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ABSTRAKT 

Bakalářská práce obsahuje návrh nefunkčních součástí a následnou výrobu 

s rozdílnými parametry, které jsou následně zpracovány a vyhodnoceny.  Teoretická část 

obsahuje rozbor jednotlivých faktorů, konkrétně bezpečnost práce, kvalifikace obsluhy, druh 

univerzálního stroje, rozbor třísky a technologický postup. Praktická část spočívá ve výrobě 

součástí a zabývá se prací jednotlivých soustružníků. V diskuzi jsou probrána úskalí celé 

práce a návrhy na zlepšení. 

Klíčová slova 

         soustružení, hřídel, technologický postup, BOZP 

 

ABSTRACT  

The Bachelor's work includes the suggestion of non-functioning components and 

subsequent production with differing parameters, which are then processed and evaluated. 

The theoretical part of my work includes an analysis of individual factors, concretely job 

security, operator qualifications, kind of universal machine, splinter analysis and 

technological procedure. The practical part of my work consists of making components and 

dealing with the work of individual turners. The challenges of the whole work and 

suggestions for improvement are discussed in the discussion. 

Key words 

turning, shaft, technological procedure, OSH 
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ÚVOD 

Technologie soustružení slouží k oddělení materiálu u obrobku, ubraný materiál 

nazýváme tříska. Úběrem materiálu je dosaženo požadovaného tvaru součásti. K úběru 

dochází při kontaktu nástroje, který koná vedlejší posuvný pohyb k primárnímu rotujícímu 

pohybu obrobku. Volbou správné technologie, zařízení, nástrojů, materiálů, 

technologického postupu, navržením vhodné složitosti součástí a kvalifikované obsluhy je 

možno zajistit požadovanou kvalitu, kvalita povrchu, tvar a příznivé náklady finálního 

obrobku. Jedná se o důležité faktory pro proces výroby dané součásti. Záměrem bakalářské 

práce je zjistit, který z uvedených faktorů je klíčový a nejvíce se podílí na efektivitě výroby 

výsledné součásti. (viz obr.1) 

Nejdůležitějším faktorem, který je potřeba prioritně zohlednit, při jakékoliv výrobě, je 

bezpečnost práce (BOZP), která je popsána v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). 

Správným dodržováním BOZP jsou eliminovány úrazy a zbytečné finanční ztráty. 

Pro soustružení je možno využít celou řadu zařízení, která se liší cenou, složitostí, 

energetickou a prostorovou náročností atd. Pro kusovou výrobu jsou vhodnější univerzální 

stroje, jelikož u nich není třeba sestavovat složitý program, jako u CNC strojů.  

 

 

  

Obr. 1 Model hřídele se závitem 
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Cíle práce: 

• výroba součástí dle výchozí výkresové dokumentace, 

• vzájemné porovnání parametrů, 

• zkoumání procesu výroby v oblastech bezpečnosti, složitosti technologického 

postupu, kvalifikace obsluhy, výrobního času a efektivity výroby, 

• ověřit předpoklad, že kvalifikovaná obsluha vyrobí součást za kratší čas nežli osoba 

nekvalifikovaná, 

• celkové vyhodnocení a osobní postřehy z praktické části výroby. 
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1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NAVRŽENÉ SOUČÁSTI 

Kapitola slouží jako prostředek pro seznámení se se součástí, její technické parametry, 

materiálem a výrobním výkresem. 

Navrženou součástí je hřídel s kuželovým prvkem se sklonem 1:30 s vnitřním závitem 

M12x1,75 a vnějším závitem M24x2. Návrh ukazuje široké spektrum úkonů prováděných 

při procesu soustružení. Jedná se o návrh nefunkční součásti a pro výrobu je použita 

technologie soustružení.  

 

1.1 Materiál součásti  

Pro výrobu součásti je použita ocel ČSN 11 600 (EN ISO 1.0060), ocel třídy 11 600 

snese statické i dynamické namáhání, za předpokladu, nevyžaduje-li se svařitelnost. 

Z oblasti chemického složení je max. obsah fosforu a síry v oceli 0,045%. 

 

Tab. 1.1 Hodnoty mezí pevnosti, kluzu, únavy a dovolených napětí pro ocel 11 600 [1] 

Hodnoty (MPa) ČSN 11 600 (EN ISO 1.0060) 

Mez kluzu v tahu σkt 300 ÷ 340 

Mez pevnosti v tahu σpt 600 ÷ 720 

Mez únavy v ohybu σoc (0,43 σpt) 260 ÷ 310 

Mez únavy v tahu σtc (0,32 σpt)  190 ÷ 235 

Mez únavy v krutu τkc (0,25 σpt) 150 ÷ 180 

 

Mez pružnosti – Nastává po překročení meze pružnosti přestává být deformace 

pružná a materiál už se nevrátí do původního stavu. 

Mez kluzu – Nastává po překročení meze kluzu se zvětšuje relativní prodloužení, aniž 

by se zvětšovalo normálové napětí (materiál se prodlužuje bez zvětšování síly – tečení 

materiálu), mění se fyzikální vlastnosti materiálu. 

Mez pevnosti – Nastává po překročení meze pevnosti se materiál přetrhne. 

Mez únavy - Nastává největší amplituda napětí, kterou materiál při periodicky se 

měnícím zatížení vydrží bez poruchy po nekonečný počet zatěžovacích cyklů. V praxi se 

mez únavy zjišťuje pro vysoký smluvně stanovený počet (například 10 mil.) cyklů. [1] 
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1.2 Výkresová dokumentace hřídele  

Výkresová dokumentace (obr. 1.2.1) slouží jako primární podklad pro zhotovení 

součásti (obr. 1.2.2), požadavky na výkresovou dokumentaci popisuje norma ČSN 01 3106. 

Výkres hřídele je zhotoven formou 3D v programu Inventor a následně přenesen do výkresu 

v měřítku 2:1. Jsou v něm popsány tolerance, kvalita povrchu a celkové parametry hřídele, 

které jsou k nahlédnutí v příloze č.1.   

Při výrobě součástí byla výkresová dokumentace v rozporu se schopnostmi některých 

soustružníků, tudíž muselo dojít k menším úpravám, které jsou popsány v kapitole 3.1. 

