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Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na výrobu dílu YZ-RIGEL ve firmě Frentech Aerospace s.r.o. 

Díl je určen do leteckého průmyslu, konkrétně do letadla Airbus A350. V teoretické části práce 

je rozebrána základna hliníkových slitin a také strojní park firmy. Podrobněji jsou rozebrány 

CNC centra MCFV 1060 a PICOMAX® 95, na kterých je díl vyráběn. V praktické části je 

zpracovaný výrobní postup včetně nástrojových listů. Na konci práce pak výpočet strojních 

časů pro výrobu dílu. 

 

Klíčová slova 

Hliník, CNC, výrobní postup. 

 

 

 

Annotation 

 

Bachelor thesis is focused on manufacturing of component YZ-RIGEL in Frentech Aerospace 

s.r.o. factory. The component is destined for the aerospace industry, specifically for the Airbus 

A350. The theoretical part of the thesis analyzes the base of aluminum alloys as well as the 

machinery park of the company. The CNC centers MCFV 1060 and PICOMAX® 95, on which 

the part is manufactured, are discussed in more detail too. The practical part deals with creation 

of production process including toolbars. The end of the thesis is devoted to calculation of 

machine time needed for the component production. 

 

Key Words 

Aluminium, CNC, manufacturing process. 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá rozdělením slitin hliníku a jejich využitím ve strojírenském průmyslu. 

Hliník a jeho slitiny je v dnešní době jeden z nejvíce používaných materiálů v leteckém průmyslu. 

V tomto průmyslu podniká také brněnská firma Frentech Aerospace s.r.o. Kromě leteckého 

průmyslu Frentech Aerospace s.r.o. začíná i s projekty pro vesmírný průmysl. Právě kvůli 

náročnosti a vzrůstajícím požadavkům na tyto díly je firma nucena zlepšovat technologii a 

nakupovat nové stroje. V další části práce je popsán strojový park, a to jak stroje staršího data 

výroby, tak i moderní obráběcí centra. Podrobněji jsou v práci popsány především stroje 

PICOMAX 95 a MCFV 1060, které jsou využívány pro výrobu dílu YZ-RIGEL.  

Tento díl je v další části rozebrán jak z pohledu materiálu, tak i výroby. K dílu je sestaven výrobní 

postup a seznam použitých nástrojů. Dále je popsána práce obráběcích center a výpočet strojních 

časů pro jednotlivé operace. 

 

 

 

 
Obrázek 1: YZ-Rigel 
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1. Rozbor součástkové základny se zaměřením na obrobky ze slitin 

hliníku 

Hliník, chemická značka Al (lat. Aluminium), se ve volné přírodě vyskytuje přibližně v 250 

různých minerálech a jeho zastoupení je okolo 8 % zemské kůry. Nejčastěji je doprovázen 

příměsemi na bázi oxidů křemíku, titanu a železa. Hliník je stříbrně šedým kovem. Je nestálý, 

kujný, elektricky velmi dobře vodivý a při teplotách 1,18 K supravodivý. Nejvýznamnější 

ekonomickou rudou je bauxit (dihydrát oxidu hlinitého). I přes jeho velké využití v dnešním 

průmyslu, patřila výroba hliníku mezi velmi složité procesy. To kvůli skutečnosti, že elementární 

hliník nelze jednoduše metalurgicky vyredukovat. [1] 

V dnešní době se hliník a jeho slitiny řadí mezi nejpoužívanější prvky ve skupině neželezných 

kovů. Jeho příznivé fyzikální vlastnosti jsou výjimečné oproti ostatním neželezným kovům jako 

je měď, titan nebo nikl. Ovšem větší využití, než čistý hliník, mají jeho slitiny. Ty se používají 

především kvůli své radikální změně mechanických vlastnosti po přidání legur. [1]  

1.1 Charakteristika a vlastnosti hliníku 

Hliník se vyskytuje v přírodě zejména ve formě sloučenin s nejznámější rudou bauxitem. Ve 

sloučeninách se vyskytuje pouze v mocenství 𝐴𝑙+3. V kyselém prostředí se vyskytuje jako hlinitý 

kation a v alkalickém prostředí jako hlinitanový anion [𝐴𝑙𝑂2]. Hliník je v čistém stavu velmi 

reaktivní, na vzduchu se však rychle pokryje tenkou vrstvičkou oxidu 𝐴𝑙2𝑂3, která chrání kov před 

další oxidací.  
 

Vlastnosti Hodnoty 

Atomové číslo 13 

Skupenství Pevné (při 20 °C) 

Mřížka K12 

Parametr mřížky a = 0,404958 𝑛𝑚 

Hustota 2,6989 𝑔 ∙ 𝑐𝑚−3 (při 20 °C) 

Teplota tavení 660,4 °C 

Teplota varu 2494 °C 

Tepelná vodivost 247 𝑊 ∙ 𝑚−1 (při 25 °C) 

Atomová hmotnost 26,98154 

Objemová změna při krystalizaci 6,5 % 

Tepelná supravodivost 1,2 K 

Tabulka 1: Fyzikální vlastnosti hliníku [1] 

1.2 Slitiny hliníku  

Mezi nejpoužívanější slitiny hliníku patří slitina s mědí a s hořčíkem, známá také jako dural. Dural 

má oproti čistému hliníku příznivější fyzikální vlastnosti jako jsou tvrdost a pevnost, a to i přes 

ponechání své malé měrné hmotnosti. Také odolnost vůči korozi je dobrá, a proto je dural ideální 

slitinou pro použití v leteckém a automobilovém průmyslu. Používán je však i v průmyslu 

potravinářském či sportovním. 
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1.3 Přísadové prvky 

Pro zajištění různých vlastností jednotlivých slitin, přidáváme do nich další chemické prvky. Mezi 

nejpoužívanější se řadí měď, hořčík, mangan, křemík, zinek, železo a nikl. Množství a typ prvků 

můžeme shrnout následovně [2]:  

• Cu (měď) zlepšuje slitině především tvrdost a pevnost. Ovšem projevuje se negativně ve 

vlastnostech tvárnosti a odolnosti proti korozi. V tvářených slitinách bývá prvek zastoupen 

do 6 %, ve slévárenských pak do 12 %. 

