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ABSTRAKT 
 

Bakalářská práce se zabývá racionalizací stávající technologie obrábění tělesa 

14.037.270 na pětiosém CNC stroji HERMLE C20U s řídícím programem 

Heidenhain. Práce je zaměřena na racionalizaci výroby především otvorů dané 

součásti. V úvodu je uvedena technologie, která byla vytvořena firmou Elakov. Na 

základě rozboru stávající technologie výroby tělesa, byly zvoleny nové nástroje a 

navržena nová technologie výroby. Při zkompletování všech výsledků byla navržena 

efektivní a ekonomická varianta výroby. 
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ABSTRACT  
  

This thesis deals with the rationalization of the existing body of machining 

14,037,270 for five-axis CNC machine HERMLE C20U with Heidenhain control 

program. The work is focused mainly on streamlining the production of holes in the 

part. In the introduction technology is developed, which was created by Elakov. Based 

on analysis of existing housing production technology, new tools have been selected 

and designed a new technology. By consolidating all of the results efficient and 

economical production alternative was designed. 
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ÚVOD 
 

V současné době ve strojírenské technologii má technologie obrábění své 

nezastupitelné místo. Vzhledem k rozsáhlosti technologie obrábění je mnoho firem 

zaměřeno přímo na problematiku obrábění, čímž při konkurenčním boji dává výhodu 

zákazníkům při nákupu zboží. Každá součást má svou specifickou problematiku, 

kterou lze řešit různými způsoby. Tato bakalářská práce je zaměřena na firmu Elakov 

s.r.o. se zaběhnutým výrobním systémem pro těleso 14.037.270, čímž je tlakový 

rozvaděč. Bude provedena racionalizace zaběhlého systému a ekonomické zhodnocení 

pro porovnání obou technologických systémů. 

 Firma Elakov s.r.o. zahájila svou podnikatelskou činnost v roce 1997. Dnes 

má firma cca 40 zaměstnanců a podniká ve vlastních výrobních prostorách. Celkové 

prostory firmy jsou cca 1500 m
2
 s přistavěnou dvoupodlažní administrativní-provozní 

budovou. Firma je zaměřena na přesné CNC frézování, soustružení, broušení, 

elektroerozi apod. Jedná se zpravidla o kusovou (prototypovou), nebo malosériovou 

výrobu dílů z oceli, nebo z neželezných kovů (dural, mosaz, měď, titan apod.) a plastů. 

Cílovými skupinami zákazníků jsou výrobci z oboru optoelektronického průmyslu a z 

automobilového průmyslu, dále firmy, které pro svoji výrobu používají různé tvářecí 

nástroje (zejména střihací, ohýbací a lisovací), kdy se zajišťuje jak jejich prvotní 

výroba včetně konstrukce, tak následné renovace, broušení apod. [1]. 
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1  ANALÝZA A ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE 

První kapitola je zaměřena na zhodnocení stávající technologie, která byla 

praktikována ve firmě Elakov s.r.o. (obr.1.1) se sídlem v Nosislavi. Stávající 

technologie se dále bude racionalizovat a tím se vytvoří vhodnější podmínky pro 

výrobu. 

 

 

Obr. 1.1 Elakov s.r.o. [1] 

 

1.1 Kontrolní výkres a podmínky výroby  

Těleso 14.037.270 je tlakový rozvaděč znázorněný na obrázku 1.2, těleso je z 

materiálu 42 3223.0 (CuZn40Pb2-Mosaz) vyrobeno kováním. Roční výrobní program 

zahrnuje výrobu tisíce kusů (výkres součásti je v příloze č. 1). 

S ohledem na geometrii a složitost součásti bylo ve firmě Elakov s.r.o. pro 

výrobu součásti zvoleno pětiosého stroje CNC HERMLE C20U s řídícím systémem 

Heidenhain iTNC530. 

 

 

Obr. 1.2 Model tělesa 
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1.2 Hodnocení technologičnosti konstrukce 

Hodnocení technologičnosti součásti (výrobku) se provádí z hlediska 

hospodárné výroby, zda je součást vyrobitelná, jak ji vyrobit co nejproduktivnější 

metodou, aby dosáhla předepsaného tvaru, jakosti a ceny.  

 

Hodnocení se provádí z dále uvedených hledisek [2]: 

a) Dodržení tvaru a geometrie součásti  

Konečného tvaru a geometrie součásti se dosahuje třískovým obráběním. Počet a sled 

operací je ovlivněn volbou polotovaru. Taktéž náklady na výrobu jsou ovlivněny 

volbou polotovaru. Proto při hodnocení efektivnosti výroby součásti je nutno brát v 

úvahu jak náklady na polotovar, tak i na obrábění. 

 
b) Dodržení parametrů přesnosti rozměru, tvaru, geometrie a jakosti povrchu součásti  

Žádnou veličinu, uvedenou na výkrese, nelze dodržet ve jmenovité hodnotě, každou je 

nutno tolerovat. Konstruktér stanovuje úchylky rozměru a jakost povrchu z hlediska 

splnění funkce a vyměnitelnosti součásti. Tyto hodnoty musí být optimální z hlediska 

funkce výrobku i z hlediska jeho výroby. Zbytečně úzká tolerance a jakost povrchu 

klade vyšší nároky na volbu metody obrábění, počet a sled operací a zapříčiňuje vyšší 

náklady na výrobu. Zjednodušeně lze říci, že čím menší je tolerance a vyšší jakost 

povrchu, tím vyšší jsou náklady na výrobu.  

 

c) Zvýšení produktivity práce a efektivnosti výroby 

Zvýšení produktivity práce a efektivnosti výroby je záležitostí především technologa. 

Výrazně ji však ovlivňuje konstruktér technologičností konstrukce výrobku.  

 

d) Z hlediska jednotnosti základen  

Konstrukční základna, ze které vychází kótovací systém, by měla být současně 

základnou technologickou, případně i základnou měřící. Upínací, případně ustavovací 

základny, by měly být voleny tak, aby poloha součásti při obrábění byla jednoznačná a 

stabilní.  

 

e) Z hlediska systému kótování 

Z hlediska systému kótování, který by měl vycházet z technologické základny.  