Těmto úpravám lze předejít, když parametr kvalifikace obsluhy soustruhu, je zohledněn při 

návrhu součásti. 

 

 

Obr. 1.2.1 Schéma hřídele 

Obr. 1.2.2 Vyrobená hřídel 
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1.3 Výpočet přídavků na obrábění 

Výpočet přídavků na obrábění je důležitý z hlediska úspory materiálu a slouží jako 

klíčová informace k nákupu (rovnice 1.1, 1.2, 1.3, 1.4): 

• přídavek na průměr 

𝑝𝑑 = 0,05 ∙ 𝑑𝑠 + 2 = 0,05 ∙ 33 + 2 = 3,65 𝑚𝑚              (1.1) 

Kde:  

ds je maximální průměr obrobku 

 

• průměr polotovaru 

𝑑𝑝 = 𝑑𝑠 + 𝑝𝑑 = 33 + 3,65 = 36,65 𝑚𝑚                         (1.2) 

Kde: 

ds je maximální průměr obrobku 

pd je přídavek na průměr 

• Přídavek na délku 

𝑝𝑙 = 2 ∙ 𝑝č = 2 ∙ 2 = 4 𝑚𝑚                                               (1.3) 

Kde:  

pč je přídavek na zarovnání čela (volím 2mm) 

 

• Délka polotovaru: 

𝐿𝑝 = 𝑙𝑠 + 𝑝𝑙 = 135 + 4 = 139 𝑚𝑚                                 (1.4) 

Kde:  

ls je délka součásti 

pl je přídavek na délku 

Obr. 1.3 Polotovar 
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Průměr polotovaru = 36,65 mm (rovnice 1.2), délka polotovaru = 139mm (rovnice 

1.4). Polotovar zvolen ⌀40mm a délky 140mm. (obr. 1.3) 

 

    1.4 Ukazatel využití materiálu 

𝑈𝑚 =
𝐺1

𝐺2
=

0,620

1,386 
= 0,45 [– ]                                                            (1.5) 

Kde: 

G1 je hmotnost výrobku v kg 

G2 je hmotnost polotovaru 

Z polotovaru je využito pouze 45% materiálu, 55% tvoří ztráty, které vzniknou formou 

třísek. 

 

     1.5 Ukazatel jakosti povrchu obráběné plochy 

𝑈𝑘 =
∑ 𝐻𝑖∙𝑛𝑖

ℎ
𝑖=1

𝑛
 [𝜇𝑚]                                                                            (1.6) 

𝑈𝑘 =
1,6∙2+3,2∙7

9
= 2,84 𝜇𝑚  

 

Kde: 

Hi je jakost povrchu v µm 

ni je četnost výskytu dané jakosti povrchu 

n je četnost výskytu všech uvažovaných drsností 

 

1.6 Ukazatel průměrné přesnosti                                                                              

𝑈𝑝 =
∑ 𝑃𝑖∙𝑛𝑖

ℎ
𝑖=1

𝑛
[−]                                                                        (1.7) 

𝑈𝑝 =
6∙3+7∙1

4
= 6,25   

 

Kde: 

Pi je IT číslo dané operace 

Ni je četnost výskytu určité tolerance 

n je četnost výskytu všech uvažovaných tolerancí 
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2 POZOROVANÉ PARAMETRY PŘI VÝROBĚ 

Při výrobě lze pozorovat nespočet parametrů, kapitola je úzce zaměřena na některé 

z nich. Na kvalifikaci obsluhy, bezpečnost práce, uspořádání pracoviště, na druh 

soustružnického stroje, technologický postup, tvorbu třísky a ekologii obrábění. 

Z pozorovaných parametrů je následně vytvořeno vyhodnocení a následné zdůvodnění, 

který parametr v rámci bakalářské práce, nejvíce ovlivnil efektivitu výroby. 

 

2.1 Kvalifikace obsluhy 

Obecně se předpokládá, že kvalifikovaná obsluha vykoná kvalitnější práci za kratší 

čas než osoba nekvalifikovaná. Bakalářského projektu se zúčastnili celkem tři soustružníci, 

pro zachování jejich anonymity jsou označeni pod čísly v tabulce č.2.1.  

Kvalifikace soustružníků je zkoumána v rámci délky jejich praxe a druhu vzdělání. 

Jedním z kvalifikačních předpokladů je i míra šikovnosti soustružníka, která je neměřitelná, 

proto podstatná pro výrobu součásti. (tab. 2.1) 

 

Tab. 2.1 Kvalifikace soustružníků 

 

2.2 Bezpečnost práce  

Zdraví člověka je na prvním místě, nejdůležitější faktor celé výroby je bezpečnost 

práce. Nejefektivnějším bezpečnostním opatřením je prevence, která spočívá v pravidelném 

vyhledávání a vyhodnocování rizik a dodržování pravidel BOZP.  

Pracovní úrazy jsou nedílnou součástí každodenního pracovního života a nikdy je 

nelze 100% eliminovat. Obr. 2.2 demonstruje bezpečnost v závislosti na vynaložených 

financích. Ukazuje přijatelnou míru nákladů, které jsou efektivně vynaloženy na prevenci 

úrazů a újmy majetku tzv. zlatá střední cesta. Emulze [3] 

 

 

 

 

Soustružník č. Vzdělání Praxe [𝒍𝒆𝒕] 

1 Učiliště zakončeno výučním listem 60 

2 Učiliště zakončeno výučním listem 54 

3 Střední škola zakončena maturitní zkouškou 2 

4 Učiliště zakončena výučním listem 5 
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2.2.1 Nejčastější příčiny pracovních nehod a úrazů 

Jedná se o: 

• nedostatečně odhadnuté riziko – byla nejčastější příčina pracovních úrazů 

(Státní úřad inspekce práce za rok 2014), 

• nedostatky osobních předpokladu – V tomto případě zaměstnancům chybí 

tělesné a smyslové předpoklady pro jimi vykonávanou práci, 

• používání nebezpečných postupů, 

• vadný nebo nepříznivý stav stroje, 

• ohrožení zvířaty a přírodními živly, 

• ohrožení jinými osobami, 

• nesprávné používání ochranných pracovních pomůcek, 

• nepříznivý stav nebo nevhodné uspořádání pracoviště, 

• špatná organizace práce, 

• chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění. [3] 

 

2.2.2 Povinnosti zaměstnavatele 

Základní povinností zaměstnavatele je seznámit pracovníka se strojem a prostředím, 

zajistit zaměstnancům obecné školení, dále zamezit neoprávněné manipulaci se strojem. 

