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ABSTRAKT 

Cíl závěrečné práce je zaměřen na návrh nového technologického postupu nosiče čepele 

pro využití ve vlastní výrobě. V současné době je nosič vyráběn německou firmou B.Maier 

Zerkleinerungstechnik GmbH. Práce se skládá z několika částí.  První část se zabývá 

samotnou součástí, její funkcí a důležitostí, též její funkcí v sestavě a celém stroji. V další 

části je vytvořen samotný technologický postup výroby nosiče čepele. Dále je navržen strojní 

park včetně potřebných nástrojů. V samostatné kapitole je ekonomické zhodnocení 

navrhovaného řešení ve dvou různých variantách, následné zhodnocení a návrh na realizaci. 

Klíčová slova 

Nosič čepele, technologický postup, MRZ, CNC obráběcí centrum, návratnost 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the thesis is focused on the proposal of a new technological procedure of the 

blade carrier for use in its own production. Currently, the carrier is manufactured by the 

German company B.Maier Zerkleinerungstechnik GmbH. The work includes several parts. 

The first part deals with the component itself, its function and importance, as well as its 

function in the assembly and the whole machine. In the next part the technological procedure 

of the blade carrier production is created. Fleet of machines including the necessary tools is 

also designed. In a separate chapter there is an economic evaluation of the proposed solution 

in two different variants, a subsequent evaluation and a proposal for implementation. 
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ÚVOD 

Současný svět má stále tendenci se vylepšovat, rozvíjet se a uzpůsobovat se nejrůznějším 

podmínkám a to ve všech oblastech života. Člověk jako hlavní iniciátor tohoto dění tímto 

usnadňuje žití nejen sobě, ale i svému okolí, zvířatům v zemědělství nebo přírodě ke své 

vlastní regeneraci. 

Tento progres neminul ani oblast strojírenství. V oblasti vývoje materiálů v průběhu 

historie byl učiněn významný posun a to z důvodu zlepšení mechanických (pevnost, pružnost, 

tvrdost,…), fyzikálních (teplota tání, vodivost tepla a elektrického proudu, magnetismus, …), 

technologických (tvárnost, svařitelnost, slévatelnost, obrobitelnost, odolnost proti 

opotřebení,…) a chemických vlastností (krystalická mřížka, působení vlhkosti, kyselin, plynů 

a jiných vlivů, …). Proto se začaly využívat nejen čisté kovy, ale i jejich slitiny. Zároveň se 

spustila výroba kompozitů, aby spojením dvou a více materiálů s rozdílnými vlastnostmi 

vznikla nová substance, která obsahuje zcela unikátní kombinaci vlastností např.: železobeton, 

prefen (sklo a pryskyřice), WPC kompozit (dřevo a plast) a další.  

V oblasti přírodních materiálů bylo potřeba také uskutečnit inovace, protože např. dřevo, 

díky své vláknité struktuře, má v různých směrech výrazně odlišné vlastnosti. Proto se začaly 

vyrábět vrstvené kompozitní materiály, které tuto hlavní nevýhodu dřeva výrazně snižují. 

Společnost B. Maier Zerkleinerungstechnik GmbH (dále jen Maier) navrhuje, vyrábí 

a nabízí stroje na zpracování dřeva v průmyslu. Patří zde výroba OSB a dalších typů desek, 

zařízení na peletizaci a na výrobu biomasy, technologie třísek (štěpení, sušení, …) včetně 

dopravních a čistících technologií a servis všech svých strojů účastnících se dílčích procesů 

(seřizování, broušení, čištění atd.) (obr. 1). Společnost Maier je od roku 2009 členem skupiny 

Dieffenbacher Group a má zodpovědnost za celkové zpracování materiálů se zaměřením 

na technologii redukující velikost. Část výroby společnosti Maier se přesunula do České 

republiky do společnosti Dieffenbacher CZ hydraulické lisy, s.r.o. (dále jen Dieffenbacher-

cz), která je také dceřinou společností skupiny Dieffenbacher Group. 

 

Obr. 1 Příklady činnosti společnosti Maier [1]: 1 – válcový dopravník surového dřeva,  

2 – drtič štěpek, 3 – technologický park na zpracování surového dřeva, 4 – štěpky,  

5 – třísky na OSB desky. 
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1 MRZ MESSERRINGZERSPANER 

MRZ Messeringzerspaner (dále jen MRZ) patří do skupiny štípacích strojů na řezání 

dřeva (obr. 2). Skládá se z násypky (1), podavače (2), přívodu vzduchu (3), rotoru (4), 

nožového prstence (5), motoru (6) a dalších částí [2, 3]. 

 

Obr. 2 Schéma stroje MRZ - podle [3]. 

1.1 Princip MRZ 

Princip MRZ (obr. 3) – do násypky v horní části stroje jsou nasypány dřevěné štěpky. 

Vlivem tvorby, skladování a převážení dřevěných štěpek se současně se štěpkami dostávají 

do stroje i nečistoty různých druhů. V první části je umístěn vibrační dopravník, který 

postupně posouvá štěpky dále do stroje, zároveň jím však propadají drobné kamínky, písek 

a další menší nečistoty. Na dopravník je shora přiváděn vzduch, což podporuje propadávání 

drobných nečistot. Štěpky a větší nečistoty přepadávají přes válec, který je umístěn na konci 

dopravníku a ve kterém jsou uloženy permanentní magnety. Postupným otáčením tohoto 

válce jsou odebrány případné části feromagnetických kovů a dalším pootočením jsou tyto 

části setřeny a odvedeny mimo prostor se štěpkami. V hlavním prostoru jsou tedy již jen 

štěpky, neferomagnetické kovy a větší kamínky. Všechny tyto substance padají vlivem 

gravitace směrem dolů. Ve spodní části je umístěn další přívod vzduchu, který lehčí štěpky 

odfoukne do pracovního prostoru, za to větší a především těžší nečistoty vypadnou ze stroje 

ven. Některé středně velké nečistoty mohou být vzduchem odneseny taky, proto je ve stroji 

ještě umístěné válcové zakřivení. Tyto středně velké nečistoty díky své vyšší hustotě a malé 

velikosti projdou celým zakřivením a jsou vymrštěny pryč ze stroje. Dřevěné štěpky pro svou 

nižší hustotu, větší velikost a svůj tvar ztratí patřičnou kinetickou energii, proto svou cestu 

po válcovém zakřivení nedokončí a vlivem gravitace spadnou do oblasti rotoru. Vlivem 

odstředivé síly a přiváděného vzduchu jsou štěpky tlačeny na vnitřní obvod nožového 

prstence, který je statický. Motorem poháněný točící se rotor pak svými lopatkami tlačí 

na štěpky a ty se postupně řežou o jednotlivé nože umístěné po obvodu prstence. Vzniklé 

třísky jsou z vnějšího prostoru prstence odvedeny opět vzduchem ze stroje ven [3]. 
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Obr. 3 Filtrační systém stroje MRZ - podle [3]. 

 

1.2 Vlastnosti a parametry stroje MRZ 

Stroj MRZ je využíván v deskovém, peletovacím a briketovacím průmyslu. Hlavní 

výhodou je tvorba uniformních vysoce kvalitních třísek s nastavitelnou tloušťkou. Je též 

možné použít speciální nožový prstenec na dělení měkkého dřeva. Pro zákazníky je lákavým 

benefitem též ochrana základních součástí stroje proti opotřebení a jejich snadná výměna. 

Ve stroji je též integrovaný systém na čištění od třísek. Rotor je dostupný ve dvou verzích [3]: 

a) s pevnými noži, 

b) s nastavitelnými noži. 

MRZ je vyráběn ve čtyřech variantách (MRZ 1200, MRZ 1400, MRZ 1500, MRZ 1600), 

které se liší průměrem nožového prstence, jeho šířkou a tím i počtem podsestav umístěných 

na obvodu prstence. Parametry nejčastěji používaného stroje jsou [3]: 

 průměr prstence: 1500 mm, 

 počet nožových podsestav: 64 ks, 

 šířka nože: 549 mm, 

 počet čepelí na rotoru: 23 ks, 

 hlavní pohon o výkonu: 315/455 kW, 

 kapacita: 7–15 t/h (s ohledem na tloušťku třísek cca. 0,5–0,8 mm v závislosti 

na vstupním materiálu, 

 objem vzduchu potřebný pro chod stroje: 11–14 m
3
/h, 

 základní rozměry stroje: 2,5 x 1,7 x 2,4 m (včetně řemenice klínového řemene 

na straně stroje bez přídavných jednotek), 

 rozměry celého stroje: 3,3 x 4,5 x 3,7 m, 

 hmotnost: 9 t (včetně řemenice klínového řemene na straně stroje bez přídavných 

jednotek). 
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1.3 Součásti stroje MRZ 

Stroj MRZ se skládá z několika nejdůležitějších částí, které jsou blíže popsány 

v následujících bodech kapitoly (obr. 4). 

 

Obr. 4 Základní součásti stroje MRZ podle [12 - 0:39 min]. 

1.3.1 Nožový prstenec 

Nejdůležitější částí celého stroje je nožový prstenec (obr. 5) pro řezání štěpků. Samotný 

nožový prstenec je složen z menších za sebou se po obvodu opakujících podsestav (obr. 5 

vpravo). Každá podsestava obsahuje nůž, který je obrácen břitem dovnitř prstence a je 

skloněn směrem k radiálnímu směru. Nožový prstenec je uzavřen rotorem, který je umístěn 

koaxiálně vůči prstenci [3].  

 

Obr. 5 Nožový prstenec – vlevo foto, vpravo schéma – podle přílohy 6. 
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Tento prstenec je staticky uložená součást, která je přesně centrována vůči rotoru. Počet 

nožů po obvodu je odvozen od průměru prstence. V celkové sestavě stroje je v těsné blízkosti 

nožového prstence též vypouštěcí kanál, který snižuje obsah jemných materiálů a současně 

snižuje spotřebu energie a zvyšuje kvalitu třísek, potažmo desek. Pro měkké dřevo je možné 

použít speciální prstenec. Výměna prstenců je usnadněna díky integrovanému ramenovému 

jeřábu (obr. 7) a přidruženému přepravnímu vozíku (obr. 6), který dopraví prstenec na místo 

čištění a broušení [4].  

Většina firem si nechává vyrábět k jednomu stroji MRZ alespoň dva nožové prstence a to 

z důvodu nepřetržité výroby třísek i při vícesměnném provozu. Jiné firmy naopak používají 

pouze jeden nebo i tři a více nožový prstenců, ale výskyt těchto poptávek není tak častý. 

a) Čištění nožového prstence:  

Provádí se na stroji MRM (obr. 8), který je speciálně vyroben pro čištění 

nožových prstenců. Je plně automatizovaný a řízený systémem PLC. Čištění v MRM 

je ekonomické a zároveň ekologické. Součástí čistícího stroje je zařízení umožňující 

přemisťování a otáčení prstence. Čištění probíhá za pomoci vysokotlakých trysek 

v uzavřené kabině, která tímto zajišťuje čistý provoz. Po samotném čištění je prstenec 

vysušen integrovaným sušícím systémem. Díky MRM je údržba prstenců snadná, 

bezpečná a rychlá. Vyrábí se ve třech velikostech, které jsou odvozeny od rozměru 

nožového prstence. Čas na čištění, nejběžnějšího z nich MRZ 1500, se pohybuje mezi 

20 až 30 minutami. Toto rozmezí je závislé na druhu čistícího programu a stupni 

znečištění prstence [3]. 

Obr. 7 Integrovaný ramenový jeřáb. Obr. 6 Přepravní vozík. 
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               Obr. 8 Čistící stroj MRM [6]. 

b) Broušení nožového prstence: 

Pomocí automatického brousícího systému nožových prstenců MSA (obr. 9), který 

je řízen systémem PLC, je možné přesně přebrušovat a seřizovat čepele na všech 

běžných typech nožových prstenců. Úhel nože může být přebroušen od 35° do 42°. 

Doba broušení pro nejběžnější rozměr prstence (MRZ 1500) se pohybuje  

mezi 60 a 65 minutami a to kvůli brousící hlavě s více brousícími kotouči s vysokou 

životností. Úběr čepele při jednom broušení bývá 0,5 mm. Proces broušení je 

ekologicky šetrný díky systému čištění emulzí. Každý procesní krok, rychlost broušení 

nebo velikost úběru ostří je individuálně nastavitelná na dotykovém panelu. MSA si 

vede záznam dat o životním cyklu každého nožového prstence [3].  

 

Obr. 9 Brousící stroj MSA [7]. 
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1.3.2 Vysokorychlostní nožový prstenec 

Jinak též nazvaný rotor (obr. 10), je spojený s motorem a je to součást, která koná hlavní 

rotační pohyb. Součástí prstence je rotorový ložiskový systém, který umožňuje velmi vysoké 

otáčky rotoru, díky čemuž může dosáhnout rychlosti řezání až 100 m/s. Rotor je koaxiálně 

vložen do staticky uloženého nožového prstence. Středem rotoru jsou do pracovního prostoru 

přiváděny štěpky, které vlivem odstředivé síly jsou rozmístěny po obvodu nožového prstence. 

Lopatkami rotoru jsou štěpky tlačeny na čepele nožového prstence a tím vzniká rovnoměrná 

tříska, jejíž velikost lze nastavit velikostí mezery mezi rotorovým a nožovým prstencem. 

Šířka extra tenkých třísek se může pohybovat mezi 0,3 mm až 0,5 mm. Základní součásti 

rotoru jsou chráněny proti opotřebení a případně jsou snadno vyměnitelné. Lze je také brousit 

a čistit, ve stejných zařízeních jako nožový prstenec [3, 4]. 

 

Obr. 10 Rotor.  

1.3.3 Distributor štěpek 

Jedním z velkých problémů tohoto zařízení je nerovnoměrné rozdělení štěpek 

v odlupovací komoře a tím dochází k rozdílnému opotřebení čepelí na obou nožových 

prstencích, což zhoršuje podmínky řezání a snižuje kvalitu třísky. Proto se do odlupovací 

komory instaluje distributor štěpek (obr. 11). S pomocí distributoru lze zajistit optimální 

rozložení materiálu přes celou šířku nože a též přes celý obvod prstence. Předtím než byl 

distributor instalován, štěpky volně a často v nepravidelném množství padaly do odlupovací 

komory. Vlivem gravitační síly spadly vždy dolů a mohlo se stát, že byly nahromaděny pouze 

na jedné straně bubnu. Zavedením distributoru bylo zapříčiněno, že štěpky již volně nepadaly, 

ale byly nejdříve roztočeny a vlivem patřičné dostředivé síly byly rovnoměrně vyvrženy 

z distributoru [5].  

Instalováním distributoru štěpek byla získána lepší kvalita třísky, snížila se spotřeba 

energie, prodloužila se životnost opotřebovávaných dílů, zjednodušila se dodatečná výměna 

stávajících nožových prstenců a snadněji lze přizpůsobit podmínky procesu na základě 

různých vstupních materiálů [5]. 
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Obr. 11 Distributor štěpek – podle [12 vlevo - 0:24 min, vpravo - 0:15 min].  

1.3.4 Strojové pouzdro 

Plášť stroje (obr. 12) je vytvořen tak, aby plně těsnil prostory kolem nožového prstence. 

Má snadno vyměnitelné vnitřní obložení z korozivzdorné oceli. Jeho součástí je 

optimalizovaný systém vedení vzduchu pro lepší odvod třísek. Pouzdro zahrnuje též 

hydraulické tříbodové zařízení, které zajišťuje přímé vyjímání nožového prstence, aniž by byl 

nakloněn a tím by došlo k jeho poškození. 

 

Obr. 12 Strojové pouzdro před a po barvení. 
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1.4 Podsestava nožového prstence 

Podsestava nožového prstence (obr. 13) je složená ze čtyř základních součástí: 

1. nosiče čepele,  

2. podpěry,  

3. upínací desky  

4. čepele.  

Tyto čtyři nejpodstatnější součásti jsou mezi sebou spojeny ještě různými druhy šroubů 

a čepů. 

 

Obr. 13 Podsestava nožového prstence – podle přílohy 6. 

Těchto podsestav je na nejběžnějším nožovém prstenci 64 kusů a jsou po obvodu 

uspořádány, tak aby energetická náročnost procesu byla co nejnižší (12–20 kWh/t) [3]. 

1.4.1 Podpěra 

Součástí podpěry je několik důležitých funkčních prvků a ploch. Spodní strana podpěry 

tvoří uzavřený prostor bubnu, do kterého jsou štěpky transportovány. Dochází mezi nimi 

k přímému styku, proto je nutné, aby materiál podpěry měl zvýšenou odolnost proti otěru. 

