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ABSTRAKT 

 Diplomová práce, vypracovaná v průběhu studia M-STM Strojírenská technologie 

a průmyslový management, je zaměřena na návrh technologie výroby čepu. Zahrnuje popis 

technologií objemového tváření a třískového obrábění z hlediska možností jejich aplikace 

při výrobě řešené součásti. Dále prostřednictvím porovnání obou technologií 

a předběžných ekonomických zhodnocení, napomáhá k volbě výrobní varianty. Tato 

výrobní varianta je následně popsána a obsahuje postup výroby včetně vytvoření CNC 

programu. Závěr práce je věnován technicko-ekonomickému zhodnocení návrhu.  

Klíčová slova 

tváření, obrábění, výroba, CNC, náklady 

ABSTRACT 

 The Master's thesis, written during the study of M-STM Manufacturing Technology 

and Management in Industry, is focused on the concept of the production technology of 

a pin. The thesis includes a description of forming and machining technology in terms of 

possibilities of their application in the production of the pin. Furthermore, by comparing 

both technologies and preliminary economic evaluations of production, it leads to the 

choice of the production method. This production method is then described, and the 

description contains the production process steps including the creation of the CNC 

program. The conclusion of the thesis is devoted to the technical and economic evaluation 

of the production concept. 

Key words 

forming, machining, production, CNC, costs 
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ÚVOD 

Základem pro tuto práci se stala jedna z potenciálních zakázek české pobočky 

mezinárodní společnosti LISI S.A. Společnost se zaměřuje na produkci bezpečnostních 

prvků pro automobilový průmysl. Zmiňovanou zakázkou je výrobní série čepů o objemu 

produkce 30 000 ks. Tento čep (obr. 1) je součástí řadící sestavy automobilu. Na levou 

stranu čepu je při montáži sestavy nasunut segment závaží, který se následně zajistí 

speciálním pojistným kroužkem. Naopak průměr na pravé části čepu se roznýtuje a tím se 

zafixuje jeho poloha v celé sestavě.  

Dnešní velmi náročný automobilový trh vytváří silné konkurenční tlaky 

na dodavatelské řetězce a nutí je k neustále optimalizaci výrobních procesů a tím 

i prodejních cen. Jednotliví výrobci nabízí různé technologie výroby, tedy i odlišné ceny. 

Je tedy zřejmé, že konkurenční výhodu, a i budoucí zakázky získá pouze ten dodavatel, 

který navrhne správné a ekonomicky nejlepší řešení. 

Diplomová práce je návrhem technologie výroby čepu. Praktická část práce byla 

řešena ve spolupráci se společností LISI AUTOMOTIVE FORM a. s. a obsahuje návrh 

technologie výroby, tvorbu CNC programu a zhodnocení samotného návrhu včetně návrhu 

prodejní ceny výrobku. 

 

 
Obr. 1 Řešená součást. 
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1 SPOLEČNOST LISI AUTOMOTIVE FORM A.S. 

Společnost je součástí průmyslové skupiny LISI GROUP, která se zaměřuje 

na řešení, výrobu a montáž produktů v oblasti leteckého, automobilového i zdravotnického 

průmyslu (obr. 2). Skupina je zastoupena v celkem 13 zemích po světě skrze 48 poboček 

s celkovým počtem více jak 11 000 zaměstnanců [1]. 

 
 

Obr. 2 Jednotlivé divize LISI GROUP a jejich procentuální podíl na obratu skupiny [1].  

 

1.1 Role LISI AUTOMOTIVE FORM a. s.  

Společnost LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. je součástí divize LISI Automotive 

a zaměřuje se na výrobu bezpečnostních prvků pro automobilový průmysl, pro který je 

určeno až 99 % produkce. Její specializací je výroba brzdových čepů, os sedacích systémů, 

komponentů systému řízení a polotovarů kulových čepů pro malá a středně velká auta. 

Tyto produkty jsou vyráběny tvářením za studena, na které navazuje obrábění. Finální 

výrobní operací je povrchová úprava, popřípadě tepelné zpracování podle požadavku 

zákazníka. U stěžejního výrobního produktu, kterým jsou brzdové vodící čepy, je zařazena 

100% automatická kontrola. 

Při vstupu do koncernu LISI byl nastaven vysoký stupeň kontroly všech výrobních 

procesů a byl kladen důraz na bezpečnost zdraví a ochrany při práci (HSE). Průběžné 

mezioperační kontroly, interní audity a úspěšné implementování nástrojů LEAN (ve firmě 

nazývaných LEAP – Lisi Excelence Achievement Program) napomohlo společnosti stát se 

významným certifikovaným dodavatelem komponentů předních světových 

automobilových značek. Rovněž zavedením dalších manažerských nástrojů, jako např. 

Kanban, 5S, CI (Continuous Improvement) nebo COS (Controlling Operating System) se 

společnost stala leaderem v rámci divize Lisi Automotive i v oblasti finančních výsledků. 

Na obr. 3 jsou uvedeny loga některých nástrojů využívaných společností. 

 
Obr. 3 Výběr manažerských nástrojů společnosti. 
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Díky stabilní vysoké úrovni kvality a optimalizace výrobních nákladů získala firma 

významné postavení výrobce brzdových vodících čepů v celosvětovém měřítku. 

V současné době firma prodává 63 % své produkce na evropském trhu, 30 % 

na americkém a 7 % na asijském trhu. Cílem společnosti je dále posilovat své postavení. 

Předpokladem pro to jsou nejen investice do výrobních kapacit, ale také rozšíření 

výrobních prostorů, které se realizovalo v letech 2018 až 2019.   

Největší objem výroby tvoří brzdové vodicí čepy, které jsou tvářeny za studena 

na víceoperačních tvářecích lisech a následně jsou obrobeny na vícevřetenových 

obráběcích automatech nebo CNC strojích. Hotový výrobek je interně nebo u externího 

dodavatele opatřen příslušnou povrchovou úpravou a před expedicí je kontrolován 

na automatických kontrolních zařízeních. Ukázka výrobkového portfolia je vyobrazena 

na obr. 4. 

 

 

 
 

Obr. 4 Ukázka výrobkového portfolia společnosti. 
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2 CHARAKTERISTIKA OBJEMOVÉHO TVÁŘENÍ 

Technologický proces, při kterém se polotovar přemění za pomoci působení vnějších 

sil bez porušení materiálu na požadovaný tvar, rozměr a jakost, se nazývá technologie 

tváření kovů a slitin. Tato technologie se tedy řadí mezi oblast beztřískové technologie. 

Mohou být pomocí ní zhotovovány výrobky (polotovary) určené např. pro další zpracování 

obráběním nebo tvářením. Technologie tváření nalézá své využití převážně v hutní 

a strojírenské výrobě, zejména v hromadné a sériové výrobě. Vyznačuje se vysokým 

využitím materiálu [2].  

 

2.1 Fyzikální základ tváření kovů 

Pokud na materiál kovového tělesa působí vnější síly a uvedou těleso do plastického 

stavu, pak se zatížení tělesa projeví změnou svého tvaru. Důsledkem působení sil vzniká 

také napětí v samotném tělese z důvodu odporu vnitřních sil na změnu tvaru. Tato změna 

tvaru vyvolaná působením vnějších sil se označuje jako přetvoření nebo plastická 

deformace. Pokud mají vnější síly působící na těleso nízké hodnoty, je deformace pouze 

pružná (elastická). Při těchto nízkých hodnotách vnějších sil platí Hookův zákon 

a při odstranění zatížení deformace zaniká, materiál tělesa se vrátí do původního tvaru. 

Pokud však deformace materiálu tělesa přetrvává i po odstranění zatížení, označuje se jako 

plastická deformace [2].  

Při zatížení se elastická i plastická deformace vyskytují současně. Elastická 

deformace však zaniká po odstranění zatížení. Těleso zůstává deformované právě z důvodu 

výskytu plastické deformace, která má zásadní význam ve tvářecích procesech. Vlastnost 

kovů umožňující jejich plastickou deformaci se označuje jako plasticita [2]. 

 

2.2 Dělení technologie tváření 

Základním dělením tváření je [2]: 

• technologie plošného tváření (sem se dále řadí např. stříhání, ohýbání, tažení, 

tvarování), 

• technologie objemového tváření za studena – pod rekrystalizační teplotou (zahrnuje 

např. ražení, pěchování, protlačování), 

• technologie objemového tváření za tepla – nad rekrystalizační teplotou (volné 

a zápustkové kování). 

Pozn.: 

Vzhledem k charakteru zvolené součásti (rotační součást bez složitých tvarových prvků) 

a řešení problematiky spojené s její výrobou byly v práci dále popsány specifické 

technologie objemového tváření za studena.  

 

2.3 Pěchování 

Tato metoda zastupuje značnou část technologie objemového tváření (za studena 

i za tepla). Nejběžnější aplikací je pěchování mezi rovinami válcovitých součástí [3]. 

Pěchování se řadí mezi základní tvářecí operace, má nejjednodušší tvářecí proces, ale 
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zároveň patří k energeticky náročným procesům. V tomto procesu dochází k plastické 

deformaci materiálu polotovaru mezi dvěma plochými nebo tvarovými čelistmi [4].  