• Mg (hořčík) zvyšuje vytvrditelnost slitin, pevnost a odolnost proti korozi. Zastoupen bývá 

do 8 %. 

• Mn (mangan) obvykle bývá zastoupen do 2 % a zvyšuje tvrdost a tvárnost slitiny. 

• Si (křemík) zvyšuje pevnost tuhého roztoku. Při větším obsahu, který je především u 

slévárenských slitin zvyšuje křehkost materiálu. Zatímco do slitin tvářených se přidává 

max. do 1 % podílu, tak u slévárenských je až do 25 %. 

• Fe (železo) zvyšuje pevnost a tvárnost na úkor houževnatosti a odolnosti proti korozi. Ve 

slitině se vyskytuje do 0,5 %. 

• Ni (nikl) se používá především u slitin, které jsou využívány za vyšších teplot. Zlepšuje 

totiž pevnost i houževnatost za normálních, ale i za zvýšených teplot. Jeho nevýhodou je 

ovšem vysoká cena. 

 

1.4 Vybrané letecké slitiny 

I přes velké množství slitin hliníku se v leteckém průmyslu používá jen pár vybraných. Slitiny, se 

kterými se pracuje ve firmě Frentech Aerospace s.r.o., jsou zde podrobněji popsány. 

1.4.1 Slitina 6082 – AlMgSi1  

Tento materiál je velice podobný slitině 6060, ovšem díky vyššímu podílu křemíku a manganu se 

zvyšuje jeho pevnost, tvrdost a obrobitelnost. Používá se často jako univerzální materiál, protože 

má průměrné hodnoty ve všech vlastnostech. Často nahrazuje níže zmíněnou slitinu 6061, která je 

méně dostupná a cenově dražší. Soustružení tohoto materiálu bývá problematické především kvůli 

dlouhé třísce, která nemá tendenci se zlomit. Motá se tedy na části soustruhu a často může poškodit 

povrch obrobku. Při sériové výrobě vzniká problém, kdy se nejdříve musí materiál vyhrubovat a 

poté až soustružit na hotovo. U frézování jsou problémy podstatně menší. Díky měkkosti slitiny 

se zbytky matriálu často nalepují na nástroj. Tomu ovšem můžeme zabránit frézováním pod 

emulzí.[3] 

Prvek Obsah [%] 

Al 95,2–98,3 

Si 0,7–1,3 

Mn 0,4–1,0 

Fe max. 0,5 

Cr max. 0,25 

Zn max. 0,20 

Cu max. 0,1 

Ti max. 0,10 

Ostatní max. 0,15 
Tabulka 2: Složení slitiny 6082 [4] 
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1.4.2 Slitina 6061 – AlMgSi 

Tato slitina se často zaměňuje se slitinou 6060, ovšem je v nich podstatný rozdíl. Slitina 6060 je 

podstatně měkčí. Materiál 6061 je precipitačně vytvrzen a bývá často dodáván v různých třídách 

vytvrzení. Používán je nejčastěji v třídě 6061T6, či 6061T651. Materiál v této třídě je vytvrzený a 

podroben umělému stárnutí. [3] 

Prvek Obsah [%] 

Al 95,8–98,6 

Mg 0,8–1,2 

Fe max. 0,7 

Si 0,4–0,8 

Cu 0,15–0,4 

Cr 0,04–0,035 

Mn max. 0,15 

Ti max. 0,15 

Ostatní max. 0,15 
Tabulka 3: Složení slitiny 6061 [4] 

 

1.4.3 Slitina 7075 – AlZn5,5MgCu 

Slitina 7075 je velmi dobře obrobitelná a leštitelná.  Nejčastěji je oddávána ve stavu 7075T6, což 

znamená, že je tepelně vytvrzená. Nevýhodou této slitiny je špatná odolnost proti korozi, a to jak 

kvůli vysokému vnitřnímu pnutí, tak i kvůli velkému podílu mědi. [5] 

Prvek Obsah [%] 

Al 95,8–98,6 

Mg 2,1–2,2 

Fe max. 0,5 

Si max. 0,4 

Cu 1,2–2,0 

Cr 0,18–0,28 

Mn max. 0,3 

Ti max. 0,2 

Ostatní max. 0,15 
Tabulka 4: Tabulka slitiny 7075 [4] 
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2. Rozbor technologických možností firmy 

Kvůli rostoucím požadavkům na přesnost dílů pro letecký i vesmírný průmysl, musí firma 

Frentech Aerospace s.r.o. investovat do obnovy strojního parku. Proto zde můžeme vidět jak 

klasické starší stroje, tak i nová a moderní CNC obráběcí centra.  

2.1 Strojový park 

Všechny stroje se zde dají rozdělit do dvou kategorií, a to na CNC a na konvenční stroje. Jejich 

rozmístění ve výrobní hale je podle jejich technologické příbuznosti. Každý stroj má 2 operátory. 

Převážná většina programů vzniká na programovacím oddělení firmy. Zbývající programy 

dodávají přímo zákazníci spolu se zakázkou. 