V přední části podpěry dochází ke styku s čepelí. Čepel je opřena o podpěru a pozvolný 

úkos podpěry na přední hraně (obr. 13 – detail) umožňuje čepeli, aby byla mírně poddajná, 

kdyby došlo k přílišnému tlaku ze strany štěpek. V zadní části podpěry je zkosení hrany 

pod úhlem přibližně 45°, díky němuž je umožněn odchod třísky. Zároveň též určuje tloušťku 

třísky společně s čepelí předcházející podsestavy. 

Horní část je v přímém styku s nosičem čepele. Pro zajištění protipohybu v horizontálním 

směru je na podpěře vyfrézováno osazení (obr. 14), které přesně zapadá do drážky nosiče 

čepele. Společné pevné spojení je ve vertikálním směru zajištěno imbusovým šroubem 

velikosti M10. Osy šroubů sousedních podsestav jsou přibližně pod úhlem 5,6°. 
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Obr. 14 Podpěra. 

1.4.2 Nosič čepele 

Prvním prvkem v čele nosiče čepele je normalizovaný středící důlek DIN 332 – R3,15x7, 

ke kterému jsou vztahovány veškeré rozměrové kóty. V čele nosiče jsou také dvě závitové 

díry M12. Před závitovou částí děr je 11 mm hluboká vystružená díra, která zaručuje přesné 

uložení celé podsestavy na rám nožového prstence. Čelo nosiče (obr. 15) tedy slouží 

ke  spojení nosiče čepele, a celé podsestavy, s rámem nožového prstence. Toto spojení je 

zajištěno z každě strany dvěmi šestihrannými vodícími šrouby, které se spojí právě s těmito 

zavitovými děrami M12.  

 

Obr. 15 Čelo nosiče čepele. 

Na spodní straně nosiče čepele je oválná drážka (obr. 16), která zapadá do výčnělku 

podpěry a je s ní pevně spojena pěti imbusovými šrouby velikosti M10. 

 

Obr. 16 Nosič čepele – drážka. 

Šikmá plocha s úhlem sklonu 50° (obr. 17) je zároveň styčnou plochou se samotnou 

čepelí. Tyto dvě komponenty nemají mezi sebou přímý šroubový spoj. Kolmo na tuto 

sešikmenou plochu jsou dva druhy děr. V horní části sešikmené plochy je díra o průměru 

8 mm pro podpěrný čep (obr. 17). Výška jeho hlavy je o 0,2 mm větší než šířka čepele. 

Po přišroubování upínací desky je její horní část mírně nadzvednuta a tím její spodní část 
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vytváří větší tlak na konec čepele, která je díky tomuto tlaku pevněji ukotvena a má vyšší 

tuhost, při řezání třísek. Zároveň zajišťuje hladší pohyb čepele, při jejím posunování tím, že 

čepel nedře celou plochou o nosič a upínací desku, protože má zaručenou vůli, díky vyšší 

hlavě čepu. Pod děrami pro podpěrné čepy jsou umístěny díry pro vodící šrouby M12 

(obr. 17). Tyto díry jsou čtyři a v krajních polohách jsou do nich umístěny vodící šrouby 

s větším vodícím kroužkem, než v polohách děr blíže středu součásti. Použití rozdílných 

šroubů na kraji a ve středu součásti zapříčiní větší pružnost sevřené čepele. 

 

Obr. 17 Řez podsestavy nožového prstence pro bližší popis nosiče čepele – podle přílohy 6. 

1.4.3 Upínací deska 

Upínací deska (obr. 18) je v přímém kontaktu pouze s čepelí. Díky podpěrným distančním 

čepům je zajištěno bezpečné upnutí nože a volný průchod třísek. Ten je také podpořen tvarem 

upínací desky, která je v přední části značně zkosená. V horní části upínací desky jsou čtyři 

zahloubené díry, do kterých zapadá kuželová matice, která se našroubuje na vodící šrouby 

M12. Tím dojde k pevnému sevření nože. Na každé straně v horní části desky je vyfrézovaná 

drážka. Do každé je vložen jeden čtvercový šroub M6, který je přišroubován k čepeli. 

Povolením čtvercových šroubů a kuželových matic, lze docílit posunutí čepele [4]. 

 

Obr. 18 Upínací deska. 
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1.4.4 Čepel 

Čepel (obr. 19) je vyrobena z nástrojové oceli, která dosahuje tvrdosti mezi 55 HRC až 

57 HRC. Ostří čepele má úhel mezi 35° až 42°. V zadní části čepele jsou čtyři vodící drážky, 

díky kterým lze čepel po přebroušení posunout a tak nemusí být tak často měněna. Tloušťka 

třísky je volně nastavitelná výstupem nože. Přesné umístění nožů je zaručeno čtvercovými 

středicími šrouby, pro které jsou na každé straně čepele vytvořeny dvě díry. Nejdříve je šroub 

umístěn do díry blíže čepele, po větším opotřebení není možné čepel dále posunout kvůli 

drážce na upínací desce. Pro větší využití čepele byla proto vyvrtána i druhá díra, která tento 

problém zcela vyřešila. 

 

Obr. 19 Čepel. 
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2 KLASIFIKACE ROZTŘÍSKOVACÍCH STROJŮ 

Polotovarem pro vznik třískových desek buď jednovrstvých, nebo vícevrstvých je 

samotná tříska. Při výrobě vícevrstvých desek se užívají v jednotlivých vrstvách různé typy 

třísek. Středové vrstvy využívají třísky jehlicovitého typu. Tento druh třísek vyroben 

roztřískováním štěpek, které vznikly sekáním drobného kusového odpadu v prstencových 

jinak též věncových roztřískovačích. Tzv. lístkové třísky jsou určeny pro povrchové vrstvy 

třískových desek a jsou vyrobeny rotačním krájením nebo frézováním z kulatinového nebo 

průmyslově rovnaného dříví a to v délkách až 16 m. Po vysušení lístkových třísek dochází 

ještě k jejich domílání na tzv. mikrotřísku, která je konečným produktem pro tvorbu 

uzavřených a hladkých povrchových vrstev pro třívrstvé a vícevrstvé desky [8]. 

 

2.1 Třískování štěpek prstencovými roztřískovači 

Vznik tzv. dvoustupňové technologie výroby třísek byl způsoben nedostatkem dřevní 

suroviny, zvláště pak průmyslově rovnaného dřeva a tím vznikla nutnost zpracovávat jiné 

méně hodnotné lesní sortimenty a odpady. V první fázi jsou vyráběny štěpky z různých druhů 

odpadních dřevních surovin. Tyto štěpky se roztřískují na prstencových roztřískovačích 

na třísky [8]. 

Princip těchto strojů (obr. 20) spočívá v tom, že jsou štěpky tlačeny odstředivou silou 

a současně silou lopatek rotoru na ostří nožového prstence. Štěpky se dostávají k nožům 

prstence v různých polohách, proto nelze přesně určit model řezání. Tloušťka třísky je určena 

vysunutím nožů za vnitřní obvod prstence. Toto vysunutí však nesmí být větší než vnější 

obvod rotoru, protože by došlo ke kolizi mezi nožem a rotorem. Druhým faktorem 

ovlivňujícím tloušťku třísky je šířka štěrbiny mezi ostřím nože a hřbetovou hranou držáku 

nože [8].  

 

Obr. 20 Princip roztříškování nožovým prstencem [8]: 1 - rotor, 2 - nožový prstenec, 3 - držák 

protinože, 4 - protinůž, 5 - štěpka, 6 - nosič nože, 7 - tlačná lišta, 8 - čepel, 9 – tříska. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

22 ÚST FSI VUT v Brně 

Vyrobené jehlicovité třísky mají horší kvalitu než třísky vyrobené na jednostupňovém 

roztřískávání na válcových roztřískovačích. Dochází ke vzniku většího množství drobných 

třísek, které propadají sítem s velikostí ok 0,5 mm. Míra otupení čepelí, jakož i hran rotoru, 

má u tohoto druhu roztřískování větší vliv na tvorbu třísek než u frézovacích nebo diskových 

roztřískovačů. Je to zapříčiněno větším vlivem radiální složky řezné síly (obr. 21). Takto 

vyrobené třísky jsou vhodné pro středové vrstvy třískových desek [8]. 

 

Obr. 21 Působení řezné síly na prstencovém roztřískovači - podle [8]. 

 

2.2 Třískování frézami 

Proces řezání probíhá v tangenciálním nebo v tangenciálně-podélném modelu za pomoci 

řezání rotující nožové hlavy. Délka třísek je nejčastěji vymezena nařezávacími nožíky. 

Tloušťka třísky je nerovnoměrná, mění se po délce řezu nože, která opisuje tvar cykloidy. 

Maximální tloušťky dosahuje tříska při ψ = 90° (obr. 22 a). Střední tloušťka třísky je pak 

ovlivněna počtem čepelí na hlavě, jejími otáčkami a rychlostí posuvu materiálu směrem 

k hlavě. Způsoby posuvu materiálu i konstrukce nožových hlav jsou různé podle výrobce. 

Skutečná tloušťka třísky je ovlivňována mírou stlačení dřeva, mikrokřivostí otupené řezné 

hrany čepele a jeho následného vypružení. Tloušťka tříska se zmenšuje s přibývajícím 

otupením nožů a je také roztrhanější vzhledem k tangenciálně podélnému modelu řezání. 

Při nastavování nožů v hlavě je nutné tuto skutečnost respektovat [8].  

 

Obr. 22 Schéma tvorby třísky frézami: D - průměr frézy, H - výška vrstvy frézovaného 

materiálu, h - tloušťka třísky - podle [8]. 
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Frézovací roztřískovače jsou dvojího typu: 

a) Roztřískovače s delší válcovou nožovou hlavou zvané též válcové či hřídelové 

Pro válcové roztřískovače jsou typické vysoké výkony závislé na tloušťce 

vyráběné třísky. Dokáží vyrobit až 20 tun třísek za hodinu, při tloušťce třísky 0,4 mm 

až 0,5 mm. Až 16 m kulatiny jsou narovnány do žlabu stroje, pak na jeden průchod 

projde frézovací hlava, po jejím zvednutí se posune dřevo ve žlabu o šířku frézovací 

hlavy a celý cyklus se takto opakuje. Výsledná tříska je plochá, řezaná po vláknech 

a její kvalita je velmi dobrá a rovnoměrná [8].   

b) Roztřískovače s kotoučovými frézami 

Jejich společnými znaky je rovnoběžnost osy rotace frézy s dřevními vlákny 

a tangenciální model řezání [8]. 

2.3 Diskové nožové roztřískovače 

Na diskových roztřískovačích se realizuje rotační krájení třísek. Nože mají umístěny 

na čelní straně disku. Typově se od sebe odlišují svislou (obr. 23), šikmou nebo vodorovnou 

polohou disku a také mechanismem na přísun materiálu ke kotouči. Tloušťka třísky bývá 

rovnoměrná a je dána mírou vyčnívajícího nože z roviny disku. Délka třísky je určena 

vzdáleností nařezávacích nožíků od sebe navzájem ve směru ostří nože. Šířka třísky je 

nerovnoměrná a formuje se v egalizačních mlýnech. Krájecí nůž společně s nařezávacími 

nožíky je na disku upevněn ve společném odnímatelném bloku, což výrazně urychluje jejich 

výměnu [8]. 

 

Obr. 23 Schéma svislého diskového roztřískovače: 1 - krájecí nůž,  

2 - nařezávací nožík - podle [8]. 

Pro tyto zařízení je typická kolmost dřevního vlákna k ose rotace kotouče, tangenciální 

model řezání a přítomnost nařezávacích nožíků. Dřevo se k disku přisunuje bočně. Obvyklý 

průměr disku bývá od 1 000 mm do 2 600 mm se 4 až 15 noži. Počet otáček za minutu se 

pohybuje mezi 200 až 900 [8].  

Ovlivňující prvky řezu a třísky jsou: tvar, vlhkost a druh dřeviny a jeho makroskopická 

stavba, dále míra otupení ostří a tvar nařezávacích nožíků. Vliv řezné rychlosti je malý. I přes 
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poměrně rovnoměrnou tloušťku třísky jsou v současnosti nahrazovány frézovacími 

roztřískovači a to zejména pro jejich menší kapacitní výkony a tím nákladnější výrobu [8]. 

2.4 Beznožové roztřískovače 

Kvůli relativně krátké životnosti roztřískovacích nožů frézovacích i prstencových 

roztřískovačů se v poslední době objevují na trhu beznožové roztřískovače [8]. 

Beznožový roztřískovač pracuje na principu spoluúčinkování vtahovacího zařízení, 

nárazových lišt, úderných nástrojů a posuvně upevněných třídících sít za vzniku nepatrného 

tření. Vlivem účinku tohoto nepatrného tření je při procesu ztraceno jen malé množství 

energie. Dodaná energie je tím pádem optimálně přeměněna na dezintegrační práci. Stroj 

pracuje s jednoduchými, ale mohutnými nástroji, které jsou připevněny kloubovitě a tak se 

mohou vychylovat při působení velkého odporu [8]. 

Beznožový systém rozštěpuje materiál rovnoběžně s vlákny a to bez jejich poškození. 

Kvůli vysoké kvalitě třísek, která je dána paralelitou s vlákny, je dosahováno výborných 

vlastností třískových desek. Díky stabilnímu tvaru a kvalitě třísek v dlouhodobém horizontu, 

mohou být optimalizovány i jiné parametry třískových desek za nízkých výrobních nákladů 

[8].  

Rozklad pomocí beznožového roztřískovače je vhodný na dělení mokrých štěpek, 

mokrého odpadu z frézování, drobného kusového odpadu (mokrého i suchého), suchých 

hoblin a pilin, štěpek z recyklovaného dřeva, zelených mokrých štěpek, dřeva z propírek 

(celulózo-papírenský průmysl), tyčoviny, krajnic, starého polámaného dřeva a zbytků desek, 

kůry a další. Spotřeba elektrické energie na tunu takto vyrobených třísek je velmi nízká [8]. 

Ve světě průmyslu aglomerovaných materiálů se čím dál více využívá tzv. recyklované 

dřevo, vzniklé z použitých starých palet, bedýnek, starých dveří a oken, bubnů na elektrické 

kabely, z odpadů z nábytkářských závodů a podobně. Zpracováním takto použitých 

recyklovaných materiálů se dociluje značných úspor [8]. 

Princip beznožového roztřískovače: dřevo různé jakosti je do stroje přisunováno 

horizontálně. Objemové rozměrné kusy (nábytek, apod.), jsou předdrceny soustavou těžkých 

válců. Těžký kladivový rotor unáší pomocí pancéřovaných masivních kladiv staré dřevo 

zezdola nahoru a drtí jej. Takto nalámané kusy jsou dále tangenciálně urychlovány 

po kružnici tvořené kladivy. Při nárazech na otěruvzdorné plochy jsou dřevěné částice dále 

štěpeny. Materiál vlivem gravitace padá zpět na rotor a přes pancéřovaný drtící hřeben 

a pancéřované síto je unášen ve spodní části ze stroje ven. Velké nerozdrtitelné kusy betonu 

nebo oceli jsou kladivy vrženy přes drtící hřeben dále do prostoru zachycování cizích těles, 

kde jsou pomocí klapky za klidu stroje podle potřeby odebírány [8]. 

 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

25 ÚST FSI VUT v Brně 

3 VRSTVENÉ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA 

Vrstvené kompozitní materiály na bázi dřeva (obr. 24) jsou charakteristické tím, že se 

slepují z několika vrstev. Obecně jsou vnitřní a vnější vrstvy navzájem k sobě symetrické, 

vůči středové vrstvě. Vrstvené materiály svým konstrukčním uspořádáním překonávají 

z velké části tři zásadní nedostatky přírodního dřeva: materiálovou heterogenitu a anizotropii, 

problémy při tvorbě velkých ploch a nedostačující rozměrovou stabilitu při změně vlhkosti. 

Přitom však zachovávají původní vlastnosti dřeva, zvláště pak možnost obrábění [9, 10]. 

 

Obr. 24 Materiály na bázi dřeva (zleva) [13]: spárovka, překližka, OSB, dřevotřísková deska, 

izolační (měkká) vláknitá deska, MDF, WPC, sendvičový panel.  

Pro vrstvené materiály jsou typické velkoplošné rozměry, stejnosměrnost mechanických 

vlastností a větší odolnosti proti vnějším vlivům. Oproti přírodnímu dřevu mají lepené 

vrstvené materiály větší tuhost a větší odolnost proti borcení a štípání [9]. 

Dnes je stále širší využití vrstvených kompozitních materiálů v oblasti konstrukčních 

materiálů, což vede k jejich dalšímu výzkumu elastických a mechanických vlastností. 