Zjednodušený princip pěchování je zobrazen na obr. 5, kdy se horní čelist nástroje 

pohybuje v ose polotovar. 

 
1 – horní čelist, 2 – polotovar, 3 – dolní čelist 

 

Obr. 5 Zjednodušený princip pěchování [5]. 

 

2.4 Protlačování 

Při použití technologie protlačování vznikají tělesa s různým tvarem z polotovaru 

většinou se symetrickým, nejčastěji pak s kruhovým průřezem. Přeměna polotovaru 

na finální výrobek je vyvolána působením síly na materiál polotovaru v ose průtlačníku. 

Vlivem silového zatížení dojde až k přemístění částic bez porušení soudržnosti, dále 

dochází ke zvýšení některých mechanických vlastností protlačovaného materiálu, např. 

vyšší mez kluzu a pevnosti, s čímž se musí počítat v případě dalšího zpracování 

protlačeného dílu. Výrobu produktů této technologie lze do jisté míry substituovat, ale 

technologie protlačování je s porovnáním např. s technologií lisování z plechů efektivnější, 

protože polotovarem jsou nejčastěji špalíky kruhového nebo čtvercového průřezu, které 

jsou daleko levnější než polotovar z taženého plechu. Další výhodou protlačování může 

být možnost dosažení lepší přesnosti a kvality povrchu s výrobní tolerancí až IT 6. Jako 

hlavní nevýhody se jeví omezená volba materiálu polotovaru a časté zapojení další výrobní 

technologie jako navazující operace ve výrobě požadovaného dílu [2, 3]. 

Způsoby protlačování se dále dělí podle směru posuvu protlačovaného materiálu 

v prostoru protlačovacího nástroje na [3]: 

• dopředné protlačování, 

• zpětné protlačování, 

• stranové protlačování, 

• sdružené (kombinované) protlačování. 

 

2.4.1 Dopředné protlačování 

Při dopředném protlačování se materiál tváří ve stejném směru, jakým se pohybuje 

průtlačník, skrze průtlačnici, která určuje finální tvar výrobku. Výchozím polotovarem 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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nejčastěji bývá polotovar s plným průřezem materiálu, ale může se použít i dutý 

(prstencový) polotovar. Při použití dutého polotovaru se musí ale upravit geometrie 

průtlačníku [2, 3].  

Nejběžnějšími výrobky zhotovené dopředným protlačováním jsou pak čepy, šrouby, 

nýty, pouzdra, trubky s přírubou atd [2]. 

 

2.4.2 Zpětné protlačování 

Materiál se u zpětného protlačování tváří v opačném směru, než ve kterém se 

pohybuje průtlačník, mezerou mezi průtlačnicí a průtlačníkem. Výchozím polotovarem je 

opět nejčastěji špalík kruhového nebo symetrického průřezu, který je založen 

před zahájením tváření do průtlačnice [2]. 

Výrobky jsou charakteristické kalíškovitým tvarem např. pouzdra, víčka, hydraulické 

a pneumatické válce, pístní tyče atd. [2, 3]. 

Na obr. 6a je znázorněn princip dopředného a na obr. 6b princip zpětného protlačování. 

 
1 – průtlačník, 2 – polotovar, 3 – průtlačnice 

a)                                                                               b) 
 

Obr. 6 Zjednodušený princip [5]: a) dopředného protlačování, b) zpětného protlačování. 

 

2.4.3 Stranové protlačování  

Při stranovém protlačování (obr. 7) se nejprve založí polotovar materiálu do dělené 

průtlačnice. Dále je uzavřen a zatížen silovým účinkem průtlačníku tak, že se materiál 

polotovaru tváří kolmo na směr pohybu průtlačníku. Běžně se používá i alternativní 

metoda stranového protlačování s průtlačníky, které působí na materiál polotovaru z obou 

stran. Takto zhotovené výrobky obsahují např. různé tvarové výstupky po obvodu, žebra 

atd [2, 3]. 

  

1 

 

2 

 

3 
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1 – průtlačník, 2 – polotovar, 3 – dělená průtlačnice 

 

Obr. 7 Zjednodušený princip stranového protlačování [5]. 

 

2.4.4 Sdružené (kombinované) protlačování 

Současné využití dopředného a stranového protlačování se označuje jako sdružené, 

někdy také kombinované protlačování. Při tomto procesu se materiál polotovaru tváří 

z části ve směru pohybu průtlačníku přes dutinu průtlačnice a část materiálu se tváří proti 

směru průtlačníku [2, 3].  

Na obr. 8 jsou znázorněny některé možnosti procesu a řady výrobků sdruženého 

protlačování. 

 
 

          a) b)                 c) 

1 – průtlačnice, 2 – průtlačník, 3 – polotovar, 4 – vyhazovací trn, 5 – pouzdro trnu 
 

Obr. 8 Zjednodušený princip sdruženého/kombinovaného protlačování [6]: a) protlačování 

pouzdra, b) protlačování tělesa s výčnělky, c) protlačování pouzdra s osazením. 
 

 

2.5 Mazání v tváření 

Většina tvářecích procesů by nešla uskutečnit bez použití vhodného mazacího 

prostředku. Mazivo a jeho složení má vliv, mimo tvářecí proces, také na životnost 

použitých tvářecích nástrojů, velikost tvářecí práce (energie) a např. povrchové vlastnosti 

1 

 

2 

 

3 
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tvářeného materiálu. Z těchto vlivů vychází také jednotlivé požadavky na vlastnosti 

maziva, které se mění podle druhu jeho aplikace v jednotlivých tvářecích technologií.  

Maziva se vyskytují v tuhém, plastickém i kapalném stavu [3].  

Obecně by pak mazivo mělo mít schopnost tvorby mazacího filmu, který má 

požadovaný koeficient tření, dále pak nevyvolávat korozi nebo jiné nepříznivé povrchové 

změny. V dnešní době se stále více klade důraz na biomateriály z obnovitelných zdrojů, 

které jsou více ekologické. Své využití zde nachází progresivní maziva např. z palmových 

olejů. Mazivo z tohoto oleje vykazuje vysokou biologickou rozložitelnost ve srovnání 

s minerálními oleji [3, 7]. 

 

2.5.1 Maziva pro protlačování  

Hlavními úkoly maziva v technologickém procesu protlačování jsou zredukovat třecí 

sílu, zamezit vzniku studených svarů, dále pak prodloužit životnost protlačovacích nástrojů 

a zajistit požadovaný rozměr a kvalitu výrobku [3].  

Vlivem poměrně vysokých tvářecích tlaků (sil) zde nacházejí svá uplatnění maziva 

z ropných olejů s různými přísadami (např. v tuhém stavu se jedná o přísady ve formě 

grafitu či méně viskózního parafínu) nebo maziva na bázi palmové oleje [3, 7]. 

Při použití posledně zmiňovaného maziva (palmový olej) lze dosáhnout kvalitnějšího 

povrchu tvářené součásti a snížení potřebné tvářecí síly v porovnání s běžnými 

minerálními oleji [7]. 
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3 CHARAKTERISTIKA TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ 

Další výrobní metodou strojírenské technologie je technologie obrábění, která 

nalezne své využití ve výrobě hotových výrobků, nástrojů nebo v přípravě materiálu 

pro další výrobní metody. Základ této metody je v působení na obráběný materiál 

za pomoci specifického silového působení nástroje ve tvaru klínu. Popis a způsob, jak dále 

nakládat s tímto procesem, si vyžaduje průmět napříč téměř všech vědních disciplín [8].  

Obecně lze obráběcí proces popsat jako vědomé odebírání částic z materiálu obrobku 

ve formě třísek za účelem dosažení určitého tvaru, rozměru a kvality pomocí 

mechanických, elektrických a chemických účinků nebo jejich kombinací. Obrobkem se 

rozumí objekt obráběcího procesu, který je geometricky definován obrobenou, obráběnou 

a přechodovou plochou. Tyto plochy jsou znázorněny na obr. 9 [9]. 

 

Obr. 9  Plochy obrobku v obráběcím procesu [9]: a) při soustružení, b) při frézování, c) při vrtání. 

Obráběná plocha se tvoří odebíráním částí povrchu při obráběcím procesu. Obrobená 

plocha je výsledkem působení obráběcího procesu a reprezentuje hlavní výstup obráběcího 

procesu. Tuto plochu lze popsat svými rozměry, tvarem, polohou strukturou nebo dalšími 

parametry. Tyto parametry jsou vztaženy k jmenovitému rozměru a jeho toleranci. 

Přechodovou plochou se rozumí plocha obrobku v okamžitém kontaktu a je tvořena 

nástrojem nebo nástroji v obráběcího procesu [9]. 

 

3.1 Mechanismus tvorby třísky 

V obráběcím procesu dochází k pružně-plastické deformaci obrobku  

a lomovému porušení jeho části ve formě lokalizovaných smykových pásů v oblasti 

primární a sekundární plastické deformace oddělování třísky. Důležitá je ovšem  

i oblast terciální deformace, která obsahuje tření nástroje o jednotlivé plochy obrobku a má 

význam na finální kvalitu obrobku. Deformační pásma jsou zobrazena na obr. 10. 

V procesu obrábění převažuje plastická deformace podél roviny maximálních smykových 

napětí (smykové roviny) [8]. 
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Obr. 10 Deformační pásma obráběcího procesu [9]. 