Označení stroje Výrobce Řídící systém Počet Druh stroje 

FH 580/40 Mazak M PLUS 1 Horizontální 3osé centrum 

INTEGREX 200Y Mazak M640MT 1 Soustružnické centrum 

INTEGREX 100Y Mazak M640MT 1 Soustružnické centrum 

VARIAXIS 630 - 1 Mazak M640M-5X 1 Vertikální 5osé centrum 

QTNX 100MP Mazak M640T-N 1 Horizontální 5osé centrum 

VARIAXIS 630 - 2 Mazak MATRIX 1 Vertikální 5osé centrum 

HCN 40002D Mazak MATRIX NEXUS 1 Horizontální 5osé centrum 

HCN 4000-III Mazak MATRIX NEXUS2 1 Horizontální 5osé centrum 

QTN 200-II MY Mazak MATRIX NEXUS2 2 Horizontální 5osé centrum 

INTEGREX i200 Mazak MATRIX2 1 Vertikální 5osé centrum 

INTEGREX i200 Mazak SMOOTH 1 Vertikální 5osé centrum 

VARIAXIS i700 Mazak MATRIX2 1 Vertikální 5osé centrum 

PICOMAX® P56L Fehlman TNC 620 1 Vertikální 5osé centrum 

PICOMAX® P90 Fehlman TNC 530i 1 Vertikální 5osé centrum 

PICOMAX® P95 Fehlman TNC 530i 1 Vertikální 5osé centrum 

VERSA 645 Fehlman TNC640 1 Vertikální 5osé centrum 

MCFV1060 
Tajmac-

ZPS 
TNC 530i 1 Vertikální 3osé centrum 

MCFV1060N 
Tajmac-

ZPS 
TNC 530i 2 Vertikální 3osé centrum 

MCFV1680 
Tajmac-

ZPS 
TNC 530i 1 Vertikální 3osé centrum 

STAR SV32 Star FANUC 16iTB 2 Dlouhotočný automat 

ALPHA 1350XS Harrison FANUC 16iTB 1 
Mechatronický NC 

soustruh 

ALPHA 330 Harrison FANUC 16iTB 1 
Mechatronický NC 

soustruh 
Tabulka 5: CNC obráběcí stroje 
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Firma disponuje i několika konvenčními stroji, které se používají především na dokončovací 

operace. Seznam těchto strojů je popsán v tabulce 6. 

Označení Výrobce Počet Druh stroje 

VO 32 MAS 1 Radiální vrtačka 

BPH 320 A TOS 1 Bruska na plocho 

BU 25 H TOS 1 Hrotová bruska 

FNGJ 32 INTOS 4 Konzolová frézka 

FNGJ 20 INTOS 2 Konzolová frézka 

SV 18 R-A TOS 2 Univerzální hrotový soustruh 

FORTE SBA 361 FORTE WESPA 1 Pásová pila 

SV 32 INTOS 1 Univerzální hrotový soustruh 
Tabulka 6: Konvenční obráběcí stroje 

2.2 CNC obráběcí stroje 

CNC, neboli Computer Numerical Control, jsou stroje schopné číslicového řízení. U tohoto řízení 

jde především o zajištění chodu stroje za pomocí příkazů a číselných údajů. Program následně 

zajišťuje řízený pohyb nástroje podle definované rychlosti po trajektorii v prostoru či rovině. 

Informace, které jsou potřebné k řízení nástroje: 

• rozměr obráběné součásti, 

• charakteristické funkce stroje (posuv, otáčky...), 

• pomocné informace (chod chladící kapaliny...). 

 

Velkou výhodou těchto strojů je možnost automatické výměny nástrojů ze zásobníku obráběcího 

centra. Jeho nevýhodou je pak pořizovací cena a technická náročnost pro údržbu stroje. [6] 

 

Parametry, které se nastavují na stroji: řezné podmínky, řezná rychlost a posuv. Pro stanovení 

řezných podmínek je potřeba znát hned několik parametrů jako například obráběný materiál, 

přesnost obráběné plochy, používaný nástroj, výkon, tuhost soustavy a další. Řezná rychlost je 

nastavována vzhledem k úspornosti stroje.  

2.2.1 MCFV 1060 

Stroj MCFV 1060 je velmi produktivní stroj pro vysokorychlostní třískové obrábění. Je složen ze 

dvou stacionárních odlitků – základnou a stojanem, který se na ni upevňuje. Ve firmě Frentech 

Aerospace s.r.o. se využívá jako tříosé centrum, ovšem je možnost dokoupení otočného stolu, který 

stroji dodá 4. a 5. řízenou osu. Osu Z zajišťuje posuvné vřeteno, které je umístěno ve vřeteníku. 

Pracovní stůl sloužící k upnutí obrobku se pohybuje v směru podélném (osa X) a křížový suport 

zajišťuje v příčném směru osu Y. [7] 

Pojezdy (osa X, osa Y, osa Z) 1016 mm, 610 mm, 760 mm 

Pracovní plocha 1270 mm x 590 mm 

Max. otáčky 10 000 min-1 

Počet míst v zásobníku 30 

Příkon stroje 20 kW 

Hmotnost stroje 7 700 kg 

Tabulka 7: Parametry stroje MCFV 1060 [7] 
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Obrázek 2: MCFV 1060 

 

U výroby dílu pro typového zákazníka se tento stroj využívá pro přípravu materiálu k další operaci, 

která probíhá následně na stroji PICOMAX® 95.  

2.2.2 PICOMAX® 95 

Toto moderní obráběcí 5osé centrum je jeden z novějších strojů firmy Frentech Aerospace. Dobrá 

ergonomie stroje dovoluje jednoduchou dostupnost ke všem jeho funkcím. Základna, stojan 

sloupku i hlava stroje jsou vyrobeny z litiny, která je izolována proti vibracím. Vřeteno stroje je 

univerzální, proto zvládá jak hrubování, tak i HSC obrábění. [8] 

 

Obrázek 3: PICOMAX® 95 
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Pojezdy (osa X, osa Y, osa Z) 800 mm, 500 mm, 610 mm 

Pracovní plocha 1600 mm x 550 mm 

Max. otáčky 14 000 min-1 

Počet míst v zásobníku 80 

Příkon stroje 24 kW 

Hmotnost stroje 8 600 kg 

Tabulka 8: Parametry PICOMAX 95 [8] 

2.3 Konvenční obráběcí stroje 

I přes vysokou modernizaci firmy jsou ve Frentech Aerospace staré modely konvenčních strojů, 

které se používají především pro dokončovací operace. Mezi tyto stroje patří výše zmiňované 

stroje (tabulka 6). Pro výrobu později zmiňované součástky YZ-RIGEL je využito jenom pásové 

pily Forte SBA 361.  

2.3.1 Pásová pila Forte SBA 361 

Pásová pila se používá především pro dělení materiálu. Je v automatickém provedení, proto je pila 

schopna po spuštění programu podávat materiál sama. Je vhodná pro řezání všech ocelí, slitin, litin 

a neželezných kovů. Pilové pásy jsou dodávány přímo dodavatelem a nastavení pili obsluhují 

zaměstnanci firmy Frentech Aerospace. [9] 

 

 

Obrázek 4: Pásová pila Forte SBA 361 
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Řezný rozsah 360 mm 

Řezná rychlost 10–110 m/min 

Výkon motoru 6,9 kW 

Minimální řezná délka 3 mm 

Minimální řezný průměr 10 mm 

Rozměry stroje 1 780 mm x 2 225 mm 

Tabulka 9: Parametry pásové pily SBA 361 [9] 

2.4 Zámečnická práce 

Před dodáním dílu zákazníkovi, je potřeba z výrobku odstranit veškeré otřepy. Otřepy jsou ostré 

břity vznikající po mechanickém obrábění materiálu. Tvoří se především na houževnatých 

materiálech. S otřepy se setkáváme například i u plastů, kde se materiál při obrábění stává 

plastickým. Ostré hrany nejsou žádoucí kvůli estetickému vzhledu, a především kvůli bezpečnosti 

při další manipulaci s výrobkem. Samotnému odstraňování otřepů se říká operace odjehlování. 