Hlavními faktory ovlivňujícími mechanické vlastnosti je tloušťka a uspořádání vrstev, druh 

použitého dřeva a také jakost použitých materiálů (množství a druh vad) [9]. 

3.1 Použití vrstvených kompozitních materiálů 

Už od počátku lidské civilizace využíval člověk neustále obnovujících se zdrojů dřevní 

suroviny, která se dodnes pravděpodobně řadí mezi nejdůležitější produkty rostlinné říše. 

Dřevo z pokácených stromů způsobovalo jeho zpracovatelům mnoho problémů, zvláště pak 

ve fázi přeměny kmene na formy vhodné na konstrukční či jiné užitné účely. Postupem času 

byly vynalézány různé nástroje na zpracování dřeva, pomocí nichž šlo kmeny přeměnit 

na desky, hranoly a další výrobky. Časem vznikla potřeba nových zpracovatelských způsobů 

na výrobu produktů na bázi dřeva, např. překližek, dýh, aglomerovaných materiálů, masivních 

vrstvených lepených výrobků a jiných dřevěných kompozitů [9]. 
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V dnešní době v celosvětovém měřítku je dřevo stále více deficitním materiálem. Kvůli 

jeho dovozu do průmyslových aglomerací a jeho dalšímu zpracování se jeho cena 

na světových trzích zvyšuje. Proto se v této oblasti rozšiřuje používání nových materiálů, 

které mají celkové lepší vlastnosti a jsou vhodnější pro průmyslovou výrobu. Tyto materiály 

jsou charakterizovány stejnosměrnými mechanickými vlastnostmi, velkoplošnými rozměry 

a vyšší odolností proti vnějším vlivům. Vyrábí se lisováním, z pravidla za tepla, z částí dřeva, 

vytvořených mechanickým dělením. Podle velikosti elementárních částí jsou velkoplošné 

vrstvené materiály děleny na dva hlavní druhy a to překližované a aglomerované materiály. 

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma skupinami je, že překližované materiály si zachovávají 

vzhled přírodního dřeva. Aglomerované materiály se vyrábí z třísek nebo vláken, proto 

výsledné produkty nemají zachovalý tento vzhled [9]. 

Překližované a aglomerované materiály nachází širokou škálu svého uplatnění v různých 

oblastech, např. [9]: 

 nábytkářský průmysl – do konce sedmdesátých let byl hlavním odběratelem, který 

používal hlavně nevodovzdorné překližky. Dekorativní dýhy jsou používány 

pro skříňový a stolový nábytek. Konstrukční dýhy jsou používány na tvarované 

překližky, které jsou na výrobu sedacího nábytku a na lamely pro výrobu postelí. 

Obecně jsou využívány na výrobu školního nábytku, dekoračních a konstrukčních 

zařízení do interiérů, 

 kombinované a dřevěné stavby užitkového a obytného charakteru – střešní 

nosníky, panely prefabrikovaných domů, dělící příčky, podlahy, sloupky, vazné 

trámy, apod., 

 stavební konstrukce – převážně v kombinaci s jinými materiály – štítové zdi, 

bednění pro krytinu, schody, vnitřní a vnější pláště, apod., 

 betonářská bednění – kruhová a systémová bednění, bednění na staveništi, apod., 

 podlahy – v průmyslových a skladových halách, podlahy lešení, mezipater 

a zvýšených podlaží, nákladní a příjezdové rampy, apod., 

 výroba dveří – okrasné dýhování, pláště dveří, konstrukce dveřních křídel včetně 

zárubní, apod., 

 v průmyslu – pracovní plošiny a stoly, přepravní plošiny, speciální namáhané 

součástky, apod., 

 zemědělské budovy – zdi, stropy, vnitřní obklady, sila na obilí, krmivo a hnojivo, 

zemědělské dopravní prostředky, apod., 

 reklamní a dopravní tabule, dopravní značky, apod., 

 pozemní transportní prostředky – stěny, podlahy a interiéry tramvají, autobusů 

a osobních aut, nákladní auta, přívěsné vozíky a obytné přívěsy, nástavby aut 

a karavany, osobní i nákladní železniční vagóny, apod., 

 letecké konstrukce – malá transportní, sportovní a užitková letadla, jejich 

oplášťování, konstrukční díly a vrtule, 

 lodě a jachty – zařízení interiéru a paluby se zohledněním pevnostních, estetických 

a požárně-technických vlastností, pontony, záchranné čluny, tankové lodě, lodě 

na přepravu tekutého dusíku, chladící přepravné prostory, apod., 

 kontejnery a obaly pro lodní, převážně námořní dopravu,  

 hygienické plochy, plochy pro skladování a distribuci, bedny, palety, sudy, tácky, 

apod., 

 kremační rakve, 

 vybavení hřišť, lávky pro chodce, 
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 sportovní zařízení a potřeby – podlahy sportovních hal, stoly na stolní tenis, 

konstrukce tribun, apod., 

 hračky, skříně na hrací automaty, skořepinové výlisky na skateboardy, apod., 

 hudební nástroje – varhany, klavíry, strunné nástroje, reproduktorové a hudební 

skříně, 

 studiová a jevištní zařízení s určitými požadavky na akustické vlastnosti, 

 různé speciální výrobky jako vrstvené lisované dřevo, překližované trubky, výroba 

slévárenských modelů a další. 

3.2 Dělení vrstvených kompozitních materiálů 

Základní rozdělení vrstvených kompozitních materiálů (obr. 25): 

 

Obr. 25 Rozdělení materiálů na bázi dřeva. Pro doplnění uveďme význam použitých zkratek: 

SWP – vícevrstvé desky z masivního dřeva, MFP – multifunkční panely,  

OSB – desky z orientovaných plochých třísek, LVL – vrstvené dřevo,  

PSL, LSL, TSL – materiály pro nosné účely - podle [11]. 

3.3 Základní suroviny pro výrobu kompozitních materiálů na bázi dřeva 

3.3.1 Dřevo 

Vhodnost dřevin je z hlediska technologií výroby vláknitých a třískových (obr. 26) desek 

částečně odlišná. Zásadní parametry pro výrobu třískových desek jsou například 

roztřískovatelnost, hustota dřeva, pH dřeviny nebo podíl běle a jádra. U vláknitých desek je to 

pak převážně délka dřevních vláken, rozvláknitelnost nebo obsah ligninu a hemicelulóz [9].  

Třískové a vláknité desky se mohou vyrábět [9]: 

 z prořezávek a probírek lesů (tenké větve apod.), mají vysoký obsah kůry, 

 z hrubého průmyslového odpadu (odřezky, pilařské krajiny, dýhárenský odpad, 

zbytky od zkracovacích pil, apod.), 
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 z vlákninového dříví 5. třídy jakosti ve formě štěpin a kuláčů. Po odkornění 

vhodné pro výrobu povrchových třísek, 

 z drobného průmyslového odpadu (piliny, hobliny, škrabky), 

 z třísek a štěpek z agregátních pilařských strojů a jiných závodů, 

 z lesních štěpek (po třídění a čištění), 

 z truhlářského odpadu (nábytkářská a stavebně-truhlářská výroba), 

 ze starého dřeva (recyklované dřevo). 

 

Obr. 26 Dřevní elementy používané na výrobu kompozitních materiálu na bázi dřeva: 1 – dýhy, 

2 – velké ploché třísky na výrobu OSB, 3 – bílá papírenská štěpka, 4 – štěpka pro výrobu vláken 

a třísek, 5 – třísky, 6 – vlákna - podle [13]. 

Pro výrobu kompozitních materiálů se používají téměř všechny druhy dřevin, mezi 

nejhojněji používané patří zejména smrk, borovice, buk a dub a to v závislosti na plánovaném 

účelu využití. Naprosto nejhojněji používaný z nich je smrk. Hlavně kvůli dobrému poměru 

mezi jeho hmotností a pevností je často používán na výrobu konstrukcí a nosníků, spárovek 

(deska z masivního dřeva), středových částí laťovek a překližek atd. Smrk je taky velmi 

vhodný pro výrobu třísek a díky jeho chemickému složení je možné ho využít i pro výrobu 

vlákna a buničiny. Borovice má podobné vlastnosti jako smrk, ale pro svůj vyšší obsah 

pryskyřice se hůře moří, lakuje i klíží. Její hlavní výhodou je velmi dobrá 

proimpregnovatelnost. Dub obsahuje velké množství tříslovin a vyrábí se z něj odolné 

masivní prvky s dlouhou trvanlivostí. Buk má vyšší hustotu i vyšší požadavky 

na rovnoměrnost vrstvení. Vyrábí se z něj převážně ohýbané masivní prvky a vlákna. Mezi 

další dřeviny již méně využívanými patří bříza, která je tuhá a houževnatá nebo topol, který 

zapříčiňuje těžkosti při roztřískování tím, že třísky obalují ostří nožů při nevhodném řezném 

úhlu [9, 13]. 

Exotické dřeviny se pro výrobu masivním materiálů nepoužívají zejména kvůli určitým 

extraktivním látkám a vysokému obsahu křemičitých látek, které zapříčiňují rychlé otupování 
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nožů roztřískovačů a sekaček. Jsou také poměrně drahé. Proto se exotické dřeviny používají 

především na výrobu okrasných krájených dýh. Patří zde např.: mahagon, ovanul, teak, koto 

a další. Z tuzemských dřevin se pak na okrasné krájené dýhy používá převážně ořech, jasan, 

třešeň, buk, dub, javor, jilm i borovice [9, 13]. 

3.3.2 Jiné lignocelulózové suroviny 

Lignocelulóza je vláknitý materiál, který tvoří strukturální pletiva rostlin. Je jedním 

z nejhojněji vyskytujících se biologických materiálů na světě. Díky svému vysokému obsahu 

uhlíku se řadí mezi zdroje obnovitelné biomasy pro výrobu biopaliva. Kromě této funkce jsou 

lignocelulózové suroviny používány k výrobě aglomerovaných materiálů [9, 14]. 

Pazdeří – odpadní produkt zpracovatelských závodů lnu a konopí. Používá se pro výrobu 

pilonopazdeřových desek. Len a konopí jsou jednoleté rostliny pěstované za účelem cenného 

tvrdnoucího oleje a pro zisk lýkových vláken. Mezi konopným a lněným pazdeřím je rozdíl 

v tloušťce stonku. Lněné pazdeří je složeno z hotových jehliček, zato konopné pazdeří tvoří 

hrubé částice, které je nutné dále roztřískovat [9]. 

Bagasa – zbytek po lisování a extrakci cukru z cukrové třtiny. Je druhou nejvyužívanější 

surovinou pro výrobu třískových desek hned po dřevě. Výroba třískových desek z bagasy je 

spíše rozšířená v Karibské oblasti, Africe a Asii, kde se používá i na výrobu papíru. 

Pro vyhovující mechanické a fyzikální vlastnosti je třeba z bagasy vytřídit dřeňový podíl. 

Kvůli obsahu zbytkového cukru dochází k hnilobě, proto ve skladovacích prostorech musí být 

snížena vlhkost bagasy pod 20 %. Všeobecně platí, že jednoleté rostliny jsou více náchylné 

k napadení plísněmi a houbami, proto se při výrobě desek přidávají kombinované ochranné 

prostředky, které zabraňují napadení desek plísněmi [9]. 

Stonky bavlníku – používají se na výrobu třískových desek v zemích pěstujících bavlník. 

Konkrétně se používají jejich zdřevnatělé stonky. Často bývají pouze páleny, aby se zabránilo 

šíření škůdců, proto před výrobou desek musí být stonky ošetřeny insekticidy [9]. 

Bambus a papyrus – používá se zejména v rozvojových zemích pro výrobu 

aglomerovaných materiálů. Buď jsou stonky rostlin drceny a dále zpracovávány na desky 

nebo jsou celé stonky svazovány do velkoplošných rohoží, které jsou používány pro stavební 

účely [9]. 

Sláma – pro výrobu vláknitých desek. V rozvojových zemích se používá převážně rýžová 

sláma. Slámové desky však vykazují horší kvalitu než dřevěné desky, protože obsahují méně 

ligninu a mají vyšší obsah křemičitanů. Vláknité desky ze slámy obecné vykazují dobré 

izolační vlastnosti, proto se také používají jako příčky, střešní podhledy nebo samonosný 

materiál na vnější stěny [9]. 

Palmy – používají se v zemích s nedostatkem dřeva (Afrika, Asie). Nejčastěji je 

využívaná Catole palma. Po roztřískování vytváří jehlicovité třísky, které způsobují značné 

problémy při dalším zpracování. Z palem za použití izokyanátových lepidel lze vyrobit 

třískové desky [9]. 

3.3.3 Lepidla 

Druhou nejdůležitější surovinou pro výrobu kompozitních desek jsou syntetická lepidla 

(pryskyřice) termoreaktivního typu. Patří zde fenolformaldehydová (PF), 
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močovinoformaldehydová (UF), melaminformaldehydová (MEF), taninová, izokyanátová 

lepidla a omezeně též sulfitové výluhy a minerální pojiva. Druh použitého lepidla se odvozuje 

od toho, pro jaký účel má být použita vyrobená kompozitní deska. Desky pro suché vnitřní 

prostředí budou pojeny UF lepidly, zatímco desky vystavené dlouhodobě vlhkosti 

(stavebnictví apod.) jsou pojeny PF nebo MEF lepidly [9]. 

Obecně platí, že vyšší podíl lepidla v třískových deskách způsobuje též vyšší pevnost 

v ohybu i vyšší pevnost v tahu kolmo na rovinu desky a zároveň způsobuje pokles hodnot 

bobtnání po dvou hodinách uložení ve vodě pro danou hustotu třískových desek. 

Ve vláknitých deskách vyráběných mokrým způsobem je nutnost použít pryskyřici ředitelnou 

vodou, což splňují fenolformaldehydové pryskyřice s nízkým obsahem volného fenolu. 

Polotvrdé vláknité desky využívají nejčastěji UF lepidla, které však mají malou odolnost vůči 

vlhkosti a částečně uvolňují formaldehyd z velkoplošných materiálů. Hlavní suroviny 

pro výrobu UF lepidel nebo modifikovaných UF lepidel jsou získávány z ropy, zemního 

plynu i z kamenného uhlí a jde převážně o formaldehyd, melamin a fenol [9]. 

3.3.4 Tvrdidla 

Tvrdidla se používají převážně pro vytvrzování UF lepidel, která nelze zpracovat 

v dodávaném neutrálním stavu. Lepidlo se ředí tvrdidlem na 40–60 %. Tvrdidlo snižuje 

hodnotu pH, díky čemuž za normální nebo zvýšené teploty může dojít k vytvrzení lepidla. 

Složení tvrdidel mohou být různá a jejich součástí může být například síran hlinitý, chlorid 

amonný, chlorid železitý, fosforečnan amonný, hexametylentetramín nebo jejich kombinace. 

Účelem těchto tvrdidel je zkrácení lisovacích časů na minimum a zároveň v maximální míře 

vázat volně odštěpitelný formaldehyd [9]. 

3.3.5 Přísady 

Mezi přísady se řadí hydrofobizační prostředky a ochranné látky, které se dále dělí 

na biocidní prostředky a retardéry hoření [9, 13]. 

Hydrofobizační prostředky – zabraňují bobtnání a zvyšují odolnost vůči vodě a vzdušné 

vlhkosti. Bobtnání je způsobeno bobtnáním samotného dřeva a také odpružením slisovaných 

třísek, které se snaží vrátit do původního neslisovaného stavu. Tento celý proces snižuje 

kvalitu povrchu a tím také zhoršuje fyzikální a mechanické vlastnosti desky. Nejčastěji 

využívanými hydrofobizačními látkami jsou přísady na bázi parafínu méně častá je kalafuna. 

Parafín se přidává v množství 0,5–1,5 % na absolutně suchou třísku nebo vlákno a aplikuje se 

buď jako tekutý na třísky nebo v podobě parafínové emulze ve směsi s lepidlem a ostatními 

přísadami [9, 13]. 

Biocidní prostředky – zabraňují biologickým činitelům, jako je např. dřevokazný hmyz, 

plísně či dřevokazné houby, aby za zvýšené relativní vlhkosti (export do tropických oblastí) 

zničili aglomerovaný materiál. Z hmyzích škůdců jsou v našich podmínkách nejškodlivější 

červotoči a tesaříci, v topických oblastech jsou to termiti. Kdysi se používali jako biocidní 

prostředky látky, u kterých byl zjištěn karcinogenní vliv. Dnes je používán např. fluorid 

sodný, kyselina boritá, fluorid vápenatý, směsi solí mědi, bromu, chromu, zinku a další. 

Desky chráněné biocidními prostředky jsou značeny V 100 G [9]. 