Po překročení určité míry smykového napětí dochází ke vzniku plastické deformace 

před břitem nástroje. Další posunem nástroje roste napětí v materiálu obrobku. 

Při překročení meze pevnosti materiálu obrobku ve střihu dojde k oddělení části materiálu 

(třísky) v rovině střihu [9]. 

 

3.2 Metody třískového obrábění 

Jednotlivé metody třískového obrábění lze dělit podle různých pojetí, např. 

na metody ruční a strojní podle charakteru práce. Podle charakteristických znaků se 

metody dělí dále na [9]: 

• obrábění s přesně definovanou geometrií nástroje (sem se řadí soustružení, 

frézování, vrtání atd.), 

• obrábění s nedefinovanou geometrií nástroje (zejména dokončovací metody 

obrábění, př. broušení, lapování, honování, atd), 

• nekonvenční obráběcí metody (elektroerozivní hloubení/řezání, obrábění 

působením chemických procesů, ultrazvuku, paprsky vody nebo elektronů 

atd.), 

• metody úpravy již obrobených ploch (válečkování, hlazení, leštění atd.). 

Pozn.: 

Vzhledem k charakteru zvolené součásti a řešení problematiky spojené s její výrobou byla 

v práci dále popsána metoda třískového obrábění soustružení. Jedná se o rotační součást 

bez složitých tvarových prvků, proto se metoda soustružení jeví jako nejvýhodnější. 

 

3.2.1 Soustružení 

Tato metoda je jednou ze základních a nejstarších metod třískového obrábění. Díly 

zhotovené touto metodou mají rotační charakter a svůj finální tvar získávají pomocí 

jednobřitých nástrojů v různých provedeních. Prostřednictvím soustružením lze obrábět 

vnitřní i vnější válcové, tvarové a kuželové plochy, čelní plochy a zápichy. Mezi další 

operace použitelné na soustruhu řadíme vrtání, vyvrtávaní, vystružování, řezání závitů, 
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hlazení, leštění, vroubkování a např. podsoustružování. Jednotlivé operace soustružení jsou 

zachyceny v obr. 11 [9]. 

 

Čelní 

soustružení 

Soustružení 

kuželové 

plochy 

Tvarové 

soustružení 

Tvarové 

zapichování 

Srážení hrany 

 
Zapichování Řezání 

závitů 

  Vyvrtávání Vrtání Vroubkování 

 

Obr. 11 Operace soustružení [9]. 

 

Při obráběcím procesu metody soustružení je hlavním pohybem rotační pohyb 

obrobku. Posuv a přísuv koná za pomoci stroje nástroj. Tyto základní pohyby jsou 

zachyceny v obr. 12. Výsledný řezný pohyb tohoto obráběcího procesu je u obrábění 

válcové plochy po šroubovici, u obrábění čelní plochy po Archimedově spirále [9]. 

 

 
1 – rotační pohyb obrobku, 2 – posuv, 3 – přísuv 

 

Obr. 12 Základní pohyby soustružení [10]. 
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Soustružení vnějších ploch 

Tato operace slouží k obrobení vnějšího průměrů obrobku. Jedná se 

o pravděpodobně nejčastěji používanou soustružnickou operaci, a proto jsou na ni kladeny 

velmi vysoké nároky na kvalitu obrobených součástí, bezpečnost procesu a utváření třísek. 

Proces obrábění vnějších ploch je zobrazen na obr. 12 a dále se dělí na [11]: 

• Podélné soustružení – nejzákladnější operace, při které je směr posuvu 

nástroje podél osy obráběné součásti, dochází k redukci rozměru průměru 

obrobku. 

• Tvarové soustružení – zde se může měnit šířka záběru hlavního ostří 

v závislosti na hloubce řezu, řezné rychlosti a posuvu. Nástroje pro tuto 

operace jsou vystavovány velkému namáhání z důvodu střídání směru 

obrábění a změny obráběného průměru. 

• Čelní soustružení – při této operaci se nástroj pohybuje kolmo k ose obráběné 

součásti. Slouží k přesnému obrobení délky součásti. 

 

 

Další operací může být progresivní metoda soustružení PrimeTurning od společnosti 

Sandvik Coromant. Metoda spočívá v soustružení směrem od sklíčidla ke konci obrobku, 

na rozdíl od konvenčního soustružení, kde se nástroj pohybuje převážně podélně s osou 

obrobku od konce součásti ke sklíčidlu. Metodu lze použít pro podélné, tvarové i čelní 

soustružení obrobku, z čehož je patrné, že bude potřebovat speciální nástroje. Silová 

výslednice řezného procesu metody PrimeTurning způsobuje vysunutí obrobku 

ze sklíčidla, proto je za potřebí použití větších upínacích sil. Použitím této progresivní 

metody lze dosáhnout vyšší produktivity a efektivity obráběcího procesu [11]. 

 

Upichování 

Operace upichování slouží k oddělení obrobené součásti od zbytku polotovaru, 

zejména ve formě tyče zavedené v podavači. Své využití tak nalézá zejména v hromadné 

i automatické výrobě. Jedná se tedy o převážně závěrečnou operaci soustružení 

 
Obr. 13 Soustružení vnějších ploch [11]: 1 – podélné, 2 – tvarové, 3 – čelní. 
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a představuje jen zlomek ve výrobním času. Po upichování vznikají na obrobené součásti 

otřepy a výčnělky, které je potřeba dále odstranit např. soustružením v protivřetenu nebo 

v druhém upnutí součásti, broušením, ručním opracováním apod [11]. 

Eliminace otřepů a výčnělků způsobené upichováním obrobku lze do jisté míry 

realizovat pomocí upravené geometrie upichovacích nástrojů např. břitové destičky 

s nenulovým úhlem hlavního ostří, které je ilustrativně zobrazeno na obr. 14. Negativním 

jevem při použití upravené geometrie nástroje je snížená stabilita a životnost tohoto 

nástroje vyvolaná boční sílou, které přidávají zatížení nástroje a je doporučeno použít 

krátkého vyložení nástroje. Dále se zvyšuje šance vzniku vibrací a zhoršuje se odvod třísek 

z místa upichování [11].  

 
Obr. 14 Upichování s nenulovým úhlem hlavního ostří nástroje [11]. 

Zapichování 

Tvorbu jak vnějších, tak i vnitřní drážek a tvarových prvků lze realizovat např. 

pomocí zapichování. Při této operaci se nástroj pohybuje nejčastěji kolmo k ose obrobku, 

zapichováním lze ale zhotovit i drážky na čelních plochách. Obecně se mezi nejčastější 

problémy se zapichováním řadí odvod třísek z místa řezu, přívod řezné kapaliny do místa 

řezu a problémy spojené s dlouhým vyložením zapichovacích nástrojů [11]. 

Metody, jak zhotovit drážku, závisí na šířce nástroje a samotné drážky. 

Nejjednodušší způsob je provedení jedním řezem, který je nejefektivnější 

a nejproduktivnější. Pokud je však šířka dráhy větší než šířka nástroje, musí se použít jiné 

metody pro výrobu drážek, např. vícenásobné zapichování, ponorné soustružení, postupné 

zahlubování nebo tvarové obrábění [11]. 

 

Tvarové soustružení 

Pomocí této operace lze zhotovit drážky a tvary složitých tvarů. Problémy s touto 

operací vycházejí z charakteru součástí, kterými bývají často díly motorů obsahující složité 

a špatně přístupné drážky a tvarové prvky, navíc je u nich vyžadována vysoká kvalita 

opracování povrchu. Příkladem mohou být součásti do leteckých motorů, které jsou navíc 

ze speciálních a špatně obrobitelných materiálů. Kombinace těchto problémů napovídá, že 

operace bude velmi náročná na kvalitu nástrojů a bezpečnost obráběcího procesu. Tyto 

faktory jsou příčinou také finanční náročnosti samotné operace [11]. 
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4 POROVNÁNÍ VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO ŘEŠENOU 

SOUČÁST 

V následující kapitole bude rozebráno porovnání dříve popsaných výrobních 

technologií převážně z hlediska technologického a ekonomického zhodnocení.    

 

4.1 Výkres součásti 

V poptávce zákazníka by měl být obsažen výkres součásti, aby bylo možné posoudit, 

zda lze řešenou součást vyrobit pomoci výrobních možností společnosti. Slouží také jako 

podklad pro předběžné kalkulace zakázky. Výřez z výkresu od zákazníka je zobrazen 

na obr. 15. 

 
Obr. 15 Výkres součásti dodaný zákazníkem. 

 

4.2 Materiál polotovaru 

Jako materiál součásti byly zákazníkem uvolněny dvě varianty podle volby výrobní 

technologie: 

• varianta A (pro tváření): 23MnB4, 

• varianta B (pro obrábění): C60. 

V následujících tab. 1 a tab. 2 jsou uvedeny některé základní vlastnosti a chemické 

sloužení obou materiálů. Velké rozdíly mezi některými mechanickými vlastnosti mohou 

být zapříčiněny např. tepelnou úpravou materiálu. 
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Tab. 1 Chemické sloužení materiálů [hm. %] [12, 13, 14, 15, 16]. 

