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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá CNC obráběním rotační součásti. V první části jsou ve 

stručnosti představeny možnosti multifunkčních CNC strojů a robotizace pracovišť. 

V hlavní části jsou analyzovány dva výrobní úseky, přičemž jeden z těchto úseků je 

obsluhován robotickým manipulátorem. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky této 

práce. 

Klíčová slova 

Robot, obrábění, CNC, soustružení 

ABSTRACT 

The diploma thesis concerns CNC machining of rotary part. The first part briefly 

introduces options of multipurpose CNC machines and robotized workplaces. The 

main body of the thesis analyses two production departments; one of them operated 

by a robotic manipulator. The conclusion summarises the accomplished results of the 

thesis. 
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1 ÚVOD 

Požadavky na výrobu neustále rostou z hlediska kvality výrobků, celkového 

množství výrobků, termínů dodávek, ceny atd. Z tohoto důvodu výrobní podniky 

neustále hledají nové možnosti, jak zvyšovat produktivitu výroby. Mezi moderní 

způsoby, jak tohoto dosahovat může být zařazeno používání multifunkčních CNC 

strojů, které nabízejí nové možnosti při obráběcích procesech. Jedná se o velmi 

produktivní výrobní zařízení, na kterých je možné obrábět tvarově i velmi složité 

součásti. 

Dalším trendem v oblasti výroby je proces automatizace a robotizace, který nalézá 

stále nové možnosti uplatnění ve výrobě. Při zavádění robotizovaných pracovišť do 

výroby je však nutné nejprve dostatečně zvládnout danou technologii výroby a až poté 

je možné přistoupit k samotnému návrhu a plánování robotizovaného pracoviště. 

Tato práce se zabývá CNC obráběním rotační součásti, přičemž porovnává dvě 

výrobní varianty. Tyto varianty jsou porovnávány jak z hlediska času výroby, počtu 

pracovníku potřebných k obsluze strojů, pracovního prostoru, který tyto varianty 

zabírají tak i z hlediska spotřeby elektrické energie. V závěru jsou zhodnoceny 

jednotlivé varianty. 
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2 TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

Při obrábění dochází k úběru materiálu obrobku formou třísek pomocí břitu 

obráběcího nástroje. Elektrická energie, která je nutná pro obráběcí proces, je pomocí 

obráběcího stroje transformována na mechanickou energii. Odebírání třísek je 

realizováno vzájemným působením nástroje a obrobku za specifických 

technologických podmínek. Rozlišujeme dva typy obráběcích metod dle použitého 

nástroje [1,2]: 

• s definovanou geometrií břitu – například soustružení, vrtání, vyvrtávání, 

hoblování a obrážení, protahování a protlačování, 

• s nedefinovanou geometrií břitu – například broušení, honování, lapování, 

superfinišování. [1] 

Základní soustavou obrábění je [2]: 

• obráběcí stroj 

• řezný nástroj 

• obrobek. 

V průběhu procesu obrábění vzniká obrobek, který je charakteristický tím, že je 

částečně nebo již zcela obroben. Tento obrobek je z geometrického hlediska 

charakterizován obráběnou, obrobenou a přechodovou plochou (obr. 1). Obráběnou 

plochou je plocha, která má být obrobena. Obrobená plocha je taková plocha, která 

vznikla vlivem procesu obrábění. Přechodová plocha vznikne okamžitým působením 

ostří obráběcího nástroje na plochu obrobku. Výsledkem procesu obrábění je 

obrobená plocha, která je určena svými rozměry, tvarem, polohou, strukturou povrchu 

a vlastnostmi povrchové vrstvy. Na průběh procesu obrábění působí celá řada vlivů, 

které členíme na [2]: 

• systematicky konstantní – chyby v seřízení stroje, úchylka rozměru a tvaru 

nástroje, 

• systematicky proměnné – opotřebení nástroje, tepelné deformace prvku 

obráběcího systému, 

• náhodné – rozptýlení přídavku na obrábění či vlastností obráběcího procesu. 

[2] 

 

Obr. 1 Základní plochy na obrobku. [2] 
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2.1 Pohyby při obrábění 

Jako hlavní pohyb je označován pohyb mezi nástrojem a obrobkem. Tento pohyb 

je realizován obráběcím strojem. Při soustružení uskutečňuje hlavní pohyb rotace 

obrobku, při vrtání a frézování rotace nástroje. Směr hlavního pohybu je dán směrem 

okamžitého hlavního pohybu uvažovaného bodu ostří vzhledem k obrobku. Řezná 

rychlost je definována jako okamžitá rychlost hlavního pohybu uvažovaného bodu 

ostří vzhledem k obrobku. [2,3] 

Jako posuvový pohyb je označován další relativní pohyb mezi nástrojem a 

obrobkem. Tento pohyb je také realizován obráběcím strojem. Rozlišujeme posuvový 

pohyb postupný a plynulý. Tento pohyb není potřebný při všech obráběcích procesech, 

jako například u protahování. Směr posuvového pohybu je dán směrem okamžitého 

posuvového pohybu uvažovaného bodu ostří vzhledem k obrobku. Posuvová rychlost 

je definována jako okamžitá rychlost posuvového pohybu v uvažovaném bodě ostří 

vzhledem k obrobku. U hoblování a obrážení není posuvová rychlost definována, 

jelikož se jedná o přerušovaný posuv. [2,3] 

Hlavní pohyb a posuvový pohyb společně vytváří řezný pohyb (obr. 2). Směr 

řezného pohybu je definován směrem okamžitého řezného pohybu uvažovaného bodu 

ostří vzhledem k obrobku. Rychlost řezného pohybu je definována jako okamžitá 

rychlost řezného pohybu uvažovaného bodu ostří vzhledem k obrobku. Plynulé či 

přerušované odřezávání třísky zajištuje kombinace hlavního a posuvového pohybu. 

[2,3] 

 

 

Obr. 2 Znázornění hlavního a posuvového pohybu u některých metod obrábění. [2] 
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2.2 Soustružení 

Mezi operace obrábění se řadí soustružení. Při soustružení se vyrábí součásti 

rotačních tvarů za použití nejčastěji jednobřitých nástrojů, které mohou mít celou řadu 

provedení. Ve strojírenství se tato metoda obrábění řadí mezi nejčastěji používané 

a také nejjednodušší. Pomocí obráběcí metody soustružení lze opracovávat vnější 

a vnitřní válcové, kuželové i tvarové plochy, rovinné čelní plochy a zápichy (obr. 3). 

Pomocí soustruhů lze také vrtat, vyvrtávat, vystružovat, řezat závity, vroubkovat, 

válečkovat, hladit, leštit atd. Hlavní pohyb je u soustružení rotační a koná ho obrobek. 

Posuvový pohyb je přímočarý a koná ho nástroj. [1,2] 

 

 

Obr. 3 Základní operace na soustruhu. [4] 

 

Operace soustružení se provádí na soustružnických strojích. Tyto stroje jsou ve 

strojírenské praxi nejpoužívanějšími a nejčastěji se vyskytovanými stroji pro 

opracování polotovarů. Existuje jich nepřeberná řada typů s rozličnými stupni 

automatizace. Dle konstrukčně technologického hlediska dělíme soustruhy na [2]: 

• hrotové, 

• svislé, 

• čelní, 

• revolverové 

• speciální. [2] 

Dle stupně automatizace rozlišujeme soustruhy [2]: 

• ručně ovládané, 

• poloautomatické, 

• automatické. [2] 
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2.3 Frézování 

Pomocí operace frézování se obrábí rovinné a tvarové plochy nerotačních součástí. 

Frézování se uskutečňuje pomocí vícebřitého nástroje neboli frézy. Při frézování je 

řezný proces přerušovaný a pomocí zubů frézy jsou odřezávány krátké třísky různých 

tlouštěk. Rozlišujeme frézování válcové a čelní, přičemž válcové frézování se dělí dle 

kinematiky procesu na frézování sousledné a nesousledné (obr. 4). [1,2] 

Válcové frézování se používá při frézování válcovými a tvarovými frézami. Hloubka 

odebírané vrstvy se seřizuje kolmo na osu frézy a směr posuvového pohybu. U tohoto 

frézování má fréza zuby pouze po svém obvodu. Jak již bylo zmíněno výše, válcové 

frézování se dle kinematiky procesu dělí na sousledné a nesousledné. [1,2] 

Při nesousledném frézování se otáčí nástroj proti směru posuvu obrobku. Při vnikání 

nástroje do obrobku vzniká obrobená plocha a tloušťka třísky se v tomto případě mění 

z nulové hodnoty na maximální. Při sousledném frézování se otáčí nástroj ve směru 

posuvu obrobku. Při vnikání nástroje do obrobku vzniká přechodová plocha a při 

vycházení frézy ze záběru vzniká obrobená plocha. Tloušťka třísky se v tomto případě 

mění z maximální hodnoty na nulovou. [1,2] 

Čelní frézování se používá při frézování čelními frézami, které mají břity jak na 

obvodu, tak i na čele. Hloubka odebírané vrstvy se seřizuje ve směru osy nástroje. 