Retardéry hoření – kvůli použití vláknitých a třískových desek ve strojírenství, 

stavebnictví a v dopravě je vyžadována jejich vyšší ohnivzdornost. Zvýšením ohnivzdornosti 

může být dosaženo několika způsoby [9]: 
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1. Výroba speciálních ohnivzdorných desek, kde obsah dřeva nebo jiného 

lignocelulosového materiálu je nižší než u nechráněných desek. Jedná se například 

o desky pojené minerálními pojivy. 

2. Výroba desek s obsahem pevných nehořlavých částic, které jsou umístěny těsně 

pod povrchovou vrstvou třísek a tím tvoří ochrannou vrstvu proti prostupu ohně. 

Příkladem nehořlavých částic je např. PVC, skelné vlákno nebo diamoniumfosfát. 

3. Impregnace hotových desek nebo třísek. Impregnace je nejpoužívanější způsob 

ochrany proti ohni. Mezi impregnační prostředky patří fosfát močoviny, soli 

bromových prvků a další. Pro dostatečnou účinnost musí obsahovat desky alespoň  

10–22 % impregnačního prostředku. 

4. Ohnivzdorné nátěry jsou modifikací impregnace. Používají se stejné prostředky, jen 

musí být uzpůsobeny nátěrové technice. Ochranné nátěry se používají na hotových 

výrobcích. 

Z ekonomického a technologického hlediska se ideálně přidává ochranný prostředek 

do směsi s lepidlem. Pro jednoduchost aplikace je potřeba vybírat retardéry, které jsou snadno 

rozpustné ve vodě a dobře se snášejí s používanými lepidly a přitom nenarušují proces 

kondenzace lepidla [9]. 
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4 NÁVRH NÁSTROJŮ A STROJE PRO VÝROBU NOSIČE ČEPELE  

Společnost Dieffenbacher-cz dlouhodobě spolupracuje se společností Seco Tools CZ s.r.o. 

(dále jen Seco), která se specializuje na kompletní řešení pro operace soustružení, frézování, 

obrábění otvorů a závitování. Proto nástroje pro výrobu nosiče čepele jsou vybírány 

z katologu společnosti Seco. Pro určení podmínek bylo využito katalogu společnosti Seco, 

který umožňuje také výpočet řezných parametrů. Použité hodnoty řezných parametrů byly 

vybrány tak, aby spadaly do intervalů řezných podmínek z katalogu [15].  

Firma Dieffenbacher-cz požaduje pětiosé obráběcí centrum. Stěžejním produktem výroby 

je nosič čepele (pro MRZ 1 500), který se v současné době vyrábí v kooperaci. Výroba těchto 

dílů však nenaplní celou kapacitu stroje, proto se předpokládá, že se přesune z kooperace ještě 

další část výroby.  

Stroje byly poptány u tří společností DMG MORI Czech s.r.o. (dále jen DGM), 

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. (dále jen Tecnotrade) a EMCO Intos s.r.o. (dále 

jen EMCO). Společnost DMG nabídla dva stroje. DMU 50 3rd Generation, který je svou 

velikostí pracovního prostoru na hraně vyrobitelnosti nosiče čepele. Proto byl volen pro 

výpočty druhý z nabízených strojů DMU 65 monoBLOCK, který má větší pracovní prostor a 

tím je i jeho variabilnost pro výrobu dalších dílů mnohem vyšší. S větším pracovním 

prostorem se však zvyšuje i cena. Společností Tecnotrade byl nabídnut stroj Doosan typ VC 

630/5AX, který splňuje požadavky na velikost pracovního prostoru. Technologem firmy 

Tecnotrade bylo navrženo, že pro výrobu nosiče čepele je dostačující stroj 3+1 osa, ovšem 

firma Dieffenbacher-cz požaduje pětiosé obráběcí centrum z důvodu výroby dalších 

složitějších součástí, proto byl tento návrh zamítnut. Společností EMCO byl nabídnut stroj 

MAXXMILL 750, který odpovídá všem požadovaným parametrům. 

4.1 Popis stroje DMU 65 monoBLOCK   

Stroj DMU 65 monoBLOCK (obr. 27) je univerzální pětiosé obráběcí centrum 

s vertikálním vřeteníkem. Pohyb nástroje je v osách X, Y, a Z. Pohyb stolu je v osách A a C 
[21, 23]. 

 

Obr. 27 Ilustrační obrázek stroje DMU 65 monoBLOCK [22]. 
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Parametry stroje [21, 22, 23]: 

Hmotnost stroje: 12 100 kg 

Rozměry stroje (V x Š x D): 2 897 x 3 055 x 2 615mm (bez podavače třísek je plocha 8 m
2
, 

s podavačem přibližně 9,33 m
2
) 

Řídicí systém: CELOS V4 se Siemens 840D sl Operate (možno instalovat Heidenhain 

TNC 640 nebo Mapps V**) 

 Multi-dotyková obrazovka o rozměru 21,5“ 

Pracovní prostor (zdvihy) X x Y x Z: 735 x 650 x 560 mm  

Max. rozměry obrobku: 800 x 650 x 500 mm nebo Ø 650 x 500 mm 

Rozsah naklápění v ose A: ± 120º (rozsah 240º) 

Rozsah rotace v ose C: n x 360 º 

Rychloposuv v osách X, Y, Z: 40 m/min 

Rychlost otáček stolu v ose A: 20 min
-1

  

Rychlost otáček stolu v ose C: 40 min
-1

  

Vřeteno: přívod vnitřního chlazení středem vřetene 

Vzdálenost hrotu vřetena od stolu: 120–690 mm 

Výkon vřetena:  21 kW (40% zatížení) 

 16 kW (100% zatížení) 

Počet otáček: 15 000 min
-1

 

Točivý moment: 111 Nm (40% zatížení) 

  85 Nm (100% zatížení) 

Stůl:  Litý broušený s T drážkami (počet drážek-šířka-vzdálenost): 9-14-63 mm 

 Upínací plocha: Ø 650 mm nebo 735 x 650 mm 

 Max. nosnost stolu: 600 kg (možno 1 000 kg) 

 Poznámka: C-osa Ø 650 mm integrován do pevného stolu 800 x 650 mm 

Rozměry nástroje: Max. průměr nástroje: Ø 80 mm 

   Max. průměr nástroje (bez sousedních nástrojů): 160 mm 

   Max. délka nástroje: 315 mm 

   Max. hmotnost nástroje: 8 kg 

Upnutí nástrojů: SK 40 DIN 69871 (možno instalovat HSK-A63) 

Upínací čep: DIN 69872 typ A nebo B 

Zásobník: řetězový s upnutím 30 nástrojů 

Doba výměny nástroje (nástroj–nástroj): – 

Doba výměny nástroje (tříska–tříska): 5,1 s 

Hřeblový dopravník: výška výhozu 950 mm, vhodný pro mokré i suché obrábění, nádrž 

500 l 
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Standardní vybavení: oplach třísek ve dveřích pracovního prostoru 

Mazání: olej, vzduch 

Nádrž řezné kapaliny: kapacita nádrže: 600 l 

 max. kapacita při 6 bar (max. průtok řezné kapaliny): 40 l/min 

Jazyk ovládání: čeština, němčina 

V ceně: měření a kontrola:  měřící sonda, měření nástrojů v pracovním prostoru, sada pro 

kontrolu a korekci kinematické přesnosti 

 signální 4-barevné světlo 

 operační režim-kontrola procesu obrábění 

 bezpečnostní paket pro výpadek proudu 

 elektronické ruční kolečko Siemens 840 D 

 programovatelné nastavení parametrů posuvu pro úkoly obrábění 

 řídicí systém CELOS V4 s produkty 

 chladicí systém 

 systém odvodu třísek 

 balení stroje 

 transport stroje 

 tištěný manuál v němčině a češtině 

 školení obsluhy (3 osoby) na 4 dny 

Celková cena bez DPH:  348 550 eur 

4.2 Popis stroje Doosan typ VC 630/5AX 

Vertikální pětiosé obráběcí centrum Doosan typ VC 630/5AX (obr. 28) s řídicím 

systémem Fanuc 31i-B5. Pohyb nástroje je v osách X, Y, a Z. Pohyb stolu je v osách A a C 

[24, 26]. 

 

Obr. 28 Ilustrační obrázek stroje Doosan VC 630/5AX [26]. 
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Parametry stroje [24, 25, 26]: 

Hmotnost stroje (základní výbava): 12 500 kg 

Rozměry stroje (V x Š x D): 3 295 x 3 200 x 4 585 mm (plocha 14,672 m
2
) 

Řídicí systém: Fanuc 31i-B5 (možno instalovat i Heidenhain iTNC 530 nebo Siemens 

S840Dsl) 

 Barevná LCD obrazovka 10,4" 

 Rozšířená klávesnice 

Pracovní prostor (zdvihy) X x Y x Z: 650 x 765 x 520 mm 

Max. rozměry obrobku: 500 x 500 x 500 mm nebo Ø 730 x 500 mm 

Rozsah naklápění v ose A: +30 º až -120 º (rozsah 150 º) 

Rozsah rotace v ose C: 360 º 

Rychloposuv v osách X, Y: 40 m/min 

Rychloposuv v ose Z: 36 m/min 

Rychlost otáček stolu v ose A:  20 min
-1

  

Rychlost otáček stolu v ose C:  30 min
-1

  

Vzdálenost hrotu vřetena od stolu: 210–730 mm 

Výkon vřetena (trvale/30min):  Fanuc 18,5/22  kW (při 12 000 i 20 000 min
-1

) 

 Heidenhain 18/23,5 kW (při 12 000 min
-1

) 

 Heidenhain 24/28 kW (při 20 000 min
-1

) 

 Siemens 24/30 kW (při 12 000 min
-1

) 

Počet otáček: 12 000 min
-1

 (20 000 min
-1

) 

Točivý moment: 204 Nm 

Stůl:  Litý broušený s T drážkami (počet drážek-šířka-vzdálenost): 5-18-100 mm 

Upínací plocha: Ø 630 mm 

Max. nosnost stolu: 500 kg 

Rozměry nástroje:  Max. průměr nástroje: 80 mm 

   Max. průměr nástroje (bez sousedních nástrojů): 125 mm 

   Max. délka nástroje: 300 mm 

   Max. hmotnost nástroje: 8 kg 

Upnutí nástrojů: ISO 40 DIN 69871-A40 

Upínací čep: DIN 69874-A40 

Zásobník: řetězový s upnutím 40 nástrojů 

Doba výměny nástroje (nástroj–nástroj): 1 s 

Doba výměny nástroje (tříska–tříska): 8,5 s 

Standardní vybavení: vnější ofukování vřetene pro chlazení/čištění nástroje 

 osvětlení pracovního prostoru 
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Mazání: systém automatického mazání 

Pneumatické zásobování: přívod tlaku 5,4 bar  

Nádrž řezné kapaliny: kapacita nádrže: 360 l 

 automatické vysokotlaké chlazení nástrojů středem vřetena: 12 bar 

Jazyk ovládání: čeština, němčina 

V ceně: dopravník třísek s vyústěním vzadu stroje 

 funkce automatického vypnutí stroje 

 správa nástrojů 

 odlučovač oleje 

 3-barevná světelná signalizace 

 systém vnějšího chlazení nástrojů 

automatické vysokotlaké chlazení nástrojů středem vřetena, (forma A) s oddělenou 

nádrží (400 litrů) a s filtračním systémem, používaný tlak 

 hydraulická jednotka s chlazením 

 integrovaný elektrický rozvaděč s výměníkem tepla 

 transformátor 

 návod k obsluze stroje a k řídicímu systému v češtině 

 prohlášení o shodě s CE normami 

data Server – navýšení paměti na 1 GB, přenos dat ze stroje do PC + interface pro 

Ethernet 

 instalace stroje u zákazníka 

 zaškolení obsluhy – 2 dny v sídle zákazníka 

 clo 

Celková cena bez DPH: 298 850 eur 

 

4.3 Popis stroje MAXXMILL 750 

Stroj MAXXMILL 750 (obr. 29) je pětiosé vertikální centrum s řídicím systémem 

Heidenhain TNC 620 vhodný pro malé a střední série. Pohyb nástroje je v osách X, Y, a Z. 

Pohyb stolu je v osách A a C [28, 29]. 
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Obr. 29 Ilustrační obrázek stroje MAXXMILL 750 [29]. 

Parametry stroje [27, 28, 29]: 

Hmotnost stroje: 7 900 kg 

Rozměry stroje (V x Š x D): 3 060 x 3 350 x 2 770 mm (bez podavače třísek je plocha 9,23 

m
2
, s podavačem přibližně 13,64 m

2
) 

Řídicí systém: Heidenhain TNC620 (možno instalovat i Siemens) 

 dialogové programování 

 USB rozhraní 

 síťova jednotka/ Ethernet 

 barevný monitor 19" 

 3D simulace 

Pracovní prostor (zdvihy) X x Y x Z: 750 x 610 x 500 mm 

Max. rozměry obrobku: 530 x 530 x 417 mm nebo Ø 750 x 417 mm 

Rozsah naklápění v ose A: ± 100º (rozsah 200 º) 

Rozsah rotace v ose C: n x 360 º 

Rychloposuv v osách X, Y, Z: 30 m/min 

Pracovní posuv v osách X, Y, Z: 15 m/min 

Rychlost otáček stolu v osách A, C: 25 min
-1

  

Vřeteno: chlazeno vodou  

Vzdálenost hrotu vřetena od stolu: 150–650 mm 

Výkon vřetena: 20 kW / S6 

Počet otáček: 50–15 000 min
-1

 

Točivý moment: 100 Nm / S6 

Stůl:  Litý broušený s T drážkami (počet drážek-šířka-vzdálenost): 5-14-100 mm 
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Upínací plocha: 750 x 600 mm 

Max. nosnost stolu: 300 (lze navýšit na 500 kg) 

Rozměry nástroje:  Max. průměr nástroje: 80 mm 

   Max. průměr nástroje (bez sousedních nástrojů): 125 mm 

   Max. délka nástroje: 250 mm 

   Max. hmotnost nástroje: 8 kg 

Upnutí nástrojů: ISO 40 DIN 69871 (možno instalovat i BT40, nebo HSK-A63) 

Upínací čep: ISO7388/2 Typ B 

Zásobník: bubnový s upnutím 30 nástrojů 

Doba výměny nástroje (nástroj–nástroj): 2 s 

Doba výměny nástroje (tříska–tříska): – 

Během výměny nástrojů:  centrální mazání 

    čerpadlo chladicí kapaliny 2 bar 

     zásobník chladicí kapaliny 250 l 

nivelační prvky (5 kusů) 

Kloubový dopravník třísek MM/EM 750: výška výhozu 1000 mm, vhodný pro mokré i 

suché obrábění, nádrž 450 l 

Standardní vybavení: LED osvětlení pracovního prostoru 

 ofuk vřetena pro čištění upnutí  

Mazání: vřeteno, lineární válečkové vedení i kuličkové šrouby jsou mazány průmyslovým 

mazivem 

Pneumatické zásobování: min. přívod tlaku 6 bar 

    min. povolená kapacita: 200 I/min 

Nádrž řezné kapaliny: kapacita nádrže: 250 l 

 standartní tlak čerpadla: 2 bar 

 max. kapacita při 2 bar (max. průtok řezné kapaliny): 40 l/min 

Jazyk ovládání:  čeština 

 angličtina – nejsou přeloženy všechny prvky rozhraní operátora 

V ceně: automatické měření obrobku s bezdrátovým měřícím ramenem Heidenhain 

 laserové zařízení pro nastavení nástrojů, kontrolu zlomení a měření profilů 

 měřící cyklus kinematik 

 skleněné měřítko ve všech 3 osách X-Y-Z Heidenhain 

 elektronické ruční kolečko Heidenhain 

 vzduch/kapalina motorovým vřetenem 15 000 min-
1
 

 horní kryt stroje MM/EM 750 

 pistole na řeznou kapalinu 
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 dopravník třísek MM/EM 750 

 kontrolky pro signalizaci stavu 

 návod k obsluze MM750 – CZ 

 standartní balení MM/EM 750 

 instalace stroje s uvedením do provozu 

 školení obsluhy – 3 dny 

 doprava stroje 

Celková cena bez DPH: 194 975,41 eur 

 

4.4 Porovnání parametrů nabízených strojů 

Porovnání stěžejních parametrů nabízených strojů (DGM, Tecnotrade, EMCO) je uvedeno 

v tab. 1. 