 

f) Z hlediska náročnosti 

Z hlediska náročnosti, která je závislá na lícování a drsnosti povrchu  obráběného kusu 

lze strojní čas redukovat dodržováním následujících pravidel:  

- volba vhodných upínacích ploch a tím dosažení dostatečně tuhého a rychlého upnutí  

- vytvářet předpoklad pro obrábění ploch více nástroji, nevyžadovat obrobení 

nepřístupných ploch – využít možnosti stroje na maximum 

- stanovení optimálních přídavků na obrábění  



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   11 

 

 

- obrábět pouze funkční plochy, ostatní pouze v nezbytné míře 

- tvarové plochy, tolerance, drsnost volit s ohledem na funkci výrobku  

- zvážení obrobitelnosti materiálu a využití odpadu  

- volit co nejmenší počet přepínání obrobku  

- vyloučit zbytečné přestavování pracovních poloh stroje a výměn 

  

Dále je shrnuto všech hlavních tolerovaných rozměrů a vybrány některé podstatné 

ukazatele technologičnosti. 

 
Úchylky rozměrů a průměrná aritmetická úchylka profilu: 

Úchylky rozměrů a průměrná aritmetická úchylka profilu (dále jen Ra) jsou 

závislé na funkčních plochách. Jsou voleny konstruktérem s ohledem na vyměnitelnost 

součástí a splnění funkce. Na nefunkčních plochách není nutné dávat speciální 

úchylku rozměru, nebo volit jemnější Ra, jinak to vede ke zbytečnému zvyšování 

nákladů a pracnosti. Netolerované rozměry jsou předepsány podle normy ISO 2768 - 

mK.  

Hlavními kontrolovanými rozměry jsou roztečné rozměry a geometrické 

tolerance kruhového házení, soustřednosti a souososti. Důležitými rozměry jsou taktéž  

průměry 16+0,05 (IT 9) a závity metrické M22x1,5 a trubkové G3/4”. Na měřené 

součásti je dále rozměr na hloubku sražení s přesností 1,3±0,05 (IT11), který není pro 

funkci až tak podstatný, jak je tolerován.  

 
Hlavní ukazatelé technologičnosti: 

Z hlavních ukazatelů technologičnosti jsou vybrány dva podstatné [2]. 

Ukazatel jakosti povrchu obráběné plochy: 

Do výpočtu ukazatele jakosti obráběné plochy povrchu jsou zahrnuty kromě 

normovaných všechny výkresové tolerance průměrných aritmetických úchylek profilu. 

 (1.1) 

Uh =
 Hi  .  ni

h
i=1

 𝑛𝑖
=

 1,6. 3 + (3,2. 33)

36
= 3,07µ𝑚 

  

H
i 
- jakost povrchu [Ra] 

n
i 
- četnost výskytu dané jakosti povrchu  

Výpočet ukazuje průměrnou jakost povrchu obráběných ploch. 

 

Ukazatel průměrné přesnosti: 

Do výpočtu ukazatele průměrné přesnosti jsou zahrnuty kromě normovaných všechny 

výkresově tolerované rozměry.  

(1.2) 

𝑈𝑝 =
 𝑝𝑖  .  𝑛𝑖

ℎ
𝑖=1

 𝑛𝑖
=

9.4 + 11.7 + 12.8 + 14.4 + 16.4 + 17.4

31
= 12,81 
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p
i 
- IT číslo dané operace (H8 = 8) 

n
i 
- četnost výskytu určité tolerance 

Z výpočtu vyplývá, že výkresově tolerované rozměry mají v průměru vysoké 

tolerance, v tom případě můžeme obrábět vyššími rychlostmi a volit optimálnější 

podmínky. 

 

1.3 Návrh polotovaru a výpočet vyuţití materiálu  

Materiál:  

Mosaz - CuZn40Pb2 je slitina mědi a zinku tvářená pro všeobecné účely. 

CuZn40Pb2 jsou běžně používány pro výrobu součástek domovních vodovodních 

instalací. Pro zlepšení obrobitelnosti se do těchto materiálů leguje olovo.  

Mosaz má vynikající obrobitelnost, ale velmi omezenou tvářitelnost za 

studena. Odolnost proti atmosférické korozi je velmi dobrá, v mořské vodě a slaných 

roztocích dochází k odzinkování a ke koroznímu praskání, neodolává amoniaku, 

amonným sloučeninám, sirovodíku a kyanidům. Svařitelnost je dobrá pouze při 

odporovém svařování (bodové a stykové), jiné způsoby svařování se nedoporučují, 

pájitelnost je dobrá s cínovými i stříbrnými pájkami. Používá se pro výkovky a výlisky 

na armatury, šrouby a jiné součásti hromadné výroby a profily v průmyslové 

elektrotechnice[3]. 

 

42 3223.0 - CW617N (CuZn40Pb2) dle EN 12164 

 

Polotovar: 

Pro výrobu součásti byl zvolen výkovek dle ustanovených norem ČSN EN 10 243-1 

(42 9031) chráněných dle ISO 16016. Stupeň přesnosti kování F EN 10242-1. 

 

1.3.1 Výpočet vyuţití materiálu 

Ve výpočtu využití materiálu je porovnána hmotnost hotového výrobku vůči 

celkové původní hmotnosti výkovku. Z výsledku plyne procentuální využití materiálu 

výkovku. 

 

Celková jednotková hmotnost výkovku:   Mp = 3,26 kg 

Celková jednotková hmotnost výrobku:   Mv = 2,05 kg   

   

Využití výkovku: 

(1.3) 

𝑄𝑐 =
𝑀𝑣

𝑀𝑝
 . 100 =

2,05

3,26
 . 100 = 62,88 % 

 

Využití materiálu výkovku je 62,88%, což znamená, že bude obrobeno jen 37,12% 

hmotnosti materiálu výkovku, z čehož vyplývá, že zvolením výkovku se dosáhlo vůči 

technologickým vlastnostem maximálního snížení odpadu materiálu. 
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1.4 Technologie výroby  

Při výrobě této součásti typu výkovek se použije technologie třískového 

obrábění. Jedná se o odebírání materiálu ve formě třísek k dosažení výsledného tvaru 

součásti. Pro měření je využito souřadnicových strojů a k čištění je použito 

ultrazvukového zařízení. 

 

Pouţité metody obrábění: 

Frézování: 

Úběr materiálu je ve formě třísek. Hlavní rotační i vedlejší přímočarý pohyb 

koná nástroj, obrobek (stůl) se pouze natáčí kolem os X a Z. Touto metodou se budou 

obrábět díry a závity. 