Dále dělíme toto frézování na symetrické a nesymetrické dle polohy osy frézy 

vzhledem k frézované ploše. [1,2] 

 

Obr. 4 Ukázka válcového frézování a) nesousledné, b) sousledné. [2] 

 

První frézovací stroje vznikly již na konci 19. století. V současnosti jsou však tyto 

stroje velice výkonné a hned po soustružnických strojích nejpoužívanější ve 

strojírenské výrobě. Jsou vyráběny v nepřeberném množství s širokou škálou 

příslušenství. Děli se do čtyř základních skupin, a to na frézky [1,2]: 

• konzolové, 

• stolové, 

• rovinné, 

• speciální. [1,2] 

Dle řízení pracovního cyklu rozlišujeme frézky [2]: 

• ručně ovládané, 

• programově řízené. [2] 
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3 MULTIFUNKČNÍ CNC STROJE 

Tak jako v minulosti i nyní je snahou sdružovat různé operace třískového obrábění 

na jednom stroji. Sdružení těchto operací nám zajišťují obráběcí centra. Typickou 

vlastností těchto obráběcích center je to, že jeden druh obrábění je hlavní a další jsou 

doplňkové. Například u soustružnického obráběcího centra je hlavní operací 

soustružení a vedlejší frézování. Na takových strojích jsou pak obráběny především 

rotační součásti. [4,5] 

Současným trendem je vývoj multifunkčních CNC center, u kterých již není žádná 

z těchto operaci převládající a jsou jakýmsi dalším stupněm. [4,5] 

Hlavní důvody pro zavádění obráběcích center a multifunkčních obráběcích strojů 

jsou [4,5]: 

• obrábět celou součást pouze na jedno upnutí z důvodu vyšší přesnosti, 

• zkrácení ztrátových časů spojených s upínáním a přesuny na další stroj, 

• odstranění nutnosti pořízení více strojů. [4,5] 

Multifunkční CNC centra však nabízejí řadu dalších výhod, proto se dále budeme 

věnovat právě těmto zařízením. [4,5] 

Vlastnosti multifunkčních CNC center [4,5]: 

• jsou odvozeny z obráběcích center, 

• sdružují více obráběcích operací (soustružení, frézování, vrtání), 

• umožňují automatickou výměnu nástrojů, 

• pracují v automatickém cyklu, 

• umožňují obrábět různé tvary součástí na jedno upnutí, 

• mají velkou kinematickou adaptabilnost nástroje a obrobku. [4,5] 

U těchto strojů je také častá automatická výměna obrobků, nejrůznější prvky 

diagnostiky a měření atd. [4,5] 

V praxi se také můžeme setkat se stroji, které představují jakýsi přechod mezi 

obráběcími centry a multifunkčními centry. U takovýchto frézovacích strojů je do 

pohybových os umístěn soustružnický stůl a u soustružnických strojů frézovací 

vřeteno. Je zde však značný rozdíl ve výkonu pro jednotlivé druhy obrábění. Takové 

stroje se označují jako semimultifunkční obráběcí centra. [4,5] 

Při sériové výrobě velkých součástí se často objevují problémy. Často se jedná 

o výrobu součástí pro letecký a kosmický průmysl, jejichž obrábění vyžaduje nasazení 

nových technologií. Při obrábění takto velkých součástí je nespornou výhodou 

obrobení na jednou upnutí nesoucí s sebou vyšší přesnost i rychlost. Multifunkční 

obráběcí centra díky svým vlastnostem přinášejí nové možnosti v oblasti použitých 

technologií. Tyto stroje umožňují například interpolované vyvrtávání i na šikmých 

osách. Díky využití řízení rotace nástroje je možné automaticky korigovat záběr 

každého břitu rotačního nástroje a rovnoměrně tak zatěžovat všechny břity při 

frézování těžkoobrobitelných materiálů, měnit otáčky při řezání závitů a účinně tak 

eliminovat vznik vibrací. [4,5,6] 
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Multifunkční CNC centra (obr. 5) jsou využívána stále častěji a nacházejí uplatnění 

při výrobě velmi složitých součástí. Dále také u výroby, u které je požadováno rychlé 

dodání. Například při výrobě prototypů v automobilovém, leteckém, kosmickém 

průmyslu ale také při výrobě implantátů v medicíně. Multifunkční CNC stroje také 

dobře doplňují aditivní výrobní technologie, které vyžadují následné obrobení, kvůli 

přesnosti a kvalitě povrchu. [4,5,6] 

 

 

Obr. 5 Příklad multifunkčního obráběcího centra. [7] 
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4 ROBOTIZACE 

Ve strojírenských oborech probíhá neustálý vývoj a jedním ze směrů rozvoje 

strojírenství je proces robotizace. Požadavky na výrobu neustále rostou z hlediska 

kvality výrobků, celkového množství, termínů dodávek, ceny atd. S tím stoupá 

i potřeba robotů a robotizovaných pracovišť jako jedné z možností, jak dosáhnout 

těchto cílů [8]. 

Požadavky vedoucí k potřebám robotizace [8]: 

• vývoj nových technologií, 

• modernizace výrobních soustav, 

• inovace výrobních prostředků, 

• inovace výrobků, 

• rozvoj schopností člověka jako pracovníka a vznik nových profesí, 

• zvyšování produktivity práce, 

• odstranění pro člověka namáhavé, zdraví škodlivé, monotónní práce, 

• zajištění ekologie a dalších požadavků plynoucích ze životního prostředí, 

• progresivní řešení produkce pokrokovými metodami řízení výroby, 

• rozšíření výrobních kapacit, 

• další specifické požadavky. [8] 

Základní vlastnosti robotů [8]: 

• manipulační schopnost – uchopování předmětů, přemisťování těchto předmětů, 

montážní činnost, 

• univerzálnost – pokud se změní program, případně vybavení robotu, lze jej 

použít i k jiným činnostem, 

• vazba s prostředím – vnímání okolí pomocí čidel a senzorů, 

• autonomnost chování – dle programu robot samostatně vykonává složitou 

posloupnost úkolů, 

• integrace do jednoho celku – snadnější transport robotu, 

• často je také do těchto vlastností zahrnuto vykonávání úkonů podobných 

úkonům člověka. [8] 

Robot však nemusí mít všechny tyto vlastnosti, aby bylo možné jej označovat jako 

robot. [8] 

4.1.1 Definice pojmu robot 

Obecně není úplně jednoduché přesně definovat pojem robot. Jednou z možných 

definic je definice Ing Ivana M. Havla, CSc [8]. 

Robot je automatický nebo počítačem řízený integrovaný systém, schopný 

autonomní, cílově orientované interakce s přirozeným prostředím podle instrukcí 

člověka. Tato interakce spočívá ve vnímání a rozpoznávání tohoto prostředí 

a v manipulování s předměty, popř. v pohybování se v tomto prostředí. [8] 

Pro užší definici průmyslových robotů je možné použít definici podle 

prof. P. N. Beljanina [8]. 
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Průmyslový robot je autonomně fungující stroj-automat, který je určen k reprodukci 

některých pohybových a duševních funkcí člověka při provádění pomocných 

a základních výrobních operací bez bezprostřední účasti člověka, a který je k tomuto 

účelu vybaven některými jeho schopnostmi (sluchem, zrakem, hmatem, pamětí 

a obdobně), schopností samovýuky, samoorganizace a adaptace, tj přizpůsobivostí 

k danému prostředí. [8] 

 

Obr. 6 První světový průmyslový robot VERSATRAN 500 (USA). [7] 

Určit rozdíl mezi průmyslovým robotem a manipulátorem není zcela jednoduché. 

Přesná hranice mezi těmito typy zařízení neexistuje. Je možné je rozlišit pomocí 

analýzy úrovně inteligence neboli úrovně automatického řídícího systému. Tento 

automatický řídící systém má robot značně složitější. S tím, jak se tato zařízení vyvíjejí, 

posouvají se i kritéria pro jejich zařazení. Stroje, které byly dříve označovány jako 

roboty jsou dnes již řazeny mezi manipulátory. Počet stupňů volnosti nemá vliv na 

určení, zda se jedná o robot či manipulátor. Mezi první vyráběné roboty patří robot 

VERSATRAN 500 (obr. 6). [8] 

4.1.2 Rozdělení robotů 

Průmyslové roboty 1. generace.  

Jedná se o programovatelné roboty, jejichž úkolem je provádění přesně 

naprogramovaných operací. Díky tomu, že jejich program lze snadno měnit jsou tyto 

roboty velmi univerzální a dají se použít pro různé operace. Tyto roboty se využívají 

hlavně na pohybové aplikace, často označované jako ,,zdvihnout a umístit‘‘ (pick and 

place). Jedná se o průmyslové roboty nízké úrovně. [8] 
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Průmyslové roboty 1 ½. generace. 

Tyto roboty využívají jednoduché senzory a pracují v režimu ,,udělej a ověř‘‘ (make 

and test). [8] 

Průmyslové roboty 2. generace. 

Oproti generaci 1 ½ jsou tyto roboty vybaveny větším počtem senzorů. Jedná se 

o senzory jak vnější (optické, hmatové atd.), tak také vnitřní senzory (snímače tlaku, 

polohy, momentů atd.). Tyto roboty mají mnohem složitější systém řízení a potřebují 

řídící počítač. Pracují v režimu ,,oko – ruka‘‘ (eye – hand). [8] 

Průmyslové roboty 2 ½. generace.  

Tato generace robotů dokáže vykonávat vnímatelně-pohybové funkce. [8] 

Průmyslové roboty 3. generace. 

V tomto případě už se jedná o inteligentní roboty. Tyto roboty se od předešlé 

generace liší složitostí řídících systémů a obsahují prvky umělé inteligence. Jejich 

využití spočívá kromě imitací fyzické práce člověka také v automatizaci jeho 

intelektuální činnosti. Využívají také schopnost učení a adaptace při řešení úloh [8]. 

4.1.3 Posuzování robotů 

Při hodnocení manipulačních zařízení a průmyslových robotů se začala používat 

celá řada hledisek, níže jsou uvedeny některé z nich. [8] 

• Morfologie zařízení je dána jeho kinematickou strukturou a konstrukcí. 

Důležitou veličinou v této oblasti je počet stupňů volnosti. Obvykle mají 

průmyslové roboty pět až šest stupňů volnosti. 