Tab. 1 Porovnání parametrů nabízených strojů. 

porovnávané parametry jednotky DGM MORI TECNOTRADE EMCO 

název stroje – DMU 65 monoBLOCK 
DOOSAN DC 

630/5AX 
MAXXMILL 750 

hmotnost stroje kg 12 100 12 500 7 900 

plocha stroje s 
podavačem třísek 

m2 9,33 14,67 13,64 

řídicí systém – 
CELOS V4 se Siemens 

840D sl Operate 
FANUC 31i-B5 

Heidenhain 
TNC620  

zdvihy X x Y x Z mm 735 x 650 x 560 650 x 765 x 520 750 x 610 x 500 

sklopení stolu (osa A) ° 240 (-120, +120) 150 (-120, +30) 200 (-100, +100) 

otáčení stolu (osa C) ° 360 360 360 

otáčky min -1 15 000 12 000 (20 000) 15 000 

výkon kW 21 22 20 

rychloposuv v osách X, Y m.min-1 40 40 30 

rychloposuv v ose Z m.min-1 40 36 30 

točivý moment Nm 111 204 100 

upínání nástrojů – SK 40 DIN 69871 ISO 40 DIN 69871 ISO 40 DIN 69871  

upínací čep – DIN 69872 DIN 69874 ISO 7388/2 Typ B 

zásobník nástrojů ks 30 40 30 

doba výměny nástroje 
(tříska–tříska) 

s 5,1 8,5 10,7* 

nosnost stolu kg 600 (1 000) 500 300 (500) 

cena eur 348 550 298 850 194 975,41 
*
Pozn.: společnost Emco neuvádí dobu výměny nástroje (tříska–tříska), proto byla po konzultaci 

s odborníkem z praxe ze společnosti Nástrojárna RStools s.r.o. zvolena maximální hodnota 

tohoto času 10,7 s a to s přihlédnutím na rychloposuvy, výkony, pracovní prostory a velikosti 

zásobníků strojů daných strojů. 
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5 NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBY NOSIČE 

ČEPELE 

Tvar nosiče čepele nasvědčuje, že jde o nerotační součást, a že hlavními operacemi 

prováděnými na tomto dílci jsou frézování a vrtání. I na pětiosé frézce je třeba obrábět 

alespoň ve dvou upínacích polohách.  

5.1 Výpočet jednotkových strojních časů 

Výpočet jednotkových strojních časů se liší podle dané metody obrábění. Mezi základní 

z nich patří soustružení (válcové, čelní nebo tvarové plochy), frézování (obvodem nebo čelní 

frézou a to buď symetricky nebo nesymetricky), hoblování a obrážení, broušení (do kulata 

nebo rovinné), protahování a protlačování, obrábění ozubení a další. Součást nosiče čepele je 

v převážné části frézovaná čelně souměrně nebo je vrtaná. V jednom případě je použito 

i nesouměrné frézování a to z důvodu příliš široké frézované plochy [19].  

Společné parametry [19]: 

a – celkový přídavek na obrábění [mm], 

ae – šířka frézované plochy [mm], 

ap – šířka záběru ostří [mm], 

c – bezpečnostní náběh 1-2 mm [mm], 

Ds – průměr frézy [mm], 

fz – posuv nástroje na zub [mm], 

i – počet třísek (průjezdů) i=a/ap [–], 

id – počet děr [–], 

L – celková dráha nástroje [mm], 

l – délka frézované plochy [mm], 

ln – náběh nástroje [mm], 

lp – přeběh nástroje [mm], 

ns – frekvence otáček frézy [min
-1

], 

vc – řezná rychlost [m/min], 

vf – posuvová rychlost [mm/min], 

z – počet zubů frézy [–]. 
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5.1.1 Jednotkový strojní čas frézování čelem – souměrné 

 

Obr. 30 Souměrné frézování čelní frézou [18]. 

Souměrné frézování se vyznačuje tím, že střed frézy DS prochází osou souměrnosti šířky 

frézované plochy ae viz obr. 30. 

 L = l + ln + lp [mm] (5.1) 

 ln = 2 až 10 [mm] (5.2) 

Při hrubování:  lp =
Ds

2
− x + c =

Ds

2
−

1

2
√Ds

2 − ae
2 + c [mm] (5.3) 

Při frézovaní na čisto: lp = Ds + c [mm] (5.4) 

 tAS =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz∙z
∙

a

ap
 [min], (5.5) 

tento jednotkový strojní čas platí pouze pro případ, že povrch obrobíme na jedno projetí, 

což znamená ae ≤ Ds, pokud tato nerovnost neplatí, pak uvedený výraz násobíme počtem 

přejetí [19]. 

5.1.2 Jednotkový strojní čas frézování čelem – nesouměrné 

 

Obr. 31 Nesouměrné frézování čelní frézou [18]. 
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Nesouměrné frézování se vyznačuje tím, že střed frézy DS neprochází osou souměrnosti 

šířky frézované plochy ae viz obr. 31. 

Rozdíl mezi souměrným a nesouměrným frézováním je pouze ve výpočtu přeběhu 

při hrubování. Všechny ostatní výpočty jsou pak již totožné 

Při hrubování:  lp =
Ds

2
− y + c =

Ds

2
− √(

𝐷𝑠

2
)

2

 − (
𝐷𝑠

2
− 𝑥)

2

+ c [mm] (5.6) 

5.1.3 Jednotkový strojní čas vrtání, navrtávání, zahlubování, vyhrubováním 

vystružování a řezání závitů 

Parametry vrtání popř.: navrtávání, zahlubování, vyhrubování, vystružování a řezání 

závitů, jsou znázorněny na obr. 32. 

 

Obr. 32 Schéma vrtání díry [18]. 

 vc =
π∙Ds∙ns

103  [m/min] (5.7) 

 L = l + ln + lp [mm] (5.8) 

 tAS =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙f
 [min] (5.9) 

Pokud je při vrtání do oceli úhel špičky vrtáku εr v rozmezí 118° až 120° a úhel nastavení 

hlavního ostří κr je přibližně roven 30°, pak náběh [19, 20]: 

 lp =
Ds

2
∙ tg30° + (0,5 až 1) = 0,3 ∙ Ds + (0,5 až 1)[mm] (5.10) 

 ln = 1 až 2 [mm] (5.11) 

U zahlubování a neprůchozích děr je lp = 0 mm. U vyhrubování, vystružování 

a zahlubování je ln = 1 až 2 mm. Při řezání závitů se náběh rovná ln = délka náběhového 

kužele závitníku + 1 až 2 mm. 
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5.2 Navržený technologický postup: 

Technologický postup je doplněn pohledy na polotovar, který je postupně obráběn. Model 

součásti je vytvořen ve studentské verzi CATIA V5. Tyrkysovou barvou je naznačen tvar 

výsledné součásti. Zelenou barvou jsou zvýrazněny upínací plochy a žlutou barvou je 

reprezentován postupný úběr materiálu. 

Při frézování je náběh lp volen vždy 3 mm a u vrtání je náběh lp vždy volen 2 mm. 

Bezpečnostní náběh c je volen vždy 1 mm. Pro dokončovací operace jsou voleny přídavky 

0,3 mm. Rozměry šířky frézované plochy jsou měřeny ae  a celkového přídavku na obrábění 

a jsou měřeny na modelu součásti v programu CATIA V5.  

Název součástky: nosič čepele  

Číslo výkresu:  5J-4079-2H-01-00 (příloha 5)  

Polotovar:  555 x 90 x 50 mm 

 

1. OP01/00 upnutí polotovaru 

Popis operace:  upnutí polotovaru do svěráků za rozměr 50 mm na obou stranách 

(obr. 33) 

Upnutí obrobku: svěrák 2 ks 

 
 Obr. 33 Upnutí polotovaru. 

 

2. OP01/01 

Popis operace: frézovat – hrubovat plochu pod úhlem 40° (obr. 34) 

 
 Obr. 34 Hrubování plochy. 

Nástroj:  čelní vysokorychlostní fréza se závitem LP09  

   Ø 80 mm, z = 9 

Kód nástroje: R220.21-0080-LP09.9A 

Kód VBD: LPKT09T420TR-M13 MP2500 
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Doporučené řezné podmínky:  vc = 240 m/min 

     fz = 0,7 mm 

     apmax = 1 mm 

Výpočet: ae = vypočteno z aritmetického průměru jednotlivých přeběhů po 4mm 
vrstvách 

  lp =
Ds

2
−

1

2
√Ds

2 − ae
2 + c =

80

2
−

1

2
√802 − 7,092 + 1 = 1,16 mm 

  i =
a

ap
=

32,6

1
= 32,6 ≈ 33 průjezdů 

  tAS01/01 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz∙z
∙ i =

π∙80∙(555+3+1,16)

103∙240∙0,7∙9
∙ 33 = 3,067 min 

 

3. OP01/02 

Popis operace: frézovat – hrubovat drážku do hloubky 4,5 
+0,3

 mm (obr. 35) 

 
 Obr. 35 Hrubování drážky. 

Nástroj:  čelní vysokorychlostní fréza se závitem LO06 

   Ø 25 mm, z = 3 

Kód nástroje: R217.21-1225.RE-LO06.4A 

Kód VBD: LOHT060310TR-M07 MP2500 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 250 m/min 

     fz = 0,5 mm 

     apmax = 0,7 mm 

Výpočet:  i =
a

ap
=

4,5

0,4
= 11,25 ≈ 12 průjezdů 

  tAS01/02 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz∙z
∙ i =

π∙25∙(460+0+0)

103∙250∙0,4∙3
∙ 12 = 1,156 min 

 

4. OP01/03 

Popis operace: zahloubit 5x díru Ø 18 mm (obr. 36) 

 
 Obr. 36 Zahloubení děr Ø 18 mm. 

Nástroj:  zahlubovací fréza 

   Ø 18 mm, z = 1 

Kód nástroje: R417.19-2018.3-06A 

Kód VBD:  SPMX0602AP-75 F40M    
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SPMX060204-75 F40M 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 145 m/min 

     fz = 0,05 mm 

     apmax = 35 mm 

Výpočet:  tAS01/03 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz
∙ id =

π∙18∙(37,1+2+0)

103∙145∙ 0,05
∙ 5 = 1,523 min 

 

5. OP01/04 

Popis operace: vrtat 5x díru Ø 12 mm (obr. 37) 

 
 Obr. 37 Vrtání děr Ø 12 mm. 

Nástroj:  monolitní vrták 

   Ø 12 mm, z = 2 

Kód nástroje: SD203A-1200-040-12R1-P 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 175 m/min 

     fz = 0,16 mm 

     apmax = 1,5 mm 

Výpočet: lp = 0,3 ∙ Ds + (0,5 až 1) = 0,3 ∙ 12 + 0,5 = 4,1 mm 

tAS01/04 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz
∙ id =

π∙12∙(7,5+1+4,1)

103∙175 ∙ 0,16
∙ 5 = 0,092 min 

 

6. OP01/05 

Popis operace: frézovat drážku načisto, šířka drážky 26+0,01
+0,05

 mm (obr. 38) 

 
 Obr. 38 Frézování drážky načisto. 

Nástroj:  monolitní fréza 

Ø 14 mm, z = 6 

Kód nástroje: JS520140D2C.0Z6-NXT  

Doporučené řezné podmínky:  vc = 170 m/min 

     fz = 0,08 mm 

Výpočet: tAS01/05 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103 ∙vc∙ fz∙ z
∙ i =

π∙14∙(958+0+0)

103∙170 ∙ 0,08∙ 6
∙ 1 = 0,516 min 
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7. OP01/06 

Popis operace: frézovat načisto plochu (obr. 39) 

 
 Obr. 39 Frézování plochy načisto. 

Nástroj:  čelní dokončovací fréza 

   Ø 100 mm, z = 8 

Kód nástroje: R220.48-0100-05-8CS 

Kód VBD: ONMU050410ANTN-ME10 MP2500 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 220 m/min 

     fz = 0,16 mm 

     apmax = 2 mm 

Výpočet: lp = Ds + c = 100 + 1 = 101 mm 

  tAS01/06 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103 ∙vc∙ fz∙ z
∙ i =

π∙100∙(555+3+101)

103∙220∙ 0,16∙ 8
∙ 1 = 0,733 min 

 

8. OP01/07 

Popis operace: srazit hranu drážky 1x45° (obr. 40) 

 
 Obr. 40 Sražení hrany drážky. 

Nástroj:  srážecí fréza 

   Ø 14 mm, z = 6 

Kód nástroje: R335.14-097C45.06Z6-M01 F32M 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 210 m/min 

     fz = 0,03 mm 

Výpočet: tAS01/07 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103 ∙vc∙ fz∙ z
∙ i =

π∙14∙(965+0+0)

103∙210∙ 0,03∙ 6
∙ 1 = 1,123 min 
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9. OP02/00 upnutí součásti 

Popis operace: upnutí součásti za drážku a díry (obr. 41) 

Upnutí obrobku: přípravek, šrouby 3 ks 

 
 Obr. 41 Upnutí součásti. 

 

10. OP02/01 

Popis operace: frézovat – hrubovat 5x plochu (obr. 42) 

 
 Obr. 42 Hrubování ploch. 

Nástroj:  čelní vysokorychlostní fréza se závitem LP09  

   Ø 80 mm, z = 9 

Kód nástroje: R220.21-0080-LP09.9A 

Kód VBD: LPKT09T420TR-M13 MP2500 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 210 m/min 

     fz = 1 mm 

     apmax = 1 mm 

Výpočet: lp1nesouměrné
=

Ds

2
− √(

Ds

2
)

2

 − (
Ds

2
− x)

2

+ c = 

   =
80

2
− √(

80

2
)

2

 − (
80

2
− 10)

2

+ 1 = 14,54 mm 

 lp1souměrné
=

Ds

2
−

1

2
∙ √D𝑠

2  − ae1souměrné
2 + c = 

   =
80

2
−

1

2
∙ √802  − 26,252 + 1 = 3,21 mm 

lp2 =
Ds

2
−

1

2
∙ √Ds

2  − ae2
2 + c =

80

2
−

1

2
∙ √802  − 47,32 + 1 = 8,74 mm  
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lp3 = lp2, protože ae3 = ae2 

lp4 =
Ds

2
−

1

2
∙ √Ds

2  − ae4
2 + c =

80

2
−

1

2
∙ √802  − 7,052 + 1 = 1,15 mm 

ae4 = vypočteno z aritmetického průměru jednotlivých přeběhů po 4mm 
vrstvách 

i1 =
a1

ap
=

2,7

1
= 2,7 ≈ 3 průjezdy 

i3 = i2 = i1 

  i4 =
a4

ap
=

26,61

1
= 26,61 ≈ 27 průjezdů 

  tAS02/01 =
π∙Ds∙(l1+ln+lp1nesouměrné

)

103∙vc∙fz∙z
∙ i1 +

π∙Ds∙(l1+ln+lp1souměrné
)

103∙vc∙fz∙z
∙ i1 + 

     +
π∙Ds∙(l2+ln+lp2)

103∙vc∙fz∙z
∙ i2 ∙ 2 +

π∙Ds∙(l3+ln+lp3)

103∙vc∙fz∙z
∙ i3 +

π∙Ds∙(l4+ln+lp4)

103∙vc∙fz∙z
∙ i4 =   

     =
π∙80∙(555+3+14,54)

103∙210∙1∙9
∙ 3 +

π∙80∙(555+3+3,21)

103∙210∙1∙9
∙ 3 + 

      +
π∙80∙(86,75+3+8,74)

103∙210∙1∙9
∙ 3 ∙ 2 +

π∙80∙(549,6+3+8,74)

103∙210∙1∙9
∙ 3 + 

  +
π∙80∙(549,6+3+1,15)

103∙210∙1∙9
∙ 27 = 4,57 min     

 

11. OP02/02 

Popis operace: vrtat 4x díru Ø 12,7 pro 13E9 do hloubky 11 mm (obr. 43) 

 
 Obr. 43 Vrtání děr pro přesné uložení Ø 12,7 mm. 

Nástroj:  monolitní vrták 

   Ø 12,7 mm, z = 2 

Kód nástroje: SD245A-12.5-56-14R1  

Doporučené řezné podmínky:  vc = 130 m/min 

     fz = 0,12 mm 

     apmax = 57 mm 

Výpočet: tAS02/02 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz
∙ id =

π∙12,7∙(11+2+0)

103∙ 130 ∙ 0,12
∙ 4 = 0,133 min 
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12. OP02/03 

Popis operace: navrtat středící důlek DIN332 R3.15x6,7 (obr. 44) 

 
 Obr. 44 Navrtání středícího důlku. 

Nástroj:  navrtávák HSS DIN333 [37] 

   Ø 3.15/60° mm, z = 1 

Kód nástroje: 39100 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 15 m/min 

     fz =0,03 mm  

Výpočet: tAS02/03 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz
=

π∙3,15∙(5,8+2+0)

103∙ 15∙ 0,03
= 0,257 min 

 

13. OP02/04 

Popis operace: vrtat 4x díru Ø 14 pro 15,92
+0,06

 do hloubky 10 mm (obr. 45) 

 
 Obr. 45 Vrtání děr Ø 14 mm. 