Odjehlovat můžeme: 

• chemicky, 

• plamenem, 

• mechanicky.  

2.4.1 Mikrobruska Impuls NSP-601 

Pro mechanické odjehlování dílu YZ-RIGEL je používána pneumatická mikrobruska Impuls. 

Vzhledem ke své velikosti a výkonu je tento nástroj ideální pro malé otřepy, které na dílu po 

obrobení vznikají. [10]  

 

Obrázek 5: Mikrobruska Impuls NSP-601 
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Rychlost 60 000 ot/min 

Kleština 3 mm 

Váha 165 g 

Spotřeba vzduchu 160 l/min 
Tabulka 10: Parametry mikrobrusky NSP-601 [10] 

2.4.2 Omílání 

Omílacím procesem můžeme řešit mnoho technologických požadavků. Mezi ně patří zaoblování 

hran, odstraňování otřepů, leštění, odmašťování či broušení. 

Omílání probíhá ponořením výrobku do média a omílací směsi v rámci vibračního stroje. Kvůli 

vibracím se celý obsah pohybuje krouživými pohyby a médium se tak drtí o výrobek, který je tímto 

způsobem omílán.  

Tento proces může být použit jak u malých a jednoduchých dílů, tak i u dílu konstrukčně 

složitějších s velmi komplexní geometrií. Na díl YZ-RIGEL bylo použito vibrační omílání, kde 

bylo dodrženo zákazníkem určených podmínek jako je médium či doba omílání. 
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3. Zpracování technologické přípravy pro typového představitele 

Praktická část práce se věnuje výrobě dílu pro typového zákazníka. Výrobek se jmenuje YZ-

RIGEL a je z výše zmiňované slitiny hliníku 7075T795. Tento materiál je dodáván zákazníkem. 

Výroba dílu probíhá podle pracovního postupu, který je určen pro sériovou výrobu v množství 

3 000 kusů.  

 

 

Obrázek 6: YZ-RIGEL 
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3.1 Výrobní postup 

 

 

VÝROBNÍ POSTUP PRO DÍL YZ-RIGEL 

Název součástky: 

YZ-RIGEL / Držák 

Číslo výkresu součásti: 

D2557235220600M 

Datum vydání 

postupu:  

  

Dne: 26.04.2018 Vyhotovil: Jan Pavliš   
  

Polotovar: Profil 7075T795 

Číslo op. 

pořadové 

Název, označení stroje, 

zařízení, pracoviště 

Dílna Popis práce v operaci 
Číslo 

orientační 
Třídící číslo 

10/10 K03 Sklad FA Vstupní kontrola materiálu 

20/20 P01 

Pásová pila 

Forte 

05967 

FA Řezat materiál na L=50mm 

30/30 F14 

vertikální 

centrum 

MCFV 1060 

35326 

FA 

Frézovat základnu, předvrtat a řezat 

závit M5 (4x)    

pro upnutí v další operaci a hotově 

ø5,6H7 (2x)    

Mezioperačně balit do síťoviny    

100% kontrolovat případné poškození  

nebo škrábance na povrchu 

Nástroje dle nástrojového listu 1380 

40/40 F12 

frézovací 

centrum 

PICOMAX 95 

35326 

FA 

Frézovat tvar, vrtat, stružit 

 Míru 17 vyrobit na rozměr 17 - 0,05 

(tech. zpřesněno)   

Otvor ø6H11 vrtat min. 72 mm    

Mezioperačně balit do síťoviny 

Nástroje dle nástrojového listu 3150 

60/60 Z01 

Zámečnická 

práce 

0941 

FA 

Celkově odjehlit    

Převrtat závity M5 na otvory ø5,6 (4x)    

Mezioperačně balit do síťoviny 

70/70 K04 
Kontrola 

9863 
FA Konečná kontrola 

80/80 BAL Sklad FA Balení dle typu „V“ 

90/90 DDD Sklad FA Přibalit originální dokumentaci 
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3.2 Příprava materiálu 

Po dodání materiálu zákazníkem do skladu je materiál kontrolován a označen skladovým číslem. 

Po obdržení pokynu k výrobě přichází na řadu operace řezání. Materiál se řeže na délku 50 mm.  

3.3 Vertikální centrum MCFV 1060 

Nařezaný materiál se upne do stroje za pomocí předem připraveného přípravku. Na MCFV 1060 

se nejdříve za pomocí frézování upraví podstavná plocha. Poté se za pomocí vrtání vytvoří díry 

pro závity a pro upnutí na další stroj. V tabulce jsou používány nástroje s uvedenými 

konstrukčními rozměry a řeznou rychlostí. 

3.3.1 Určení řezné rychlosti 

Pro správné určení řezné rychlosti nástroje je zapotřebí znalost materiálu a nástroje, který je pro 

operaci využíván. Dodavatelé nástrojů poskytují tabulky doporučených řezných rychlostí, ovšem 

pro optimalizaci je zapotřebí značných zkušeností technologa. V tabulce 11 lze vidět doporučené 

rychlosti pro různé materiály. 

Skupiny materiálů Pevnost [N∙m-2] Řezná rychlost [m∙min-1] 

Měď, nízkolegovaná měď ≤500 600 

Slitiny Cu-Zn, slitiny Cu-Sn ≤800 240 

Al čistý hliník ≤400 350 

Al slitiny Si <10 % ≤400 800 

Al slitiny Si >10 % ≤600 450 

Termo plasty  1 000 
Tabulka 11: Určení řezné rychlosti [11] 

Vzhledem k našemu materiálu vybíráme řádek s vytvrzenou slitinou hliníku. Zde je doporučená 

minimální řezná rychlost pro frézu 800 m∙min-1. 