• Rozměry a hmotnost souvisí s konstrukcí robotu a účelem použití, pro který byl 

navržen. Snahou je, aby celková hmotnost robotu byla co nejnižší, přičemž je 

potřeba zohlednit potřebnou pevnost a tuhost. 

• Dosah souvisí s velikostí robotu a jeho kinematickou strukturou. Jako základní 

velikost dosahu se často udává jeden metr krychlový. 

• Nosnost je spolu s dosahovanou přesností jednou ze základních vlastností 

robotu pro určení jeho možného použití. Ve většině případů zahrnuje udávaná 

nosnost i hmotnost úchopového mechanismu, takže výsledná nosnost robotu 

je nižší. 

• Přesnost u robotů dosahuje hodnot řádově asi stokrát nižších než u výrobních 

strojů. Běžně je dosahováno přesnosti 1 až 5 mm. Přesnost robotu ovšem 

značně závisí na jeho aktuálním zatížení. 

• Rychlost pohybů souvisí s použitým druhem pohonů a také s okamžitým 

zatížením. Čím bude hodnota okamžitějšího zatížení vyšší, tím nižší bude 

i rychlost pohybů a také přesnost. 

• Způsoby pohonu pro roboty a manipulátory mohou být mechanické, 

pneumatické, hydraulické, elektrické a kombinované. 

• Druh servopohonů a způsob odměřování se týká použitých pohonů a je důležitý 

pro práci konstruktérů při návrhu robotů. Pro uživatele robotů není zásadní. 
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• Způsob a rozsah vnímání souvisí s jednotlivými generacemi robotů 

a vybaveností jednotlivých robotů senzory. 

• Způsob řízení a komunikace je dán hardwarovým a softwarovým vybavením. 

• Autonomnost je dána výsledkem komplexního propojení a úrovně všech prvků 

akčního i kognitivních systémů. [8] 

4.1.4 Řízení průmyslových robotů a manipulátorů 

Řízení robotů je možné rozdělit na dva základní druhy, a to bodové řízení a dráhové 

řízení. Bodové řízení se uplatňuje u operací jako je například bodové svařování, 

obsluha obráběcích strojů, tvářecích a licích strojů atd. Jde o operace, u kterých je 

nutné, aby robot zasahoval do daných bodů prostoru, aniž by mezi těmito body byla 

funkční závislost. U tohoto řízení je možné použít všechny druhy pohonů, nejvhodnější 

je však pneumatický pohon. Dráhové řízení se uplatňuje u činností jako je spojité 

svařování, lakování atd. Při těchto činnostech se pohyb robotu váže přímo 

k technologickému procesu. Zde se používají hydraulické a elektrické pohony nebo 

některé druhy kombinovaných pohonů. [8] 

4.1.5 Robotizovaná technologická pracoviště 

Pojmem robotizované technologické pracoviště lze označit záměrné uskupení 

průmyslových robotů, manipulátorů a periferních zařízení, které vykonávají 

manipulační či technologické operace ve výrobním procesu. Periferní zařízení, výrobní 

zařízení a průmyslové roboty a manipulátory spolu tvoří robotizované výrobní systémy. 

Do pojmu periferní zařízení je možné zahrnout širokou škálu zařízení, která 

napomáhají automatizovat výrobní činnost. Příkladem periferních zařízení mohou být 

různé dopravníkové systémy, zásobníky, dále různá zařízení pro zajištění bezpečnosti 

na pracovišti atd. [8] 

4.1.6 Navrhování robotizovaných technologických pracovišť 

Jedná se o dlouhodobý tvůrčí technicko-ekononický proces. Takovýto návrh by měl 

vždy obsahovat více variant, jak uspořádat a řešit výrobní systém. V takovém případě 

je pak možné nalézt variantu, která optimálně využívá všechny zdroje materiálu, 

energií, ploch a lidské zdroje. Prvním krokem při návrhu robotizovaných 

technologických pracovišť je dokonalé zvládnutí použité výrobní technologie. Až poté 

je možné přistoupit k samotnému projektování výrobních systémů. [8] 

Robotizovaný modul 

Je to základní útvar schopný samostatné automatizované činnosti a také základní 

složka pro sestavování vyšších stupňů uskupení. Tento modul (obr. 7) zajišťuje bez 

zásahu člověka technologický proces, manipulaci a řízení funkcí robotizovaného 

systému. Technologický proces se odehrává na automatických nebo 

automatizovaných strojích, nebo je tento proces prováděn přímo robotem, například 

svařovací robot. Jako manipulace je označováno přemisťování materiálu a polotovaru 

k technologickým operacím, vyjímání a zakládání součástek do strojů, vyjímání 

součástek z dopravníků a zásobníků a jejich opětovné ukládání. [8] 
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Obr. 7 Schéma robotizovaného modulu. [8] 

Robotizovaná buňka  

U robotizované buňky (obr. 8) se již nachází více technologických pracovišť, 

případně stojů, než v předchozím případě. Robotizovaná buňka může vzniknout také 

seskupením několika robotizovaných modulů. [8] 

 

Obr. 8 Schéma robotizované buňky. [8] 

Skupina robotizovaných buněk 

Jde o seskupení několika modulů či buněk příbuzného charakteru (obr. 9). Buňky 

jsou mezi sebou propojeny systémem mezioperační dopravy. Tato doprava má 

centrální řízení. [8] 



21 
 

 

Obr. 9 Schéma skupiny robotizovaných buněk. [8] 

Pružné robotizované systémy 

Vznikají spojením robotizovaných modulů, buněk a jejich skupin s rozdílnou funkcí 

(obr. 10). [8] 

 

Obr. 10 Schéma pružného robotizovaného systému. [8] 

Robotizované linky 

Robotizované buňky a moduly (obr. 11) jsou v tomto případě propojeny dopravním 

systémem, a jejich vazby jsou pevnější než v případě pružných robotizovaných 

systémů. [8] 
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Obr. 11 Schéma robotizované linky. [8] 
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5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI KOVOKON POPOVICE S.R.O. 

Firma KOVOKON s.r.o. je rodinná strojírenská firma s dlouholetou tradicí. V rámci 

této kapitoly je popsána její historie a výrobní program. 

5.1 Historie 

Počátky společnosti sahají až do roku 1990, kdy začínají otec a tři synové společně 

podnikat. Zakázky byly z počátku získávány jen náhodně a mezi první vyráběné 

součásti patřily náhradní díly do vozidel Multicar. Výroba byla realizována v přilehlých 

prostorách rodinného domu majitelů v Popovicích u Uherského Hradiště. [9] 

V roce 1992 byl přijat první pracovník. V následujících letech rostlo množství 

zakázek a tím pádem i počet pracovníků, technologického vybavení a také nároky na 

výrobní prostory. Výroba byla proto přesunuta do areálu bývalého Svazarmu 

v Popovicích u Uherského Hradiště. V roce 1995 se společnost stala dodavatelem 

firmy Siemens Mohelnice a počet zaměstnanců dosáhl 20. [9] 

V roce 1998 byla vytvořena právní forma společnosti s názvem KOVOKON 

Popovice s.r.o. I nadále docházelo k nárůstu výrobních prostor a počtu zaměstnanců, 

a proto byla roku 2003 zakoupena výrobní hala v areálu Leteckých závodů Kunovice. 

Po nezbytných úpravách byla veškerá výroba přesunuta do těchto nových prostor. [9] 

V těchto prostorách se výroba nachází dodnes (obr. 12). [9] 

 

Obr. 12 Snímek firmy KOVOKON s.r.o. [9]. 

5.2 Výrobní program 

Automobilový průmysl  

Výrobky pro automobilový průmysl jsou od roku 2002 vyráběny v divizi AUTO, která 

vznikla oddělením od výroby zaměřené na elektrotechnický průmysl. Prioritním 

oborem je výroba spojovacích a koncových komponentů pro chladící a klimatizační 

jednotky automobilů. Veškeré součásti jsou vyráběny z profilových hliníkových tyčí, 

a díky moderním technologiím až ve statisícových sériích. [9] 
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Letecký průmysl  

V roce 2009 začíná firma vyrábět součásti i pro letecký průmysl. Jedná se 

především o součásti do leteckých motorů obráběné z těžko obrobitelného materiálu 

inconel ale také tenkostěnné, tvarově složité součásti z hliníku. [9] 

CNC stoje  

V rámci tohoto odvětví jsou vyráběny součásti pro kompletaci mechanických dílů 

CNC brusek. Největším zákazníkem v tomto ohledu je společnost WALTER s.r.o., 

která patří mezi největší světové výrobce brusek. [9] 

Elektrotechnický průmysl 

Výroba pro elektrotechnický průmysl zahrnuje především součásti do větrných 

elektráren, vakuových systémů, elektromotorů, pohonů a alternátorů především 

z šedé a tvárné litiny, hliníku, oceli a nerezu. [9] 

Nástrojárna 

Firma disponuje i vlastní nástrojárnou, ve které jsou pro potřeby firmy navrhovány 

a vyráběny speciální přípravky pro upínání a také speciální nástroje ze slinutých 

karbidů. Výroba je realizována pomocí CNC obráběcích center i klasických soustruhů 

a frézek. [9] 
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6 ZVOLENÁ SOUČÁST 

Pro účely této práce byla zvolena součást hřídel s délkou 569,9 mm. Největší 

průměr hotové součásti je 53 mm. Na hřídeli se nachází dvě drážky pro pera a také 

dva závity na čelech (obr. 13). [10] 

 

Obr. 13 Hotová hřídel. [11] 

6.1 Materiál 

Pro výrobu této hřídele je použita ocel 11 523. Jedná se o nelegovanou konstrukční 

jemnozrnnou jakostní ocel. Tato ocel je vhodná ke svařování. Používá se pro mostní 

a jiné svařované konstrukce, ohýbané profily, svařované konstrukce z dutých profilů 

a pro výrobu komponentů strojů, automobilů, motocyklů a jízdních kol. Dále je také 

používána pro výrobu dílců tepelných energetických zařízení a tlakových nádob 

vyráběných z tyčí. V tab. 1 nalezneme jeho chemické složení [12]. 