 

Vrtání: 

Úběr materiálu ve formě třísek. Hlavní rotační i vedlejší přímočarý pohyb koná 

nástroj. Touto metodou se budou obrábět díry. 

 

Pouţité metody měření: 

Měření pomocí souřadnicového stroje (CMM): 

Souřadnicové měřící stroje (CMM) jsou zařízení pro měření fyzikálních 

geometrických vlastností objektu. Stroj může být ručně ovládán obsluhou nebo 

počítačem. Sondy mohou být mechanické, optické a laserové. Ruční stroj Scanmax 

měří pomocí dotykových sond. Rozměry jsou definovány sondou připevněnou na tří 

pohyblivou osu tohoto stroje. Jde o princip dotyku sondy s měřenou plochou. Sonda 

snímá body, které se pak vyhodnocují [4]. 

 

Pouţité metody čistění: 

Ultrazvukové čištění: 

Ultrazvukové čistící zařízení se skládá principiálně z čistící vany, 

ultrazvukového generátoru a měniče. Ultrazvukový měnič napájený z generátoru 

transformuje vysokofrekvenční energii na akusticko-mechanické kmity. Absorbční 

látky - tedy medium a čištěné díly v důsledku předmětné absorbce způsobují změnu 

ultrazvukové energie na tepelnou. Tím je vysvětleno zahřívání media při provozu. 

Vlivem změny teplot mezi čištěným předmětem a nečistotou dochází v místě jejich 

styku k částečnému oddělení, a tak se dostává čistící medium mezi stykové místa 

čištěného předmětu a nečistoty. Vlivem podtlaku na místech s uvolněnou soudržností 

kapalinových molekul dochází k porušení celistvosti kapaliny, následkem toho je, že 

vznikají v čistícím mediu bubliny. V následující půlperiodě přechází okamžitá hodnota 

střídavého tlaku v kapalině přes nulovou hodnotu do kladných hodnot, čímž se vzniklé 

bubliny uzavřou a stlačí. Prudkým stlačením kulové bubliny vzniknou v jejím středu 

kulové vlny s vysokou mechanickou energií, které definitivně poruší vazbu mezi 

čištěným předmětem a nečistotou. Tento jev nazýváme kavitací. Kavitace ne vždy 

úplně oddělí nečistoty od čištěného předmětu [5]. 
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1.5 Pouţité stroje a nářadí 

Rozdělení použitých metod a informace k jednotlivým strojům a nářadí použité 

ve firmě Elakov s.r.o. 

Frézování: 

K výrobě součásti bylo použito Frézovací centrum B300 HERMLE C20U s 

firemním označením - H3 (obr. 1.3) a řídícím systémem HEIDENHAIN iTNC530, 

které má automatické zpevnění naklápěcího kruhového stolu při natočení kolem osy Z. 

Technická data frézovacího centra jsou uvedena v tabulce č. 1.1 a technická data 

naklápěcího stolu jsou uvedeny v tabulce č. 2.1. 

Obr. 1.3 Frézovací centrum HERMLE C20U [1] 

Tabulka č. 1.1 Technická data frézovacího centra [6] 

B300 HERMLE C20U (H3) 

Specifikace 5D 

Řídící systém Heidenhain iTNC530 

Největší délka dráhy stolu (X) 600 mm 

Největší délka dráhy stolu (Y) 450 mm 

Největší délka dráhy stolu (Z) 450 mm 

Osa IV 200° 

Osa V 360° 

Rychloposuv 45 m.min
-1

 

Točivý moment 200 Nm 

Maximální otáčky 18 000 rpm 

Celkový příkon 32 kVA 

Rozměry 5680 x 2610 x 3145 mm 

Maximální zatíţení stolu 300 kg 

Čas zpevnění stolu 3 sec. 
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Nástroje na výrobu součásti ve firmě ELAKOV byly zvoleny na základě nízké 

ceny a dostupnosti za předpokladu, že budou dodrženy výkresové tolerance. Nástroje 

byly vybrány z různých firem jako PRAMET, HHW, GUHRING, C.P.T. a jiné. 

Některé nástroje si vyrobila (upravila) přímo firma ELAKOV. Tvarové nože T15, 

T16, T17 byly vyrobeny na zakázku. Uvedené ceny jsou ovlivněny různými slevami a 

hlavně jsou spíše orientační, ale všechna specifika jsou zahrnuty v cenách, co jsou 

uvedeny. Tabulka použitých nástrojů je v přílohách (příloha 2). Značení nástrojů je 

pouze orientační pro firmu ELAKOV. 

 

Kontrola měření: (příloha č. 6.) 

Pro kontrolu měření je firmou ELAKOV vybráno souřadnicové měřící zařízení 

Scanmax 1030405 (obr. 1.4) s technickými parametry, které jsou uvedeny v tabulce č. 

1.2. Měřící zařízení Scanmax je od firmy Carl Zeiss s operačním systémem Scan Ware 

se sondami kuličkovými (obr. 1.5) o průměrech 2, 3, 5, 8mm, talířová sonda o 

průměru 15mm a tloušťky 1mm, válečková sonda o průměru 3mm. Pro kontrolu 

závitu jsou zvoleny závitové kalibry M22x1,5 a G3/4” od firmy Michovský Tools a 

digitální posuvné měřidlo od firmy Mitutoyo.  

 

 

Obr. 1.4 Carl Zeiss – Scanmax 1030405 [7] 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1.5 Kuličková sonda [7] 
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Tabulka č. 1.2 Technická data měřícího zařízení [8] 

Scanmax 1030405 

Napětí 230±10% V 

Frekvence 50-60 Hz 

Celkový příkon 400 VA 

Rozměry 640 x 1057 x 2080 mm 

Oblast měření 850 x 450 x 450 mm 

Hmotnost 400 Kg 

Nosnost 50 Kg 

 

Čistění: 

Pro čistění byla použita poloautomatická ultrazvuková čistící linka 

KRAINTEK W4/LT1 R6 se separátním výměníkem demineralizované vody (obr. 1.6). 

Technická data jsou uvedeny v tabulce č. 1.3. 