Práci by měl provádět zdravotně způsobilý zaměstnanec na stroji s bezpečnostní zábranou a 

Obr. 2.2 Závislost bezpečnosti na nákladech [15] 
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pravidelnou kontrolou. Zaměstnavatel by měl kontrolovat pracovníka při dodržování BOZP. 

Dalšími povinnostmi jsou přidělování OOPP (osobních ochranných pomůcek), chránit 

zaměstnance před zplodinami a hlukem, vytvoření přijatelných ergonomických podmínek 

pro zaměstnance, zamezit provádění práce v nevhodném oděvu (se šperky, dlouhými vlasy 

či ve volném oblečení). [2] 

 

2.2.3 Povinnosti zaměstnance 

Zaměstnanec před zahájením práce, by měl dbát na kontrolu stroje a všech jeho částí. 

Funkci stroje nesmí nepřekážet cizí předměty. Dále je třeba zkontrolovat funkčnost 

upínacího zařízení, správnost používaného nástroje. Dalším důležitým krokem při práci na 

stroji je kontrola ochranných a bezpečnostních zařízení, která by neměla být vyřazena 

z provozu. 

Při výměně nástrojů a obrobků by mělo být zastaveno vřeteno stroje. Za provozu by 

měly být dlouhé vlasy sepnuty nebo zakryty ochrannou čepicí, zrak chráněn brýlemi a 

neměly by být používány rukavice z důvodu uvíznutí v rotujícím stroji. Při odstraňování 

třísek se používají pouze nástroje k tomu určené (smetáky, štětcem škrabky atd.), nikdy se 

třísky neodstraňují prsty. 

Po ukončení práce je důležité uvést pracoviště do pořádku, uklidit všechny nástroje, 

nastavit páky do neutrálních poloh a použité čistící nástroje odložit do kovových 

uzavíratelných nádob. [2] 

 

2.3 Ekologie obrábění 

 

V důsledku klimatických změn je v současné době kladen důraz na ekologická opatření, do 

kterých spadá i strojírenská výroba. Konkrétně při soustružení jsou hlavními problémy, z 

pohledu ekologie, řezné kapaliny. Jsou problémové z pohledu na likvidaci a negativnímu 

Obr. 2.3.1 Řezná emulze při procesu soustružení 
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působení na zdraví. Řezné kapaliny se využívají primárně k chlazení, tím prodlužují 

trvanlivost nástrojů, dále se podílí na lámání a odvodu třísky. V současné době se řeší 

problematika obrábění za sucha, které nelze nikdy dosáhnout v plném rozsahu. Obrábění za 

sucha spočívá v absenci řezných kapalin. Suché obrábění je vhodné praktikovat na litinách 

při použití keramických řezných nástrojů. Jako vedlejší účinek se dostavuje adheze, zvýší se 

tření, kdy řezný nástroj a obrobek podléhají vyšším teplotám (obr. 2.3.2). Dále je materiál 

vystaven chvění, které se podepíše na výsledné kvalitě obrobku. [4] 

V provozu jsou nejpopulárnějšími řeznými kapalinami řezné oleje, olejové emulze (obr. 

2.3.1), které jsou na bázi ropy. Do řezných kapalin se často přidávají pojiva pro zlepšení 

účinku na proces obrábění. Osvědčenými přísadami se ve světe obrábění staly sloučeniny 

chlóru, síry a fosforu. Jelikož látky obsažené v řezných kapalinách nejsou šetrné k životnímu 

prostředí, tudíž jsou neekologické, snažíme se jejich užívání eliminovat. Nahrazení přísad 

jinými složkami se stejnými vlastnostmi je velmi obtížné. [4] 

 

 

2.4 Tříska  

Tříska vzniká při procesu soustružení, prochází mezním stavem pružné napjatosti, po kterém 

dochází k plastické deformaci a následně k oddělení materiálu formou lomu. Tříska slouží 

jako ukazatel efektivity výroby, její tvar ovlivňují vlastnosti obráběného materiálu, 

geometrie nástroje, řezné podmínky, tribologie mezi třískou a nástrojem. Tříska je rozdělena 

na přijatelnou a nepřijatelnou (obr. 2.4.1). [7] 

Třísky se dělí primárně na tvářené a netvářené, podmnožinou třísek tvářených jsou třísky 

nesoudržné a soudržné, které se dále rozdělují na plynulé a článkovité. [5] 

Obr. 2.3.2 Teplota řezání při vrtání za sucha [4] 
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Tvar třísek se posuzuje podle objemového součinitele W a následně se vyhodnotí z tabulky 

(obr. 2.4.2). 

𝑊 =
𝑉𝑡

𝑉𝑚
  [−] 

Kde: 

Vt je objem volně ložených třísek v dm3 

Vm je objem odebraného materiálu v dm3 

 

Obr. 2.4.1 Přijatelné a nepřijatelné formy třísky z hlediska produktivity výroby [𝟓] 

Obr. 2.4.2 Hodnoty objemového součinitele třísek pro vybrané tvary třísek [𝟕] 

(1.8) 
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2.5 Stroje pro výrobu součásti 

Pro řezání polotovaru byla využita pásová pila BOMAR (tab. 2.5.1) a pro výrobu 

součástí byly využity soustruhy SUI 40 RP (tab. 2.5.2), SV 18 RA/1000 (tab. 2.5.3) a SUI 

50/2000 (tab. 2.5.3). 

