje  kov  
do dutiny formy pod tlakem z pístu (obr.3). Další variantou k této metodě jsou stroje 
s  horizontální  studenou  licí  komorou.  Tato  metoda  dosahuje  vyššího  pracovního
výkonu, lepší využití taveniny a vyšší spolehlivostí [4]. 

Obr. 3 Licí stroj se studenou tlakovou komorou
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3.2.3 Metoda Squeeze Casting

  Metoda Squeeze Casting je založena na vtlačení speciálního pístku do pomocného
nálitku umístěného nad materiálovým uzlem odlitku ještě v okamžiku, než ztuhne kov
ve formě. Tento proces potlačuje vznik staženin nebo je rozptyluje do nepatrných
velikostí, proto je vhodný při výrobě odlitků s tepelnými uzly nebo rozdílnou tloušťkou
stěn.  K  tomuto  účelu  slouží  tlakový  stroj  se  speciálním  přídavným  zařízením  
a upravenou slévárenskou formou [5].
  

3.3 Technologie odlitku

  Při návrhu a konstrukci odlitku je nutno zahrnout několik zásad, mezi které patří:

- Volba vhodné slitiny pro tlakové lití.
- Žádné ostré úhly a hrany.
- Volba přídavků pro obrábění.
- Volba úkosů pro snadné vyjmutí odlitku z formy.
- Odlitek volit bez výčnělků a osazení
- Zachovat stejnou tloušťku stěn, pro stejné chladnutí.

  Pro  tlakové  lití  byla  zvolena  velmi  využívaná  hliníková  slitina  DIN  226,  tato
univerzální  slitina  je  velmi  dobře  slévatelná.  Vyznačuje  se  malým  sklonem  
k propadlinám a vnitřním staženinám, je i  zároveň velmi dobře obrobitelná.  Další
variantou by mohla být hliníková slitina DIN 231. Je to eutektická slitina s vynikajícími
schopnostmi plnění formy má vyšší odolnost proti vzniku trhlin za tepla oproti slitině
DIN 226 a  má výtečné slévárenské vlastnosti.  Tyto  slitiny  se  vyznačují  vysokým
obsahem  mědi  a  křemíku,  obsah  prvků  v  hliníkových  slitinách  v  tabulce  č.  2.  

Tab.2 Obsah prvků [8]
DIN Značení Cu Zn Si Fe Ti Ni Mn Mg Pb Sn

226 G-AlSi9Cu3 2,0-3,5 1,2 8,0-11,0 1,2 0,15 0,3 0,1-0,5 0,1-0,5 0,2 0,1

231 G-AlSi12(Cu) 1,2 0,5 10,5-13,5 1,2 0,15 0,2 0,1-0,5 0,4

  Při  úpravě součásti  pro tlakové lití  je možno snížit  hmotnost vytvořením žeber  
na dně součástí (obr.4) jelikož tato plocha je nefunkční. Jako dělící rovina je zvolena
plocha odsazená od dna o hodnotu zaoblení spodních ploch. Od této plochy jsou
zvoleny úkosy typu B, dle normy ČSN 04 2021, pro plochy kolmé na dělící rovinu.
Tyto úkosy se volí pro plochy, které zůstanou neobrobeny a zmenšením rozměru se
nezmění funkčnost součásti. Hodnota úkosů bude volena v rozmezí 1 až 3°. 

Obr. 4 Žebra na dně součásti
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4. POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ

  Hlavní  rozdíl  mezi  technologiemi  je  způsob  výroby,  kde  obrábění  závisí  
na oddělování materiálu při kterém se vytváří tříska, zatímco technologie lití rovnou
vytváří  tvar  z  roztaveného  materiálu.  Z  toho  plyne  využití  materiálu  jednotlivých
technologií. Při obrábění jsou vedlejším produktem třísky, které nemají další využití.
Zatímco  u  technologie  tlakového  lití  jsou  největším  vedlejším produktem vtokové
soustavy,  kde  kvalita  materiálu  vtokových  soustav  není  nijak  ovlivněna,  zatímco
třísky při  obrábění jsou znečištěny chladícími kapalinami a oleji,  proto přebytečný
materiál při tlakovém lití může být znovu nataven a použit.
  Technologie  tlakového  lití  poskytuje  i  další  výhody.  Mezi  nejvýznamnější  patří
kvalita povrchu a dosažitelné přesnosti rozměrů. Výrobní čas obou technologií závisí
na komplexnosti součásti a jeho parametrech. Samotné tlakové lití je velmi rychlé
zapříčiněno působením tlaku, jenž urychluje nejen vtékání materiálu, ale i chladnutí
odlitku. Následné obrábění funkčních částí či děr je kratší, z důvodu menšího počtu
obráběných ploch.
  Ze  strojního  hlediska  vychází  technologie  obrábění  lépe.  Pro  celkovou  výrobu
součásti je zapotřebí pouze dvou strojů. Kotoučové pily pro dělení polotovarů a CNC
frézy, která zajistí obrobení ploch a vyvrtání průchozích děr. Zatímco pro technologii
lití  je  zapotřebí  tavící  agregát  pro  natavení  hliníkové  slitiny  a  udržovací  pec  
pro uchování taveniny poblíž stroje. Samostatný stroj pro tlakové lití s příslušenstvím
jako je automatické dávkování  materiálu a ostřikovací  stroj  pro ošetřování  formy  
po  každém  lití.  Dodatečné  stroje  musí  zajistit  úpravu  součásti  na  požadované
parametry.  Příkladem je  upravení  odlitku vibrační  omílací  stroj  či  obráběcí  stroje,
například pro výrobu průchozích děr.
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5.  TECHNICKO-EKONOMICKÉ  VYHODNOCENÍ  DLE  POŽADAVKŮ
ZÁKAZNÍKA

  Hlavním  parametrem  pro  výběr  technologie  výroby  jsou  technicko-ekonomické
výsledky jednotlivých technologií. To vychází z výpočtů nákladů na výrobu jednoho
kusu a celé série. Tyto výpočty zahrnují cenu materiálu, cenu hodiny práce a režijní
náklady. Mezi hlavní rozhodující kritéria patří počáteční a výrobní náklady a výrobní
čas.  Nákladové  položky  budou  počítány  pro  zařízenou  firmu  vlastnící  všechny
potřebné stroje. 
  

5.1 Vyhodnocení technologie obrábění

  Vstupní hodnoty pro technologii  obrábění jsou vypsány v tabule č. 3. Hmotnost
součásti a polotovaru byl zjištěn pomocí softwaru Autodesk Inventor 2016

Tab. 3 Vstupní hodnoty technologie obrábění
Popis Značení Hodnota Jednotky

Výrobní série nser 16 000 ks.rok-1

Hmotnost hotové součásti mob 0,2865 kg

Cena tyče (za 1 kg) Cmat 120 Kč.kg-1

Počet segmentů z 1 tyče nseg 36,7 ks

Počet celých segmentů z 1 tyče nrseg 36 ks

Výkupní cena odpadu (za 1 kg) Codp 26 Kč.kg-1

Hodinová režije kotoučové pily Ckp 150 Kč.hod-1

Hodinová režije CNC stroje Ccnc 1000 Kč.hod-1

Hrubá hodinová mzda dělníka Cděl 110 Kč.hod-1

Hmotnost polotovaru mpol 0,501 kg

Rozměry polotovaru - 65x35 – 80 mm

Výrobní čas dělení tyčí tděl 0,5 min

Výrobní čas frézování a vrtání tcnc 7,5 min

 Náklady na materiál

Na jeden kus

N mo=120 .0,501=60,12Kč
(5.1)

Na celou sérii

N mo=60,12 .16000=961920Kč
(5.2)

16



ÚST FSI VUT v Brně

 Výrobní náklady

Na kotoučové pile na jeden kus

(5.3)