 

Obr. 1.6 Poloautomat. ultrazvuková čistící linka KRAINTEK W4/LT1 R6 [1] 

 
 Tabulka č. 1.3 Technické data poloautomatické ultrazvukové čistící linky 

KRAINTEK W4/LT1 R6 

Napětí 400/230 V 

Frekvence 50 Hz 

Proud 63 A 

Příkon 63KW 

Rozměry 3020 x 1000 x 1650 mm 

Hmotnost 850 Kg 

Tlak 0,6 MPa 
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1.6 Výrobní postup 

Technologický postup je návod výroby součásti podle operací na vybraném 

obráběcím stroji s  nástrojovou výbavou. Tento technologický postup byl zvolen 

firmou Elakov za podmínek, které má firma k dispozici. (příloha 3)  

Výrobek byl upnut do speciálního držáku. Tento speciální držák byl vyvinut 

firmou ELAKOV a zkonstruován přímo pro vybrané těleso pro operativnější 

manipulaci s materiálem. Upnutí je znázorněno na obrázku č. 1.7. Držák je dále upnut 

na automatický naklápěcí kruhový stůl. 

 

Obr. 1.7 Speciální drţák 

 

1.7 Výrobní návodky  

Návodky jsou vypracovány na základě podkladů, které byly vytvořeny 

z programu použitého ve firmě Elakov s.r.o. a zpracovány do tabulek. Pro lepší 

orientaci ve výrobních návodkách je uveden obrázek 1.8. V návodkách jsou postupně 

rozebrány díry LBL 1,2,3,6,20 (příloha 4) v druhé návodce jsou díry LBL 8,9,13 

(příloha 5) a v třetí návodce LBL 10,11,12 (příloha 6). Ve všech návodkách je výpočet 

strojního času uveden pro všechny díry, které jsou vypsány v názvu návodky. 

 Pro výpočty výrobních návodek byly použity tyto vzorce [9]: 

Výpočet otáček:         (1.4) 

n = (vc  .  1000)  π  .  D   min−1   

   vc – řezná rychlost [m.min
-1

] 

  D – průměr nástroje [mm] 

Výpočet posuvu na otáčku pro frézování:     (1.5) 

f = fz  . z [mm] 

  fz – posuv na zub [mm] 

  z – počet zubů (břitů) nástroje [-]  
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Výpočet jednotkového strojního času:      (1.6) 

𝑡𝐴𝑠 = L  n  .  fn   min   

L – dráha nástroje ve směru posuvového pohybu [mm] 

Výpočet šířky záběru ostří do plného materiálu pro vrtání:   (1.8) 

ap = D/2 [mm] 

Výpočet šířky záběru ostří do předvrtaného materiálu pro vrtání:  (1.9) 

ap = (D - d)/2 [mm] 

  d – předvrtaný průměr [mm] 

Výpočet úhlu stoupání při rozvinutí šroubovice:    (1.10) 

𝑡𝑔𝜓 =
𝑃ℎ

𝜋 .  𝑑
  −  

  Ph – stoupání závitu [mm] 

  d – střední průměr válcové plochy [mm] 

 

 

 
 

Obr. 1.8 Znázornění zkratek pro díry 

 

LBL 20 jsou díry průchozí vrtané vně LBL 1,2,3, které je spojují s LBL 6. 
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1.8 Celkové zhodnocení stávající technologie 

V celkovém zhodnocení stávající technologie firmy ELAKOV je uveden 

celkový strojní čas a spotřeba elektrické energie na celou zakázku, prozatímních 

výpočtů bude využito v celkovém technologicko-ekonomickém zhodnocení. 

 

Jednotkový strojní čas pro LBL 1,2,3,6,20:    7 min a 24,6 sec. 

Jednotkový strojní čas pro LBL 8,9,13:    1 min a 52,8 sec. 

Jednotkový strojní čas pro LBL 10,11,12:    3 min a 42 sec. 

Celkový čas pro výrobu jednoho kusu:     19 min. a 50 sec. 

Poznámka: Jednotkový čas pro výměnu nástroje i s najetím do výchozího bodu je po 

naměřených časech v aritmetickém průměru 9,8 sec. A to pro 20 nástrojů 

znamená 3 min. a 16 sec. 

 

Spotřeba elektrické energie 𝐸𝑒 : 

Spotřeba elektrické energie ukáže, kolik se spotřebuje elektrické energie čistého času 

na výrobu 1000 kusů. 

Ps = 25,6 kW; Es = 330,56 h;       (1.11)  

𝐸𝑒  =  𝑃𝑠  . 𝐸𝑠  =  25,6 . 330,56 =  8 462,34 𝑘𝑊ℎ 

 

Ps – příkon stroje [kW] 

Es – celkový čas na výrobu [hod] 

Spotřeba elektrické energie čistého času na 1000 kusů je 8 462,34 kWh. 

 

Spotřeba el. energie v korunách Ce:        

Přepočet spotřeby el. energie v korunách navazuje na výpočet spotřeby elektrické 

energie. V přepočtu je zjištěno kolik peněz bude stát výroba na stroji B300 HERMLE 

C20U z hlediska ekonomického.  

PT = 5 Kč.kWh         (1.12) 

𝐶𝑒  =  𝐸𝑒  . 𝑃𝑇 =  8 462,34. 5 =  42 311,68 𝐾č 
 

PT – cena za výkon na 1 kWh [Kč] 

Spotřeba v korunách na celou zakázku pro obráběcí stroj je 42 311,68 Kč. 

 

Celkový čas výroby: 

V celkovém času výroby je vypočítaný čistý čas, za který se vyrobí 1000 kusů. 

tc = 19,833 min; N=1000ks       (1.13) 

𝑡 = 𝑡𝑐  . 𝑁 =  19,833 . 1000 =  19 833,33 𝑚𝑖𝑛 = 330,556 ℎ𝑜𝑑  
 

tc – celkový jednotkový čas  [min] 

N – počet kusů pro výrobu [-] 

Celkový čistý čas výroby je 330,556 hodin.  
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2  NÁVRH RACIONALIZAČNÍCH OPATŘENÍ  

Návrh racionalizačních opatření se zabývá samotným zlepšením zaběhlého 

systému ve firmě ELAKOV a to tím, že se sníží výrobní čas a tím i celkové náklady za 

předpokladu dodržení výrobních tolerancí.  

Tohoto zlepšení bude docíleno za pomocí výměny obráběcího stroje nebo jeho 

úpravou. Dále za pomocí změny řezných nástrojů a to z ohledu nahrazení jednoho 

nástroje, který zvládne udělat na jedno upnutí stejné operace jak dva jiné nástroje. 

Nástrojů, které mají díky speciálním povlakům lepší řezné vlastnosti a delší životnost. 

Poslední racionalizace je zaměřena na řezné podmínky, které se racionalizují jak u 

nástrojů u firmy ELAKOV tak u nově navrhnutých nástrojů.  