Tab. 1 Chemické složení oceli ČSN 11 523. [12] 

Značka 
oceli 

Chemické složení v % 

C Mn Si Cr W Mo V Ni max Co 
P 

max 
S 

max 

ČSN 11 
523 

max 0,20 
max 
1,60 

max 
0,55 

            0,040 0,045 

 

6.2 Polotovar 

Jako polotovar pro výrobu této hřídele je použit přířez o rozměrech 55x573 (0/+3), 

který je zobrazen na obr. 14. Tyto přířezy o požadovaných rozměrech jsou již přímo 

nakupovány od dodavatelů, jelikož firma nedisponuje vybavením a ani prostory pro 

přípravu vlastních polotovarů. [10] 
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Obr. 14 Uskladněné přířezy. [11] 

6.3 Použité stroje pro výrobu zvolené součásti 

V této kapitole jsou popsány základní vlastnosti a parametry strojů, které slouží 

k výrobě zvolené součásti. Jsou zde také znázorněna měřidla, která slouží 

k dodržování přesnosti daných rozměrů. 

6.3.1 CNC TCH 500 PRIME/80-2500 

Původně se jedná o soustružnický stroj určený pro kusovou, malosériovou nebo 

sériovou výrobu součástí hřídelového nebo přírubového charakteru. Ve firmě 

KOVOKON s.r.o. byl však tento stroj přestavěn na jednoúčelový stroj pro navrtávání 

středících důlků a řezání závitů. V tab. 2 jsou zaznamenány původní parametry tohoto 

stroje (obr. 15). [10] 
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Tab. 2 Základní parametry stroje TCH 500 PRIME/80. [10] 

TCH 500 PRIME/80 

základní rozměry 3 851 x 2 180 x 2 373 mm 

max. obráběný průměr (v celém rozsahu) 615 mm 

max. délka hřídele 1 150 mm 

max. hmotnost obrobku: bez podepření 400 kg 

                                        s podepřením 650 kg 

rozsah otáček vřetena 40 - 3 200 min-1 

hlavní pohon: výkon motoru (S1) 22 kW 

                       výkon motoru při přetížení (S6-40%) 33 kW 

provozní příkon stroje 45 kW 

 

 

Obr. 15 CNC TCH 500 PRIME/80-2500. [13] 

6.3.2 CNC soustruh Doosan PUMA 2600 

Jedná se o vysoce výkonný a přesný horizontální soustruh se dvěma řízenými 

osami. Řídícím systémem tohoto soustruhu je FANUC 0iD. Tento stroj je vybaven 

automatickou nástrojovou hlavou, která pojem až 12 nástrojů. V tab. 3 jsou základní 

parametry tohoto stroje (obr. 16). [10] 

Tab. 3 Základní parametry stroje CNC Doosan PUMA 2600. [10] 

CNC soustruh Doosan PUMA 2600 

základní rozměry 3 600 x 1863 x 1900 mm 

max. obráběný průměr (v celém rozsahu) 480 mm 

max. délka hřídele 1280 mm 

rozsah otáček vřetena max 3 500 min-1 

hlavní pohon: výkon motoru (S1) 18.5 kW 

                       výkon motoru při přetížení (S6-40%) 22 kW 

provozní příkon stroje 40,72 kW 
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Obr. 16 CNC soustruh Doosan PUMA 2600. [11] 

6.3.3 CNC frézka MCFV 1050 

Jedná se o vysoce produktivní vertikální obráběcí centrum určené pro třískové 

obrábění součástí z oceli, šedé litiny a slitin lehkých kovů. Frézovací operace je možné 

realizovat ve třech na sebe kolmých souřadnicových osách X, Y a Z. Vrtací, vyvrtávací, 

vystružovací, zahlubovací a závitovací operace pak v ose Z. Základní parametry stroje 

jsou zobrazeny v tab. 4 (obr. 17). [10] 

 

Tab. 4 Základní parametry stroje CNC MCFV 1050 BASIC. [10] 

MCFV 1050 BASIC 

základní rozměry 2 810 x 1 895 x 2 940 mm 

max. rozměry obrobku 1 020 x 510 x 304 mm 

max. zatížení 700 kg 

rozsah otáček vřetena 50 - 10 000 min-1 

hlavní pohon: výkon motoru (S1) 12 kW 

                       výkon motoru při přetížení (S6-40%) 17 kW 

provozní příkon stroje 25 kW 
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Obr. 17 CNC frézka MCFV 1050 BASIC. [11] 

6.3.4 CNC H40 STANDARD 

Toto horizontální obráběcí centrum je primárně určeno pro obrábění forem, 

zápustek a dílců plochého nebo skříňového tvaru z oceli, šedé litiny a slitin lehkých 

kovů. Frézovací operace je možné uskutečňovat ve třech na sebe kolmých osách X, 

Y a Z. Je možné provádět i vrtání, vyvrtávání a závitovací operace, a to v ose Z. 

Výhodou je otočný stůl, díky němuž může probíhat obrábění součásti z více stran, a to 

na jedno upnutí. Obráběné součásti jsou upnuty na pracovní paletě. Stroj je vybaven 

automatickým výměníkem palet, díky čemuž je výrazně zvýšena produktivita práce. 

Na paletě, která je mimo pracovní prostor stroje může probíhat upínání, odepínání 

nebo měření součásti, přičemž obrobek na druhé paletě je obráběn uvnitř pracovního 

prostoru stroje. [10] 

Stroj je upraven pro primární umístění do robotizovaného pracoviště. Otevírání 

a zavírání dveří výměníku palet je uskutečňováno pokynem řídícího systému 

průmyslového robota. Toto automatické otevírání a zavírání dveří může být zdrojem 

nebezpečí, proto je nezbytné zařadit tento prostor do chráněného prostoru 

průmyslového robota. V případě, že bude stroj používán bez průmyslového robota je 

možné ruční otevírání dveří. Základní parametry stroje nalezneme v tab. 5 (obr. 18). 

[10] 
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Tab. 5 Základní parametry stroje CNC H40 STANDARD. [10] 

H 40 STANDARD 

základní rozměry 4 177 x 2 170 x 2 242 mm 

max. obráběný průměr 600 mm 

max. výška obrobku 600 mm 

max. zatížení (včetně upínacího přípravku) 300 kg 

rozsah otáček vřetena do 6 000 min-1 

motor vřetene: výkon motoru (S1) 12 kW 

                        výkon motoru při přetížení (S6-40%) 17 kW 

provozní příkon stroje 35 kW 

 

 

Obr. 18 CNC H40 STANDARD. [11] 

6.3.5 CNC soustruh TCH 500 DOUBLE/80 

Tento soustružnický stroj je určen pro kusovou, malosériovou i sériovou výrobu 

součástí hřídelového i přírubového tvaru. Obrábět je možné vnější i vnitřní plochy 

válcové, kuželové a kulové. V ose vřetene je také možné vrtat, vystružovat a řezat 

závity. Stroj obsahuje dvě nástrojové hlavy pro upnutí nástrojů. Základní parametry 

stroje nalezneme v tab. 6 (obr. 19). [10] 

Tab. 6 Základní parametry CNC TCH 500 DOUBLE/80. [10] 

TCH 500 DOUBLE/80 

základní rozměry 3 851 x 2 180 x 2 373 mm 

max. obráběný průměr (v celém rozsahu) 615 mm 

max. délka hřídele 1 150 mm 

rozsah otáček vřetena 40 - 3 200 min-1 

hlavní pohon: výkon motoru (S1) 28 kW 

                       výkon motoru při přetížení (S6-40%) 42 kW 

provozní příkon stroje 45 kW 
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Obr. 19 CNC soustruh TCH 500 DOUBLE/80. [11] 

6.3.6 ABB IRB 6600 

Jedná se o velmi rozšířený robot, který je rychlý a flexibilní. Tento stroj nachází 

uplatnění v celé řadě odvětví. Používá se například pro broušení, laserové řezání, 

plazmové řezání, bodové svařování, pro obsluhu strojů a manipulaci s materiálem. 

Základní parametry stroje nalezneme v tab. 7 (obr. 20). [10] 

Tab. 7 Základní parametry ABB IRB 6600. [10] 

ABB IRB 6600 

počet os 6 

nosnost 225 kg 

opakovatelnost ±0,1 mm 

max. dosah 2 550 mm 

provozní příkon stroje 2,6 kW 
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Obr. 20 Robotický manipulátor ABB IRB 6600. [11] 

6.3.7 Značkovací stroj MARKING SIC 

Jedná se o přenosné gravírovací zařízení, pomocí něhož lze značkovat libovolné 

materiály. Díky své lehké konstrukci je vhodný především pro gravírování součástí 

nadměrných rozměrů. Velikost značky může mít maximální rozměry 120 x 40 mm. 

Toto zařízení (obr. 21) má hmotnost 2 kg. [14] 

 

Obr. 21 Značkovací stroj MARKING SIC. [14] 



33 
 

6.4 Technologický postup 

Při výrobě této součásti ve firmě KOVOKON s.r.o. je využíváno dvou 

technologických postupů. Pro účely této práce byl první technologický postup označen 

jako varianta A. Tato varianta byla dále rozdělena na dvě pracoviště, a to A1 a A2. 