Značení dle DIN 

Číslo materiálu 
C Si Mn P S Cr Cu B Ni 

C60 

EN 1.0601 

0,55 

až 

0,65 

0 

až 

0,4 

0,6 

až 

0,9 

max. 

0,045 

max. 

0,045 

max. 

0,4 

max. 

0,3 
- 

max. 

0,3 

23MnB4 

EN 1.5535 

0,2 

až 

0,25 

0 

až 

0,3 

0,9 

až 

1,2 

max. 

0,025 

max. 

0,025 

max. 

0,3 

max. 

0,25 

0,0008 

až 

0,005 

- 

 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti materiálů [12, 13, 14, 15, 16]. 

Značení dle DIN 

Číslo materiálu 

Rm 

[MPa] 

Re 

[MPa] 

A 

[%] 

E 

[GPa] 
Tvrdost dle Brinella 

C60 

EN 1.0601 

730 

až 

1150 

350 

až 

550 

5 

až 

11 

190 210 

23MnB4 

EN 1.5535 

450 

až 

1490 

300 

až 

500 

11 

až 

22 

190 

130 

až 

180 

 

4.3 Posouzení technologičnosti součásti 

Jedná se rotační součást, proto se jako nejefektivnější výrobní technologie jeví právě 

technologie tváření (varianta A: Objemové tváření za studena) a třískového obrábění 

(varianta B: Soustružení).  

 

4.3.1 Varianta A 

Pomocí popsaných technologií tváření za studena nelze vzhledem k rozměrům 

a některým tvarovým prvkům zhotovit do finálního tvaru. Proto se musí počítat 

s kooperační operací např. soustružení. I když rozměrové tolerance průměrů a délek jsou 

pomocí technologie objemového tváření za studena dosažitelné, nejmenší předepsanou 

hodnotu drsnosti povrchu tvářením za studena zajistit nelze. Materiál 23MnB4 je běžně 

využíván při výrobě dílů, které společnost nabízí. Na obr. 16 je zobrazen předběžný 

postup, podle kterého by se teoreticky mohla součást tvářet na víceoperačním tvářecím 

stroji. Dalším problémem se jeví napěchování největšího průměru součásti s tvorbou 

zápichů v poslední operaci, které by se muselo uvolnit zákazníkem [17]. 

 
Obr. 16 Předběžný postup při tváření součásti [17]. 
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Následně se na výlisku provedou soustružnické operace, při kterých se obrobí čelo 

součásti společně se zápichem, a obrobí se průměr 15h9 na požadovanou hodnotu drsnosti 

Ra 1,6. 

 

4.3.2 Varianta B 

Součást neobsahuje žádné tvarově ani geometricky složité prvky, které by nebyly 

možné běžným konvenčním soustružením vyrobitelné. Také rozměrové a geometrické 

tolerance i hodnoty drsnosti povrchu, předepsané na výkresu, lze pomocí soustružení 

dosáhnout. Materiál C60, také ČSN 12061, se řadí mezi snadno obrobitelné oceli, nejsou 

na něj tedy vyžadovány speciální nároky pro obrobení. Všechny obráběné plochy jsou 

snadno dostupné, stejně jako upínání polotovaru před zahájením obrábění [18, 19].  

 

4.4 Předběžná ekonomické zhodnocení 

Tato ekonomická zhodnocení výroby součásti jednotlivých technologií vychází 

z praktických zkušeností a know-how společnosti. Zisk, připadající na jednu součást, byl 

stanoven jako procentuální marže z celkových nákladů vztažených na jeden kus její 

produkce. Uvedené položky slouží pouze pro ekonomické zhodnocení problematiky 

řešené v rámci diplomové práce. Vzhledem k povaze a citlivosti těchto dat se mohou 

některé hodnoty uvedené v tab. 3 a tab. 4 ve skutečnosti lišit. 

 

Tab. 3 Předběžné ekonomické zhodnocení varianty A [20]. 

Varianta A 

  Objem produkce [ks] 10 000 30 000 50 000 70 000 100 000 130 000 

1. Materiál [Kč/ks] 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 

2. Lisování [Kč/ks] 5,15 3,66 3,34 3,29 3,25 3,22 

3. Obrábění [Kč/ks] 9,21 9,06 9,03 9,02 9,01 9,00 

4. Celkové Přímé náklady [Kč/ks] 17,93 16,29 15,94 15,88 15,83 15,79 

5. Celkové nepřímé náklady [Kč/ks] 2,33 2,12 2,07 2,06 2,06 2,05 

6. Celkové náklady [Kč/ks] 20,26 18,41 18,01 17,94 17,89 17,84 

7. Zisk [Kč/ks] 4,05 3,68 3,60 3,59 3,58 3,57 

 Cena celkem bez nástroje [Kč/ks] 24,31 22,09 21,62 21,53 21,46 21,41 
 

 Tvářecí nástroj [Kč] 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 

 Podíl nástroje na ceně [Kč/ks] 95,00 31,00 19,00 13,57 9,50 7,31 
 

 Cena celkem včetně nástroje [Kč/ks] 119,31 53,76 40,62 35,10 30,96 28,72 
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Tab. 4 Předběžné ekonomické zhodnocení varianty B [21].  

Varianta B 

 Objem produkce [ks] 10 000 30 000 50 000 70 000 100 000 130 000 

1.a Příprava výroby + PGM [Kč/ks] 0,21 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 

1.b Nastavení stroje [Kč/ks] 0,21 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 

1.c Uvolnění / schválení výroby [Kč/ks] 0,21 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 

1. Předvýrobní etapa celkem [Kč/ks] 0,63 0,21 0,12 0,09 0,06 0,05 

2. Materiál [Kč/ks] 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 

3.a Strojní čas [Kč/ks] 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 

3.b Náklady na nástroje [Kč/ks] 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

3. Výrobní etapa celkem [Kč/ks] 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 

4.a Dokončovací práce [Kč/ks] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4.b Baleni [Kč/ks] 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

4. Povýrobní etapa celkem [Kč/ks] 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 
 

5. Celkové přímé náklady [Kč/ks] 34,13 33,71 33,62 33,59 33,56 33,55 

7.  Celkové nepřímé náklady [Kč/ks] 2,39 2,36 2,35 2,35 2,35 2,35 

8. Náklady celkem [Kč/ks] 36,52 36,07 35,98 35,94 35,91 35,90 

9. Zisk [Kč/ks] 5,48 5,41 5,40 5,39 5,39 5,38 
 

 Cena celkem [Kč/ks] 42,00 41,48 41,37 41,33 41,30 41,28 

 

 
Obr. 17 Porovnání cen výrobních variant v závislosti na objemu produkce. 
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Obr. 18 Závislost ceny součásti na velikosti objemu produkce. 

  

Předpokládané ceny obou variant odpovídají teoretické úvaze. Cena za součást, 

zhotovená pouze soustružením, je přibližně konstantní pro různý objem produkce. Naopak 

cena součásti v případě výroby tvářením je při malých objemech výroby poměrně vysoká 

kvůli vysokým pořizovacím nákladům tvářecího nástroje, které jsou rozpočteny do objemu 

produkce. Z počátku cena tvářené součásti rychle klesá, následně se ustálí a dále jen mírně 

klesá, tak jak to zachycují obr. 17 a obr. 18. 

 V praxi se běžně udává, že se technologie tváření při velikosti objemu produkce 

od 100 000 ks jeví jako výhodnější a efektivnější. Z obr. 18 je ale patrné, že tento 

rozhodovací bod je ale vychýlen a nastává již u menšího objemu produkce. Tento fakt je 

zapříčiněn přidáním soustružnické operace do výrobní varianty A [20].  

Z uvedených ekonomických zhodnocení a grafického znázornění je patrné, že 

při poptávce do přibližně 50 000 ks se zákazník pravděpodobně rozhodne pro variantu B. 

Při větších objemech poptávky, s větší pravděpodobností, naopak pro variantu A.   

 

Pozn.: 

Vzhledem ke stanovenému objemu produkce (30 000 ks) byla dále v práci řešena 

technologie výroby čepu variantou B, tj. technologií třískového obrábění.  
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5 VÝROBNÍ PROCES ŘEŠENÉ SOUČÁSTI 

Výrobní proces ve strojírenských podnicích se skládá z technologických, pracovních 

a přírodních procesů za účelem změnit tvar výchozího polotovaru na požadovanou jakost, 

tvar a rozměr. Toho lze dosáhnout jen za použití vhodných pracovních předmětů [22]. 

Tento výrobní proces lze dělit např. dle časového průběhu [22]:  

• předvýrobní etapu, 

• výrobní etapu, 

• povýrobní etapu. 

Před zahájeném samotné výroby je třeba zajistit prověření designu vyráběné součásti 

z hlediska použité výrobní technologie, dále potřebné výrobní podklady, dodání materiálu, 

nástrojů, měřidel, pomůcek atd., k předem určenému pracoviště, na kterém bude probíhat 

budoucí výroba [22]. 

Výrobní etapu v dělení představuje časový úsek od zahájení vlastní výroby až 

do odevzdání výrobku specifickému útvaru řízení jakosti a následnému předání na sklad 

[22].  

Poslední (povýrobní) etapa zahrnuje činnosti spojené s uskladněním výrobku, jeho 

konzervací, balením a expedici, popř. uvedením do provozu [22]. 