 

2.1 Racionalizace obráběcího stroje 

Momentálním výrobním strojem je frézovací centrum  B300 HERMLE C20U 

(H3) s automatickým zpevněním naklápěcího kruhového stolu (obr 2.1) při natočení 

kolem osy Z a řídicím systémem HAIDENHAIN iTNC530. Který bude nahrazen 

strojem stejným B300 HERMLE C20U (H2) s jedinou výjimkou, která je, že je 

vyřazeno automatického zpevnění při natáčení kolem osy Z. Nebo druhou variantou je 

vyřazení automatického zpevnění přímo na stroji H3 a bude nahrazeno zpevněním 

manuálním, načež se bude zapínat přímo příkazem v programu, jak už je zprovozněno 

u stroje H2. Technické parametry stolu jsou uvedeny v tabulce č. 2.1. 

Automatické zpevnění (fyzické zablokování) pracuje na principu zamezení 

pohybu v ose C, která se natáčí okolo osy Z. Zpevnění je hydraulické a zamezuje 

pohybu buďto kleštinami nebo pístem, u stroje HERMLE C20U je použito kleštin. Ve 

šnekovém pohonu je malá vůle, která je při posuvu nezbytná pro zamezení 

nadměrného opotřebení šnekového pohonu. Na vůli u šnekového pohonu vznikají 

vibrace a tepelné dilatace, které jsou u přesnější výroby velmi podstatné a nežádoucí. 

Zpevnění je používáno proto, aby se vibracím zamezilo. Zpevnění v ose C se 

manuálně zadává do programu pomocnou funkcí M 26 a pro zrušení zpevnění je 

funkce M 25. Osa A se provádí bez mechanického upnutí. Tato osa se přidržuje při 

nouzovém vypnutí/výpadku proudu pomocí motorové brzdy posuvového motoru [6]. 

  

 

Obr. 2.1 Naklápěcí kruhový stůl [6] 
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Tabulka č. 2.1 Technické parametry naklápěcího kruhového stolu [6] 

Technická data naklápěcího kruhového stolu: 

Max. zatíţení stolu 300 kg 

Rozsah naklápění v ose A 230° 

Rozsah otočení v ose C 360° 

Průměr upínací plochy 280 mm 

Otáčky v ose A 25 min
-1

 

Otáčky v ose C 25 min
-1

 

 

 

Vyřazení automatického zpevnění přímo na stroji H3 s nahrazením manuálního 

zpevnění je nejlepší variantou vzhledem k budoucím zakázkám, které nebudou dbát na 

vysokou přesnost stejně jako u momentálně řešené součásti, přitom se zachová 

přesnost stroje a zapnutí zpevnění bude stále k dispozici pomocnou funkcí M 26. 

Odstranění automatického zpevnění profesionálním technikem stojí řádově do 800 Kč. 

Odstranění nám sníží strojní čas u jednoho kusu o 3 minuty a 39 vteřin. 

 

2.2 Racionalizace řezných nástrojů 

V racionalizaci řezných nástrojů se řeší náhrady nástrojů a VBD za nástroje 

multifunkční, cenově levnější, nebo materiálově výhodné tak, aby se dosáhlo vyšších 

řezných podmínek a tím zkrácení strojního času. Všechny volené nástroje se volí 

nejlépe i pro budoucí výrobu a celkové využití na jiných zakázkách. 

 

 Náhrada vrtáku D23 a dráţkovací frézy D24 (T3,T10) za vrták D24 s otočnou 

destičkou firmy HHW (obr. 2.4), který má dvě vyměnitelné břitové destičky 

s rozmístěním ve středu a na okraji držáku pro vrtání i do plného materiálu. 

Vrták se dá použít jako horizontální, rotující nebo stojící v obráběcích strojích 

všeho druhu, v našem případě je využit jako rotující. Vrták bude použit na 

hrubování již předvrtané díry D14. Vrtat se budou díry LBL 10,11,12 do hloubky 

51mm a LBL 8,9 do hloubky 18,4mm. Touto náhradou se částečně sníží cena a 

zároveň se zvýší rychlost obrobení celého úseku z hlediska výměny nástroje a 

změny technologických podmínek. Označení držáku 11150 111-128 s břitovými 

destičkami NPMT 222408 – DS s povlakem TiAlN (příloha 7). Cena držáku je 

5 405 Kč a vyměnitelné břitové destičky 300 Kč [10]. 

 

 

Obr. 2.4 Vrtací drţák s otočnou vyměnitelnou břitovou destičkou [10] 
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 Náhrada nástroje M6 a vrtáku 5,5 (T4 a T9) vrtací závitovou frézou M6 BGF 

firmy JOSH. BOSS (JBO) USA s délkou 2,5xD (délka řezné části 16,9 mm) a 

povlakováním TiCN (titan karbo-nitrid). 

Vrtací závitová fréza umožní realizovat v průběhu jednoho pracovního cyklu tři 

různé operace bez výměny nástroje najednou (vrtání díry, srážení hrany a frézování 

závitu). Princip postupu je znázorněn na obrázku 2.2. Sloučením pracovních cyklů 

se zkrátí čas v ohledu na výměnu nástroje, stejně tak s operacemi jednotlivými 

nástroji (nájezdy, přejezdy a podobně) a taktéž nebude nutno srážet hranu 

v zámečnické dílně. Po ekonomické stránce se nebude muset kupovat vrták ani 

závitník. Fréza BGF má vnitřní přívod řezné kapaliny a je vyrobena s dvěma 

šroubovitými drážkami. Navíc závit M6 se vyskytuje ve firmě v nemalé míře, takže 

se vrtací závitová fréza použije i při další kusové a sériové výrobě. Cena vrtací 

závitové frézy je v přepočtu z eura 3280 Kč (příloha 8) [11]. 

 

 

 

 Výměna vrtáku D8 (T8) z rychlořezné oceli od firmy PRAMET s vrtákem D8 

s válcovou stopkou, pravořezný. Nástroj je interpretován na obrázku 2.3. 