Tab. 2.5.1 Parametry pásové pily BOMAR 

  BOMAR Ergonomic 320.250 G 

Obr. 2.5.1 Pásová pila BOMAR Ergonomic [6] 

Hmotnost 385 kg 

Výkon motoru 1,5 kW 

Rozměry pily š x d x v 1270x1137x1490 

Celkový instalovaný výkon 2,8 kVA 

Rychlost pilového pásu 40-80 m∙min-1 

Rozměry pilového pásu 2910 x 27 x 0,9 mm 

Nejmenší řezaný průměr 5 mm 

Délka nejkratšího zbytku 40 mm 

Ložná výška materiálu 760 mm 
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      Tab. 2.5.2 Parametry univerzálního stroje SUI 40  

SUI 40 RP 

Obr. 2.5.2 Soustruh SUI 40 

Oběžný průměr nad ložem 400 mm 

Oběžný průměr nad suportem 220 mm 

Délka soustružení 1500 mm 

Rozsah otáček vřetena 0-2240 min-1 

Rozsah podélných posuvů na otáčku 0,023-4,8 mm 

Rozsah příčných posuvů na otáčku 0,011-2,4 mm 

Rychloposuv podélný 3500 mm∙min-1 

Rychloposuv příčný 1750 mm∙min-1 

Výkon hlavního motoru 16kW 

Rozměry š x d x v 1280x3655x1450 mm 

Hmotnost 2550 kg 
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      Tab. 2.5.3 Parametry univerzálního stroje SV18RA/1000  

SV18RA/1000 

Obr. 2.5.3 Soustruh SVRA/1000 [8] 

Oběžný průměr nad ložem 380 mm 

Oběžný průměr nad suportem 215 mm 

Délka soustružení 1000 mm 

Rozsah otáček vřetena 30-2800 min-1 

Rozsah podélných posuvů na otáčku 0,02-2,8 mm 

Rozsah příčných posuvů na otáčku 0,01-1,4 mm 

Rychloposuv podélný - 

Rychloposuv příčný - 

Výkon hlavního motoru 10 kW 

Rozměry š x d x v 950x2720x1210 mm 

Hmotnost 1950 kg 
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       Tab. 2.5.4 Parametry univerzálního stroje SUI 50/2000  

SUI 50/2000 

Obr. 2.4.4 Soustruh SUI 50/2000 [9] 

Oběžný průměr nad ložem 500 mm 

Oběžný průměr nad suportem 320 mm 

Délka soustružení 2000 mm 

Rozsah otáček vřetena 14-2240 min-1 

Rozsah podélných posuvů na otáčku 0,023-4,8 mm 

Rozsah příčných posuvů na otáčku 0,011-2,4 mm 

Rychloposuv podélný 3500 mm∙min-1 

Rychloposuv příčný 1750 mm∙min-1 

Výkon hlavního motoru 7,5kW 

Rozměry š x d x v 4155x1280x1450 mm 

Hmotnost 3140 kg 
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2.6 Technologický postup 

Součásti byly zhotoveny dle technologických postupů, které byly zvoleny 

soustružníky č.1-4 (tab. 2.6.1, tab. 2.6.2, tab. 2.6.3, tab. 2.6.4). 

 

Tab. 2.6.1 Technologický postup pro SUI 40 

Technologický postup pro SUI 40 (soustružník č.1) 

Název součásti Hřídel01 

 

Číslo součástky VUT-

3kSTG/16 

Materiál Ocel 11 600 

Polotovar KR 40x140  

Hrubá hmotnost 1,386 kg 

Čistá hmotnost 0,620 kg 

č. 

op. 

Stroje, tř.číslo, 

nástroje 

 

Popis práce 

 

Řezné podmínky 

0/0 Pásová pila 

BOMAR 

Ergonomic 

320.250 G, 

05961 

Posuvné měřidlo 

Upnout polotovar do svěráku 

Řezat na délku 140±0,5 
 

vc= 40 m∙min-1 

1/1 Soustruh SUI 

40, 04112 

vrták středicí 

60° DIN 333, 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308 

Posuvné měřidlo 

Obrobek upnout do sklíčidla  

zarovnat čelo na L=138±0,5 

 

Navrtat středicí důlek 2,5±0,1 

 

Hrubovat ∅31−0,3
0  do L=62,5±0,3 

Hrubovat ∅25−0,2
0  do L=22,5±0,3 

vc=50 m∙min-1 

ap=3 mm 

f= 1 mm 

vc=15 m∙min-1 

f= 0,1 mm 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 
 

Soustruh SUI 

40, 04112 

Soustružit na hotovo ⌀30h7 do 
L=63±0,3 
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dokončovací 

nůž 

SDJCR20x20 

K11-MAKT941, 

DCMT 11T304-

UM, mikrometr, 

 

upichovací nůž 

XLCFR 2520, 

K03 624103 

 

Soustružit na hotovo ∅24−0,2
0  do 

L=23±0,3 

 

Soustružit zápich ∅21,3−0,2
0   do 

L=3±0,3 

 

Srazit hranu na délce 1,5±0,2 pod 

úhlem 45°±1° a 0,3±0,1 pod úhlem 
45°±1° 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 

 

 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 
 

2/2 Soustruh SUI 

40, 04112 

vrták středicí 

60° DIN 333, 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308 

Posuvné měřidlo 

úchylkoměr 

Upnout do sklíčidla za  ⌀30h7, 
zarovnat čelo na L=135±0,5 

 

 

Navrtat středicí důlek 2,5±0,1 

 

 

 
 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

 

vc=15 m∙min-1 

f= 0,1 mm 

 
 

3/3 Soustruh SUI 

40, 04112 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308 

Posuvné měřidlo 

Upnout mezi hroty, podepřít 

 

Hrubovat ∅34,5−0,3
0  do L=71±0,3 

Hrubovat 26,5−0,2
0  do L=39,5±0,3 

 

 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

4/4 Soustruh SUI 

40, 04112 

dokončovací 

nůž 

SDJCR20x20 

K11-MAKT941, 

DCMT 11T304-

UM, mikrometr, 

Soustružit na hotovo ⌀25h6 do 
l=40±0,3 

 

Soustružit na hotovo úkos 

 ∅33−0,3
0 - ∅31−0,3

0  

 

Vrtat díru ∅10,30
+0,2

 do L=30±0,3 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 

 

 

vc=70 m∙min-1 

f= 0,1 mm 
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Vrták 10,3mm 

HSS DIN338 

5/5 Soustruh SUI 40 

04112 

M12 HSSE 

DIN376 ISO2 

strojní závitník, 

Tříhranná 

škrabka 

Srazit hranu na délce 1±0,2 pod 

úhlem 45°±1° 

 