Nástroj:  monolitní vrták 

   Ø 14 mm, z = 2 

Kód nástroje: SD245A-12.5-56-14R1 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 130 m/min 

     fz = 0,11 mm 

     apmax = 59 mm 

Výpočet: tAS02/04 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz
∙ id =

π∙14∙(10+2+0)

103∙130∙ 0,11
∙ 4 = 0,148 min 

 

14. OP02/05 

Popis operace: vrtat 4x díru Ø 10,2 pro M12 v Ø 15,92 (obr. 46) 

    
 Obr. 46 Vrtání děr Ø 10,2 mm. 
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vrtat 4x díru Ø 10,2 pro M12 do hloubky 32,5 mm (obr. 47) 

    
 Obr. 47 Vrtání děr Ø 10,2 mm. 

Nástroj:  monolitní vrták  

Ø 10,2 mm, z = 2 

Kód nástroje: SD205A-1020-056-12R1-P  

Doporučené řezné podmínky:  vc = 160 m/min 

     fz = 0,15 mm 

     apmax = 56 mm 

Výpočet: lp1 = 0,3 ∙ Ds + (0,5 až 1 mm) = 0,3 ∙ 10,2 + 0,5 = 3,56 ≈ 3,6 mm 

tAS02/05 =
π∙Ds∙(l1+ln+lp1)

103∙vc∙fz
∙ id +

π∙Ds∙(l2+ln+lp2)

103∙vc∙fz
∙ id =  

 =
π∙10,2∙(22,5+2+3,6)

103∙160 ∙0,15
∙ 4 +

π∙10,2∙(32,5+2+0)

103∙160∙0,15
∙ 4 = 0,316 min 

 

15. OP02/06 

Popis operace: řezat 8x závit M12 (obr. 48) 

 
 Obr. 48 Řezání závitů M12. 

Nástroj:  závitník HSS-E-PM M12 

   Ø 12 mm, z = 1 

Kód nástroje: MTH-M12X1.75ISO6HX-BC-P004-A  

Doporučené řezné podmínky:  vc = 25 m/min 

     fz = 0,9 mm
 

Výpočet: lp1 = 0,3 ∙ Ds + (0,5 až 1 mm) = 0,3 ∙ 10,2 + 0,5 = 3,56 ≈ 3,6 mm   
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tAS02/06 =
π∙Ds∙(l1+ln+lp1)

103∙vc∙fz
∙ id +

π∙Ds∙(l2+ln+lp2)

103∙vc∙fz
∙ id =  

     =
π∙12∙(22,5+2+3,6)

103∙40∙ 0,6
∙ 4 +

π∙12∙(32,5+2+0)

103∙40∙0,6
∙ 4 = 0,42 min 

 

16. OP02/07 

Popis operace: vrtat – zahloubit 4x díru Ø 18, viz výkres součásti řez A-A (obr. 49) 

 
 Obr. 49 Zahloubení děr Ø 18 mm. 

Nástroj:  zahlubovací fréza  

   Ø 18 mm, z = 1 

Kód nástroje: R417.19-2018.3-06A 

Kód VBD:  SPMX0602AP-75 F40M 

   SPMX060204-75 F40M 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 140 m/min 

     fz = 0,03 mm 

     apmax = 35 mm 

Výpočet: tAS02/07 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz
∙ id =

π∙18∙(11+2+0)

103∙140∙ 0,03
∙ 4 = 0,7 min 

 

17. OP02/08 

Popis operace: vrtat 4x díru Ø 8 (obr. 50) 

 
 Obr. 50 Vrtání děr Ø 8 mm. 

Nástroj:  monolitní vrták 

   Ø 8 mm, z = 2 

Kód nástroje: SD205A-0800-043-08R1-P 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 215 m/min 

     fz = 0,2 mm 

     apmax = 43 mm 

Výpočet: lp = 0,3 ∙ Ds + (0,5 až 1 mm) = 0,3 ∙ 8 + 0,5 = 2,9 mm  

tAS02/08 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz
∙ id =

π∙8∙(8+2+2,9)

103∙215∙ 0,2
∙ 4 = 0,068 min  

  



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

52 ÚST FSI VUT v Brně 

 

18. OP02/09 

Popis operace: srazit hranu 2x45° (obr. 51) 

    
 Obr. 51 Sražení hrany 2x45°. 

   srazit hranu 1x45° (obr. 52) 

 
 Obr. 52 Srazit hranu 1x45°. 

Nástroj:  monolitní srážecí fréza  

   Ø 8 mm, z = 4 

Kód nástroje: JS509080N2CZ4.0-SIRA 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 230 m/min 

     fz = 0,01 mm  

     apmax = 3,2 mm 

Výpočet: tAS02/09 =
π∙Ds∙(l1+ln+lp1)

103∙vc∙fz
∙ id +

π∙Ds∙(l2+ln+lp2)

103∙vc∙fz
∙ id =  

 =
π∙8∙(1+2+0)

103∙230 ∙0,01
∙ 4 +

π∙8∙(2+2+0)

103∙230∙0,01
∙ 4 = 0,295 min 

 

19. OP02/10 

Popis operace: vrtat načisto 4x díry Ø 13E9 do hloubky 11 mm (obr. 53) 

 
 Obr. 53 Vrtání děr načisto Ø 13 mm. 

Nástroj:  jemně vyvrtávací hlava 

   Ø 13 mm, z = 1 

Kód nástroje: A765R1 

Kód VBD: CCMT060204-F1 TP2501 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 175 m/min 

     fz = 0,05 mm 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

53 ÚST FSI VUT v Brně 

Výpočet: tAS02/10 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz
∙ id =

π∙13∙(11+2+0)

103∙175∙ 0,05
∙ 4 = 0,303 min 

      

20. OP02/11 

Popis operace: vrtat načisto 4x díry Ø 15,92 do hloubky 10 mm (obr. 54) 

 
 Obr. 54 Vrtání děr načisto. 

Nástroj:  jemně vyvrtávací hlava 

   Ø 15,92 mm, z = 1 

Kód nástroje: A765R2 

Kód VBD: CCMT060204-F1 TP2501 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 160 m/min 

     fz = 0,04 mm 

Výpočet: tAS02/11 =
π∙Ds∙(l+ln+lp)

103∙vc∙fz
∙ id =

π∙15,92∙(10+2+0)

103∙160∙ 0,04
∙ 4 = 0,375 min 

 

21. OP02/12 

Popis operace: frézovat načisto 5x plochu (obr. 55) 

 
 Obr. 55 Frézování načisto. 

Nástroj:  čelní dokončovací fréza 

   Ø 100 mm, z = 8 

Kód nástroje: R220.48-0100-05-8CS 

Kód VBD: ONMU050410ANTN-ME10 MP2500 

Doporučené řezné podmínky:  vc = 250 m/min 

     fz = 0,14 mm 

     apmax = 2 mm 

Výpočet:  lp1 = Ds + c = 100 + 1 = 101 mm 

 lp1 = lp2 = lp3 = lp4 

i1 =
a1

ap
=

0,3

1
= 0,3 ≈ 1 průjezd 
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i1 = i2 = i3 = i4 

 tAS02/12 =
π∙Ds∙(l1+ln+lp1)

103∙vc∙fz∙z
∙ i1 +

π∙Ds∙(l2+ln+lp2)

103∙vc∙fz∙z
∙ i2 ∙ 2 +

π∙Ds∙(l3+ln+lp3)

103∙vc∙fz∙z
∙ i3 + 

  +
π∙Ds∙(l4+ln+lp4)

103∙vc∙fz∙z
∙ i4 =    

 =
π∙100∙(549,6+3+101)

103∙250∙0,14∙8
∙ 1 +

π∙100∙(39,6+3+101)

103∙250∙0,14∙8
∙ 1 ∙ 2 + 

     +
π∙100∙(549+3+101)

103∙250∙0,14∙8
∙ 1 +

π∙100∙(549+3+101)

103∙250∙0,14∙8
∙ 1 = 2,521 min 

         

5.3 Výpočet strojního času pro jednu součást 

Výpočet strojního času tAS: 

tAS = ∑ tASX/Y = (5.12) 

= tAS01/01 + tAS01/02 + tAS01/03 + tAS01/04 + tAS01/05 + tAS01/06 + tAS01/07 + 

+tAS02/01 + tAS02/02 + tAS02/03 + tAS02/04 + tAS02/05 + tAS02/06 + tAS02/07 + 

+tAS02/08 + tAS02/09 + tAS02/10 + tAS02/11 + tAS02/12 

tAS = 3,067 + 1,156 + 1,523 + 0,092 + 0,516 + 0,733 + 1,123 + 4,57 + 0,133 +  

 + 0,257 + 0,148 + 0,316 + 0,42 + 0,7 + 0,068 + 0,295 + 0,303 + 0,375 + 2,521 = 

 = 18,316 min 

Jednotkový strojní čas zahrnuje též čas výměny nástroje tVN, který je pro každý stroj jiný. 

Pro výrobu nosiče čepele je nutné v průběhu procesu devatenáctkrát vyměnit nástroj. 

Vedlejší stojní čas tBS byl stanoven na základě simulace manipulace s polotovarem. 

Vedlejší strojní čas je rozdělen na dvě části. V první části vedlejšího strojního času tBS1 je 

zahrnuto otevření dveří stroje, očištění pracovní plochy, přemístění polotovaru na pracovní 

plochu, upnutí polotovaru do svěráků a zavření dveří. Čas tBS1 je stanoven na 101 sekund, což 

je 1,683 minut. Ve druhé části vedlejšího strojního času tBS2 je zahrnuto otevření dveří stroje, 

uvolnění svěráků, vyjmutí součástí, upnutí přípravku, upnutí součásti do přípravku a zavření 

dveří stroje. Čas tBS2 je stanoven na 184 sekund, což je 3,067 minut. Celkový vedlejší strojní 

čas je tedy: 

  tBS = tBS1 + tBS2 (5.13) 

tBS = 1,683 + 3,067 = 4,75 min 

Celkový strojní čas ts je pak roven: 

  ts = tAS + 19 ∙ tVN + tBS (5.14) 
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ts_dgm = tAS + 19 ∙ tVN_dgm + tBS = 18,316 + 19 ∙
5,1

60
+ 4,75 = 24,681 min 

ts_tecno = tAS + 19 ∙ tVN_tecno + tBS = 18,316 + 19 ∙
8,5

60
+ 4,75 = 25,758 min 

ts_emco = tAS + 19 ∙ tVN_emco + tBS = 18,316 + 19 ∙
10,7

60
+ 4,75 = 26,454 min 

Během chodu stroje má obsluha dostatečné množství času na přípravu dalšího polotovaru, 

odjehlení hotového dílce a na obecně nutné přestávky (čas na oddech). 
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6 VÝPOČET NÁKLADŮ NA VÝROBU NOSIČE ČEPELE 

6.1 Návrh velikosti normalizovaného polotovaru 

Pro součást byla zvolena tyč ocelová plochá válcovaná za tepla, protože tyče ploché 

tažené za studena se v potřebných velikostech již nevyrábí. Materiál tyče je S355J2, což je 

nelegovaná jakostní konstrukční ocel s pevností v tahu Rm = 450–630 MPa v závislosti 

na jmenovité tloušťce. Pro součást o rozměrech obrobku ls x bs x hs platí [16, 17]: 

px =
5∙xs

100
+ 2 [mm] (6.1) 

kde px je přídavek na obrábění a xs je největší rozměr součásti v dané ose. 

Přídavek na šířku součásti: pb =
5∙bs

100
+ 2 =

5∙83,5

100
+ 2 = 6,175 mm 

Přídavek na výšku součásti: ph =
5∙hs

100
+ 2 =

5∙39,3

100
+ 2 = 3,965 mm 

Dále určíme potřebnou délku přířezu Lp: 

Lp =  ls  +  pl [mm] (6.2) 

pl  =  2 ⋅  pč [mm],  (6.3) 

kde ls je délka součásti, pč je přídavek na zarovnání čela, pl je přídavek na délku. 

pl  =  2 ⋅  3 =  6 mm 

Lp  =  549 +  6 =  555 mm 

Rozměry obrobku s přídavky na obrábění jsou tedy 555 x 89,675 x 43,265 mm, což 

odpovídá normalizované tyči o velikosti šířky a výšky 90 x 50 mm. Normalizovaná tyč má 

délku 6 000 m a je dělena na jednotlivé přířezy o délce 555 mm. V systému firmy je uveden 

polotovar o rozměrech 552 x 90 x 40 mm, a to z důvodu úspory materiálu. 

Výška 40 mm však může být nedostatečná, protože polotovar je vyroben z tyče válcované 

za tepla, u níž výrobce uvádí toleranci výšky ± 1 mm. Výška součásti je 39,3 mm a v krajním 

případě by nemusela být dodržena o 0,3 mm. Také u tyčí válcovaných za tepla může být 

obsaženo větší množství okují, které by tento problém mohlo ještě navýšit. Nejvyšší bod 

součásti, však leží pouze na hraně a nikoliv na ploše, tato hrana také není funkční hranou, 

proto při nedodržení výšky součásti je pravděpodobné, že součást nepřijde o svou funkčnost.  

Tab. 2 Srovnání cen polotovarů [38]. 

Srovnání cen polotovarů bez DPH 

rozměry tyče Š x D mm 90 x 50 90 x 40 

Kč/kg 19,9 19,9 

Kč/m 709,4 567,5 

Kč/ks 393,72 314,96 

Rozdíl cen je 78,76 Kč/ks 
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Aby byla zaručena 100% funkčnost součásti, pro další výpočty byl zvolen rozměr tyče 

válcované za tepla 90 x 50 mm. Z tab. 2 lze vyčíst, že větší polotovar zvýší cenu jednoho 

nosiče čepele o 78,76 Kč a též strojní časy budou vyšší, kvůli delším časům hrubovacích 

operací. 

6.2 Norma spotřeby materiálu 

Stanovením normy spotřeby materiálu z přířezu je zjišťováno, kolik materiálu je 

v konečné fázi využito a kolik materiálu je ztraceno při dělení materiálu qu, při obrábění qo 

(obrábění, frézování, vrtání, …) a také se zde započítávají ztráty vzniklé z nevyužitého konce 

tyče qk [18]. 

 qk =
Qk

n
 [kg] (6.4) 

qk =
0,439

10
= 0,0439 kg 

 n =
LPV

Lp+u
 [ks]: (6.5) 

 np =
6 000

555+1,1
= 10,79 ≈ 10 ks, 

kde je Qk – koncový odpad tyče, np – počet přířezů z jedné tyče, LPV – délka tyče,  

LP – délka přířezu, u – šířka pilového pásu. 

Pro maximální využití tyče je firmě Dieffenbacher-cz doporučeno, aby z jedné tyče délky 

6 000 mm bylo vyrobeno devět přířezů v délce 555 mm pro MRZ 1 500 a dva přířezy v délce 

465 mm pro MRZ 1 400, nevyužitý konec tyče by pak činil pouze 62,9 mm namísto 439 mm. 

 

Norma spotřeby materiálu Nm [18]: 

 Nm = Qs + qo + qu + qk [kg] (6.6) 

 Nm = 6,992 + 12,543 + 0,0097 + 0,0439 = 19,5886 kg, 

kde je Qs – čistá hmotnost součásti, qo – ztráty vzniklé obráběním polotovaru, qu – ztráty 

vzniklé dělením tyče, qk – ztráty vzniklé z nevyužitého konce tyče. 

 

Ztráty způsobené obráběním polotovaru qo [18]: 

 qo = Qp − Qs [kg] (6.7) 

 q0 = 19,535 − 6,992 = 12,543 kg  

kde je Qp – hmotnost přířezu, Qs – čistá hmotnost součásti. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

58 ÚST FSI VUT v Brně 

Ztráty vzniklé dělením tyče qu [18]: 

 qu = ρS355 ∙
Sp

4
∙ u [kg] (6.8) 

 qu = 7 850 ∙
0,09∙0,05

4
∙ 0,0011 = 0,0097 kg, 

kde je ρS355 – hustota materiálu S355, Sp – průřez polotovaru, u – šířka pilového pásu. 

 

Stupeň využití materiálu polotovaru km [18]: 

 km =
Qs

Nm
 [–] (6.9) 

 km =
6,992

19,5906
= 0,3569 

kde je Qs – čistá hmotnost součásti, Nm – norma spotřeby materiálu. 