Vrcholový úhel špičky nástroje je 118° s podbroušeným kuželovým pláštěm a 

špičatým příčným břitem podle DIN 1412 tvar A. Vrták s délkou řezné části 75mm, 

ostřený, z rychlořezné oceli a povlakem TiN na řezné části, s označením 10020 od 

firmy HHW (příloha 8). Použití pro vrtání do oceli, ocelových litin, šedé litiny, 

temperované litiny, grafitu, odlitků, bronzu a mosazi. Povlak poskytuje vysokou 

odolnost proti opotřebení a tím vrtáku zvyšuje několikanásobně životnost oproti 

nepovlakovaným vrtákům. Vrták bude použit na vrtání delšího otvoru, který se 

bude vrtat z obou stran (LBL 8,9). Vzhledem k životnosti, ceně a řezným 

podmínkám je optimální zvolení tohoto povlaku nejlepší variantou. Cena 

povlakovaného vrtáku je 255Kč [10]. 

Obr. 2.2 Princip vrtací závitové 

frézy [12] 
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Obr. 2.3 Vrták D8 HSS s povlakem TiN [10] 

 

2.3 Racionalizace a optimalizace řezných podmínek 

V racionalizaci a optimalizaci řezných podmínek jsou optimalizovány a řešeny jak 

podmínky stávající, tak řezné podmínky nově vybraných nástrojů. Řešit se bude každý 

nástroj jednotlivě. Všechny vypočtené informace jsou zaznamenány v tabulkách, 

použité vzorce se shodují se vzorci ve výrobních návodkách. 

 Vrták (hrubovací) D14 s VBD předvrtává díry LBL 1,2,3,6 do hloubky 35, LBL 8,9 

do hloubky 17,8, LBL 10,11,12 do hloubky 50,5. U vrtáku D14 je navrhnuto 

zvýšení posuvu na otáčku, řezné rychlosti a otáček čímž se nám zrychlí proces 

hrubování, ale jako opozitum se zkrátí životnost nástroje. Zvolené řezné podmínky 

jsou v tabulce č. 2.2.  

 

Tabulka č. 2.2 Řezné podmínky pro vrták D14 s VBD [10] 

VBD SPMT 050203 – DS AH120 

Řezná rychlost vc 145,14m.min
-1

 

Posuv na otáčku f 0,18 mm 

Otáčky n 3300 min
-1

 

Šířka záběru ostří ap 7 mm 

Jednotkový strojní čas (LBL 1,2,3,6) tAs 0,236 min 

Jednotkový strojní čas (LBL 8,9) tAs 0,06 min 

Jednotkový strojní čas (LBL 10,11,12) tAs 0,255 min 

 

 Vrtací závitová fréza M6 vyvrtá díru LBL 13 do délky 16 mm a vyfrézuje závit po 

obvodu 18,85. Strojní čas je vypočten pro oba otvory. Zvolené řezné podmínky 

sníží celkový strojní čas a nezatíží nástroj natolik, aby se brzy opotřebil. Zvolené 

řezné podmínky jsou v tabulce č. 2.3. 

 

Tabulka č. 2.3 Řezné podmínky pro vrtací závitovou frézu [11] 

Řezné podmínky pro vrtání: 

Řezná rychlost vc 47,12 m.min
-1

 

Posuv na otáčku f 0,14 mm 

Otáčky n 2500 min
-1

 

Šířka záběru ostří ap 2,75 mm 

Jednotkový strojní čas tAs 0,091 min 

Řezné podmínky pro frézování závitu: 

Řezná rychlost vc 75,39 m.min
-1

 

Posuv f 0,125 mm 

Otáčky n 4000 min
-1

 

Šířka záběru ostří ap 0,25 mm 

Jednotkový strojní čas tAs 0,075 min 
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 Vrták D8 s povlakem TiN, vrtat se bude do hloubky 38 skrz LBL 8,9. Strojní čas je 

vypočten pro obě díry. Řezné podmínky byly voleny tak, aby byla zaručena delší 

životnost nástroje a zároveň efektivnost obrábění. Zvolené řezné podmínky jsou 

v tabulce č. 2.4. 

 

Tabulka č. 2.4 Řezné podmínky pro vrták D8 [10] 

Vrták D8 - 10020 

Řezná rychlost vc 113,1 m.min
-1

 

Posuv na otáčku f 0,12 mm 

Otáčky n 4500 min
-1

 

Šířka záběru ostří ap 4 mm 

Jednotkový strojní čas tAs 0,141 min 

 

 Vrták D24 s otočnou VBD, vrtat se bude do předvrtané díry LBL 10,11,12 o 

průměru 14mm na průměr 24 do hloubky 51mm a stejně tak LBL 8,9 do hloubky 

18,4mm. Strojní čas je vypočten pro tři díry LBL 10,11,12 a pro dvě LBL 8,9. 

Zvolené řezné podmínky jsou zvoleny na základě strojního času a životnosti VBD  

řezné podmínky jsou v tabulce č. 2.5. 

 

Tabulka č. 2.5 Řezné podmínky pro vrták D24 s VBD [10] 

VBD NPMT 222408 – DS 

Řezná rychlost vc 200 m.min
-1

 

Posuv na otáčku f 0,115 mm 

Otáčky n 2500 min
-1

 

Šířka záběru ostří ap 5 mm 

Jednotkový strojní čas (LBL 10,11,12) tAs 0,558 min 

Jednotkový strojní čas (LBL 8,9) tAs 0,145 min 

 

Ve všech výpočtech byly do dráhy k jednotkovému strojnímu času připočteny nájezdy 

stejně jako u návodek. Všechny tabulky budou dále využity v ekonomickém 

zhodnocení a srovnány s tabulkami (návodkami) firmy ELAKOV zejména jednotkový 

strojní čas a životnost nástrojů. 

 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   25 

 

 

3  TECHNOLOGICKO - EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

V technologicko-ekonomickém zhodnocení jsou rozebrány strojní časy a 

celkové náklady na nástroje a strojní vybavení. Všechny údaje se budou porovnávat na 

základě předchozích dvou kapitol, tedy časů a cenami vybavení ve firmě ELAKOV s 

nákupem nových nástrojů a racionalizačních opatření. Broušení nástrojů probíhá ve 

firmě Vojtěch Kopeček, při každém broušení se nástroj zkrátí v aritmetickém průměru 

o 0,1 mm. Ceny všech broušení a popřípadě následných povlakování jsou uvedeny 

v katalogu firmy [13]. Vyměnitelné břitové destičky se prodávají jen po 10 ks, proto 

zbytek destiček bude využito na jiné zakázky, popřípadě na další sérii. 