 

Řezat závit M12-6H 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 

vc=10 m∙min-1 

f= 1,75 mm 

6/6 Soustruh SUI 

40, 04112 

Závitový nůž R 

166.AFG-2525-

22, 

R154.0G-

22CC01-315 

1020 

Upnout mezi hroty a do sklíčidla za 

⌀25h6 

 

Řezat závit M24x2-6g 

vc=10 m∙min-1 

ap=2 mm 

f= 1 mm 
 

7/7 Smirkový papír Brousit ⌀25h6 a úkos ⌀33 - ⌀31 vc=10 m∙min-1 

8/8 OTK 

09863 

kontrola vzhledem 100% 

kontrola průměrů ⌀30h7, ⌀25h6 

kontrola závitů M12-6H, M24x2-6g 

 

- 
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Tab. 2.6.2 Technologický postup SV 18 RA, soustružník č.2  

 

 

Technologický postup pro SV 18 RA (soustružník č.2) 

Název součásti Hřídel02 

 

Číslo součástky VUT-

3kSTG/16 

Materiál Ocel 11 600 

Polotovar KR 40x140  

Hrubá hmotnost 1,386 kg 

Čistá hmotnost 0,620 kg 

č. 

op. 

Stroje, tř.číslo, 

nástroje 

 

Popis práce 

 

Řezné podmínky 

0/0 Pásová pila 

BOMAR 

Ergonomic 

320.250 G, 

Posuvné měřidlo 

Upnout polotovar do svěráku 

Řezat na délku 140±0,5 
 

vc= 40 m∙min-1 

1/1 Soustruh SUI 

40, 04112 

vrták středicí 

60° DIN 333, 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308, 

vnitřní ubírací 

3542 HSS 

10x10x100, 

Sada M12, DIN 

352, HSS 

Posuvné měřidlo 

Obrobek upnout do sklíčidla, 

zarovnat čelo na L=138±0,5 

 

 

Vrtat díru ∅10,30
+0,2

 do L=30±0,3 

 

Soustružit chráněný důlek ∅130
+0,2

 do 

hloubky 3±0,1 

 

Řezat závit M12-6H 

 

Srazit hranu na délce 1±0,2 pod 

úhlem 45°±1° 
 

vc=90 m∙min-1 

ap=3 mm 

f= 1 mm 

vc=15 m∙min-1 

f= 0,1 mm 

 

vc=20 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

 

vc=10 m∙min-1 

f= 1,75 mm 
 

2/2 Soustruh SUI 

40, 04112 

 

Hrubovat ∅27−0,2
0  do L=39±0,3 

 

vc=50 m∙min-1 
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Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308 

Posuvné měřidlo 

Hrubovat ∅35−0,3
0  do L=60±0,3 

 
 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

3/3 Soustruh SUI 

40, 04112 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308, 

vrták středící 

60° DIN 333, 

Posuvné měřidlo 

Obrobek upnout do sklíčidla, 

Zarovnat čelo na L=135±0,5 

 

Navrtat středící důlek 2,5±0,1 

 

Hrubovat ∅31−0,3
0  do L=62,5±0,3 

Hrubovat ∅25−0,2
0  do L=22,5±0, 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

vc=15 m∙min-1 

f= 0,1 mm 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

4/4 Soustruh SUI 

40, 04112 

dokončovací 

nůž 

SDJCR20x20 

K11-MAKT941, 

DCMT 11T304-

UM,  

Závitový nůž R 

166.AFG-2525-

22, 

R154.0G-

22CC01-315 

1020 

mikrometr 

Soustružit na hotovo ∅24−0,2
0  do 

L=23±0,3 

 

 

Soustružit zápich ∅21,3−0,2
0   do 

L=3±0,3 

 

 

 

Řezat závit M24x2-6g 

 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 

 

 

 

vc=10 m∙min-1 

ap=2 mm 

f= 1 mm 

 
 

5/5 Soustruh SUI 

40, 04112 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308, 

Srazit hranu na délce 2,5±0,2 pod 

úhlem 45°±1° 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 
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6/6 Soustruh SUI 

40, 04112 

dokončovací nůž 

SDJCR20x20 

K11-MAKT941, 

DCMT 11T304-

UM, 

mikrometr 

Soustružit na hotovo ⌀30h7 do 
L=63±0,3 

 

Soustružit na hotovo úkos 

 ∅33−0,3
0 - ∅31−0,3

0  

 
 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 

7/7 Soustruh SUI 

40, 04112 

dokončovací 

nůž 

SDJCR20x20 

K11-MAKT941, 

DCMT 11T304-

UM, 

mikrometr 

Upnout obrobek mezi hroty a do 

sklíčidla, 

Soustružit na hotovo ⌀25h6 do 
l=40±0,3 

 

Srazit hranu na délce 1±0,2 pod 

úhlem 45°±1° 

 
 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 

 
 

8/8 Smirkový papír Brousit ⌀25h6 a úkos ⌀33-31mm vc=10 m∙min-1 

9/9 OTK 

09863 

kontrola vzhledem 100% 

kontrola průměrů ⌀30h7, ⌀25h6 

kontrola závitů M12-6H, M24x2-6g 

 

- 
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Tab. 2.6.3 Technologický postup pro SV 18 RA, soustružník č.3 

Technologický postup pro SV 18 RA (soustružník č.3) 

Název součásti Hřídel02 

 

Číslo součástky VUT-

3kSTG/16 

Materiál Ocel 11 600 

Polotovar KR 40x140  

Hrubá hmotnost 1,386 kg 

Čistá hmotnost 0,620 kg 

č. 

op. 