3.3.2 Výpočet řezné rychlosti 

Pro výpočet řezné rychlosti využíváme vzorec: 

         𝑣𝑐 =
𝜋∙𝐷 ∙𝑛

1000
 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1],                                                (3.1) 

kde:  

𝑣𝑐 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] – je řezná rychlost, 

𝐷 [mm] – průměr řezné části, 

𝑛 [min-1] – otáčky nástroje. 

Výpočet řezné rychlosti ukážeme pouze pro nástroj T1-FREZA D40 TIZIT R0.4 

𝑣𝑐 =
𝜋∙40 ∙12000

1000
= 1507,96 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1   

Řezné rychlosti pro ostatní nástroje jsou vypočítány stejným vzorcem a zaneseny do tabulek 

nástrojových listů. 
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NÁZEV 

1380 
D2557235220600M_MCFV 

Stroj MCFV1060_HSK 

 
 

Typ 

projektu 
Frézování 

Procesor M3_H530_MCFV1060-HSK_FRE 

Vytvořil Jan Pavliš 

Jednotky mm 

Adaptér 

nástroje 
HSK80 

Obráběný 

materiál 
3.4364 T795 

Polotovar X:50 Y:172.6 Z:60.376 

Operace 5/6 

Přípravek 20941_1; 20941_2; 20941_3 
   

    

    

    

    

    

    

Verze SC SolidCAM2015 SP3 HF3 

SWx Model 
D:\PROJEKTY\351_AIRCRAFT_PHILIPP\D2557235220600M\D255723522060

0M.SLDPRT 

Adresář 
D:\PROJEKTY\351_AIRCRAFT_PHILIPP\D2557235220600M\D255723522060

0M_MCFV.prt 
Poznámka   

                          Celkový 

čas: 
0:00:41 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Pavliš Obrábění hliníkových slitin VUT FSI-UST 

 

23 

 

T1-MCFV1060-HSK-

1B 
Popis nástroje: FREZA D40 TIZIT R0.4 

 

 

 

 

D = 40 mm R = 0.4 mm 

Počet zubů: 

4 

Ds(AD) = 40 mm A = 0 °  

Lv(OHL) =  

40 mm 

n = 12000 𝑜𝑡 ·
𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:06 s 

Lodl(SL) = 20 mm 

v = 1507,96 𝑚 ·
𝑚𝑖𝑛−1 

 
Lb(CL) = 20 mm 

 

 

T2-MCFV1060-HSK-

1A 

Popis nástroje: FREZA DO PLNA PRO M5 GF432801.0050 

EMUGE; LV=20 

 

 

 

 

D = 4 mm n=14000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Počet zubů: 

2 

Ds(AD) = 6 mm v =175,9 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL)=15 mm 
 

Řezný čas: 

0:00:06 s 

Lodl(SL)=9,65mm 
  

Lb(CL)=9,65 mm 
 

 

T3-MCFV1060-HSK-

1A 
Popis nástroje: VRTAK D5.40 A6489DPP; LV=30 

  

D= 5,4 mm n=12000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Počet zubů: 

1 

Ds(AD)=6 mm v =753,6 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL)=30 mm 
 

Řezný čas: 

0:00:08 s 

Lodl(SL)=30 mm 
  

Lb(CL)=25 mm   
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T4-MCFV1060-HSK-

1A 
Popis nástroje: VYVRTAVACI TYC D5.6H7; PICCO 4-10 

 

 

  

 

 

D= 5,6 mm R=0 mm 

Počet zubů: 

1 

Lv(OHL)=20 mm n =4000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1 
 

Lodl(SL)=20 mm v =70,4 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:23 

Lb(CL)=2 mm 
 

 

3.4 Vertikální centrum PICOMAX 95 

Na vertikálním centru PICOMAX 95 probíhá výroba dílu na hotovo. Využíváno je zde především 

frézování a vrtání.  

NÁZEV 

3150 
D2557235220600M_MCFV 

Stroj PICOMAX P95 

 
 

Typ projektu Frézování 

Postprocesor M5_H530_FEHLMANN_P95M_FRENTECH 

Vytvořil Jan Pavliš 

Jednotky mm 

Adaptér nástroje HSK63 

Obráběný materiál 3.4364 T795 

Polotovar X:50 Y:172.6 Z:60.376 

Operace 56/58 

Přípravek 20990_1-3; 21000_1-2; 

   

    

    

    

    

    

Verze SC SolidCAM2015 SP3 HF3 

SWx Model D:\PROJEKTY\351_AIRCRAFT_PHILIPP\D2557235220600M\D2557235220600M.SLDPRT 

Adresář D:\PROJEKTY\351_AIRCRAFT_PHILIPP\D2557235220600M\D2557235220600M_P95.prt 

Poznámka   

                          Celkový 
čas: 

0:14:37 
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T1-

SpindleP95M-1B 
Popis nástroje: FREZA D40 TIZIT R0.4 

 

 

 

 

 

D = 40 mm R = 0.4 mm Počet zubů: 4 

Ds(AD) = 40 mm A = 0 °  

Lv(OHL) = 40 mm n = 12000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:06 

Lodl(SL) = 20 mm v = 753,6 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 
 

Lb(CL) = 20 mm 
 

 

T2-

SpindleP95M-

1A 

Popis nástroje: FREZA DO PLNA PRO M5 GF432801.0050 EMUGE; 

LV=20 

 

 

 

 

 

D = 4 mm n = 12000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1 Počet zubů: 2 

Ds(AD) = 6 mm v= 175,92 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 15 mm 
 

Řezný čas: 

0:00:10 

Lodl(SL) = 9,65 mm 
  

Lb(CL) = 9,65 mm 
  

  

T3-

SpindleP95M-

1A 

Popis nástroje: VRTAK D5.40 A6489DPP; LV=30 

 

 

 

 

D = 5,4 mm n = 12000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1 Počet zubů: 1 

Ds(AD) = 6 mm v = 753,6 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 30 mm 
 

Řezný čas: 

0:00:14 

Lodl(SL) = 30 mm 
  

Lb(CL) = 25 mm 
  

  