Ve strojírenství se hodnota km při obrábění pohybuje v rozmezí 0,4 až 0,8. V tomto 

případě je hodnota km o necelých 5 % nižší. V případě použití rizikovějšího polotovaru 

90x40mm bude hodnota km v daném rozmezí. Čím se více blíží km = 1, tím je z polotovaru 

odebíráno méně materiálu, je snížena pracnost, je také menší spotřeba pracovního času a je 

zvýšena produktivita práce [19]. 

6.3 Výpočet hodinové sazby obráběcích center 

Kalkulovaný odpis KA [30]: 

 KA =
pořizovací cena včetně leasingu v Kč

doba životnosti v letech
 [Kč] (6.10) 

Doba životnosti je obvykle stanovována na 5 let a kurz koruny české a eura k 26. 4. 2019 

je roven [31]: 

 1 € = 25,705 𝐾č 

Výpočet kalkulovaných odpisů KAX:  

KAdgm =
8 959 477,8

5
= 1 791 895,6 Kč 

KAtecno =
7 681 939,3

5
= 1 536 387,9 Kč 

KAemco =
5 011 842,9

5
= 1 002 368,6 Kč 
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Finanční náklady KZ [30]: 

 KZ =
KA 

2∙100
∙ inflace v % [Kč] (6.11) 

Podle Českého statistického úřadu byla průměrná hodnota inflace v roce 2018 rovna 

2,1 % [32]. 

Výpočet finančních nákladů KZX: 

KZdgm =
1 791 895,6

2 ∙ 100
∙ 2,1 =  18 814,9 Kč 

KZtecno =
1 536 387,9

2 ∙ 100
∙ 2,1 =  16 132,1 Kč 

KZemco =
1 002 368,6

2 ∙ 100
∙ 2,1 =  10 524,9 Kč 

 

Náklady na energie KE [30]: 

 KE = hodinové energetické náklady v kWh ∙ cena 1 kWh v Kč + 

 + jiné energetické náklady v Kč [Kč] (6.12) 

Hodinové energetické náklady strojů viz tab. 1, cena 1 kWh byla stanovena firmou a je 

rovna 5,5 Kč. Jiné energetické náklady jsou rovny 0 Kč. 

Výpočet nákladů na energie KEX: 

KEdgm = 21 ∙ 5,5 + 0 = 115,5 Kč 

KEtecno = 22 ∙ 5,5 + 0 = 121 Kč 

KEemco = 20 ∙ 5,5 + 0 = 110 Kč 

 

Prostorové náklady KR [30]: 

 KR = náklady na m2 za rok v Kč ∙ celková výrobní plocha stroje v m2 [Kč] (6.13) 

Náklady na m
2
 za rok byly stanoveny firmou a jsou rovny 550 Kč. 

Celková výrobní plocha stroje Fv [33]: 

 Fv = FR + FS  [m
2
] (6.14) 

kde je FR – plocha ručního pracoviště, FS – plocha strojního pracoviště. 
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Plocha ručního pracoviště FR [33]: 

 FR  =  fr ∙ Prsk  [m
2
] (6.15) 

kde je fr – potřebná plocha pro ruční pracoviště (fr = 5 m
2
), Prsk – skutečný počet ručních 

pracovišť (v tomto případě Prsk = 1). 

Tedy pro všechny tři nabídnuté stroje platí: 

 FR  =  5 ∙ 1 = 5 m2 

Plocha strojního pracoviště FS [34]:
 

 FS  =  (2 ∙ 0,6 + Š)  ∙ (0,6 + D + 1,2) ∙ Psk  [m
2
] (6.16) 

kde je Š – šířka stroje, D – délka stroje, Psk – skutečný počet strojních pracovišť (v tomto 

případě Psk = 1). 

Výpočet plochy strojního pracoviště pro jednotlivé stroje je roven: 

 FS_dgm  =  (2 ∙ 0,6 + 2,615)  ∙ (0,6 + 3,567 + 1,2) ∙ 1 =   20,5 m2 

 FS_tecno  =  (2 ∙ 0,6 + 3,2)  ∙ (0,6 + 4,585 + 1,2) ∙ 1 =   28,1 m2 

 FS_emco  =  (2 ∙ 0,6 + 3,313)  ∙ (0,6 + 4,116 + 1,2) ∙ 1 =   26,7 m2 

Výpočet celkové výrobní plochy pro jednotlivé stroje je roven: 

 Fv_dgm = FR + FS_dgm = 5 + 20,5 = 25,5 m2 

 Fv_tecno = FR + FS_tecno = 5 + 28,1 = 33,1 m2  

Fv_emco = FR + FS_emco = 5 + 26,7 = 31,7 m2 

Výpočet prostorových nákladů KRX: 

KRdmg = 550 ∙ 25,5 = 14 025 Kč 

KRtecno = 550 ∙ 33,1 = 18 205 Kč 

KRdmg = 550 ∙ 31,7 = 17 435 Kč 

 

Efektivní roční čas využití FNef [30, 35]: 

 FNef = d ∙ h ∙ σ ∙ g ∙ (1 −
n+zčz

100
) [h], (6.17) 
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kde je d – počet pracovních dní v roce 2020, h – počet pracovních hodin za jednu směnu, 

σ – směnnost, g – počet vzájemně zaměnitelných pracovišť, n – průměrná nemocnost,   

 zčz – % nevyhnutelných časových ztrát (plánované prostoje z nominálního časového fondu). 

Počet hodin za jednu směnu, směnnost a procento nevyhnutelných časových ztrát jsou 

parametry zadány firmou Dieffenbacher-cz. 

d = 251 dní [36], h = 7,5 h, σ = 2, g = 1, n = 4,78 % (cca 12 dní) [30], zčz = 2 %  

 FNef = 251 ∙ 7,5 ∙ 2 ∙ 1 ∙ (1 −
4,78+2

100
) = 3 509,7 hod 

 

Ostatní náklady KO [30]: 

KO = plánované opravy ročně v Kč + neplánované opravy ročně v Kč + 

 + roční potřeba nástrojů v Kč + ostatní nevýrobní režie v Kč [Kč] (6.18) 

Všechny proměnné z výše uvedeného vzorce pro výpočet ostatních nákladů (6.18) byly 

firmou stanoveny na základě zkušeností se stroji, které již ve výrobě jsou. Pro všechny 

nabídnuté stroje je tento parametr určen stejně. Konkrétní stanovené hodnoty: 

Plánované opravy ročně = 80 000 Kč 

Neplánované opravy ročně = 140 000 Kč 

Roční spotřeba nástrojů = 270 000 Kč 

Ostatní nevýrobní režie = 

=  TNef ∙ celkové režijní náklady na pracoviště a výrobní hodinu v Kč/h [Kč] (6.17) 

Celkové režijní náklady na pracoviště a výrobní hodinu zahrnují režijní administrativní 

náklady, nábytek, elektroniku, dopravní prostředky, pohonné hmoty, mzdové náklady včetně 

odvodů atd. Firmou jsou tyto náklady stanoveny na 370 Kč/h [30]. 

 Ostatní nevýrobní režie =  3 509,7 ∙ 350 = 1 298 589 Kč 

Výpočet ostatních nákladů KO: 

KO = 80 000 + 140 000 + 270 000 + 1 298 589 = 1 788 589 Kč 

 

Základní hodinová sazba ZHS [30]: 

 ZHS =
(KA+KZ+KE+KR+KO)

TNef
+ hodinové mzdové náklady vč odvodů v Kč [Kč] (6.18) 

Hodinové mzdové náklady včetně odvodů jsou rovny 406 Kč, pokud obsluha pobírá 

71 500 Kč měsíčně (stanoveno firmou). 
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Výpočet základní hodinové sazby ZHSX: 

 ZHSdgm =
1 791 895,6 + 18 814,9 + 115,5 + 14 025 + 1 788 589  

3 509,7 
+ 406 = 1 435,6 Kč 

 ZHStecno =
1 536 387,9 + 16 132,1 + 121 + 18 205 +1 788 589   

3 509,7 
+ 406 = 1 363,2 Kč  

 ZHSemco =
1 002 368,6 + 10 524,9 + 110 + 17 435 + 1 788 589  

3 509,7 
+ 406 = 1 209,2 Kč  

Výsledky z dílčích výpočtů hodinové sazby stroje jsou shrnuty v následující tab. 3. 

Tab. 3 Základní hodinová sazba stroje – shrnutí. 

 
jednotka DMG Tecnotrade EMCO 

kalkulovaný odpis KA Kč 1 791 895,6 1 536 387,9 1 002 368,6 

finanční náklady KZ Kč 18 814,9 16 132,1 10 524,9 

náklady na energie KE Kč 115,5 121,0 110,0 

prostorové náklady KR Kč 14 025,0 18 205,0 17 435,0 

ostatní náklady KO Kč 1 788 589,0 1 788 589,0 1 788 589,0 

základní hodinová sazba ZHS Kč 1 435,6 1 363,2 1 209,2 
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7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VLASTNÍ VÝROBY VS 

KOOPERACE 

Tato kapitola se zabývá výpočty přímo spojenými s návratností jednotlivých strojů. Pro 

větší možnost výběru konečného řešení, je zde představeno více verzí. V tab. 4 je vypočten 

předpokládaný počet kusů nosičů čepelí pro rok 2020. Firma Dieffenbacher-cz předpokládá, 

že bude v následujících dvou letech vyrábět minimálně stejný počet strojů MRZ.  

Tab. 4 Výpočet počtu kusů držáků čepele pro rok 2020. 

Popis (počítáno pro rok 2020) značka/vzorec počet jednotka 

Předpokládaný počet strojů MRZ 1500  nM 20 ks 

Předpokládaný počet nožových prstenců nm  =  nM ∙ 2 40 ks 

Počet nosičů čepele na MRZ 1500 ndč  =  nm ∙ 64  2 560 ks 

Celkový počet nosičů čepele na MRZ 1500 
(počet navýšen o náhradní díly) 

ncdč  
 

2 700 
 

ks 
 

Cena jednoho kusu nosiče čepele vyrobeného v kooperaci je 2 517 Kč. Výrobce si nepřeje 

zveřejňovat konkrétní cenovou nabídku. 

Cena jednoho kusu nosiče čepele N1: 

 N1 =
ts

60
∙ ZHS + cena materiálu na 1 ks v Kč [Kč] , (7.1) 

kde je ts – celkový strojní čas, ZHS – základní hodinová sazba stroje. 

Výpočet ceny jednoho nosiče čepele N1X: 

 N1_dgm =
ts_gdm

60
∙ ZHSdgm + 393,72 =

24,681

60
∙ 1 435,6 + 393,72 = 984,25 Kč 

 N1_tecno =
ts_tecno

60
∙ ZHStecno + 393,72 =

25,758

60
∙ 1 363,2 + 393,72 = 978,94 Kč 

 N1_emco =
ts_emco

60
∙ ZHSemco + 393,72 =

26,454

60
∙ 1 209,2 + 393,72 = 926,86 Kč 

 

Cena celkového počtu nosičů čepelí pro rok 2020 N2020: 

 N2020 = N1 ∙ ncdč [Kč] (7.2) 

 N2020_koop = N1_koop ∙ ncdč = 2 517 ∙ 2700 = 6 795 900 Kč 

 N2020_dgm = N1_dgm ∙ ncdč = 984,25 ∙ 2700 = 2 657 475 Kč 

 N2020_tecno = N1_tecno ∙ ncdč = 978,94 ∙ 2700 = 2 643 138 Kč 

 N2020_emco = N1_emco ∙ ncdč = 926,86 ∙ 2700 = 2 502 522 Kč 

 

Celkový počet hodin výroby nosičů čepelí pro rok 2020 t2020: 
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 t2020 =
ts

60
∙ ncdč [h] (7.3) 

 t2020_dgm =
ts_dgm

60
∙ ncdč =

24,681

60
∙ 2 700 = 1 110,65 h  

 t2020_tecno =
ts_tecno

60
∙ ncdč =

25,758

60
∙ 2 700 = 1 159,11 h  

 t2020_emco =
ts_emco

60
∙ ncdč =

26,454

60
∙ 2 700 = 1 190,43 h  

 

Volné kapacity stroje pro rok 2020 tvk: 

 tvk = FNef − t2020 [h] (7.4) 

 tvk_dgm = FNef − t2020_dgm = 3509,7 − 1 110,65 = 2 399,05 h 

 tvk_tecno = FNef − t2020_tecno = 3509,7 − 1 159,11 = 2 350,59 h 

 tvk_emco = FNef − t2020_emco = 3509,7 − 1 190,43 = 2 319,27 h 

Shrnutí dílčích výpočtů potřebných pro výpočet návratností je v následující tab. 5. 

Tab. 5 Shrnutí výpočtů. 

popis (počítáno pro rok 2020) jednotky DMG Tecnotrade EMCO 

cena jednoho kusu nosiče čepele N1 Kč 984,25 978,94 926,86 

cena všech nosičů čepelí N2020 Kč 2 657 475,00 2 643 138,00 2 502 522,00 

čas výroby všech nosičů čepelí t2020 h 1 110,65 1 159,11 1 190,43 

volné kapacity stroje tkv h 2 399,05 2 350,59 2 319,27 

 

7.1 Návratnost stroje 

Následující kapitola se zabývá čistě výpočty návratností ve dvou variantách. Tyto varianty 

jsou aplikovány na všechny tři nabídnuté stroje. 

Nákladová návratnost Un [18]: 

 Un =
I−Cs

Urn
[rok] , (7.5) 

kde je I – investiční náklady, Cs – prodejní cena starých strojů, Urn – relativní úspora 

nákladů. 

7.1.1 Návratnost stroje verze A 

Návratnost stroje verze A je založená na tom, že by nově koupený stroj celý rok 2020 

vyráběl pouze nosiče čepelí. S touto verzí však přichází i nutnost mít dostatek skladovacích 

prostor. 

Výpočet celkového množství nosičů čepelí, jakožto jediného vyráběného dílce na novém 

stroji v roce 2020 na: 
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 na =
FNef ∙ 60

ts
 [ks]   (7.6) 

 na_dgm =
FNef∙60

ts_dgm
=

3509,7∙60

24,681
= 8 532,15 ≈ 8 532 ks    

 na_tecno =
FNef∙60

ts_tecno
=

3509,7∙60

25,758
= 8 175,4 ≈ 8 175 ks   

 na_emco =
FNef∙60

ts_emco
=

3509,7∙60

26,454
= 7 960,3 ≈ 7 960 ks   

 

Pro verzi A jsou investiční náklady stroje IA: 

 IA = cena stroje v Kč + na ∙ N1 [Kč] (7.7) 

 

Výpočet návratnosti stroje pro verzi A NA: 

 NA =
IA−CS

na∙(N1koop−N1)
 [rok]  (7.8) 

 NA_gdm =
IA_dgm−CS

na_dgm∙(N1_koop−N1_dgm)
=

8 959 477,8+8 532∙984,25−0

8 532∙(2 517−984,25)
= 1,327 roku 

 NA_tecno =
IA_tecno−CS

na_tecno∙(N1_koop−N1_tecno)
=

7 681 939,3+8 175∙978,94−0

8 175∙(2 517−978,94)
= 1,247 roku 

 NA_emco =
IA_emco−CS

na_emco∙(N1_koop−N1_emco)
=

5 011 842,9+7 960∙926,86−0

7 960∙(2 517−926,86)
= 0,979 roku 

 

Výpočet počtu kusů nosičů čepelí potřebných pro zaplacení stroje nc: 

 nc =
NA∙FNef∙60

ts
 [ks]  (7.9) 

 nc_dmg =
NA_dmg∙FNef∙60

ts_dmg
=

1,327∙3509,7∙60

24,681
= 11 322,16 ≈ 11 323 ks 

 nc_tecno =
NA_tecno∙FNef∙60

ts_tecno
=

1,247∙3509,7∙60

25,758
= 10 194,73 ≈ 10 195 ks 

 nc_emco =
NA_emco∙FNef∙60

ts_emco
=

0,979∙3509,7∙60

26,454
= 7 793,14 ≈ 7 794 ks 

 

Výpočet zásoby nosičů čepele znč: 
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 znč =
nc

ncdč
 [rok]  (7.10) 

 znč_dmg =
nc_dmg

ncdč
=

11 323

2 700
= 4,194 roku 

 znč_tecno =
nc_tecno

ncdč
=

10 195

2 700
= 3,776 roku 

 znč_emco =
nc_emco

ncdč
=

7 794

2 700
= 2,887 roku 

7.1.2 Zhodnocení verze A 

Návratnost stroje varianta A počítá s možností, že po celý rok 2020 popř. po celou dobu 

návratnosti stroje bude vyrábět pouze jeden druh součástí a to nosič čepele. Tato varianta je 

pouze ilustrační, aplikovat do praxe by šla pouze stěží. Zadavatel by musel zohlednit, že se za 

jeden rok vyrobí přibližně třikrát víc součástí, než je roční spotřeba daného dílu viz tab. 6. 