Na CNC frézce na jeden kus

(5.4)

Na jeden kus

N vo=1,25+125=126,25Kč
(5.5)

Na celou sérii

N cvo=126,25 .16000=2020000 Kč
(5.6)

 Mzda výrobního dělníka

Na jeden kus

(5.7)

Na celou sérii

N cdo=14,7 .16000=235200Kč
(5.8)
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 Hodnota vratného materiálu

Vratný materiál při frézování a vrtání

mvro=0,501−0,2865=0,2145kg
(5.9)

Vratný materiál ze zbytku tyče na jeden kus

(5.10)

Na jeden kus

N oo=26 .(0,2145+0,01)=5,837Kč
(5.11)

Na celou sérii

N coo=5,837.16000=93392Kč
(5.11)

  V  ceně  součásti  musí  být  započteny  i  ceny  nástrojů,  s  využitím  životnosti
jednotlivých nástrojů a časů v řezu. Hodnoty zapsané v tabulce č. 4, jsou hodnoty
prověřené a používané firmou HAKR. Časy v řezu byly zjištěny z CNC programu
(příloha 2 a 3). Nástroje jsou pouze leštěné nikoli povlakované.

Tab. 4 Ceny a trvanlivosti nástrojů
Popis Značení Hodnota Jednotky

Cena toroidní frézy D16R2 Cd16 5000 Kč

Životnost toroidní frézy D16R2 žd16 970 hodin

Doba v řezu toroidní frézy D16R2 td16 115 s

Cena toroidní frézy D10R1,5 Cd10 1500 Kč

Životnost toroidní frézy D10R1,5 žd10 720 hodin

Doba v řezu toroidní frézy D10R1,5 td10 127 s

Cena kulové frézy D8R4 Cd8 1000 Kč

Životnost kulové frézy D8R4 žd8 700 hodin

Doba v řezu kulové frézy D8R4 td8 29 s

Cena vrtáku D14 Cd14 200 Kč

Životnost vrtáku D14 žd14 1800 děr

Cena vrtáku D12 Cd12 200 Kč

Životnost vrtáku D12 žd12 1200 děr
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 Náklady na nástroje

Na toroidní frézu D16R2

(5.12)

Na toroidní frézu D10R1,5

(5.13)

Na kulovou frézu D10R1,5

(5.14)

Na vrták D14

(5.15)

Na vrták D12

(5.16)

Na jeden kus

N cn=0,17+0,08+0,01+0,22+0,17=0,65Kč
(5.17)

Na celou sérii

N ccn=0,65 .16000=10 400Kč
(5.18)
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5.2 Vyhodnocení technologie tlakového lití

  Pro technologii tlakového lití je zapotřebí tavícího agregátu pro natavení hliníkové
slitiny. Tavící pec používaná firmou ALUpress Blansko je od firmy Nabertherm pec
KB 80/12. Pro uchování taveniny, v blízkosti stroje pro tlakové lití je využita udržovací
pec  LAC.  Pro  samostatné  tlakové  lití  je  využit  stroj  CLA  250  s  dodávaným
příslušenstvím  pro  automatické  dávkování  materiálu  a  ošetřování  formy od  firmy
Wolin. Pro vyvrtání děr je využívána stolová vrtačka OPTIdrill DH 24 B V, pro které
bude potřeba dvou vrtáků,  pro porovnání  budou použity stejné vrtáky využívané  
ve firmě HAKR.
  Firma ALUPRESSING Blansko provozuje tyto stroje již delší dobu, proto všechny
provozní hodnoty jsou známy, tabulka č. 5. Stroj pro tlakové lití dokáže vytvořit 400
odlitků za 8 hodinovou směnu, kde minuta provozu stroje se pohybuje u hodnoty
13,5 Kč. Následné operace, které zahrnují odlomení vtokových soustav, ruční čištění,
vyvrtání průchozích děr a vibrační odjehlení součásti se shrnou do jediného výdaje
6,5 Kč na jeden kus.