Pracoviště A1 zahrnuje stroj CNC TCH 500 PRIME/80-2500. Na pracovišti A2 se 

nachází stroje CNC Doosan PUMA 2600, CNC MCFV 1050 BASIC a značkovací stroj 

MARKING SIC. 

Druhý technologický postup je označen jako varianta B a zahrnuje stroje CNC H40 

STANDARD, CNC TCH 500 DOUBLE/80, CNC MCFV 1050 BASIC a robot IRB 0600 

ABB. 

Firma KOVOKON s.r.o. si nepřeje uvádět některé konkrétní údaje, proto je v této 

práci uvedeno pouze schématické znázornění součásti (příloha 1). 

6.4.1 Varianta A 

Nejprve jsou nařezané přířezy dopraveny ze skladu materiálu na pracoviště A1, 

které zahrnuje stroj CNC TCH 500 PRIME/80-2500. Jedná se o jednoúčelový 

navrtávací stroj s dvoukanálovým programováním. Obsluha stroje upne přířezy do 

stroje, kde probíhá současně zarovnání obou čel na délku 569,9 (± 0,15) mm. Poté 

následuje operace vrtání, kde je současně vyvrtána díra o průměru 14 pro M16 a díra 

o průměru 6,8 pro M8. Na závěr jsou na tomto stroji, opět současně, řezány závity M16 

a M8. Po ukončení všech těchto operací vyjímá obsluha takto rozpracovanou součást 

ze stroje, důkladně vyfouká závity a uloží ji do bedny. Takto naplněné bedny jsou dále 

přesunuty k pracovišti A2, kde probíhá jejich další opracování. Přesun beden je 

zajištěn pomocí vysokozdvižných vozíků. 

Na pracovišti A2 jsou nejprve na stroji CNC Doosan PUMA 2600 hrubovány zprava 

průměry 34 h7, 40(-0,2), 45 f8, 45 m5, 53 h9, 53 (+0,125/+0,085), 53 h9. Poté jsou 

hrubovány zleva průměry 42 k6, 45 f8, 45 m5. Následuje na tomto stroji operace 

dokončování, nejprve zprava a poté zleva, již zmíněných průměrů. Jako poslední jsou 

na tomto stroji soustruženy zápichy. Dále jsou rozpracované součásti na tomto 

pracovišti přesunuty ke druhému stroji CNC MCFV 1050 BASIC. Zde jsou hrubovány 

drážky pro pera, a to konkrétně 12 P9 a 12 H9. U těchto drážek se pokračuje úpravou 

jejich sražením. Poslední operací na tomto stroji je dokončení drážek pro pera 

a následné vygravírování čísla tavby do jejich den. Poté následuje umístění hřídele na 

značkovací stroj MARKING SIC kde je provedeno gravírování čela. Na pracovišti A2 

jsou všechny hotové kusy nakonzervovány máčením a ukládány do bedny odkud 

putují na výstupní kontrolu. V tab. 8 nalezneme kompletní technologický postup 

varianty A a v tab. 9 použité nástroje.  
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Tab. 8 Technologický postup varianty A. [15] 

Varianta: A Materiál: 11 523 

Název součásti: Hřídel Polotovar: Přířez 55x573 (0/+3) 

Operace Pracoviště Stroj Popis operace Nástroj 

10 A1 CNC TCH 500  Zarovnat čela. T1, T2 

   

PRIME/80-2500 Vrtat díru ø14 pro M16 včetně ø17 a důlku 
60°. 

T3 

    

Vrtat díru ø6,8 pro M8 včetně ø8,4 a důlku 
60°. 

T4 

    Řezat závit M16 do hloubky 36 (+2). T5 

    Řezat závit M8 do hloubky 19 (+2). T6 

20 A2 CNC Doosan Hrubovat zprava ø34 h7 T1 

   PUMA 2600                                 ø40 (-0,2)   

                                    ø45 f8   

                                    ø45 m5   

                                    ø53 h9   

                                    ø53 (+0,125/+0,085)   

                                    ø53 h9.   

    Hrubovat zleva ø42 k6 T2 

                                 ø45 f8   

                                 ø45 m5.   

    Dokončovat zprava ø34 h7 (0/-0,025) T3 

                                        ø40 (-0,2)   

                                        ø45 f8 (-0,025/-0,064)   

                                        ø45 m5 (+0,02/+0,009)   

                                        ø53 h9 (0/-0,074)   

                                        ø53 (+0,125/+0,085)   

                                        ø53 h9 (0/-0,074).   

    Dokončovat zleva ø42 k6 (+0,002/+0,018) T4 

                                     ø45 f8 (-0,025/-0,064)   

                                     ø45 m5 (+0,02/+0,009).   
    

  

Soustružit zápichy dle výkresové 
dokumentace. T5 

30 A2 CNC MCFV Hrubovat drážky pro pera 12 P9 a 12 H9. T1 

   1050 BASIC Úprava sražení drážky. T2 

    
Dokončování drážek pro pera. T3 

    

Gravírovat čísla tavby materiálu do dna 
drážky 

T4 

40 A2 MARKING SIC Gravírovat čelo.   

50 A2   Každý kus nakonzervovat máčením.   

60 Pracoviště  Výstupní kontrola.   

  kontroly       

 

 

 



35 
 

Tab. 9 Nástroje pro variantu A. [15] 

Stroj Pozice Nástroj Tělo nástroje 

CNC TCH 500 T1 VBD-OFMT 05T3 TN-ML TT9080   

PRIME/80-2500 T2 VBD-OFMT 05T3 TN-ML TT9080   

  T3 Kombinovaný vrták HSS pro M16   

   DR 1003039.2/S   

  T4 Kombinovaný vrták HSS pro M8   

   DR 1003044.2/S   

  T5 Závitník M16 DIN 376   

  T6 Závitník M8 DIN 371   

CNC Doosan T1 VBD-TNMG 130408 PC TT8125 WTJNR 2525 M1304 

PUMA 2600 T2 VBD-TNMG 130408 PC TT8125 WTJNL 2525 M1304 

  T3 VBD-TNMG 130404 WTJNR 2525 M1304 

  T4 VBD-TNMG 130404 WTJNL 2525 M1304 

  T5 VBD-TQJ 27-1,96-0,15 TT9080 TQHR 25-27 

CNC MCFV T1 Hrubovací fréza-3 zuby   

1050 T2 Úhlová fréza plátková 90°   

   VBD TCMT-110202 FM TT8020   

  T3 Dokončovací fréza   

  T4 Gravírovací jehla   

 

6.4.2 Varianta B 

Jedná se o robotizované pracoviště, kde je veškerá manipulace se součástí mezi 

stroji zajišťována robotem.  

Přířezy jsou pomocí vysokozdvižného vozíku dopraveny v bedně na toto pracoviště. 

Tyto přířezy jsou obsluhou ukládány do zásobníku. Přířezy jsou z tohoto zásobníku 

odebírány robotem a umisťovány do stroje CNC H40 STANDARD. Zde jsou 

frézováním zarovnána čela. Poté následuje vrtání díry o průměru 14 pro M16 a řezání 

tohoto závitu. Poté je vyvrtána díra o průměru 6,8 pro M8 a řezání závitu M8. Na závěr 

je na tomto stroji gravírováno čelo hřídele.  

Pomocí robotu je takto opracovaná hřídel přesunuta do jednoho ze dvou strojů CNC 

TCH 500 DOUBLE/80, které se nachází na tomto pracovišti. Zde se zprava vyhrubují 

průměry 34 h7, 40 (-0,2), 45 f8, 45 m5, 53 h9, 53 (+0,125/+0,085), 53 h9 a následně 

zleva průměry 42 k6, 45 f8, 45 m5. Pomocí pravé laserové sondy se zprava změří 

hrubované průměry a na základě tohoto měření se upraví korekce nože. Po korekci 

nože jsou zprava dokončeny již výše zmíněné průměry. Korekce levého nože 

proběhne také na základě měření laserové sondy, tentokrát ale levé. Dokončovací 

operace proběhne také na zleva obráběných průměrech. Poslední operací na tomto 

stroji je soustružení zápichů.  

Robotem (obr. 22), je součást přesunuta do stroje CNC MCFV 1050 BASIC, kde 

probíhá opracování drážek a gravírování obdobně jako u varianty A. Hotové součásti 

manipulátor umisťuje do zásobníku hotových součástí (obr. 23), odkud je už obsluha 

přebírá, konzervuje a ukládá do bedny. Hotové výrobky jsou odtud přesunuty na 
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výstupní kontrolu. V tab. 10 nalezneme kompletní technologický postup varianty B 

a v tab. 11 použité nástroje. 

 

Obr. 22 Přesouvání rozpracované součásti mezi stroji pomocí robotu. [11] 

 

Obr. 23 Zásobník přířezu a hotových výrobků. [11] 
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Tab. 10 Technologický postup varianty A. [15] 

Varianta: B Materiál: 11 523 

Název součásti: Hřídel Polotovar: Přířez 55x573 (0/+3) 

Operace Pracoviště Stroj Popis operace Nástroj 

10 B CNC H40 Zarovnat čela. T1 

   

STANDARD Vrtat díru ø14 pro M16 včetně ø17 a důlku 
60°. 

T2 

    Řezat závit M16 do hloubky 36 (+2). T3 

    

Vrtat díru ø6,8 pro M8 včetně ø8,4 a důlku 
60°. 

T4 

    Řezat závit M8 do hloubky 19 (+2). T5 

      Gravírovat čelo. T6 

20 B CNC TCH 
500 

Hrubovat zprava ø34 h7 
T1 

   DOUBLE/80                                 ø40 (-0,2)   

    
                                ø45 f8   

    
                                ø45 m5   

    
                                ø53 h9   

    
                                ø53 (+0,125/+0,085)   

    
                                ø53 h9.   