Tyto součástí by se musely naskladnit a konzervovat, což by vedlo k navýšení investic. 

V současné době společnost Dieffenbacher-cz nedisponuje takto velkými sklady, proto by 

musela pronajmout externí sklad a tím by se do investic promítl i transport těchto dílů 

ze skladu do výroby. Doba návratnosti stroje varianta A je však velmi krátká a to z důvodu 

vysoké úspory na jednom díle (minimálně 1 530 Kč). 

Tab. 6 Shrnutí výpočtů pro návratnost verzi A. 

  jednotky DMG Tecnotrade EMCO 

celkový počet nosičů čepele vyráběných 
po celý rok 2020 na 

ks 8 532 8 175 7 960 

návratnost  stroje verze A NA rok 1,327 1,247 0,979 

počet nosičů čepelí potřebných pro 
zaplacení stroje nc 

ks 11 323 10 195 7 794 

zásoba nosičů čepele znč rok 4,194 3,776 2,887 

 

7.1.3 Návratnost stroje verze B 

Dieffenbacher-cz nabídne volnou kapacitu stroje jiným firmám pro kooperaci se ziskem 

např.: 30 %. 

Konečná hodinová sazba stroje SHS [30]: 

 SHS = ZHS ∙
100+ zisk v %

100
 [Kč] (7.11) 

 SHSdgm = ZHSdgm ∙
100+ zisk v %

100
= 1 435,6 ∙

100+30

100
= 1 866,28 Kč 

 SHStecno = ZHStecno ∙
100+ zisk v %

100
= 1 363,2 ∙

100+30

100
= 1 772,16 Kč 

 SHSemco = ZHSemco ∙
100+ zisk v %

100
= 1 209,2 ∙

100+30

100
= 1 571,96 Kč 
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Pro verzi B jsou investiční náklady stroje IB: 

 IB = cena stroje v Kč + N2020 + tvk ∙ ZHS  [Kč], (7.12) 

kde je N2020 – cena všech nosičů čepelí pro rok 2020, tvk – volné kapacity stroje pro rok 

2020, ZHS – základní hodinová sazba stroje 

 

Výpočet návratnosti stroje pro verzi B NB: 

 NB =
IB−CS

ncdč∙(N1_koop−N1)+tvk∙(SHS−ZHS)
 [rok]  (7.13) 

 NB_dgm =
IB_dgm−CS

ncdč∙(N1_koop−N1_dgm)+tvk_dgm∙(SHSdgm−ZHSdgm)
= 

   =
8 959 477,8+2 657 475+2 399,05∙1 435,6−0

2 700∙(2 517−984,25)+2 399,05∙(1 866,28−1 435,6)
= 2,912 roku 

 NB_tecno =
IB_tecno−CS

ncdč∙(N1_koop−N1_tecno)+tvk_tecno∙(SHStecno−ZHStecno)
= 

 =
7 681 939,3+2 643 138−2 350,59∙1 363,2−0

2 700∙(2 517−978,94)+2 350,59∙(1 772,16−1 363,2)
= 2,646 roku 

 NB_emco =
IB_emco−CS

ncdč∙(N1_koop−N1_emco)+tvk_emco∙(SHSemco−ZHSemco)
= 

  =
5 011 842,9+2 502 522+2 319,27 ∙1 209,2−0

2 700∙(2 517−926,86)+2 319,27∙(1 571,96−1 209,2)
= 2,01 roku 

7.1.4 Zhodnocení verze B 

Varianta B bere v úvahu možnost nabízet volnou kapacitu stroje pro kooperaci. 

V současné době má firma Dieffenbache-cz plně vytížené všechny stroje ve výrobě a pro 

nedostatek vlastních kapacit musí kooperovat s jinými firmami. Nabízení vlastního stroje pro 

kooperaci je v příštích dvou letech nepravděpodobné. Stejných výsledků návratnosti je však 

možné docílit vlastní výrobou nebo přenesením dalších dílů z kooperace do vlastní výroby. 

V případě, že zisk z vlastní výroby činí 30 % hodinové sazby stroje, dosáhne se návratností 

uvedených v tab. 7. Při nulovém zisku na zbylé volné kapacitě stroje, tzn. náklady na provoz 

stroje by se rovnaly úsporám z vlastní výroby, se zásluhou přenesení výroby nosičů čepelí 

z kooperace návratnost stroje společnosti DGM rovná 3,64 let, stroje společnosti Tecnotrade 

3,26 let a stroje společnosti EMCO 2,4 let. 

Tab. 7 Shrnutí výpočtů pro návratnost verzi B. 

  jednotky DMG Tecnotrade EMCO 

konečná hodinová sazba stroje SHS Kč 1 866,280 1 772,160 1 571,96 

návratnost stroje verze B NB rok 2,912 2,646 2,01 
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ZÁVĚR 

Cílem této závěrečné práce bylo navrhnout technologický postup pro dílec nosič čepele 

vyráběný v kooperaci. Na základě vypracovaného technologického postupu byly navrženy 

nástroje a dle požadavků společnosti Dieffenbacher-cz byla navržena tři pětiosá obráběcí 

centra, jejichž bližší popis je shrnut v kapitole 4. 

Stroj DMU 65 monoBLOCK nabízený společností DMG poskytuje několik významných 

výhod. První jsou výborné vlastnosti stolu. Rotační stůl umožňující pohyb v ose C je 

integrován do většího naklápěcího stolu v ose A, což umožňuje v případě využití čtyř os 

umístit do pracovního prostoru větší obrobky. Má též největší rozsah naklápění v ose A, 

nejvyšší rychloposuvy a vysokou nosnost, což by umožnilo obrábět i těžké díly potřebné pro 

výrobu hydraulických lisů. Další výhodou jsou jeho malé rozměry, což by vedlo ke 

snadnějšímu umístění stroje do prostoru výroby. Hlavní nevýhodou stroje společnosti DMG je 

jeho vysoká cena. Většina strojů firmy Dieffenbacher-cz disponuje též operačním systémem 

Heidenhain, pokud by společnost chtěla sjednotit operační systém i na novém stroji, musela 

by si ho dokoupit, což by vedlo k dalšímu navýšení ceny. 

Hlavní výhodou stroje DOOSAN DC 630/5AX nabízeného společností Tecnotrade je 

vysoká hodnota točivého momentu a rychloposuvu. Též má větší zásobník (40 nástrojů) 

a jeho otáčky lze navýšit až na 20 000 min
-1

. Nosnost stolu je hraniční, pro výrobu těžkých 

dílců na hydraulické lisy. Nevýhodou je pak nejvyšší hmotnost, největší rozměr stroje 

a nejmenší rozsah sklopení stolu v ose A. Operační systém Heidenhain není v základní 

výbavě stroje a celková cena stroje je též vysoká v poměru cena/výkon. 

Třetím nabízeným strojem je MAXXMILL 750 společnosti EMCO. Nesporně největší 

výhodou je jeho cena, také jako jediný má v ceně řídicí systém Heidenhain. Naklápěním stolu 

v ose A a točivým momentem se blíží stroji společnosti DMG. Nevýhodou je nepatrně menší 

pracovní prostor než u zbylých dvou strojů. Výraznější nevýhodou je však nižší hodnota 

rychloposuvů a především nosnost stolu. I po navýšení jeho nosnosti se pohybuje na hraniční 

hodnotě únosnosti těžkých dílců. 

Všechny tři stroje mají přibližně stejný výkon vřetene, mají stejné upínání nástrojů. 

Otáčení stolu v ose C je také shodné. Velikosti pracovních prostorů se mírně liší, ale 

na všechny stoly by se daly umístit dva nosiče čepele. Jeden z nich by byl v první pozici 

upnutí mezi dvěma svěráky a druhý by byl umístěn v přípravku v pozici druhého upnutí. Tím 

by se zkrátily vedlejší strojní časy a zároveň by se prodloužil strojní čas samotného obrábění. 

Obsluha stroje by pak měla více času na přípravu či úpravu dalších dílců nebo by se mohla 

věnovat jiné činnosti. V tomto případě by bylo třeba použít delší nástroje na obrábění a bylo 

by nutné zajistit, aby pořízené nástroje nepřekročily povolenou nástrojovou délku v zásobníku 

stroje. 

Firmě Dieffenbacher-cz je doporučeno z hlediska nejrychlejší návratnosti zakoupit stroj 

společnosti EMCO, který svými parametry zajistí potřebu výroby. Z hlediska vyšších 

rychloposuvů, pohyblivosti stolu, větší variability budoucí výroby a prestiže je firmě 

Dieffenbacher-cz doporučen stroj společnosti DMG, jehož návratnost je i při menších 

úsporách (než je očekáváno) stále značně nižší než je firmou stanovených pět let. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka  Popis 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

HDF  High-density fiberboard – tvrdé dřevovláknité desky 

HRC  Stupnice tvrdosti podle Rockwella 

LSL  Laminated Strand Lumber – intrallam 

LVL  Laminated veneer lumber – mircollam vrstvené 

dřevo 

MDF  Medium-density fibreboard – vláknitá deska se 

střední hustotou 

MEF  Melaminformaldehydová lepidla 

MFP  Multifunkční panely 

MRM  Knife Ring Cleaning Machine – čistící stroj 

nožových prstenců 

MRZ  Messerringzerspaner 

MSA  Automatic Knife Ring Grinding Systém – 

automatický brousící systém nožových prstenců 

OSB  Oriented stand board – desky z orientovaných 

plochých třísek 

PF  Fenolformaldehydová lepidla 

PLC  Programmable Logic Controller – programovatelný 

logický automat 

PSL  Parallel Strand Lumber – parallam 

TSL  Triangular Strand Lumber – deltastrand 

UF  Močovinoformaldehydová lepidla 

VBD  Vyměnitelná břitová destička 

WPC  Wood-plastic composites – dřevo-plastová deska 
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Symbol Jednotka Popis 

a [mm] Celkový přídavek na obrábění 

ae [mm] Šířka frézované plochy 

ap [mm] Šířka záběru ostří 

apmax [mm] Maximální šířka záběru ostří 

bs [mm] Největší šířka součásti 

c [mm] Bezpečnostní náběh 

d [den] Počet pracovních dní v roce 2020    

fr [m
2
] Potřebná plocha pro ruční pracoviště 

fz [mm] Posuv na zub 

g [–] Počet vzájemně zaměnitelných pracovišť,    

h [h] Počet pracovních hodin za jednu směnu    

hs [mm] Největší výška součásti 

i [–] Počet třísek 

km [–] Stupeň využití materiálu 

l [mm] Délka frézované plochy 

ln [mm] Náběh nástroje 

lp [mm] Přeběh nástroje 

ls [mm] Největší délka součásti 

n [%] Průměrná nemocnost    

na [ks] Celkové množství nosičů čepelí, jakožto jediný 

vyráběný dílec na novém stroji v roce 2020 

na_X [ks] Celkové množství nosičů čepelí, jakožto jediný 

vyráběný dílec na novém stroji X v roce 2020 

nc [ks] Počet nosičů čepelí potřebných pro zaplacení stroje    

nc_X [ks] Počet nosičů čepelí potřebných pro zaplacení 

stroje X 

   

ncdč [ks] Celkový počet nosičů čepele na MRZ 1500 pro rok 

2020 

ndč [ks] Počet nosičů čepele na MRZ 1500 pro rok 2020 

nM [ks] Předpokládaný počet strojů MRZ 1500 pro rok 2020 

nm [ks] Předpokládaný počet nožových prstenců pro rok 

2020 

np [ks] Počet přířezů z jedné tyče 

ns [mm
-1

] Frekvence otáček frézy 

pb [mm] Přídavek na obrábění na šířku součásti 

pč [mm] Přídavek na zarovnání čela 
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ph [mm] Přídavek na obrábění na výšku součásti 

pl [mm] Přídavek na obrábění na délku součásti 

px [mm] Přídavek na obrábění 

qk [kg] Ztráty vzniklé z nevyužitého konce tyče 

qo  [kg] Ztráty vzniklé obráběním polotovaru 

qu [kg] Ztráty vzniklé dělením tyče 

t2020 [h Celkový počet hodin výroby nosičů čepelí pro rok 

2020 

t2020_X [h] Celkový počet hodin výroby nosičů čepelí pro rok 

2020 na stroji X 

tAS [min] Strojní čas    

tASX/Y [min] Strojní čas upnutí X a operace Y    

tBS [min] Vedlejší strojní čas    

tBS1 [min] Vedlejší strojní čas při prvním upnutí    

tBS2 [min] Vedlejší strojní čas při druhém upnutí    

ts [min] Celkový strojní čas 

ts_X [min] Celkový strojní čas stroje X 

tvk [h] Volné kapacity stroje pro rok 2020 

tvk_X [h] Volné kapacity stroje pro rok 2020 stroje X 

tVN [min] Čas výměny nástroje    

tVN_X [min] Čas výměny nástroje stroje X    

u [mm] Šířka pilového pásu 

vc [m/min] Řezná rychlost 

vf [mm/min]  Posuvová rychlost 

xs [mm] Největší rozměr součásti v dané ose 

z [–] Počet zubů 

znč [rok] Zásoba nosičů čepele    

znč_X [rok] Zásoba nosičů čepele vyrobených na stroji X    
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Cs [Kč] Prodejní cena starých strojů 

D [m] Délka stroje    

Ds [mm] Průměr frézy 

FNef [h] Efektivní roční čas využití    

FR [m
2
] Plocha ručního pracoviště 

FS [m
2
] Plocha strojního pracoviště  

FS_X [m
2
] Plocha strojního pracoviště stroje X 

Fv [m
2
] Celková výrobní plocha  

Fv_X [m
2
] Celková výrobní plocha pro stroj X 

I [Kč] Investiční náklady 

IA [Kč] Investiční náklady verze A    

IA_X [Kč] Investiční náklady verze A stroje X    

IB [Kč] Investiční náklady verze B stroje X    

IB [Kč] Investiční náklady verze B    

KA [Kč] Kalkulované odpisy 

KAX [Kč] Kalkulované odpisy stroje X    

KE [Kč] Náklady na energie 

KEX [Kč] Náklady na energie stroje X    

KO [Kč] Ostatní náklady 

KOX [Kč] Ostatní náklady stroje X    

KR [Kč] Prostorové náklady 

KRX [Kč] Prostorové náklady stroje X    

KZ [Kč] Finanční náklady 

KZX [Kč] Finanční náklady stroje X    

L [mm] Celková dráha nástroje 

Lp [mm] Délka přířezu 

LPV [mm] Délka tyče 

N1 [Kč] Cena jednoho nosiče čepele 

N1_koop [Kč] Cena jednoho nosiče čepele vyrobeného v kooperaci 

N1_X [Kč] Cena jednoho nosiče čepele vyrobený na stroji X 

N2020 [Kč] Cena celkového počtu nosičů čepelí pro rok 2020 

N2020_koop [Kč] Cena celkového počtu nosičů čepelí pro rok 2020 

vyrobených v kooperaci 

N2020_X [Kč] Cena celkového počtu nosičů čepelí pro rok 2020 

vyrobených na stroji X 

NA [Kč] Návratnost stroje verze A    
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NA_X [Kč] Návratnost stroje X verze A    

NB [Kč] Návratnost stroje verze B    

NB_X [Kč] Návratnost stroje X verze B    

Nm  [kg] Norma spotřeby materiálu 

Prsk [–] Skutečný počet ručních pracovišť    

Psk [–] Skutečný počet strojních pracovišť    

Qk  [kg] Koncový odpad tyče 

Qs [kg] Čistá hmotnost součásti 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

SHS [Kč] Konečná hodinová sazba    

SHSX [Kč] Konečná hodinová sazba stroje X    

SHSX [Kč] Konečná hodinová sazba stroje X 

Sp [m
2
] Průřez polotovaru 

Š [m] Šířka stroje    

TNef [h] Roční čas využití 

Un [rok] Nákladová návratnost 

Urn [Kč/rok] Relativní úspora nákladů 

V [m] Výška stroje    

Zčz [%] Procento nevyhnutelných časových ztrát    

ZHS [Kč] Základní hodinová sazba     

ZHSX [Kč] Základní hodinová sazba stroje X    

   

   

ρS355 [kg/m
3
] Hustota oceli S355 

σ [–] Směnnost     
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Nabídka stroje DMU 65 monoBLOCK 

Příloha 2 Nabídka stroje Doosan typ VC 630/5AX 

Příloha 3 Nabídka stroje MAXXMILL 750 

Příloha 4 Nabídka materiálu společnosti FeroStal a.s. 

Příloha 5 Výkres nosiče čepele 

Příloha 6 Výkres sestavy nožového prstence 