Stroje, tř.číslo, 

nástroje 

 

Popis práce 

 

Řezné podmínky 

0/0 Pásová pila 

BOMAR 

Ergonomic 

320.250 G, 

Posuvné měřidlo 

Upnout polotovar do svěráku 

Řezat na délku 140±0,5 
 

vc= 40 m∙min-1 

1/1 Soustruh SUI 

40, 04112 

vrták středící 

60° DIN 333, 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308, 

vnitřní ubírací 

3542 HSS 

10x10x100, 

Sada M12, DIN 

352, HSS 

Posuvné měřidlo 

Obrobek upnout do sklíčidla, 

zarovnat čelo na L=138±0,5 

 

 

Vrtat díru ∅10,30
+0,2

 do L=30±0,3 

 

Soustružit chráněný důlek ∅130
+0,2

 do 

hloubky 3±0,1 

 
 

vc=90 m∙min-1 

ap=3 mm 

f= 1 mm 

vc=15 m∙min-1 

f= 0,1 mm 

 

vc=20 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

 

vc=10 m∙min-1 

f= 1,75 mm 
 

 Soustruh SUI 

40, 04112 

Upnout závitník do vratidla  

Řezat ručně závit M12-6H 

- 
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Vratidlo ruční 

pro M03-M12, 

dokončovací 

nůž 

SDJCR20x20 

K11-MAKT941, 

DCMT 11T304-

UM 

 

 

Srazit hranu na délce 1±0,2 pod 

úhlem 45°±1° 

 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 

 

2/2 Soustruh SUI 

40, 04112 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308 

Posuvné měřidlo 

 

Hrubovat ∅27−0,2
0  do L=39±0,3 

Hrubovat ∅35−0,3
0  do L=60±0,3 

 
 

 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

3/3 Soustruh SUI 

40, 04112 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308, 

vrták středicí 

60° DIN 333, 

Posuvné měřidlo 

Obrobek upnout do sklíčidla, 

Zarovnat čelo na L=135±0,5 

 

Navrtat středicí důlek 2,5±0,1 

 

Hrubovat ∅31−0,3
0  do L=62,5±0,3 

Hrubovat ∅25−0,2
0  do L=22,5±0, 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

vc=15 m∙min-1 

f= 0,1 mm 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

4/4 Soustruh SUI 

40, 04112 

dokončovací 

nůž 

SDJCR20x20 

K11-MAKT941, 

DCMT 11T304-

UM,  

Závitový nůž R 

166.AFG-2525-

22, 

R154.0G-

22CC01-315 

1020,mikrometr 

Soustružit na hotovo ∅24−0,2
0  do 

L=23±0,3 

 

 

Soustružit zápich ∅21,3−0,2
0   do 

L=3±0,3 

 

 

 

Řezat závit M24x2-6g 

 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 

 

 

 

vc=10 m∙min-1 

ap=2 mm 

f= 1 mm 
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5/5 Soustruh SUI 

40, 04112 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308, 

Srazit hranu na délce 2,5±0,2 pod 

úhlem 45°±1° 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 
 

6/6 Soustruh SUI 

40, 04112 

dokončovací nůž 

SDJCR20x20 

K11-MAKT941, 

DCMT 11T304-

UM, 

mikrometr 

Soustružit na hotovo ⌀30h7 do 
L=63±0,3 

 

Soustružit na hotovo úkos 

 ∅33−0,3
0 - ∅31−0,3

0  

 
 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 

7/7 Soustruh SUI 

40, 04112 

dokončovací 

nůž 

SDJCR20x20 

K11-MAKT941, 

DCMT 11T304-

UM, 

mikrometr 

Upnout obrobek mezi hroty a do 

sklíčidla, 

Soustružit na hotovo ⌀25h6 do 
l=40±0,3 

 

Srazit hranu na délce 1±0,2 pod 

úhlem 45°±1° 

 
 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 

 
 

8/8 Smirkový papír Brousit ⌀25h6 a úkos ⌀33-31mm vc=10 m∙min-1 

9/9 OTK 

09863 

kontrola vzhledem 100% 

kontrola průměrů ⌀30h7, ⌀25h6 

kontrola závitů M12-6H, M24x2-6g 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.6.4 Technologický postup SUI 50, soustružník č.4 
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Technologický postup pro SUI 50 (soustružník č.4) 

Název součásti Hřídel01 

 

Číslo součástky VUT-

3kSTG/16 

Materiál Ocel 11 600 

Polotovar KR 40x140  

Hrubá hmotnost 1,386 kg 

Čistá hmotnost 0,620 kg 

č. 

op. 

Stroje, tř.číslo, 

nástroje 

 

Popis práce 

 

Řezné podmínky 

0/0 Pásová pila 

BOMAR 

Ergonomic 

320.250 G, 

05961 

Posuvné měřidlo 

Upnout polotovar do svěráku 

Řezat na délku 140±0,5 
 

vc= 40 m∙min-1 

1/1 Soustruh SUI 

40, 04112 

vrták středicí 

60° DIN 333, 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308 

Posuvné měřidlo 

Obrobek upnout do sklíčidla  

zarovnat čelo na L=138±0,5 

 

 

 

Navrtat středicí důlek 2,5±0,1 
 

vc=50 m∙min-1 

ap=3 mm 

f= 1 mm 

 

 

vc=15 m∙min-1 

f= 0,1 mm 
 

2/2 Soustruh SUI 

40, 04112 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308 

Otočit obrobek a upnout do sklíčidla 

Zarovnat čelo na L=135±0,5 

 

Vrtat díru ∅10,30
+0,2

 do L=30±0,3 

 

 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 

 

vc=15 m∙min-1 
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Vrták DIN338 , 

338RNHSS 

10,3MM HSS, 

 

Záhlubník 

221604 HSS 

Vrtat chráněný důlek ∅12,30
+0,2

 do 

hloubky 3±0,1 

Zahloubit chráněný důlek ∅12,30
+0,2

  

Srazit hranu na délce 1,5±0,2 pod 

úhlem 45°±1° a 0,3±0,1 pod úhlem 
45°±1° 

f= 0,1 mm 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 
 

3/3 Soustruh SUI 

40, 04112 

vrták středící 

60° DIN 333, 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308 

upichovací nůž 

XLCFR 2520, 

K03 624103 

Posuvné měřidlo 

úchylkoměr 

Upnout obrobek mezi hroty a do 

unášecího srdce 

Hrubovat ∅34−0,3
0  do L=83±0,5 

Hrubovat ∅31−0,3
0  do L=64±0,5 

 

Soustružit na hotovo ∅24−0,2
0  do 

L=25 ± 0,3 

Soustružit zápich ∅21,3−0,2
0   do 

L=5±0,3 

 

Srazit hranu na délce 1,5±0,2 pod 

úhlem 45°±1° 
 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

 