Celková výroba řešené součásti byla realizována na CNC soustruhu SP 280 

s podavačem tyčí SS2410.  

 

5.1 Návrh technologického postupu 

Samotný technologický postup obsahuje nutný sled operací k dosažení 

požadovaných tvarů, rozměrů a jakosti vyráběné součásti. Společně s pracovním 

postupem, který postup technologický doplňuje o činnosti pracovníka, tvoří výrobní postup 

[22].  

Výrobní postup se řadí mezi důležité dokumenty technologické přípravy výroby. 

Tato problematika je náročná a rozsáhlá tvůrčí činnost, proto se v praxi běžně vyžaduje 

spolupráce mezi řadou kvalifikovaných pracovníků. Jejich spolupráce společně s nutnými 

vstupními informacemi o vyráběné součásti potom zajistí tvorbu výrobního postupu [22]. 

Před zahájením tvorby byla ještě zákazníkem uvolněna nová revize výkresu 

a výkres součásti byl povýšen na revizi A, která na součásti doplňuje zápich a uvolnění 

zbytku materiálu po upichnutí součásti na jejím čele. Nový výkres je vložen do přílohy 1. 

V následující tab. 5 je uveden postup pro uvolnění výroby součásti. Záznam z měrového 

protokolu je společně s příkladem vyhodnocení konturoměru vložen do přílohy 2. 

Dále byl do tab. 6 sepsán výrobní postup pro uvolněnou výrobu součásti, včetně použitých 

nástrojů, pomůcek a výrobních podmínek. Hodnota CAM pro parametr šířky záběru 

hlavního ostří znamená, že je hodnota proměnná v závislosti na průběhu výrobní operace. 
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Tab. 5 Postup při uvolnění výroby součásti. 

VUT FSI 

ÚST 

BRNO 

POSTUP 

UVOLNĚNÍ 

VÝROBY 

Název součásti: 

Čep 

Číslo výkresu: 

DP-5oSTM/11-1/1 

Dne: 

10.2.2020 

Vyhotovil:  

Martin Hrdlička 

Polotovar: 

Ø 20-1500 EN 10600 

Číslo listu: 

1/1 

Číslo op. Pracoviště, stroj Popis činnosti v operaci Výrobní nástroje, pomůcky: 

0.1 

CNC soustruh 

SP280, 

Podavač tyčí 

SS2410 

Nastavit podavač stranový klíč, silonová vložka 

Nastavit upínání čelisti sklíčidla 

Nastavit a zapsat nástroje do 

databáze 
T1, T6, T7, T8, T12, T13 

Vytvořit CNC program - 

Seřídit nulový bod stroje - 

Seřídit koník pro podepření součásti - 

Uvolnit výrobu součásti 
CNC program, T1, T6, T7, T8, 

T12, T13 

0.2 OTK 
100% kontrola součásti před 

uvolnění 

výškoměr, mikrometr, posuvné 

měřidlo, 3D měřící stroj, 

konturoměr, drsnoměr, mikroskop 

Tab. 6 Výrobní postup součásti. 

VUT FSI ÚST 

BRNO 

VÝROBNÍ 

POSTUP 

Název součásti: 

Čep 

Číslo výkresu: 

DP-5oSTM/11-1/1 

Dne: 

10.2.2020 

Vyhotovil:  

Martin Hrdlička 

Polotovar: 

Ø 20-1500 EN 10600 

Číslo listu: 

1/1 

Číslo 

op. 

Pracoviště, 

stroj 
Popis činnosti v operaci 

Výrobní 

nástroje, 

pomůcky: 

Výrobní podmínky: 

v
c 

[m
/m

in
] 

f 
[m

m
] 

n
 [

1
/m

m
] 

a p
 [

m
m

] 

t A
S
 [

m
in

] 

5 

CNC soustruh 

SP280, 

Podavač tyčí 

SS2410 

Dorazit polotovar na pevný 

doraz a upnout do sklíčidla 
T12 - - - - 0,07 

Zarovnat čelo dle CAM T1, T6 190 0,15 - 1 0,12 

Soustružit čelo 

s přídavkem na dokončení 

dle CAM 

T6 
190 0,15 - 1 0,27 

Soustružit Ø6±0,2 včetně 

sražení a rádiusu na dálce 

1,5+0,2 s přídavkem na 

dokončení dle CAM 

T6 200 0,15 - 0.7 0,3 
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VUT FSI ÚST 

BRNO 

VÝROBNÍ 

POSTUP 

Název součásti:  

Čep 

Číslo výkresu: 

DP-5oSTM/11-1/1 

Dne:  

10.2.2020 

Vyhotovil:  

Martin Hrdlička 

Polotovar: 

Ø 20-1500 EN 10600 

Číslo listu:  

1/2 

Číslo 

op. 

Pracoviště, 

stroj 
Popis činnosti v operaci 

Výrobní 

nástroje, 

pomůcky: 

Výrobní podmínky: 

v
c 

[m
/m

in
] 

f 
[m

m
] 

n
 [

1
/m

m
] 

a p
 [

m
m

] 

t A
S
 [

m
in

] 

5 

CNC soustruh  

SP280, 

Podavač tyčí 

SS2410 

Soustružit Ø6±0,2 včetně 

sražení a rádiusu na dálce 

1,5+0,2 na hotovo dle 

CAM 

T6 

 
200 0,15 - CAM 0,3 

Odjezd nástroje 

rychloposuvem X200 Z20 
- - CAM - - 0,02 

Podepřít součást koníkem - - - - - 0,05 

Soustružit povrch součásti 

s přídavkem na dokončení 

dle CAM 

T6 

 
200 0,15 - 0,7 1,33 

Soustružit zápich 

Ø13,1h11 na délce 1,2+0,1 

na hotovo dle CAM 

T7 

 
- 0,03 500 CAM 0,07 

Soustružit zápich 

Ø14,8±0,1 na délce 3±0,5 

na hotovo dle CAM 

T8 

 
- 0,03 500 CAM 0,10 

Soustružit povrch součásti 

na hotovo dle CAM 

T6 

 
250 0,07 - CAM 0,35 

Soustružit zápich 

Ø13,1h11 na délce 1,2+0,1 

pro odjehlení dle CAM 

T7 

 
- 0,03 500 CAM 0,07 

Soustružit zápich 

Ø14,8±0,1 na délce 3±0,5 

pro odjehlení dle CAM 

T8 

 
- 0,03 500 CAM 0,10 

Odjezd nástroje 

rychloposuvem X200 Z20 
- - CAM - - 0,03 

Odjezd koníku - - - - - 0,05 

Upichnout součást dle 

CAM 
T13 - 0,05 500 CAM 0,09 

Kontrolovat určené 

rozměry součásti  

(každý 100. kus) 

mikrometr, 

posuvné 

měřidlo, 

výškoměr 

- - - - - 

10 Expedice Čistit a balit součást 

KLT box, 

proklad, 

konzervant 
- - - - - 
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5.2 Výrobní stroje 

Veškeré soustružnické operace byly provedeny na CNC soustruhu SP 280 (obr. 19). 

Polotovarem pro tuto výrobu jsou kruhové tyče z uvedeného materiálu určeného 

pro soustružení. Tyto tyče jsou vloženy do zásobníku podavače tyčí SS2410 (obr. 20).  

Technické parametry obou strojů jsou uvedeny v přílohách 3 a 4. 
 

 
Obr. 19 CNC soustruh SP280 [23]. 

 

 
Obr. 20 Podavače tyčí se zásobníkem Spacesaver SS2410 [24]. 

 

5.3 Nástrojové listy 

Pro přehlednost a případnou zpětnou kontrolu výrobního procesu byly vytvořeny 

nástrojové listy, do kterých byly sepsány použité nástroje, pomůcky a měřidla. Nástrojový 

list uveden v tab. 7 obsahuje použité nástroje pro operaci číslo 5 ve výrobním procesu. 

Do nástrojového listu v tab. 8 jsou vypsány použitá měřidla a stroje pro kontrolu 

při uvolnění výroby součásti. 

Následující tab. 9 až tab. 15 obsahují některé další doplňující informace o použitých 

nástrojích v operaci číslo 5. 
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Tab. 7 Nástrojový list pro CNC Soustruh SP 280. 

VUT FSI 

ÚST BRNO 

NÁSTROJOVÝ 

LIST (OTK) 

Název součásti:  

Čep 

Číslo výkresu: 

DP-5oSTM/11-1/1 

Dne:  

10.2.2020 

Vyhotovil:  

Martin Hrdlička 

Polotovar: 

Ø 20-1500 EN 10600 

Číslo listu:  

1/1 

Označení Označení ve stroji VBD Držák Výrobce 

T1 HRUB_POVRCH WNMG080408N-GU DWLNR 2020K08 SUMITOMO 

T6 POVRCH_ZAPICH VNMG160404N-GU DVJNR 2020K16 SUMITOMO 

T7 ZAPICH_L PENTA 24N120J000 PCHR 25-24 ISCAR 

T8 ZAPICH_R DGN 3102C IC354 DGTR 2009B-1.5T9SH ISCAR 

T12 DORAZ - - EWS Group 

T13 UPICH DGR 2202C-6D DGTR 25B-2D35 ISCAR 

Otočný soustružnický hrot pro podepření koníkem ROTOR TOOL 

 

Tab. 8 Nástrojový list pro kontrolu součásti při uvolnění výroby. 