    
Hrubovat zleva ø42 k6 T2 

    
                             ø45 f8   

    
                             ø45 m5.   

    

Laserová sonda zprava změří soustružený 
průměr a upravuje korekci nože. 

T3 

    Dokončovat zprava ø34 h7 (0/-0,025) T4 

                                        ø40 (-0,2)   

                                        ø45 f8 (-0,025/-0,064)   

                                        ø45 m5 (+0,02/+0,009)   

                                        ø53 h9 (0/-0,074)   

                                        ø53 (+0,125/+0,085)   

                                        ø53 h9 (0/-0,074).   

    

Laserová sonda zleva změří soustružený 
průměr a upravuje korekci nože. 

T5 

    Dokončovat zleva ø42 k6 (+0,002/+0,018) T6 

                                     ø45 f8 (-0,025/-0,064)   

                                     ø45 m5 (+0,02/+0,009).   
    

  

Soustružit zápichy dle výkresové 
dokumentace. 

T7 
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Varianta: B Materiál: 11 523   

Název součásti: Hřídel Polotovar: Přířez 55x573 (0/+3)   

Operace Pracoviště Stroj Popis operace Nástroj 

30 B CNC MCFV Hrubovat drážky pro pera 12 P9 a 12 H9. T1 

  
 

1050 BASIC Odjehlení drážek. T2 

  
 

 
Dokončování drážek pro pera. T3 

    

  
Gravírovat čísla tavby materiálu do dna 
drážky 

T4 

40 B   Každý kus nakonzervovat máčením.   

50 Pracoviště   Výstupní kontrola.   

  kontroly       

 

Tab. 11 Nástroje pro variantu B. [15] 

Stroj Pozice Nástroj Tělo nástroje 

CNC H40 T1 Fréza plátková čelní ø125   

STANDARD T2 Vrták SK-komb. spec. pod M16   

  T3 Závitník M16 DIN376 ocel šroubovice   

  T4 Vrták SK-komb. spec. pod M8   

  T5 Závitník 376 M8 k.č.4050 HSSE SR DR 35   

  T6 Gravírovací jehla   

CNC TCH 500 T1 VBD-TNMG 160408 PC TT8105 MTJNR 2525M 16M1 

DOUBLE/80 T2 VBD-TNMG 160408 PC TT8105 MTJNL 2525M 16M1 

  T3 Laserová sonda   

  T4 VBD-TNMG 160404 PC TT8105 MTJNR 2525M 16M1 

  T5 Laserová sonda   

  T6 VBD-TNMG 160404 PC TT8105 MTJNL 2525M 16M1 

  T7 VBD-TQJ 27-1,96-0,15 TT9080 TQHR 25-27 

CNC MCFV T1 Hrubovací fréza – 3 zuby   
1050 T2 Úhlová fréza plátková 90°   
   VBD TCMT-110202 FM TT8020   
  T3 Dokončovací fréza   

  T4 Gravírovací jehla   

 

6.4.3 Měřidla a měření 

Při výrobě hřídelí je velmi důležité dodržení předepsaných rozměrů. Proto je při 

jejich výrobě použita celá řada měřidel jako jsou například posuvná měřidla 

a mikrometry. Jsou ale také používány nejrůznější kalibry například na závity, ale také 

přípravky pro měření rovnoběžnosti drážek a měrky drážek (obr. 24). 

  Každý pracovník odpovídá za dodržení rozměrů jím vyráběných součástí. Měření 

probíhají tedy přímo na pracovišti, aby se předcházelo vzniku neshodných výrobků. 

V průběhu každé pracovní směny jsou také minimálně dva výrobky přeměřeny na 

pracovišti technologické kontroly pomocí 3D měřících strojů. Tab. 12 zobrazuje 
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měřené veličiny varianty A. U varianty B je měření obdobné, s tím rozdílem že měření 

probíhá až po kompletním opracování celé součásti. U výstupní kontroly je měřeno pět 

součástí z dávky a jsou měřeny a kontrolovány shodné rozměry jako jsou uvedeny 

v tab. 12. 

 

Obr. 24 Ukázka měřidel používaných při výrobě hřídele. [11] 
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Tab. 12 Měřené veličiny na součásti hřídel varianty A. [15] 

Varianta: A Materiál: 11 523 

Název součásti: Hřídel Polotovar: Přířez 55x573 (0/+3) 

Operace Pracoviště Četnost Měřená veličina Měřidla 

10 A1 Každý třetí kus Délka L= 569,9 (0,15) Kalibr závitový M16-
6H. 

  
  

Závit M16 do hloubky 
36 (+2). 

Kalibr závitový M8-6H. 

      Závit M8 do hloubky 
19 (+2). 

Digitální měřidlo 
vertikální. 

20 A2 Každý kus  ø34 h7 (0/-0,025) Posuvné měřidlo 
digitální 0-600. 

  
  

 ø40 (-0,2) Mikrometr 25-50. 

  
  

ø45 f8 (-0,025/-0,064) Mikrometr 50-75. 

  
  

ø45 m5 
(+0,02/+0,009) 

Digitální měřidlo 
vertikální. 

  
  

ø53 h9 (0/-0,074)   

  
  

ø53 (+0,125/+0,085)   

  
  

ø53 h9 (0/-0,074).   

  
  

ø42 k6 
(+0,002/+0,018) 

  

  
  

ø45 f8 (-0,025/-0,064)   

  
  

ø45 m5 
(+0,02/+0,009). 

  

20 A2 Každé dvě hodiny Zápichy dle výkresové 
dokumentace. 

Posuvné měřidlo 
digitální 0-600. 

        Digitální měřidlo 
vertikální. 

30 A2 Každý kus Drážky pro pera 12 P9 
a 12 H9. 

Přípravek pro měření 
rovnoběžnosti drážky 
vůči hřídeli. 

  
   

Měrka drážky 12 P9. 

        Měrka drážky 12 H9. 

  A2 Každý kus Úprava sražení 
drážek. 

Vizuálně. 

  Pracoviště 
kontroly 

Pět kusů z dávky Výstupní kontrola.   
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7 POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ 

V této kapitole jsou porovnány varianty A a B z hlediska času, počtu pracovníků, 

plochy, kterou jednotlivé varianty zabírají a spotřeby elektrické energie. 

7.1 Čas 

Obecný vztah pro jednotkový strojní čas je (1) [2]: 

 
𝑡𝐴𝑆 =

𝐿

𝑣𝑓
=  

𝐿

𝑛 ∗ 𝑓
 

    (1) 

 

 

kde: tAS = jednotkový strojní čas [min], 

        L = dráha nástroje ve směru posuvu [mm], 

        vf = posuvová rychlost [mm*min-1], 

        n = otáčky [min-1], 

        f = posuv [mm]. 

U podélného soustružení válcové plochy se dráha nástroje ve směru posuvu spočítá 

takto (2), (obr. 25) [2]: 

 𝐿 = 𝑙𝑛 + 𝑙 + 𝑙𝑝 (2) 

 

kde: ln = délka náběhu [mm], 

        L = dráha nástroje ve směru posuvu [mm], 

        l = délka soustružené plochy [mm], 

        lp = délka přeběhu [mm]. 

 

Obr. 25 Znázornění dráhy nástroje pro podélné soustružení válcové plochy. [2] 

Jednotkový strojní čas pro operaci frézování se vypočítá dle vztahu (1) avšak 

výpočet dráhy nástroje ve směru posuvu se liší, dle typu frézování (3),(4), (obr. 26) [2]. 
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Pro válcové frézování [2]: 

 𝐿 = 𝑙 + 𝑙𝑛 + 𝑙𝑝 + 𝑙𝑛𝑓 (3) 

 𝑙𝑛𝑓 = √𝐻 ∗ (𝐷 − 𝐻) (4) 

 

kde: L = dráha nástroje ve směru posuvu [mm], 

        H = hloubka záběru [mm], 

        D = průměr nástroje [mm], 

        ln = délka náběhu [mm], 

        lp = délka přeběhu [mm]. 

 

 

Obr. 26 Znázornění dráhy frézy pro válcové frézování. [2] 

 

Pro čelní hrubé frézování asymetrické (5),(6), (obr. 27) [2]: 

 
𝐿 = 𝑙 + 𝑙𝑛 + 𝑙𝑝 +

𝐷

2
− 𝑙𝑝𝑓 

(5) 

 

𝑙𝑝𝑓 = √(
𝐷

2
)

2

− (
𝐵

2
+ 𝑒)

2

 

(6) 
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Obr. 27 Znázornění dráhy frézy pro čelní hrubé frézování asymetrické. [2] 

Pro hrubé čelní frézování symetrické je hodnota e = 0. 

Pro čelní frézování asymetrické na čisto (7), (obr. 28) [2]:  

 𝐿 = 𝑙 + 𝑙𝑛 + 𝑙𝑝 + 𝐷 (7), 

 

 

Obr. 28 Znázornění dráhy frézy pro čelní frézování asymetrické na čisto. [2] 

Jedním z dlouhodobých trendů ve výrobě je snižování výrobních časů. Z tohoto 

důvodu je vhodné, aby výroba probíhala pouze na jednom pracovišti a pokud možno 

pouze na jednom stroji. Takovým strojem by mohlo být multifunkční CNC centrum. Ve 

firmě KOVOKON s.r.o. však pro výrobu zvolené součásti nejsou tyto stroje využívány. 

Firma pro výrobu této součásti používá již výše zmíněné zařízení varianty A a B. 