Tab. 5 Vstupní hodnoty technologie tlakového lití
Popis Značení Hodnota Jednotky

Výrobní série nser 16 000 ks.rok-1

Hmotnost hotové součásti mod 0,2216 kg

Cena materiálu (za 1 kg) Cmat 120 Kč.kg-1

Výkupní cena odpadu (za 1 kg) Cood 40 Kč.kg-1

Hodinová režie tlakového lití Ctl 13,5 Kč.min-1

Hrubý hodinová mzda dělníka Cděl 110 Kč.hod-1

Hmotnost odlitku s vtokovými soustavami mpod 0,295 kg

Počet odlitků za 8 hod. směnu nod 400 ks

Náklady dodatečných operací na kus Ndop 6,5 Kč

Čas dodatečných operací tdop 4 min

 Náklady na materiál

Na jeden kus

N mod=120 .0,295=35,4Kč
(5.19)

Na celou sérii

N mod=35,4 .16000=566 400Kč
(5.20)
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 Výrobní náklady

Výrobní čas jednoho odlitku

(5.21)

Výrobní náklady na tlakové lití

N tl=13,5 .1,2=16,2Kč
(5.22)

Na jeden kus

N vod=16,2+6,5=22,7Kč
(5.23)

Na celou sérii

N cvod=22,7 .16000=363 200Kč
(5.24)

 Mzda výrobního dělníka

Na jeden kus

(5.25)

Na celou sérii

N cdod=9,53 .16000=152480Kč
(5.26)

 Hodnota vratného materiálu

Vratný materiál z vtokových soustav

mvrod=0,295−0,2216=0,0734kg
(5.27)
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Na jeden kus

N ood=40 .0.0734=2,936Kč
(5.28)

Na celou sérii

  

N cood=2.936 .16000=46976Kč
(5.29)

 Náklady na nástroje

Na jeden kus

N cnod=0,22+0,17=0,39Kč
(5.30)

Na celou sérii

N ccnod=0,39 .16000=6240Kč
(5.31)

 Zvláštní náklady

K zvláštním nákladům patří pořízení formy na tlakové lití. Ta byla vyrobena  
firmou HAKR, cena formy je Nfor = 270 000 Kč.
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5.3 Porovnání nákladů

  Porovnání jednotlivých typů nákladů je v tabule č. 6. Technologie můžeme porovnat
z několika hledisek. Tlakové lití je výrazně lepší u většiny nákladů, pouze pořizovací
cena  formy  je  nevýhodou  tlakového  lití.  Nejvýraznějším  hlediskem  jsou  výrobní
náklady, které u technologie tlakového lití jsou 5,5x nižší. 

Tab. 6 Shrnutí nákladů
Typ nákladů Náklady [Kč] Úspory tlakového lití

[Kč]Obrábění Tlakové lití

Materiál Nm 961 920 566 400 395 520

Mzdy výr. dělníka Nd 235 200 152 480 82 720

Výrobní náklady Nv 2 020 000 363 200 1 656 800

Nástroje Nn 10 400 6 240 4160

Vratný odpad No - 93 392 - 46 967 46 425

Zvláštní Nz 0 270 000 - 270 000

Celkové náklady NC 3 134 128 1 311 353 1 822 775

Náklady na jeden kus Nk 195,9 82 113,9
  
  Dále můžeme porovnat náklady v závislosti na počtu vyrobených kusů, viz graf.
Tímto  porovnáním  dostane  mezní  velikost  série,  pro  kterou  je  výhodné  ještě
obrábění  a pro kterou je výhodnější  už technologie tlakového lití.  Z grafu plyne,  
že pro série větší než 2 300 kusů je výhodnější tlakového lití. 
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6. DISKUZE