 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 
 

3/3 Soustruh SUI 

40, 04112 

Závitový nůž R 

166.AFG-2525-

22, 

R154.0G-

22CC01-315 

1020 

Hrubovací nůž 

SCLCR20x20 

K12-MAKT817, 

DCMT 11T308 

Posuvné měřidlo 

Řezat závit M24x2-6g 

 

 

 

Srazit hranu na délce 1,5±0,2 pod 

úhlem 45°±1° 

 

vc=10 m∙min-1 

ap=2 mm 

f= 1 mm 

 

vc=50 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f=1 mm 

4/4 Soustruh SUI 

40, 04112 

dokončovací 

nůž 

SDJCR20x20 

Soustružit na hotovo ⌀25h6 do 
l=40±0,3 

 

 

vc=300 m∙min-1 

ap=1,5 mm 

f= 1 mm 
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K11-MAKT941, 

DCMT 11T304-

UM, mikrometr, 

Vrták 10,3mm 

HSS DIN338 

Soustružit na hotovo úkos 

 ∅33−0,3
0 - ∅31−0,3

0  

 

Srazit hranu na délce 1±0,2 pod 

úhlem 45°±1° 

 

 

vc=70 m∙min-1 

f= 0,1 mm 

7/7 Smirkový papír Brousit ⌀25h6 a úkos ⌀33 - ⌀31 vc=10 m∙min-1 

8/8 OTK 

09863 

kontrola vzhledem 100% 

kontrola průměrů ⌀30h7, ⌀25h6 

kontrola závitů M12-6H, M24x2-6g 

 

- 
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3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

3.1 Technologičnost součásti 

V tab. 3.1 jsou uvedeny připomínky soustružníků, které se zabývají vyrobitelností 

součásti.  

Soustružníkem č.1 byla zhotovena součást bez změn výkresové dokumentace. 

Soustružník č.2 a č.3 byly provedeny úpravy ve formou sražených hran a chráněných 

důlků. 

Soustružník č.4 byla zhotovena součást s odlišným zápichem. 

 

 

Tabulka č.3.1 Poznámky k proveditelnosti součásti 

Soustružník č. Poznámky k proveditelnosti součásti Soustruh 

1 Součást zhotovena dle výkresu bez změn SUI 40 RP 

 

 

2 

Zhotoven 

chráněný důlek 

z důvodu 

výběhovosti 

závitu a hrana 

sražena na 

2x45° 

SUI 50/2000 

 

 

 

3 

Hrana sražena na 

2x45° z důvodů 

neproveditelnosti a 

zhotoven chráněný 

důlek 

SUI 50/2000 

 

 

 

4 

Nedodržen zápich 

z důvodů řezání 

závitu 

SV 18 RA 
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3.2 Kvalifikace obsluhy 

Parametr kvalifikace soustružníků se významně projevil v oblasti výrobního času. 

Předpokládalo se, že kvalifikovanější obsluha vyrobí součást za kratší čas. Předpoklad byl 

potvrzen viz. graf 3.2. Soustružníkem s nejkratší délkou praxe byla zhotovena součást za 

162 minut, naopak soustružníkem s nejdelší praxí byla součást zhotovena za 53minut. 

Graf ze strojních časů je uveden na obr.3.2.  

  

 

Obr 3.2 Výrobní čas v závislosti na kvalifikaci soustružníka 

 

3.3 Bezpečnost práce 

Obr.3.3 Hodinky na rukou při manipulaci s obrobkem 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Soustružník č.1 Soustružník č.2 Soustružník č.3 Soustružník č.4

Celkový výrobní čas 

Výrobní časy (min)



 

 

 

VUT v Brně, 

FSI, ÚST 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 36 

Parametr bezpečnost práce je v praxi podceňován, přesto některá opatření byla přísně 

dodržována. Všichni soustružníci měli vhodný pracovní oděv, seřízené stroje, prošli 

školením o bezpečnosti práce, ale i přesto nebyly využívány ochranné brýle, obsluha měla 

šperky na rukou (obr.4.3). Nevhodným způsobem byly odstraňovány třísky. V některých 

případech byly ze soustružnických strojů odpojeny ochranné štíty. Ojedinělá pracoviště byla 

chaoticky uspořádána.  

 

3.4 Ekologie obrábění 

Při obrábění je využíváno menších tlaků přitékající emulze, která se často ředí vodou. 

V praxi je pro firmy důležitější ekonomický faktor než ekologický. 

 

3.5 Tříska  

Ve většině případech spadaly soudržné třísky do přijatelného provedení. Na obr. 3.5. 

jsou ukázky z praktické části tvaru třísek.  

Obr. 3.5 Ukázka tvarů třísek 

 

3.6 Náklady na obsluhu stroje 

Náklady na mzdu v rámci bakalářské práce jsou 150 Kč∙hod-1, mzda je použita pro 

všechny případy. Jedná se o citlivá data, proto soustružníci nebyli na mzdu dotazováni. 

Hodinová mzda je určena z konkurenčního podniku. Náklady na mzdu soustružníka 

jsou různé vzhledem k místu, kde se práce vykonává (město, vesnice, kraj, stát). 

 

𝐶𝑝 = 𝑡𝑐 ∙ 𝐶𝑧 = [𝐾č]                                                                                    (1.9) 

 

 

Kde: 

Cp je celkový náklad vynaložený na obsluhu v Kč 

tc je celkový čas výroby součásti v hod 

Cz je náklad na hodinovou mzdu soustružníka v Kč 
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Cp1=0,867∙150=130,05 Kč  

 

Cp2=1,533∙150=229,95 Kč 

 

Cp3=2,7∙150=405 Kč 

 

Cp4=2,533∙150=379,95 Kč 

 

 

3.7 Náklady na elektrickou energii 

Náklady se odvíjejí od zdroje elektrické energie, sazby, odběru a dodavatele.  