VUT FSI ÚST 

BRNO 

NÁSTROJOVÝ 

LIST (OTK) 

Název součásti:  

Čep 

Číslo výkresu: 

DP-5oSTM/11-1/1 

Dne:  

10.2.2020 

Vyhotovil:  

Martin Hrdlička 

Polotovar: 

Ø 20-1500 EN 10600 

Číslo listu:  

1/1 

Typ měřidla Označení Měřící schopnosti 
Výrobce 

Konturoměr Hommel C8000 ± 0,01 mm Hommel 

1D výškoměr CX2 Mahr CX2 ± 0,006 mm Mahr 

Třmenový digitální 

mikrometr 
TESA micromaster ± 0,004 mm TESA 

Digitální posuvné 

měřidlo 
Mahr 16EX ± 0,02 mm Mahr 

Mikroskop Isoma Quadra Check ± 0,03 mm; ± 10´ ISOMA SA 

Drsnoměr Hommel Werke T2000 ± 0,2 µm Hommel 

3D měřící stroj Zeiss Kontura G2 ± 0,005 mm Zeiss 
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Tab. 9 Nástroj T1 [25, 26]. 

VBD: WNMG080408N-GU 

TEM 00904 H9182 AC820P 

L 

[mm] 

IC 

[mm] 

S 

[mm] 

RE 

[mm] 

ft 

[mm] 

ap 

[mm] 

 

8,7 12,7 4,76 0,8 

0,12 

až 

0,35 

1 

až 

4 

Držák 

 DWLNR 2020K08 

b 

[mm] 

h 

[mm] 

l1 

[mm] 

l2 

[mm] 

h1 

[mm] 

f 

[mm] 

 

20 20 125 32 20 25 

 

Tab. 10 Nástroj T6 [25, 26]. 

VBD: VNMG160404N-GU  

TEM 03028 H2332 AC2000 

L 

[mm] 

IC 

[mm] 

S 

[mm] 

RE 

[mm] 

ft 

[mm] 

ap 

[mm] 

 

16,6 9,52 4,76 0,4 

0,07 

až 

0,24 

0,7 

až 

2,5 

Držák 

 DVJN R 2020 K16 

b 

[mm] 

h 

[mm] 

l1 

[mm] 

l2 

[mm] 

h1 

[mm] 

f 

[mm] 

 

20 20 125 35 20 25 
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Tab. 11 Nástroj T7 [25]. 

VBD: PENTA 24N120J000  

IC807G - 3304793 

CW 

[mm] 

RE 

[mm] 

CWTOL 

[mm] 

RETOL 

[mm] 

 

1,2 0,0 0,2 0,02 

BW 

[mm] 

CDX 

[mm] 

fg (min) 

[mm] 

fg (max)  

[mm] 

4 2 0,03 0,07 

Držák 

 DVJN R 2020 K16 

H 

[mm] 

HF 

[mm] 

B 

[mm] 

CWN 

[mm] 

CWX 

[mm] 

CDX 

[mm] 

 

25 25 25 0,5 3,2 6,5 

WF 

[mm] 

OAL 

[mm] 

LH 

[mm] 

HBL 

[mm] 

HBH 

[mm] 

CNT 

[mm] 

18,5 135 24,5 - - G1/8-28 

 

Tab. 12 Nástroj T8 [25]. 

VBD 

DGN 3102C IC354 

CW 

[mm] 

CWTOL 

[mm] 

CDX 

[mm] 

RETOL 

[mm] 

RE 

[mm] 

INSL 

[mm] 

fg 

[mm] 

 

3,1 0,04 18 0,02 0,2 20,1 

0,1 

až 

0,25 

Držák 

DGTR 2009B-1.5T9SH 

CWN 

[mm] 

CWX 

[mm] 

H 

[mm] 

B 

[mm] 

WB 

[mm] 

WF 

[mm] 

 

1 1,5 20 9 1,2 8,4 

OAL 

[mm] 

LH 

[mm] 

CUTDIA 

[mm] 

CDX 

[mm] 

OAH 

[mm] 
HAND 

100 19 95 9 23,7 R 
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Tab. 13 Nástroj T13 [25]. 

VBD 

DGR 2202C-6D IC354 

CW 

[mm] 

CDX 

[mm] 

PSIRR 

[°] 

RE 

[mm] 

INSL 

[mm] 

fg 

[mm] 

 

2,2 18 6 0,2 20,8 

0,04 

až 

0,12 

Držák 

DGTL 10B-2D30 

CWN 

[mm] 

CWX 

[mm] 

H 

[mm] 

B 

[mm] 

WB 

[mm] 

 

1,9 2,5 10 10 1,6 

OAL 

[mm] 

LH 

[mm] 

HBH 

[mm] 

CDX 

[mm] 

WF 

[mm] 

140 29,6 6,6 15 9,2 

 

Tab. 14 Nástroj T12 [27]. 

Pevný doraz 

Nr. 25.510-42; DIN 69 880; VDI 3425 

d1 

[mm] 

d2 

[mm] 

d3 

[mm] 

l1 

[mm] 

l2 

[mm] 

h3 

[mm] 

 

 

40 42 83 63 

62 

až 

95 

32,5 

 

  



FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 34 

Tab. 15 Otočný soustružnický hrot pro podepřením koníkem [28]. 

Otočný soustružnický hrot  

5 ST; 05; 0517-05, Serie Nr. 226 

ØA 

[mm] 

B 

[mm] 

ØC 

[mm] 

38 68 7,8 

Ød1 

[mm] 

Ød2 

[mm] 

D 

[mm] 

L 

[mm] 

40 22 17 35 

Tělo otočného soustružnického hrotu 

5 ST; 05; 0517-05 

ØD1 

[mm] 

ØD2 

[mm] 

H 

[mm] 

40 22 15 

5.4 Naprogramování stroje 

Při výrobě řešené součásti byl využit CNC soustruh SP 280, jeho naprogramování 

koresponduje s navrženým výrobním postupem. Tento CNC soustruh je poháněn řídícím 

systémem SINUMERIK od společnosti Siemens a samotné naprogramování stroje bylo 

provedeno v již předinstalovaném softwaru ShopTurn.  

Celý CNC program je uveden v příloze 5, ale pro přehlednější grafické znázornění, které 

slouží k popisu naprogramování stroje, byl ještě CNC program naimportován do softwaru 

SinuTrain. 

Na obr. 21 je zobrazen titulní list CNC programu užitého ve výrobě řešené součásti. 
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Obr. 21 Titulní list programu. 

 

Nejdříve se v hlavičce programu (blok N0 zobrazený v obr. 22) definuje pracovní offset, 

polotovar a základní reference obráběcího procesu. 
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Obr. 22 N0 – Hlavička programu. 

 

Na obr. 23 je znázorněn blok N5 – obrobení čela nástrojem T1 s přídavkem na dokončení, 

obdobně tomu bylo i u bloku N10 – kde se obrobilo znovu čelo, ale tentokrát nástrojem T6 

a byla změněna koncová pozice v ose Z (parametr Z1) pro odstranění přídavku. 

 
Obr. 23 N5 – Zarovnání čela. 
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Dále byla vytvořena kontura povrchu obrobku dle výkresové dokumentace za pomoci 

elementů softwaru ShopTurn. Tato kontura byla využita pro obrobení Ø 6±0,2 mm 

v blocích N20 a N25. Kontura přední části součásti je zobrazena na obr. 24. 

 
Obr. 24 N15 – Tvorba kontura pro N20 a N25. 

 

Následovalo nastavení bloků N20 a N25, ve kterých se obrábí Ø 6±0,2 mm včetně sražení 

a rádiusu nejprve s přídavkem na obrobení (obr. 24) a následně se tento přídavek odebere 

v bloku N25 (obr. 26).  

 
Obr. 25 N20 – Hrubovací operace pro obrobení Ø 6±0,2. 
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Obr. 26 N25 – Dokončovací operace pro obrobení Ø 6±0,2.  

 

V blocích N30 až N40 bylo nastaven odjezd nástroje rychloposuvem na definovanou 

pozici (RAPID X200 Z20), zastavení vřetena (M5), zastavení přísunu procesní kapaliny 

(M9) a příjezd koníku pro podepření obrobku (M27). 

V bloku 45, který je zachycen na obr. 27, byla doplněna kontura o chybějící plochy 

obrobku. Tato kontura byla využita pro obrobení většiny povrchu obrobku v bloku N50 

zachyceného na obr. 28. 

 
Obr. 27 N45 – Doplnění kontury obrobku. 
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Obr. 28 N50 – Hrubování povrchu obrobku s přídavkem na dokončení. 

 

Následují bloky N55 a N60 pro obrobení obou zápichů součásti na hotovo. Tyto bloky jsou 

zobrazeny na obr. 29 a obr. 30. 

 
Obr. 29 N55 – Obrobení prvního zápichu na hotovo. 
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Obr. 30 N60 – Obrobení druhého zápichu na hotovo. 

 

Dále bylo využito bloku N50, kde byla definována kontura obrobku, který byl zkopírován 

do bloku N65. K tomuto bloku byla přiřazena dokončovací operace v bloku N70 (obr. 31). 