T4-MCFV1060-

HSK-1A 
Popis nástroje: VYVRTAVACI TYC D5.6H7; PICCO 4-10 

 

 

  

 

 

D = 5,6 mm R = 0 mm Počet zubů: 1 

Ds(AD) = 5 mm A = 10 °  

Lv(OHL) = 20 mm n = 12000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:28 

Lodl(SL) = 20 mm v = 70,4 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 
 

Lb(CL) = 2 mm 
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T5-

SpindleP95M-1B 

Popis nástroje: FREZA D12 F3AA1200AWL45R050; LV=40; 

LODL=36; T1200 

 

 

 

 

 

D = 12 mm R = 0.5 mm 
Počet zubů: 3 

Ds(AD) = 11,5 mm n =11000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 40 mm v =753,6 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:05:05  

Lodl(SL) = 24 mm 
  

Lb(CL) = 18 mm 
 

 

T6-

SpindleP95M-

1A 

Popis nástroje: VRTAK D6.0 A3285 TFL; LV=30 

 

 

 

 

 

D = 6 mm A = 140 ° Počet zubů: 1 

Ds(AD) = 6 mm n = 5305 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 30 mm v = 100 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:13 

Lodl(SL) = 30 mm 
  

Lb(CL) = 25 mm 
 

 

T7-

SpindleP95M-

1A 

Popis nástroje: VRTAK D5.40 A6489DPP; LV=30 

 

 

 

 

 

D = 5,4 mm A=140 ° Počet zubů: 1 

Ds(AD) = 5,4 mm n=1000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) =90 mm v = 16,96 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:11 

Lodl(SL) =  90 mm 
  

Lb(CL) = 85 mm 
 

 

T8-MCFV1060-

HSK-1A 
Popis nástroje: VRTAK D8.5 R840.0850.50.A1A1220; LV=45; LB=40 

 

 

  

 

 

D = 8,5 mm A = 130 ° Počet zubů: 1 

Ds(AD) = 10 mm n =3745 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 45 mm v = 100 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:15 

Lodl(SL) = 40 mm 
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T9-

SpindleP95M-1B 

Popis nástroje: FREZA D12 F3AA1200AWL45R200; LV=36; 

LODL=36; T1200 

 

 

 

 

 

D = 12 mm R = 2 mm Počet zubů: 3 

Ds(AD) = 11,5 mm n =11000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 36 mm v= 414,68 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:31 

Lodl(SL) = 24 mm 
  

Lb(CL) = 18 mm 
 

 

T10-

SpindleP95M-

1A 

Popis nástroje: FREZA D8 53 545 08020; LV=25; LODL=25; T0800 

 

 

 

 

D = 8 mm R = 2 mm Počet zubů: 3 

Ds(AD) = 8 mm n =11000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL)= 25 mm v= 276,45 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:24 

Lodl(SL) = 25 mm 
  

Lb(CL) = 25 mm 
 

 

T11-

SpindleP95M-

1A 

Popis nástroje: FREZA D10.0 F3AA1000AWL45R200K60; LV=45; 

LODL=44; ER16 PRODL. MAX D=28 

 

 

 

 

 

D = 10 mm R = 2 mm  

Ds(AD) = 10 mm n =11000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 45 mm v= 345,57 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:59 

Lodl(SL) = 44 mm 
  

Lb(CL) = 44 mm   

T12-

MCFV1060-

HSK-1A 

Popis nástroje: VRTAK D9.8 B978A09800 KC7315; LV=70; LB=65; 

T1000 

 

 

  

 

 

D = 9,8 mm A = 130 ° Počet zubů: 3 

Ds(AD) = 10 mm n = 3183 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 70 mm v = 98 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:27 

Lodl(SL) = 65 mm 
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T13-

SpindleP95M-1B 

Popis nástroje: KUZELOVA FREZA D4.0 (D12) SECO HK-150-040; 

LV=30; T1200;  

 

 

 

 

 

D = 12 mm 

 

A = 15 ° 

 

Ds(AD) = 12 mm Cone = 14,92 mm  

Lv(OHL) = 30 mm n =12000 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:50 

Lodl(SL) = 30 mm v = 452,4 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 
 

Lb(CL) = 15 mm 
 

 

T14-SpindleP95- Popis nástroje: NAVRTAVAK D12 HSS 100st č.13032; LV=45; ER25 

 

 

 

 

 

D = 12 mm A = 100 ° Počet zubů: 1 

Ds(AD) = 12 mm n = 2122 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 45 mm v = 80 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:14 

Lodl(SL) = 30 mm 
  

Lb(CL) =5,035 mm 
 

 

T15-

SpindleP95M- 
Popis nástroje: VRTAK D5.6  HAM FINAL; LV=30; ER16, MAX. D28 

 

 

 

 

 

D = 5,6 mm A = 140 ° Počet zubů: 1 

Ds(AD) = 5,6 mm n = 5305 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 30 mm v = 93,33 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:18 

Lodl(SL) = 30 mm 
  

Lb(CL) = 25 mm   

T16-Spindle-

HSK-1A 
Popis nástroje: VRTAK D1.80 A6488TML; L=18 

 

 

  

 

 

D = 1,8 mm A=130 °  

Ds(AD) = 3 mm n=3745 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 18 mm v = 21,18 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:16 

Lodl(SL) = 18 mm 
  

Lb(CL) = 18 mm 
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T17-

SpindleP95M-1B 
Popis nástroje: VRTAK D3.20 A6585 TFT; L=50; 

 

 

 

 

 

D = 3,2 mm A = 130 °  

Ds(AD) = 6 mm n = 4456 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 50 mm v = 44,8 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:15 

Lodl(SL) = 50 mm 
  

Lb(CL) = 50 mm 
 

 

T18-

SpindleP95M-

1A 

Popis nástroje: VYSTRUZNIK D10.04 WNT 40 430 10040; LV=75 

 

 

 

 

D = 10,04 mm n = 634 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Ds(AD) = 10 mm v = 20 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 75 mm 
 

Řezný čas: 

0:00:13 

Ch L = 2 mm 
  

Lb(CL) = 25 mm 
 

 

T19-

SpindleP95M 

Popis nástroje: VRTAK D5.80 B052A05800CPG KC7325; LV=30; 