  Cena součásti při použití technologie obrábění je vysoká proti technologii tlakového
lití.  Velký  podíl  má  na  tom  hodinová  sazba  CNC  stroje.  Pokud  by  se  série
pohybovala v okolí 10000 kusů za rok, bylo by vhodné použít konvenční frézovací
stroj.  Výhodou  bude  snížení  hodinové  sazby  na  hodnotu  až  250  Kč  za  hodinu.
Nevýhodou však bude zvýšení výrobních časů a delší doba manipulace.
  Menší náklady by se dali  ušetřit  upravením délky tyčí  pro technologii  obrábění.
Prodloužením tyčí na délku 3,02 metru by teoreticky neměl vzniknout žádný přebytek
materiálu. Bylo by potřeba pro sérii 16 000 kusů součásti o 12 tyčí méně, čímž by se
ušetřilo  kolem  30000  Kč,  avšak  nevýhodou  by  muselo  být  velmi  přesné  řezání
jednotlivých částí.
  Technologie obrábění a tlakového lití nejsou jediné technologie pro výrobu součásti
protikusu  koule,  další  vhodné  technologie  pro  hromadnou  výrobu  je  technologie
tváření.  Tváření  hliníkových  slitin  může  probíhat  za  pod  rekrystalizační  nebo  
nad  rekrystalizační  teplotou.  Pro  součást  protikus  koule  by  bylo  použito  tváření  
za  studena,  jelikož  lze  dosáhnout  dobré  kvality  povrchu  a  přesných  rozměrů  při
celkovém zpevňování materiálu. Limitem tváření za studena je omezená plasticita
materiálu,  avšak součást  obsahuje jen pár tvářených prvků,  proto by k vymezení
plasticity nedošlo. Nevýhodou technologie tváření oproti technologii tlakového lití je
nemožnost tvorby hlubokých žeber na dně, pro zmenšení hmotnosti součásti.
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ZÁVĚR

  Provedením technicko-ekonomického vyhodnocení výroby součásti protikusu koule
s  využitím  vstupních  hodnot  stanovených  v  tabulkách  č.  3,4  a  5  byly  vypočteny
hodnoty  nákladů  a  časů  porovnávaných  technologií.  Výsledné  hodnoty  byly
zanesené do tabulky č.6. Zde je patrné, že pro roční objem 16 000 ks součástí  
je úspora nákladů při  použití  technologie tlakového lití  přibližně 1,8mil.  Kč, což je
přibližně 40 % částky nákladů na obrábění. S využitím celkových nákladů v závislosti
na  počtu  kusů,  byl  vytvořen  graf,  ze  kterého  vyplývá,  že  hranice  pro  kterou  
je technologie tlakového lití výhodnější je přibližně 2300 kusů.
  Tlakové lití  se jeví  jako velice vhodná metoda pro veko-sériovou a hromadnou
výrobu.  Tlakové lití  kromě úspory nákladů umožňuje i  zlehčit  součást  vytvořením
kapes  na  dně  součásti.  Výhodou  je  i  rychlost  odlévání  součásti,  kde  s  dalšími
operacemi  jako  jsou  odlomení  vtokových  soustav,  ručním  čištěním,  vyvrtáním
průchozích  děr  a  vibračním odjehlením je  výsledná úspora  času vůči  technologii
obrábění 2,5 minuty.
  Práce  výroby  součásti  byla  vypracována  pro  firmu  s  velmi  dobře  vybaveným
strojovým parkem.  Pokud  by  však  firma  žádné  stroje  nevlastnila,  vyplatila  by  se
varianta  obrábění  vůči  technologii  tlakového  lití  z  důvodu  velkých  počátečních
nákladů na pořízení strojů a příslušenství.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