Jelikož v rámci varianty A probíhá výroba na dvou oddělených pracovištích, byl pro 

každé toto pracoviště zvlášť stanoven kusový čas a norma výroby. Pro pracoviště A1 

je kusový čas 3 minuty a výrobní norma 20 ks*hod-1. Pro pracoviště A2 je kusový čas 

4,9138 minut a výrobní norma 12,21 ks*hod-1. Pro přemisťování rozpracovaných 

součástí mezi těmito pracovišti je použit vysokozdvižný vozík. Čas, který je potřebný 

pro toto přemístění není v čase kusovém nijak zohledněn. Při součtu kusových časů 

pracoviště A1 a A2 dostaneme celkový čas kusový varianty A, který je 7,9138 minut. 

Výrobní norma pro variantu A je poté 7,58 ks*hod-1.  

U varianty B probíhají všechny operace na jednom pracovišti, čímž odpadá nutnost 

dalšího přemisťování součástí. Jelikož nejdelší operací je na tomto pracovišti 

soustružení na stroji CNC TCH 500 DOUBLE/80 jsou na tomto pracovišti umístěny dva 

tyto stroje. Díky tomu že jsou všechny tyto stroje umístěny na jednom pracovišti 

a obsluhovány robotem mohou se obrábět současně až čtyři součásti. Kusový čas pro 

toto pracoviště je 4,1284 minuty a výrobní norma 14,53 ks*hod-1. Přehlednou tabulku 

kusových časů a výrobních norem pro variantu A i B nalezneme v tab. 13. Hodnoty 

výrobních časů pro potřeby této práce byly převzaty dle standardů firmy 
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KOVOKON s.r.o. a nejedná se o hodnoty přímo vypočítané dle teoretických vzorců 

zmíněných výše. 

Tab. 13 Přehled kusových časů a výrobních norem pro jednotlivé varianty. [10] 

Pracoviště Název operace Čas kusový Norma 

A1 
Zarovnání čel, navrtávání, řezání 
závitů 

3,0000 min 20 ks*hod-1 

A2 Soustružení, frézování, konzervace 4,9138 min 12,21 ks*hod-1 

A   7,9138 min 7,58 ks*hod-1 

B 
Zarovnání čel, navrtávání, řezání 
závitů, soustružení, frézování, 
konzervace 

4,1284 min 14,53 ks*hod-1 

 

Jak je vidět z tab. 13, čas na výrobu jednoho kusu je při využití varianty B 

o 3,7854 minut nižší, než u varianty A. Toto je způsobeno tím, že u varianty B se 

mohou současně obrábět až čtyři součásti. Dále je snížen tento kusový čas také tím, 

že toto pracoviště disponuje dvěma stroji CNC TCH 500 DOUBLE/80 a jelikož obráběcí 

operace na tomto stroji probíhají nejdéle, je tímto celkový kusový čas značně zkrácen.  

7.2 Počet pracovníků 

U varianty A probíhá výroba na dvou pracovištích A1 a A2. Na pracovišti A1 se 

nachází stroj CNC TCH 500 PRIME/80-2500 a pro jeho obsluhu je potřeba jeden 

pracovník. Na pracovišti A2 se nacházejí dva stroje, a to konkrétně CNC Doosan 

PUMA 2600 a CNC MCFV 1050 BASIC. Pro jejich obsluhu je také zapotřebí jeden 

pracovník. U této varianty je tedy celkově potřeba dvou pracovníků pro obsluhu 

veškerých strojů. 

Varianta B zahrnuje stroje CNC H40 STANDARD, CNC MCFV 1050 BASIC, dále 

dva stroje CNC TCH 500 DOUBLE/80 a také robot ABB IRB 6600. Téměř veškerá 

manipulace s materiálem a obsluha strojů je realizována pomocí robotického 

manipulátoru. Na tomto pracovišti je přesto přítomný jeden pracovník, který zajišťuje 

zakládání přířezů do zásobníku a také odebírání hotových součástí ze zásobníku, 

jejich kontrolu, konzervování máčením a ukládání do připravených beden. Přesto, že 

se jedná o robotizované pracoviště, je zde pracovník přítomen po celou dobu výroby.  

7.3 Pracovní prostor 

Při porovnávání pracovních prostor obou variant se jako nejjednodušší nabízí 

výpočet pracovní plochy strojů, podle rozměrů strojů, které udávají přímo výrobci. 

Následně by se dané plochy sečetly, čímž dostaneme celkový pracovní prostor pro 

danou variantu.  

Takové porovnání je však pouze orientační, jelikož je potřeba brát v potaz vzájemné 

umístění strojů vůči sobě a také další potřebné vybavení jako například dopravníky 

třísek, plochu pro manipulaci se součástmi a obsluhou strojů atd.  

7.3.1 Varianta A 

Varianta A zahrnuje dvě samostatná pracoviště (obr. 29, obr. 30). Na prvním 

pracovišti probíhá zarovnání délky polotovaru, navrtání a řezání závitů, což je zajištěno 
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pomocí stroje CNC TCH 500 PRIME/80-2500. Na druhém pracovišti dochází 

k následnému soustružení a frézování, za pomoci stroje CNC Doosan PUMA 2600 

a CNC MCFV 1050 BASIC. 

 

Obr. 29 Schéma pracoviště A1. 

 

Obr. 30 Schéma pracoviště A2. 
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Pokud budeme vycházet z reálného umístění strojů a zahrneme výše zmíněné další 

potřebné plochy, získáme velikost pracovního prostoru varianty A pomocí rovnic (8) až 

(14): 

 𝐿𝐴1 =  𝑝1 + 𝑙𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸 + 𝑙𝑑𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸 + 𝑝1 (8) 

 𝐿𝐴1 = 0,6 + 3,851 + 1,549 + 0,6  

 𝐿𝐴1 = 6,6 𝑚  

 Š𝐴1 =  𝑝1 + š𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸 + 𝑝2 (9) 

 Š𝐴1 = 0,6 + 2,18 + 1,2  

 Š𝐴1 = 3,98 𝑚  

 𝑆𝐴1 = 𝐿𝐴1 ∗ Š𝐴1 (10) 

 𝑆𝐴1 = 6,6 ∗ 3,98  

 𝑆𝐴1 = 26,268 𝑚2  

 𝐿𝐴2 =  𝑝1 + 𝑙𝐷𝑂𝑂𝑆𝐴𝑁 + 𝑙𝑑𝐷𝑂𝑂𝑆𝐴𝑁 + 𝑝1 (11) 

 𝐿𝐴2 = 0,6 + 0,9 + 3,6 + 0,6  

 𝐿𝐴2 = 5,7 𝑚  

 Š𝐴2 =  𝑝1 + š𝐷𝑂𝑂𝑆𝐴𝑁 + 𝑝3 + š𝑀𝐶𝐹𝑉 + 𝑝1 (12) 

 Š𝐴2 = 0,6 + 1,863 + 2,5 + 1,895 + 0,6  

 Š𝐴2 = 7,458 𝑚  

 𝑆𝐴2 = 𝐿𝐴2 ∗ Š𝐴2 (13) 

 𝑆𝐴2 = 5,7 ∗ 7,458  

 𝑆𝐴2 = 42,5106 𝑚2  

 𝑆𝐴 = 𝑆𝐴1 + 𝑆𝐴2 (14) 

 𝑆𝐴 = 26,268 + 42,5106  

 𝑆𝐴 = 68,7786 𝑚2,  

 

kde: LA1 = délka pracoviště A1 [m], 

        p1 = přídavek na bocích a zadní straně stroje [m], 

        lPRIME = délka stroje CNC TCH 500 PRIME/80-2500 [m], 

        ldPRIME = délka dopravníku třísek stroje CNC TCH 500 PRIME/80-2500 [m], 

        ŠA1 = šířka pracoviště A1 [m], 

        ŠPRIME = šířka stroje CNC TCH 500 PRIME/80-2500 [m], 

        p2 = přídavek na přední straně stroje [m], 

        SA1 = plocha kterou zabírá pracoviště A1 [m2], 
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        LA2 = délka pracoviště A2 [m], 

        lDOOSAN = délka stroje CNC soustruh Doosan PUMA 2600 [m], 

        ldDOOSAN = délka dopravníku třísek stroje CNC soustruh Doosan PUMA 2600 [m], 

        ŠA2 = šířka pracoviště A2 [m], 

        šDOOSAN = šířka stroje CNC soustruh Doosan PUMA 2600 [m], 

        p3 = přídavek mezi stroji [m], 

        šMCFV = šířka stroje CNC frézka MCFV 1050 BASIC [m], 

        SA2 = plocha kterou zabírá pracoviště A2 [m2], 

        SA = plocha kterou zabírají pracoviště varianty A [m2]. 

7.3.2 Varianta B 

Varianta B zahrnuje jedno samostatné pracoviště, jehož schématické rozložení lze 

vidět na obr. 31. Na tomto pracovišti probíhá jak zarovnání polotovaru, navrtání 

a řezání závitů, tak také soustružení a frézování. Všechny tyto operace se uskutečňují 

na strojích CNC H40 STANDARD, CNC MCFV 1050 BASIC a dvou strojích CNC TCH 

500 DOUBLE/80. Manipulace s obráběnou součásti je zajištěna pomocí stroje ABB 

IRB 6600. 

 

Obr. 31 Schéma pracoviště B. 
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Obdobným způsobem jako při výpočtu plochy u varianty A je postupováno i při 

výpočtu plochy varianty B, za použití rovnic (15) až (17). 