1kWh = 6kč 

𝐸𝑐 = 𝑃𝑠 ∙ 𝑡𝑐 = [𝑘𝑊ℎ]                                                               (1.10) 

𝐶𝐸 = 𝐸𝑐 ∙ 𝐶𝑆 = [𝐾č]                                                                 (1.11) 

 

Kde: 

Ec je spotřeba elektrické energie v kWh 

Ps je výkon hlavního motoru stroje v kW 

CE je celkový náklad vynaložený na elektrickou energii v Kč 

CS je cena sazby za 1kWh v Kč 

 

Ec1=16∙0,867=13,872 kWh 

CE1=13,872∙6=83,232 Kč 

 

Ec2=10∙1,533=15,33 kWh 

CE2=15,33∙6=91,98 Kč 

 

Ec3=7,5∙2,7=20,25 kWh 

CE3=20,25∙6=121,5 Kč 

 

Ec4=10∙2,53=25,3 kWh 

CE3=25,3∙6=151,8 Kč 
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3.8 Hrubý odhad výrobních nákladů dílu 

 

𝐶𝑉 =
𝐶𝐷+𝐶𝐸+𝐶𝑀+𝐶𝑃

𝑠
=  [𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1]                                             (1.12) 

 

𝐶𝑉1 =
0 + 83,2 + 43 + 130,5

1
≅ 257 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

 

𝐶𝑉2 =
0 + 91,98 + 43 + 229,95

1
≅ 365 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

 

𝐶𝑉3 =
0 + 121,5 + 43 + 405

1
≅ 570 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

 

𝐶𝑉4 =
0 + 151,8 + 43 + 379,95

1
≅ 575 𝐾č ∙ 𝑘𝑠−1 

 

 

Kde: 

Cd je úprava povrchu (neuvažuje se, jedná se o nefunkční součást) 

Cm je cena polotovaru (43kč) 

s je výrobní série (z důvodu kusové výroby je rovna 1) 

Cp je celkový náklad vynaložený na obsluhu v Kč 

CE je celkový náklad vynaložený na elektrickou energii v Kč 

 

 

Graf z rovnice (1.9, 1.10, 1.11, 1.12) je uveden na obr.3.8. 
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Obr. 3.8 Výrobní náklady 

 

Náklady na výrobu: 

• 257 Kč (soustružník č.1) 

• 365 Kč (soustružník č.2) 

• 570 Kč (soustružník č.2) 

• 575 Kč (soustružník č.2) 
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4 DISKUZE 

Úskalí celého procesu spočívá v množství pozorovaných vzorků, k přesnějším 

hodnotám je zapotřebí širší spektrum pozorovaných subjektů. Dále byl problém v množství 

pozorovaných parametrů. 

V praktické části, byl proveden experiment, jehož účelem bylo zjistit vliv 

soustružnického stroje na čas výroby. Soustružník č.1 vyrobil, za použití stejného 

technologického postupu, součást na stroji SV 18 RA. Výsledek obsahoval drobné časové 

odchylky a součást téměř totožnou součásti první.  

Při praktickém řešení proveditelnosti, měl překvapivě největší vliv na čas výroby 

pořádek na pracovišti. U soustružníka s chaotickým uspořádáním nástrojů a měřidel, byl čas 

navýšen až o 1/3 oproti soustružníkovi s uspořádanou pracovní plochou. 

Na výsledných hřídelích (obr. 4) je vidět, že i přes stejné zadání (příloha č.1) se mohou 

významně lišit, dle výše uvedených parametrů. 

 

 

 

  

  Obr. 4. Zhotovené součásti 
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ZÁVĚR 

Shrnutí dosažených výsledků: 

• výroba součástí z technologického hlediska byla pro některé soustružníky obtížná, 

proto se součásti od sebe liší. Změny se provedly jako chráněný důlek, kvůli házivosti 

a ochraně vnitřního závitu M12 a sražení hrany 2x45° u závitu M24x2, 

• předpokládaná kvalifikace obsluhy měla jednoznačně vliv na čas výroby a z toho 

vyplývá, že se podílela i na nižších nákladech. Soustružník č.1 zhotovil součást za 

52minut. Předpoklad je potvrzen, 

• bezpečnost práce, byla u každého soustružníka individuální. Nedodržení BOZP 

v případě zaměstnanců nastalo v podobě práce na strojích s hodinkami, bez použití 

ochranných brýlí a odpojení ochranných štítů strojů. Nedodržení BOZP u 

zaměstnavatele bylo v podobě špatně odvětrávaných zplodin. Při výrobě nebyl 

způsoben žádný úraz či újma majetku, 

• nejnižší náklady na obsluhu stroje vznikly u soustružníka č.1. Nízké náklady jsou 

způsobeny nejkratším časem výroby. Opozitem je soustružník č.4, kde byl 

primárním faktorem výrobní čas a sekundárně náklady na elektrickou energii. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Popis 

3D 3-Dimension 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

CNC Computer Numeric Control 

ČSN Československá státní norma 

EN Evropská norma 

ISO International Organization for Standardization 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 

 

Symbol Jednotka Popis 

CE [kč] celkový náklad na el. Energii kč 

Cm [kč] cena polotovaru 

Cp [kč] celkový náklad vynaložený na obsluhu 

Cs [kč] cena sazby za 1kWh 

Cv [kč] hrubý odhad výrobních nákladů 

Cz [kč] náklad na hodinovou mzdu dělníka 

Ec [kWh] potřeba elektrické energie 

G1 [kg] hmotnost výrobku 

G2 [kg] hmotnost polotovaru 

Hi [µm] jakost povrchu 

L [mm] délka 

Lp [mm] délka polotovaru 

Ni [-] četnost výskytu tolerance 

Pi [-] IT přesnost dané operace 

Ps [kW] výkon hlavního motoru 

Uk [µm] ukazatel jakosti povrchu 

Um [-] ukazatel využití materiálu 

Vm [dm3] objem odebraného materiálu 
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Vt [dm3] objem volně ložených třísek 

W [-] objemový součinitel 

ap [mm] šířka záběru ostří 

dp [mm] průměr polotovaru 

ds [mm] maximální průměr obrobku 

f [mm] posuv na otáčku 

n [-] četnost výskytu prvku 

ni [-] četnost výskytu dané jakosti povrchu 

pč [mm] přídavek na zarovnání čela 

pd [mm] přídavek na průměr 

pl [mm] přídavek na délku 

ps [mm] maximální průměr 

s [ks] výrobní série 

vc [m∙min-1] řezná rychlost 
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