 
Obr. 31 N70 – Obrobení povrchu součásti na hotovo. 

 

Bloky N75 a N80 slouží k odjehlení ostřin z hran zápichů, které by zde mohly vzniknout 

po dokončení operace z bloku N70. Pro zjednodušení a urychlení programování stroje bylo 

využito bloků N55 a N60 se stejným obsahem. 
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Následně byl nastaven odjezd nástroje rychloposuvem na definované souřadnice (RAPID 

X200 Z20) tak, aby se předešlo kolizím, dále zastavení vřetene (M5) a přísunu procesní 

kapaliny (M9) a závěrem odjezd koníku pro uvolnění obrobku (M28).  

Tyto činnosti slouží k přichystání obrobku pro upichnutí nástrojem T13, které je součástí 

bloku N100 a jehož nastavení je na obr. 32. 

 
Obr. 32 N100 – Upichnutí obrobku. 

 

 Celý program je následně zakončen bloky N105 až N125, kde se nejprve 

po upichnutí obrobku načte nástroj T12 (pevný doraz), zastaví přísun procesní kapaliny 

(M9), dojde k odjezdu nástroje rychloposuvem na předem definovanou pozici (RAPID 

X30 Z100), kde dojde k doražení tyče z podavače pro výrobu dalšího kusu. R98 a R99 jsou 

proměnné pro program podavače tyče (uveden v příloze 6), kde je definováno o kolik se 

má vysunout tyč a posun dorazu ke snížení namáhání a opotřebení suportu stroje. 

 

5.5 Výroba součásti  

Jak již bylo v práci zmíněno, samotná výroba součásti proběhla na CNC soustruhu 

SP280 s podavačem tyčí Spacesaver SS2410 a opírá se o dokumenty, podklady a data 

předvýrobní etapy.  

Polotovar byl upnut do průchozích čelistí sklíčidla (obr. 32), vzhledem k tyčovému 

polotovaru. Z této tyče bylo vyrobeno 21 součástí na hotovo na jedno upnutí. Na obrobení 

bylo použito celkově 5 řezných nástrojů.  
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Obr. 33 Upnutý polotovar. 

 

Prvními kroky je dle výrobního postupu a programu zarovnání čela nástroji T1 a T6, 

obrobení Ø 6±0,2 mm nástrojem T6 na hotovo a následným podepřením obrobku koníkem 

viz obr. 34. 

 
Obr. 34 Podepřený obrobek po zarovnání čela a obrobení Ø 6±0,2. 

 

Pro tuto aplikaci byl otočný soustružnický hrot speciálně upraven jako lze vidět na obr. 35. 
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Obr. 35 Upravený soustružnický hrot. 

 

V další části byl vyhrubován povrch součásti za pomoci nástroje T6, vysoustruženy oba 

zápichy využitím nástrojů T7 a T8 (obr. 36). 

 
Obr. 36 Obrobek po vyhrubování a soustružení zápichů. 

Poté byl odstraněn přídavek na dokončení nástrojem T6 v celé délce obrobku a vzniklé 

ostřiny byly odstraněny stejnými cykly zapichování a nástroji T7, T8. Po těchto operací je 

obrobek připraven k upichnutí viz obr. 37. 
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Obr. 37 Obrobek před upichnutím. 

 

Závěrem byl obrobek upichnut nástrojem T13, pomocí podavače tyčí společně s dorazem 

byl přichystán další kus tyče pro další součást, tak jak je zobrazeno na obr. 38. 

 
Obr. 38 Doražení polotovaru na pevný doraz. 
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Na obr. 39 je zobrazena již hotová a upichnutá součást v porovnání s jejím polotovarem.  

 
Obr. 39 Porovnání hotové součásti s obrobkem. 

Po obrobení byly operátorem na součásti zkontrolovány vzhledem k funkci čepu 

vyznačené rozměry dle obr. 40:  

 

 
 Obr. 40 Operátorem kontrolované rozměry po obrobení. 
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6 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODOCENÍ 

V následující kapitole je rozebráno technické a ekonomické zhodnocení návrhu 

výroby řešené součásti. 

 

6.1 Technické zhodnocení  

Určením stupně využití a normy spotřeby materiálu lze posoudit náročnost výroby 

součásti, popř. mohou tyto ukazatele být podkladem pro stanovení výrobních nákladů. 

Norma spotřeby materiálu byla stanovena podle vztahu (1) a stupeň využití materiálu podle 

vztahu (2) [22]: 

Nm = Qs + Zm (1) 

km =
Qs

Nm
  (2) 

Stupeň využití materiálu se v běžných obráběcích procesech pohybuje v rozmezí 

hodnot: km = 0,4 až 0,8 [22]. 

Hmotnost součásti byla určena pomocí softwaru Autodesk Inventor Professional 2020 

na hodnotu 0,098 kg. Hustota materiálu C60 je rovna 7800 kg/m3 [14].  

Jako polotovar byla zvolena válcovaná tyč průměru 20 mm o délce 1500 mm s jakostí 

materiálu C60. Délka součásti se stanovenými přídavky na obrobení (1 mm pro zarovnání 

čela) a upichnutí (2,2 mm), které vychází z výrobního postupu a CNC programu, činí 68,5 

mm. Délka nevyužitého konce poté činí 61,5 mm. Počet součástí vyrobených z jedné tyče 

byl určen podílem celkové délky tyče a délky součásti s přídavky. 

n =
1500

68,5
= 21,89 → 21 ks  

Určení celkové ztráty materiálu na jednici se určí dle vztahu (3), jako součet ztrát materiálu 

vzniklých obráběním, dělením a ztrát z nevyužitého konce tyče. Jednotlivé ztráty na jednici 

byly určeny pomocí výpočtů uvedených ve vztazích (3) až (7) [22]: 

Zm = qk + qu + qo (3) 

qk =
Qk

n
 (4) 

Qk =
π ∙ D2

4
∙ lk ∙ ρC60 

Qk =
π ∙ 0,0202

4
∙ 0,0615 ∙ 7800 =̇ 0,15 kg 

(5) 

Dosazením do vztahu (4) byly stanoveny ztráty z nevyužitého konce tyče: 

qk =
0,15

21
=̇ 0,0072 kg   
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qu =
π ∙ D2

4
∙ lu ∙ ρC60

qu =
π ∙ 0,0202

4
∙ 0,0022 ∙ 7800 =̇ 0,054 kg

(6) 

qo = Qp − Qs

qo =
π ∙ D2

4
∙ lp ∙ ρC60 − Qs

qo =
π ∙ 0,022

4
∙ 0,0685 ∙ 7800 − 0,098 =̇ 0,0699 kg

(7) 

Součtem všech ztrát na jednici dle vztahu (3) byly stanoveny celkové ztráty na jednici: 

Zm = 0,0072 + 0,0054 + 0,0699 =̇ 0,0824 kg

Dosažením předchozích hodnot do vztahů (1) a (2) byla vypočtena norma spotřeby 

materiálu a stupeň využít materiálu:

Nm = 0,098 + 0,0824 =̇ 0,1804 kg

km =
0,098

0,1804
=̇ 0,54 

Do tab. 16 byly vypsány strojní a řezné časy jednotlivých nástrojů potřebných k zhotovení 

součásti. Položka ostatních nástrojů zahrnuje časy potřebné k výměnám nástrojů, odjezdy 

koníku a suportu. Jednotlivé časy byly změřeny po uvolnění výroby a odladění výrobního 

procesu. 

Tab. 16 Potřeba strojního a řezného času. 

Nástroje 
Strojní čas 

[min] 

Strojní čas pro 

výrobní sérii 

[min] 

Řezný čas 

[min] 

Řezný čas pro 

výrobní sérii 

[min] 

T1 0,12 3 600 0,050 1500 

T6 2,55 76 500 1,363 40 890 

T7 0,14 4 200 0,112 3 360 

T8 0,20 6 000 0,160 4 800 

T13 0,09 2 700 0,050 1 500 

T12 0,07 2 100 - - 

Ostatní 0,65 19 500 - - 

Celkem 3,82 114 600 - - 
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6.2 Ekonomické zhodnocení 

Uvedené položky ekonomického zhodnocení slouží pouze pro účely diplomové 

práce a obdobně jako v kapitole 4 se mohou vzhledem k povaze a citlivosti těchto dat 

ve skutečnosti lišit. 

Hodnoty položek vychází z měření při samotném uvolňování výroby nebo z praktických 

zkušeností nasbíraných z předchozích zakázek. Náklady spjaté s pořízením matriálu 

pro zajištění celkové produkce byly stanoveny podle vztahů (8) a (9) rozepsány do tab. 17. 

Potřebný počet tyčí: 

nT =
30 000

n

nT =
30 000

21
= 1428,57 =̇ 1429 ks 

(8) 

Hmotnost jedné tyče: 

mT =
π ∙ D2

4
∙ lT ∙ ρC60 ∙ nT

mT =
π ∙ 0,022

4
∙ 1,5 ∙ 7800 =̇ 3,7 kg

(9) 

Tab. 17 Materiálové náklady [29]. 