 

3.1 Zhodnocení stávající technologie firmy ELAKOV 

Z firmy ELAKOV nyní bude využito všech údajů pro vytvoření základu časů a 

cen, ze kterých se budou odvíjet výhody nově racionalizovaných opatření. U 

životnosti nástroje se čas orientuje podle doporučených řezných rychlostí pro dané 

materiály, které platí pro vrtání otvoru délky 7m. 

 

 T2 (vrták D14) 

Cena za jeden kus držák     4976 Kč 

   VBD 1ks    275 Kč 

Celkový jednotkový strojní čas    1,076 min 

Trvanlivost nástroje      35 min 

Celková jednotková délka vrtání     322,8 mm 

Celková spotřeba VBD destiček     31 ks  

Náklady celkem pro nástroj T2 jsou 4976 + 31.275 = 13 501 Kč. 

Poznámka: Při výpočtu destiček je počítáno s tím, že jsou upnuty v držáku vždy 

dvě a každá z nich je otočná. 

 

 T3 (vrták D23), HSS 

Cena za jeden kus      987 Kč 

Cena za broušení      100 Kč 

Celkový jednotkový strojní čas    0,401 min 

Trvanlivost nástroje      15 min 

Celková jednotková délka vrtání     160,5 mm 

Celkový počet broušení     26 

Celková spotřeba vrtáků     1 ks 

Náklady celkem pro nástroj T3 jsou 987 + 26.100 = 3 587 Kč. 

 

 T4 (vrták D5,5), HSS 

Cena za jeden kus      6,7 Kč 

 Celkový jednotkový strojní čas    0,149 min 

Trvanlivost nástroje      15 min 

Celková jednotková délka vrtání     44,6 mm 

Celková spotřeba vrtáků     9 ks 

Náklady celkem pro nástroj T4 jsou 9.6,7 = 61 Kč. 
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 T8 (vrták D8), HSS 

Cena za jeden kus      174 Kč 

Kusová cena broušení      40 Kč 

Celkový jednotkový strojní čas    0,327 min 

Trvanlivost nástroje      20 min 

Celková jednotková délka vrtání     81 mm 

Celkový počet broušení     15  

Celková spotřeba vrtáků     1 ks 

Náklady celkem pro nástroj T8 jsou 174 + 40.15 = 774 Kč.  

 

 T9 (závitník M6), HSS + povlak TiN 

Cena za jeden kus      458 Kč 

Kusová cena broušení      70 Kč 

Kusová cena povlaku      220 Kč 

 Celkový jednotkový strojní čas    0,13 min 

Trvanlivost nástroje      15 min 

Celková jednotková délka vrtání     65 mm 

Celkový počet broušení a povlakování   9 

Celková spotřeba vrtáků     1 ks 

Náklady celkem pro nástroj T9 jsou 9.(220 + 70) + 458 = 3 068 Kč. 

 

 T10 (drážkovací fréza D24), HSS-CO8 

Cena za jeden kus      1 113 Kč 

Kusová cena broušení      195 Kč 

Celkový jednotkový strojní čas    1,012 min 

Trvanlivost nástroje      30 min 

Celková jednotková délka vrtání     202,3 mm 

Celkový počet broušení     30 

Celková spotřeba vrtáků     2 ks 

Náklady celkem pro nástroj T10 jsou 2.1113 + 30.195 = 8 076 Kč. 

 

Náklady celkem:  

13 501 + 3 587 + 61 + 774+ 3 068 + 8 076 = 29 067 Kč 

Jednotkový strojní čas celkem:  

1,076 + 0,401 + 0,149 + 0,327 + 0,13 + 1,012 = 3,095 min 
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3.2 Zhodnocení po realizaci racionalizačních opatření 

Zhodnocení racionalizačních opatření je rozebráno z hlediska technologicko-

ekonomického a dále bude porovnáno s technologicko-ekonomickým zhodnocením 

firmy ELAKOV. U životnosti nástroje se čas orientuje podle doporučených řezných 

rychlostí pro dané materiály, které platí pro vrtání otvoru délky 7m. 

 

 Racionalizace stroje  

Odstranění zpevnění      800Kč 

Ušetřený čas       3,65 min 

 

 T2 (Vrták D14 s VBD) 

Celkový jednotkový čas     0,551 min 

Trvanlivost nástroje      20 min 

Celková spotřeba destiček     38 ks 

Celkové náklady pro nástroj jsou 4976 + 275.38 = 15 426 Kč 

Poznámka: Vrták D14 je nástroj T2 se stejnými cenami a vrtanými vzdálenostmi 

se zvýšenými řeznými rychlostmi a sníženou životností. 

 

 Vrtací závitová fréza M6 s povlakem TiCN 

Cena za jeden kus      3280 Kč  

Kusová cena broušení      110 Kč 

Kusová cena povlaku      231 Kč 

Celkový jednotkový strojní čas    0,166 min 

Trvanlivost nástroje      35 min 

Celková jednotková délka vrtání     37mm (42,7mm) 

Celkový počet broušení a povlakování   2 

Celková spotřeba fréz      1 ks 

Náklady celkem pro nástroj jsou 3280.1 + 2.(110 + 231) = 3 962 Kč 

Poznámka: Díky racionalizaci 1 nástroje, který nahradí 2 jiné, se nám ještě čas 

zkrátí o výměnu nástroje 9,8 sec (0,16 min). 

 

 Vrták (D8 – TiN) 

Cena za jeden kus      255 Kč 

Kusová cena broušení      40 Kč 

Kusová cena povlaku      88 Kč 

Celkový jednotkový strojní čas    0,141 min 

Trvanlivost nástroje      35 min 

Celkový počet broušení a povlakování   3 

Celková spotřeba vrtáků     1 ks 

Celkové náklady za nástroj jsou 255 + 3.(40 + 88) = 639 Kč.  

Poznámka: Vrtaná délka je stejná jako u nástroje T8. 

 

 

 

 

 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   28 

 

 

 Vrták D24 s VBD 

Cena za jeden kus držák     5 405 Kč 

    VBD 1ks    300 Kč 

Celkový jednotkový strojní čas    0,703 min 

Trvanlivost nástroje      30 min 

Celková jednotková délka vrtání     202,3 mm 

Celková spotřeba VBD destiček     19 ks 

Celkové náklady pro nástroj jsou 5 405 + 19.300 = 11 105 Kč. 

Poznámka: Při výpočtu destiček je počítáno s tím, že jsou upnuty v držáku vždy 

dvě a každá z nich je otočná. 