T0600 

 

 

 

 

 

D = 5,8 mm A = 140 °  

Ds(AD) = 6 mm n = 5305 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 30 mm v = 96,67 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 

Řezný čas: 

0:00:08 

Lodl(SL) = 30 mm 
  

Lb(CL) = 25 mm 
 

 

T20-

MCFV1060-

HSK-1A 

Popis nástroje: VYSTRUZNIK D6.03 DIN 212 WNR-N7; 

LV=LODL=75 

 

 

  

 

 

D = 6,03 mm n = 1056 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Ds(AD) = 5,8 mm v = 20 𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1  

Lv(OHL) = 75 mm 
 

Řezný čas: 

0:00:52 

Ch L = 1 mm 
  

Lb(CL) = 28 mm 
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4. Ekonomické vyhodnocení 

4.1 Výpočet strojního času 

Výpočet strojního času provádíme na základě vypracovaného technologického postupu. Celkový 

strojní čas tcelk vypočítáme jako součet časů všech operací. Jednotlivé operace pak závisí na 

několika faktorech [11]: 

• řezné rychlosti, 

• druh obráběného materiálu, 

• technologické požadavky. 

Dle následujícího vztahu pak dostáváme čas pro výrobu jednoho dílu: 

𝑡𝐴 = 𝑡𝐴𝑆 + 𝑡𝑁 + 𝑡𝐴𝑉 [𝑚𝑖𝑛],                            (4.1) 

       𝑡𝑐𝑒𝑙𝑘 =
𝑡𝐴

60
 [ℎ𝑜𝑑].                                                   (4.2) 

kde:  

𝑡𝐴 [min] – je celkový strojní čas výroby jednoho kusu, 

𝑡𝑐𝑒𝑙𝑘 [hod] – je celkový čas výroby přepočten na hodiny, 

𝑡𝐴𝑆 [min] – je jednotkový strojní čas, 

𝑡𝑁 [min] – je čas na výměnu nástroje, 

𝑡𝐴𝑉 [min] – je jednotkový vedlejší čas. 

Pro námi vyráběnou součást dosáhneme celkového strojního času sečtením časů ze všech 

výrobních operací na jednotlivých strojích. 

4.2.Výpočet strojního času pro pásovou pilu FORTE SBA 361 

U určování výrobního času pro jeden díl jsou důležité všechny operace, proto musíme započítat i 

přípravu materiálu. Ta se dělá na zmiňované pásové pile, kde nemusíme počítat s výměnou 

nástroje. Pila je automatická, proto i jednotkový vedlejší čas, do kterého počítáme výměnu 

surového materiálu, výpočet velmi neovlivní. Čas pro výměnu materiálu je totiž rozpočítán mezi 

všechny přířezy, které pila udělala.  

𝑡𝐴𝑆1
= 0,3 𝑚𝑖𝑛  

𝑡𝑁 = 0 𝑚𝑖𝑛 

𝑡𝐴𝑉 = 0,05 𝑚𝑖𝑛 

𝑡𝐴1
= 0,3 + 0 + 0,05 = 0,35 𝑚𝑖𝑛 

Celá operace řezání materiálu na jeden kus trvá 0,35 min. 

4.3 Výpočet strojního času pro MCFV 1060 

Pro výpočet strojního času použijeme údaje z nástrojového listu. U každého nástroje máme uveden 

čas, který je využit na obrobení materiálu.  

                                               𝑡𝐴𝑆2
= ∑ 𝑡𝑇1 + 𝑡𝑇2 … + 𝑡𝑇𝑛  [𝑚𝑖𝑛],                                               (4.3)             
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kde:  

 𝑡𝐴𝑆2
 [min]- je jednotkový strojní čas pro stroj MCFV 1060 

𝑡𝑇1 [min]- je čas obrábění nástroje T1,  

Pro stroj MCFV 1060 vychází strojní čas pak: 

 

𝑡𝐴𝑆2
= ∑ 0,1 + 0,1 + 0,134 + 0,384 [𝑚𝑖𝑛], 

𝑡𝐴𝑆1
= 0,718 𝑚𝑖𝑛 

Výměna nástrojů probíhá na obráběcím centru automaticky dle programu. Po dokončení práce 

jednoho nástroje probíhá automaticky výměna na nástroj další. Průměrná hodnota výměny nástrojů 

je pak: 

𝑡𝑁 = 0,1 𝑚𝑖𝑛 

Jednotkový vedlejší čas je brán pro výměnu jednotlivých výrobků a jejich upnutí do přípravků. 

Zde je počítán čas jen pro výměnu, neboť upínat díl do přípravku může operátor stroje v čase 

obrábění. 

𝑡𝐴𝑉 = 0,5 𝑚𝑖𝑛 

Celkový jednotkový strojní čas na MCFV 1060 je potom 

𝑡𝐴2
= 0,718 + 0,1 + 0,5 = 1,318 𝑚𝑖𝑛 

4.4 Výpočet strojního času pro PICOMAX® 95 

I pro tento stroj je čas obrábění vypočítán v nástrojových listech. Čas bude delší kvůli většímu 

počtu použitých nástrojů a kvůli výrobě dílu na hotovo. 

𝑡𝐴𝑆3
= ∑ 𝑡𝑇1 + 𝑡𝑇2 … + 𝑡𝑇𝑛  [𝑚𝑖𝑛], 

kde:  

 𝑡𝐴𝑆3
 [min]- je jednotkový strojní čas pro stroj PICOMAX® 95 

𝑡𝑇1 [min]- je čas obrábění nástroje T1,  

Pro stroj PICOMAX 95® vychází strojní čas pak: 

 

𝑡𝐴𝑆3
= 0,1 + 0,167 + 0,23 + 0,47 + 5,08 + 0,22 + 0,18 + 0,25 + 0,52 + 0,4 + 0,9 + 0,45

+ 0,83 + 0,23 + 0,3 + 0,27 + 0,25 + 0,22 + 0,13 + 0,87 = 12,15 𝑚𝑖𝑛 

 

I na tomto centru probíhá výměna nástrojů automaticky. Ovšem kvůli většímu zásobníku nástrojů 

je čas pro výměnu podstatně delší. Průměrná hodnota pro výměnu nástroje je  

𝑡𝑁 = 0,14 𝑚𝑖𝑛 
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Do jednotkového vedlejšího času je pak započítána výměna dílů na stroji. Vzhledem k delší době 

obrábění je možné díl upnout do přípravku v průběhu obrábění.  