Zkratka/Symbol Jednotka Popis

Ccnc Kč.hod-1 Hodinové náklady CNC stroje
Cd8 Kč Cena frézy D8
Cd10 Kč Cena frézy D10R1,5
Cd12 Kč Cena vrtáku D12
Cd14 Kč Cena vrtáku D14
Cd16 Kč Cena frézy D16R2
Cdel Kč.hod-1 Hrubá hodinová mzda dělníka
Ckp Kč.hod-1 Hodinové náklady dělení tyčí
Cmat Kč.kg-1 Cena tyče
Codp Kč.kg-1 Výkupní cena třísek
Cood Kč.kg-1 Výkupní cena odpadu 
Ctl Kč.min-1 Hodinová náklady tlakového lití
ls mm Délka segmentu
Lt mm Délka tyče
mob kg Hmotnost hotové součásti 
mod kg Hmotnost hotového odlitku
mpod kg Hmotnost odlitku s vtokovými soustavami
mpol kg Hmotnost polotovaru
mvmt kg Hmotnost vratného materiálu z tyče na jeden kus
mvro kg Hmotnost vratného materiálu frézování a vrtání
mvrod kg Hmotnost vratného materiálu z vtok. soustav
Nc Kč Celkové náklady
Nccn Kč Nástrojové náklady na celou sérii
Nccnod Kč Náklady na vrtací nástroje na celou sérii
Ncdo Kč Mzda výrobního dělníka na celou sérii
Ncdod Kč Mzdy výrobního dělníka na celou sérii
Ncmo Kč Materiálové náklady na celou sérii 
Ncmod Kč Materiálové náklady na celou sérii
Ncn Kč Nástrojové náklady na jeden kus
Ncnod Kč Náklady na vrtací nástroje na jeden kus
Ncoo Kč Hodnota vratného materiálu na celou sérii
Ncood Kč Hmotnost vratného materiálu na celou sérii
Ncvo Kč Výrobní náklady obrábění na celou sérii
Ncvod Kč Výrobní náklady lití na celou sérii
Nd Kč Mzdy výrobního dělníka
Nd8 Kč Náklady na frézu D8
Nd10 Kč Náklady na frézu D10R1,5
Nd12 Kč Náklady na vrták D12
Nd14 Kč Náklady na vrták D14
Nd16 Kč Náklady na frézu D16R2
Ndo Kč Mzdy výrobního dělníka na jeden kus
Ndod Kč Mzdy výrobního dělníka na jeden kus
Ndop Kč Náklady dodatečných operací na kus
Nfor Kč Cena formy
Nk Kč Náklady na jeden kus
Nm Kč Materiálové náklady
Nmo Kč Materiálové náklady na jeden kus
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Zkratka/Symbol Jednotka Popis

Nmod Kč Materiálové náklady na jeden kus
Nn Kč Náklady na nástroje
No Kč Náklady vratného odpadu
nod ks Počet odlitků za 8 hodinovou směnu
Noo Kč Hmotnost vratného materiálu na jeden kus
Nood Kč Hmotnost vratného materiálu na jeden kus
Nrcnc Kč Výrobní náklady CNC frézování
Nrdel Kč Výrobní náklady dělení tyčí
nrseg ks Reálný počet segmentů z tyče
nseg ks Počet segmentů z 1 tyče
nser ks.rok-1 Výrobní série
Ntl Kč Výrobní náklady na tlakové lití
Nv Kč Výrobní náklady
Nvo Kč Výrobní náklady na jeden kus obrábění
Nvod Kč Výrobní náklady na jeden kus technologie lití
Nz Kč Zvláštní náklady
tcnc min Výrobní čas frézování a vrtání
td8 s Doba v řezu frézy D8
td10 s Doba v řezu frézy D10R1,5
td16 s Doba v řezu frézy D16R2
tdel min Výrobní čas dělení tyčí
tdop min Čas dodatečných operací
tk mm Tloušťka řezného kotouče
ttl min Výrobní čas jednoho odlitku
žd8 hod Životnost frézy D8
žd10 hod Životnost frézy D10R1,5
žd12 děr Životnost vrtáku D12
žd14 děr Životnost vrtáku D14
žd16 hod Životnost frézy D16R2
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SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 CNC Program strana 1
Příloha 2 CNC Program strana 2
Příloha 3 CNC Program strana 3
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