 𝐿𝐵 =  𝑝1 + 𝑙𝑑𝐻40 + 𝑙𝐻40 + 𝑙𝐷𝑂𝑈𝐵𝐿𝐸 + š𝑀𝐶𝐹𝑉 + 𝑝1 (15) 

 𝐿𝐵 = 0,6 + 0,823 + 4,177 + 3,851 + 1,895 + 0,6  

 𝐿𝐵 = 11,946 𝑚  

 Š𝐵 =  𝑝1 + š𝐷𝑂𝑈𝐵𝐿𝐸 + 𝑙𝑑𝑀𝐶𝐹𝑉 + 𝑙𝑀𝐶𝐹𝑉 + š𝐷𝑂𝑈𝐵𝐿𝐸 + 𝑝1 (16) 

 Š𝐵 = 0,6 + 2,18 + 0,89 + 2,81 + 2,25 + 0,6  

 Š𝐵 = 9,33 𝑚  

 𝑆𝐵 =  𝐿𝐵 ∗  Š𝐵 (17) 

 𝑆𝐵 = 11,946 ∗ 9,33  

 𝑆𝐵 = 107,25768 𝑚2,  

 

kde: LB = délka pracoviště B [m], 

        p1 = přídavek na bocích a zadní straně stroje [m], 

        ldH40 = délka dopravníku třísek stroje CNC H40 STANDARD [m], 

        lH40 = délka stroje CNC H40 STANDARD [m], 

        lDOUBLE = délka stroje CNC soustruh TCH 500 DOUBLE/80 [m], 

        šMCFV = šířka stroje CNC frézka MCFV 1050 BASIC [m], 

        ŠB = šířka pracoviště B [m], 

        šDOUBLE = šířka stroje CNC soustruh TCH 500 DOUBLE/80 [m], 

        ldMCFV = délka dopravníku třísek CNC frézka MCFV 1050 BASIC [m], 

        lMCFV = délka stroje CNC frézka MCFV 1050 BASIC [m], 

        SB = plocha kterou zabírá pracoviště B [m2]. 

U varianty A, nám pracovní prostor zabírá 68,7786 m2 a u varianty B je to 

107,25768 m2. Pracovní prostor varianty B je tedy o 38,47908 m2 větší, než pracovní 

prostor varianty A. Toto je způsobeno tím, že u varianty B je použito více strojů, tím 

pádem zabírají větší pracovní plochu. Dále jsou tyto stroje uspořádány tak, aby byly 

v dosahu robotu, čímž vznikají značné nevyužité prostory okolo strojů. Z hlediska 

využití pracovního prostoru je tedy jednoznačně výhodnější varianta A. 

7.4 Spotřeba elektrické energie 

Pro porovnávání spotřeby elektrické energie byla stanovena doba provozu jedna 

hodina. Spotřeba elektrické energie se spočítá pomocí rovnice (18). 

 𝐸 =  𝑃 ∗ 𝑡 (18) 
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kde: E = spotřeba elektrické energie [kWh], 

        P = příkon [kW], 

        t = čas [hod]. 

 Pro každou hodnocenou variantu byla určena spotřeba elektrické energie zvlášť. 

Hodnota spotřeby elektrické energie pro variantu A je určena dle rovnic (19) až (21). 

 

 𝐸𝐴1 =  𝑃𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸 ∗ 𝑡 (19) 

 𝐸𝐴1 = 45 ∗ 1  

 𝐸𝐴1 = 45 𝑘𝑊ℎ   

 𝐸𝐴2 =  𝑃𝐷𝑂𝑂𝑆𝐴𝑁 ∗ 𝑡 + 𝑃𝑀𝐶𝐹𝑉 ∗ 𝑡 (20) 

 𝐸𝐴2 = 40,72 ∗ 1 + 25 ∗ 1  

 𝐸𝐴2 = 65,72 𝑘𝑊ℎ  

 𝐸𝐴 =  𝐸𝐴1 + 𝐸𝐴2 (21) 

 𝐸𝐴 = 45 + 65,72  

 𝐸𝐴 = 110,72 𝑘𝑊ℎ   

 

kde: EA1 = spotřeba elektrické energie na pracovišti A1 [kWh], 

        PPRIME = provozní příkon stroje CNC TCH 500 PRIME/80-2500 [kW], 

        t = čas [hod], 

        EA2 = spotřeba elektrické energie na pracovišti A2 [kWh], 

        PDOOSAN = provozní příkon stroje CNC soustruh Doosan PUMA 2600 [kW], 

        PMCFV = provozní příkon stroje CNC frézka MCFV 1050 BASIC [kW], 

        EA= spotřeba elektrické energie na pracovištích varianty A [kWh]. 

Hodnota spotřeby elektrické energie varianty B se vypočítá pomocí rovnice (22). 

 𝐸𝐵 =  𝑃𝐻40 ∗ 𝑡 + 2 ∗ 𝑃𝐷𝑂𝑈𝐵𝐿𝐸 ∗ 𝑡 + 𝑃𝑀𝐶𝐹𝑉 ∗ 𝑡 + 𝑃𝑅𝑂𝐵𝑂𝑇 ∗ 𝑡 (22) 

 𝐸𝐵 = 35 ∗ 1 + 2 ∗ 45 ∗ 1 + 25 ∗ 1 + 2,6 ∗ 1  

 𝐸𝐵 = 152,6 𝑘𝑊ℎ  

 

kde: EB = spotřeba elektrické energie na pracovišti B [kWh], 

        PH40 = provozní příkon stroje CNC H40 STANDARD [kW], 

        t = čas [hod], 

        PDOUBLE = provozní příkon stroje CNC soustruh TCH 500 DOUBLE/80 [kW], 
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        PMCFV = provozní příkon stroje CNC frézka MCFV 1050 BASIC [kW], 

        PROBOT = provozní příkon robotu ABB IRB 6600 [kW]. 

 Spotřeba elektrické energie pro pracoviště A1 činí 45 kWh, pro pracoviště A2 činí 

65,72 kWh. Celková spotřeba elektrické energie pro variantu A je tedy 110,72 kWh. U 

varianty B je celková spotřeba energie všech strojů 152,6 kWh. Z pohledu spotřeby 

elektrické energie tedy vychází lépe varianta A. 

7.5 Zhodnocení analýzy vybraných variant 

Při porovnávání těchto variant z časového hlediska, byl stanoven kusový čas pro 

výrobu hřídele na pracovišti varianty A 7,91 minut a norma výroby 7,58 ks*hod-1. Pro 

variantu B byl stanoven kusový čas 4,13 minut a norma výroby je zde 14,53 ks*hod-1. 

Pokud bude probíhat výroba součásti dle varianty B, sníží se kusový čas oproti variantě 

A o téměř 48 % a zároveň se navýší počet kusů vyrobených za hodinu o 91,69 %. Tyto 

rozdíly jsou způsobeny tím, že u varianty B se mohou současně obrábět až čtyři 

součásti najednou, jelikož toto pracoviště disponuje dvěma stroji CNC TCH 500 

DOUBLE/80. Další výhodou je, že veškerá výroba probíhá pouze ne jednom pracovišti. 

Z tohoto hlediska je tedy výhodnější varianta B. 

U varianty A rozlišujeme dvě oddělená pracoviště, což má za následek to, že je 

potřeba pro obsluhu varianty A celkem dvou pracovníků. U varianty B je pro obsluhu 

celého robotizovaného pracoviště zapotřebí jeden pracovník. Z toho hlediska tedy 

vychází opět lépe varianta B. 

Pokud budeme porovnávat varianty A a B z hlediska zaujímaného pracovního 

prostoru, vyjde tentokrát výhodněji varianta A. Což je způsobeno tím, že u varianty A, 

je potřeba na výrobu hřídele pouze tří obráběcích strojů, kdežto u varianty B je 

zapotřebí pro výrobu zvolené součásti celkem čtyř obráběcích strojů a jeden robot. Je 

také potřeba vzít v úvahu také jejich vzájemné postavení vůči sobě. Varianta A zabírá 

pracovní plochu o velikosti necelých 68 m2 a varianta B plochu o velikosti přes 107 m2. 

Varianta B zaujímá plochu o téměř 56 % větší než varianta A. 

Spotřeba elektrické energie varianty A vyšla 110,72 kWh. Spotřeba elektrické 

energie varianty B vyšla 152,6 kWh. Varianta A zahrnuje 3 stroje, kdežto varianta B 

celkem 5 strojů, z tohoto důvodu vyšla spotřeba elektrické energie u varianty B vyšší. 

Z tohoto hlediska je tedy výhodnější varianta A. 
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8 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá CNC obráběním rotační součásti. Teoretická část 

popisuje základní typy obrábění. Dále je zde charakteristika CNC multifunkčních 

obráběcích center.  V kapitole s názvem Robotizace jsou vyjmenovány důvody 

vedoucí k robotizaci, základní vlastnosti robotů a jejich definice. Následně je zde 

popsáno dělení robotů dle generací a také popis robotizovaných technologických 

pracovišť. Tato část obsahuje také seznámení s firmou KOVOKON s.r.o. ve které 

probíhá výroba zvolené součásti. 

Hlavní část je věnována výrobě zvolené součásti. Je zde definován materiál, 

z kterého se součást vyrábí a popsány stroje použité k její výrobě. Dále zde probíhá 

analýza dvou variant výroby, přičemž varianta A je obsluhována zaměstnancem firmy 

KOVOKON s.r.o. a varianta B je obsluhována robotem. Jsou zde uvedeny 

technologické postupy obou variant a také nástroje používané pro zhotovení zvolené 

součásti. Obě zvolené varianty jsou analyzovány jak z pohledu výrobních časů, počtu 

pracovníků potřebných pro výrobu, pracovního prostoru, který jednotlivé varianty 

zabírají tak i z hlediska spotřeby elektrické energie jednotlivých variant. 

Z pohledu hodnocených parametrů vyplývá, že obě varianty mají své výhody 

i nevýhody, což znamená, že ne ve všech směrech je robotizace výhodná. Varianta A 

vychází lépe z hlediska potřebného prostoru a spotřeby elektrické energie. Varianta B 

je výhodnější z hlediska času výroby a počtu potřebných pracovníků pro obsluhu.  
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