Materiál 

Potřebný počet tyčí [ks] 1429,000 

Hmotnost jedné tyče [kg] 3,700 

Hmotnost materiálu pro celou sérii [kg] 5 287,300 

Cena materiálu C60 včetně dopravy [Kč/kg] 19,000 

Celková cena materiálu série [Kč] 100 458,700 

Cena vztažená na kus [Kč/ks] 3,349 

Náklady, které jsou zachyceny v tab. 18, je potřeba vynaložit pro zajištění předvýrobní 

etapy součásti. 
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Tab. 18 Náklady předvýrobní etapy. 

Předvýrobní etapa 

Nastaveni podavače [min] 10,000 

Nastavení upínaní [min] 5,000 

Nastavení nástrojů a zápis do databáze [min] 18,000 

Tvorba CNC programu [min] 120,000 

Seřízení nulového bodu stroje [min] 3,000 

Seřízení koníku pro podepření součásti [min] 2,000 

Uvolnění výroby [min] 30,000 

Celkový čas ručního měření [min] 10,500 

Celkový čas měření pomocí strojů [min] 12,000 

Čas celkem [min] 210,500 

Sazba předvýrobní etapy [Kč/min] 11,667 

Náklady předvýrobní etapy [Kč] 2 455,900 

Cena vztažená na kus [Kč/ks] 0,082 

Pomocí následující tab. 19 byly určeny náklady na VBD užité v jednotlivých 

nástrojích. Byla zde uvedena i cena jednotlivých VBD, která se může lišit podle vztahu 

s dodavateli těchto nástrojů.  

Při ekonomickém zhodnocení byla zanedbána položka držáků a nástroje T12, protože jsou 

již ve vlastnictví společnosti a lze je považovat za standartní vybavení užité ve více 

výrobách. Při realizaci produkce by se pravděpodobně pořídily i náhradní díly, ale jejich 

cena by se neměla přenést na cenu součásti. 

Potřebný počet nástrojů byl ponechán v desetinám čísle, protože se počítá s jejich využitím 

v budoucích zakázkách. 

Tab. 19 Náklady na řezné nástroje [30]. 

VBD 

nástroje 

Řezný čas 

pro 

výrobní 

sérii 

[min] 

Trvanlivost 

nástroje 

[min] 

Počet 

řezných 

hran 

Životnost 

nástroje 

[min] 

Potřebný 

počet 

nástrojů 

Cena 

za 

nástroj 

[Kč] 

Celková 

cena 

nástrojů 

[Kč] 

T1 1 500 120 6 720 2,08 275,8  574,58
T6 40 890 210 4 840 48,68 432,6 21 058,35
T7 3 360 350 5 1 750 1,92 893,6 1 715,71
T8 4 800 400 2 800 6,00 360,5 2 163,00 

T13 1 500 320 2 640 2,34 380,5  891,80 

Celkem  26 403,44 
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Náklady výrobní etapy byly stanoveny pomocí minutové sazby strojů užitých ve výrobní 

operaci číslo 5 a byly vypsány v tab. 20. 

 

Tab. 20 Náklady výrobní etapy. 

Výrobní etapa 

Celkové náklady na řezné nástroje [Kč] 26 403,44 

Celkový strojní čas [min] 114 600,00 

Minutová sazba strojního času [Kč/min] 7,50 

Provozní náklady stroje ve výrobní sérii [Kč] 859 500,00 

Celkové náklady výrobní etapy [Kč] 885 903,44 
 

Náklady výrobní etapy vztažené na kus [Kč/ks] 29,53 

 

Povýrobní etapa zajišťuje činnosti spojené se skladováním a expedicí produkce. Náklady 

na tuto etapu byly uvedeny v následující tab. 21. 

 

Tab. 21 Náklady povýrobní etapy. 

Povýrobní etapa 

Cena KLT a prokladů [Kč] 17 200,000 

Náklady za KLT a proklady vztažené na kus [Kč/ks] 0,573 

Čistění a konzervace dílů [Kč/ks] 0,020 
 

Náklady povýrobní etapy vztažené na kus [Kč/ks] 0,593 

 

Celkové ekonomické zhodnocení návrhu technologie výroby je shrnuto do tab. 22. 

Na obr. 41 je graficky znázorněno porovnání cen součásti v závislosti na volbě výrobní 

varianty v celkové výrobní sérii s objemem produkce 30 000 ks. 

Tab. 22 Stanovení finální ceny výrobní série. 

Položka Celková suma [Kč] Vztaženo na jeden kus [Kč/ks] 

Předvýrobní etapa  2 460 0,082 

Materiál polotovaru 100 470 3,349 

Výrobní etapa  885 900 29,530 

Povýrobní etapa  17 790 0,593 
  

Celkové přímé náklady 1 006 620 33,554 

Celkové nepřímé náklady 70 500 2,350 

Celkové náklady 1 077 120 35,904 

Zisk 161 700 5,390 
   

Finální cena 1 238 820 41,294 
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Obr. 41 Porovnání cen součásti dle jednotlivých výrobních variant při objemu produkce 30 000 ks. 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci byly popsány technologie objemového tváření a třískového 

obrábění z hlediska aplikace ve výrobě řešené součásti. Dále byla popsána počáteční úvaha 

a porovnání výrobních technologií. Následně byl na základě předběžných ekonomických 

zhodnocení popsán návrh zvolené výrobní varianty. Tento návrh je usměrněn podle 

dispozicí strojního parku společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM a. s. a je doplněn 

o uvolňovací a výrobní postup, CNC program. Při dodržení navrhovaného výrobního 

procesu lze předpokládat dosažení následujících výsledků: 

• 100% kontrola dokázala, že vyrobené součásti byly vyrobeny v souladu 

s požadavky předepsanými na výkresu, a tedy navržený výrobní proces je 

z tohoto hlediska vhodný, 

• hodnota stupně využití materiálu km byla stanovena na hodnotu 0,54, což 

odpovídá hodnotám vyskytujícím se v běžných obráběcích procesech,  

• celkové výrobní náklady byly vyčísleny na 1 077 120 Kč (35,904 Kč/ks), 

• předpokládaný zisk byl stanoven pomocí procentuální marže celkových 

nákladů a byl vypočten na hodnotu 161 700 Kč (5,390 Kč/ks), 

• prodejní cena součásti při výše stanovené marži byla vypočtena na hodnotu 

41,294 Kč/ks. Tato cena je v porovnání s předběžně stanovenou cenou 

součásti (viz kapitola 4) přibližně o 0,5 % nižší.  

• Rozdíl mezi předběžně stanovenou a skutečně vypočtenou cenou potvrzuje 

relativní přesnost předběžných ekonomických zhodnocení a tím i správnost 

volby výrobní varianty. 

 

Závěrem lze konstatovat, že všechny vytyčené cíle diplomové práce byly splněny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

 

Zkratka Popis 

B bór 

C uhlík 

CAM 
Computer Aided Manufacturing 

počítačem podporovaná výroba 

CI 
Continuous Improvement 

Manažerský nástroj pro neustálé zlepšování procesů 

CNC 
Computer Numeric Controll 

číslicové řízení počítačem 

COS 
Controlling Operating System 

Manažerský nástroj pro řízení provozu 

Cr chrom 

Cu měď 

ČSN česká technická norma 

DIN 
Deutsche Industrie Norm 

německá národní norma 

EN evropská norma 

HSE 
Health, Safety & Environment 

bezpečnost zdraví a ochrany při práci 

IT toleranční stupeň 

LEAP Lisi Excelence Achievement Program 

Mn mangan 

Ni nikl 

OTK odbor technické kontroly 

P fosfor 

RAPID rychloposuv 

S síra 

S. A. 
société anonyme 

typ akciové společnosti dle francouzského práva 

Si křemík 

VBD vyměnitelná břitová destička 

VDI stupnice drsnosti povrchu používaná u elektroerozivního obrábění 

a. s. akciová společnost 

 

Symbol Jednotka Popis 

A [%] tažnost 

D [m] průměr polotovaru tyče 

E [MPa] Youngův modul pružnosti 
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Symbol Jednotka Popis 

Nm [kg] norma spotřeby materiálu 

Qk [kg] ztráta materiálu z nevyužitého konce tyče 

Qp [kg] hmotnost polotovaru 

Qs [kg] hmotnost hotové součásti 

Ra [μm] střední aritmetická hodnota drsnosti 

Re [MPa] mez kluzu 

Rm [MPa] mez pevnosti 

Zm [kg] celkové ztráty materiálu na jednici 

ap [mm] šířka záběru ostří 

f [mm] posuv na otáčku 

km - stupeň využití materiálu 

lk [m] celková délka nevyužitého konce tyče 

lp [m] délka součásti s přídavky 

lT [m] délka tyče 

lu [m] 
délkový rozměr ztráty vzniklé při dělení součásti (šířka 

upichovacího nástroje) 

mT [kg] Hmotnost jedné tyče: 

n [1/min] otáčky 

n1 - počet součástí vyrobených z jedné tyče 

nT - potřebný počet tyčí 

qk [kg] ztráta materiálu z nevyužitého konce tyče připadající na jednici 

qo [kg] ztráta vzniklá obráběním přídavku 

qu [kg] ztráta materiálu vzniklá dělením, připadající na jednici 

tAS [min] celkový jednotkový strojní čas 

vc [m/min] řezná rychlost 

ρC60 [kg/m3] hustota materiálu C60 

π - Ludolfovo číslo 
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