𝑡𝐴𝑉 = 0,3𝑚𝑖𝑛 

Celkový jednotkový strojní čas na PICOMAX 95® je: 

𝑡𝐴3
= 12,15 + 0,14 + 0,3 = 12,59 𝑚𝑖𝑛 

 

4.5 Zámečnická práce 

Vzhledem k náročnosti dílu na odjehlovací operaci je potřeba do jednotkového strojního času 

započítat i zámečnickou operaci. Pro výpočet času nebudeme používat vzorec, ale pouze reálnou 

hodnotu času odjehlení.  

Průměrná hodnota času odjehlení u zkušeného zámečníka se pohybuje okolo 15 min. U této 

operace byl vyzkoušen i omílací proces, ale výsledky po změření na kontrole nebyly dostačující a 

díly museli být 100 % kontrolovány. 

𝑡𝐴4
= 15 𝑚𝑖𝑛 

4.6 Celkový strojní čas 

Pro výpočet celkového času je potřeba sečíst jednotlivé časy strojů. K tomu použijeme vzorec: 

                                                            𝑡𝐴 = 𝑡𝐴1
+ 𝑡𝐴2

+ 𝑡𝐴3
+ 𝑡𝐴4

                                             (4.4) 

Po dosazení: 

𝑡𝐴 = 0,35 + 1,32 + 12,59 + 15 = 29,26 𝑚𝑖𝑛 

𝑡𝑐𝑒𝑙𝑘 =
29,26

60
= 0,488 ℎ𝑜𝑑 

 

Celkový čas pro výrobu jednoho dílu YZ-RIGEL je 0,488 hodin.   
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5. Diskuze 

V práci jsou popsány fyzikální a chemické vlastnosti hliníku a jeho slitin. Jsou zde jmenovány 

jednotlivé přednosti, ale také nevýhody používání odlišných materiálů. Díl je vyroben ze slitiny 

hliníku 7075T795, kterou si určil sám zákazník. Materiál je dodáván v profilu.   

V další části byl popsán strojový park firmy Frentech Aerospace s.r.o. Tato firma disponuje řadou 

konvenčních strojů, ale také CNC obráběcími centry. V práci jsou popsány CNC stroje, které dále 

využíváme na výrobu dílu YZ-RIGEL. U dílu je použito několika různých mechanických obrábění 

jako frézování, vrtání či dokončovací odjehlování. V rámci časové úspory je díl vyráběn na dvou 

CNC centrech, a to MCFV 1060 a PICOMAX® 95. V rámci úspory času by bylo vhodné tento 

dál vyrábět na stroji PICOMAX® 95. Vzhledem k vytíženosti stroje je tento postup nemožné 

realizovat. 

Po obrobení je potřeba finálně upravit výrobek odjehlením. Pro dokončovací operaci je nutné 

zvolit mezi omílacím a manuálním postupem. Vzhledem k úspoře času byl vybrán manuální 

postup, protože byly díly nedostatečně odjehleny a vyžadovaly stoprocentní kontrolu na každý kus. 

Zkvalitnění této procedury by vedlo ke značnému urychlení výroby součásti. 

V praktické části byl vytvořen technologický postup pro díl YZ-RIGEL a pro jednotlivé operace 

byly vybrány nástroje. Ty jsou zavedeny do nástrojových listů. Ke snížení výrobního času by byla 

vhodná nástrojová optimalizace.  

Na závěr práce jsou vypočítány strojní časy jednotlivých operací. Díky nim je vypočítán celkový 

čas potřebný pro výrobu jednoho dílu. Tento čas můžeme zlepšit hned několika způsoby. Lepší 

volbou nástrojů nebo výrobou dílů na jednom stroji. Zlepšení omílacího procesu by urychlilo 

dokončovací operaci a tím by se zrychlil výrobní čas na jeden kus. 
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Závěr 

Byla popsána rozdílnost hliníkových slitin v leteckém průmyslu a jejich výhody a nevýhody 

používání v praxi. 

Dále jsme zmapovali strojní vybavení firmy Frentech Aerospace s.r.o. a u konkrétních strojů 

MCFV 1060 a PICOMAX® 95 byly popsány jejich technické parametry.  

V praktické části byl vytvořen pracovní postup pro komponentu do letadla YZ-RIGEL. Postup je 

vytvořen od příchodu materiálu do firmy až po jeho odeslání zákazníkovi. Na CNC obráběcích 

centrech, která jsou pro výrobu dílu využita, byl vytvořen nástrojový list. V listu jsou zapsány 

technické parametry jednotlivých nástrojů a jejich čas obrábění. Pro každý nástroj je vypočítána 

jeho řezná rychlost a zanesena do nástrojového listu. 

V poslední části práce byly vypočítány časy pro jednotlivé operace a tím určen čas potřebný pro 

výrobu jednoho dílu ze slitiny hliníku 7075T795. Na základě vypočítaných časů jsou pak navržena 

zlepšení, která by mohla výrobu dílu urychlit. 

Tento navržený technologický postup včetně nástrojů byl použit v praxi a díl YZ-RIGEL byl 

vyroben. 
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Seznam zkratek a symbolů 

Veličina Základní jednotka Význam 

CNC  Computer Numerical Control 

HSC  High speed cutting 

   

ρ [𝑘𝑔 · 𝑚−3] hustota 

T [K] teplota 

X [m] délka 

Y [m] délka 

Z [m] délka 

n [𝑠−1] otáčky 

P [W] příkon 

m [kg] hmotnost 

σ [𝑁 · 𝑚−2] pevnost 

𝑣𝑐 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] řezná rychlost 

D [m] délka 

Ds [m] délka 

Lv [m] délka 

Lodl [m] délka 

Lb [m] délka 

R [m] poloměr 

A [°] úhel 

tA [s] celkový strojní čas jednoho kusu 

tAS [s] jednotkový strojní čas 

tN [s] čas na výměnu nástroje 

tAV [s] jednotkový vedlejší čas 

tCELK [s] celkový čas výroby 
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