Díky racionalizaci 1 nástroje, který nahradí 2 jiné, se nám ještě čas 

zkrátí o výměnu nástroje 9,8 sec (0,16 min). 

  

Náklady celkem: 800 + 15 426 + 3 962 + 639 + 11 105 = 31 932 Kč 

Jednotkový racionalizovaný čas celkem: 0,551 + 0,166 + 0,141 + 0,703 = 1,561 min 

Ušetřený čas za výměny nástrojů:  - 0,32 min 

Ušetřený čas z racionalizace stroje:  - 3,65 min 

 

3.3 Porovnání obou variant  

V této kapitole je souhrn všech dosavadních racionalizací porovnán s původní 

technologií firmy ELAKOV. Všechny výsledky jsou zakomponovány v přehledné 

tabulce č. 3.1, v levém sloupci jsou hodnoty z firmy ELAKOV, v prostředním sloupci 

hodnoty z navrhnuté racionalizace a v třetím sloupci je rozdíl mezi oběma variantami. 

K dispozici jsou dva sloupcové grafy a to graf č. 3.1 porovnání cen nástrojů a graf č. 

3.2 porovnání výrobních jednotkových časů. 

 

Tabulka č 3.1 Vyhodnocení stavu racionalizace 

ELAKOV Racionalizace Výsledek 

název 
tAs 

[min] 

cena 

[Kč] 
název 

tAs 

[min] 
cena [Kč] 

tz 

[min] 

cena 

[Kč] 

stroj - - stroj 3,65 800 3,65 -800 

T2 (D14) 1,076 13 501 T2 (D14) 0,551 15 426 0,525 -1 925 

T4 (D5,5) 0,149 61 Vrt.zav. 

fr.M6 
0,166 3 962 0,113 -314 

T9 (M6) 0,13 3 587 

T8 (D8) 0,327 774 D8 - TiN 0,141 639 0,186 135 

T3 (D23) 0,401 3 068 Vrták D24 

 s VBD 
0,703 11 105 0,71 39 

T10 (D24) 1,012 8 076 

Ušetřený čas za výměny nástrojů je 2.0,16 = 0,32 min 0,32 - 

     

Celkem 5,504 -2 865 

 

Celkový čas pro výrobu jednoho kusu ve firmě ELAKOV byl 19 min. a 50 sec., nyní 

se snížil o 5 min. a 30,24 sec. Celkový čas po racionalizaci na výrobu jednoho kusu je 

14 min. a 19,76 sec. Jako jediným opozitem je nám navíc vynaložená cena za nové 

nástroje a změny řezných podmínek, která činí 2 865Kč. 
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Graf č. 3.1 Porovnání cen nástrojů 

 
 

 

Graf č. 3.2 Porovnání výrobních jednotkových časů 

 
 

Poznámka: Do nástrojů T4 + T9 a T3 + T10 je započten čas na výměnu nástroje. 

V grafu č 3.1 porovnání cen nástrojů je u racionalizovaných nástrojů T2-rac. a vrtací 

závitové frézy M6 vidět, že cena je vyšší než u nástrojů původních, ale tato navýšená 

cena se vykompenzuje díky zkrácenému strojnímu času. Racionalizované nástroje  

D8-TiN a vrták D24 s VBD sníží částečně cenu a ještě redukují více jak o polovinu 

strojní čas stejně jako u nástroje T2-rac. a vrtací závitové frézy M6. (graf č. 3.2) 
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Úspora elektrické energie 𝐸𝑒 : 

Úspora elektrické energie počítá s hodnotami, které jsou určeny příkonem stroje, 

ušetřenými hodinami ze zkráceného výrobního času na celou zakázku. 

Ps = 25,6 kW; Es = 91,733 h       (3.1) 

𝐸𝑒  =  𝑃𝑠  . 𝐸𝑠  =  25,6 . 91,733 =  2 348,37 𝑘𝑊ℎ 

 

Úspora elektrické energie je 2 348,37 kWh. 

 

Úspora el. energie v korunách Ce:  

Úspora el. energie v korunách zhodnotí, kolik se z původní celkové částky, která činí 

42 311,68Kč ušetřilo díky zkrácení výrobního času. 

 PT = 5 Kč.kWh          (3.2) 

𝐶𝑒  =  𝐸𝑒  . 𝑃𝑇 =  2 348,37. 5 =  11 741,82 𝐾č 
 

Úspora el. energie v korunách je 11 741,82 Kč, což je z původní celkové ceny 

42 311,68 Kč více jak ¼.  

 

Celková úspora Cc: 

Celková úspora je vypočítána odečtením ceny za nové nástroje a změny řezných 

podmínek, od úspory elektrické energie v korunách. 

Cr = 2 865Kč           (3.3) 

𝐶𝑐  = Ce − Cr = 11 741,82 − 2 865 = 8 877 𝐾č 
 

Cr – cena za nové nástroje a změny řezných podmínek 

 

Celková úspora z celé racionalizace je 8 877 Kč. 

 

Zkrácený čas celkové výroby: 

Ve zkráceném času výroby je spočteno o kolik se zkrátil čas racionalizací oproti 

původní výrobě. 

tz = 5,504 min; N = 1000 ks;          (3.4) 

𝑡 =  5,504 . 1000 =  5504 𝑚𝑖𝑛 =  91,733 ℎ𝑜𝑑  
 

tz – celkový zkrácený čas racionalizací [min] 

N – počet kusů pro výrobu [-] 

 

Zkrácený výrobní čas je 91,733 hodin. 

Výrobní čas který je 330,556 hodin, se zkrátí o 91,733 hodin, takže výsledný celkový 

čas bude 238 hodin 49,38 minut. 
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ZÁVĚR 

Zaběhlý výrobní postup ve firmě ELAKOV pro obráběcí stroj B300 HERMLE 

C20U s vybranými obráběcími řeznými nástroji měl celkový výrobní čas 330 hodin 

33,36 minut a s tímto časem spojenou cenu za elektrickou energii 42 311,68 Kč. 

Celková cena za nákup a broušení nástrojů 29 067 Kč. Po změně výrobního postupu a 

navrhnuté racionalizaci vznikly nové časy a ceny.  

Jako hlavní a výraznou racionalizací je odstranění automatického zpevnění 

naklápěcího kruhového stolu u stroje B300 HERMLE C20U, kde se jednotkový strojní 

čas redukoval o 3 minuty a 39 vteřin za cenu 800 Kč. Další podstatné racionalizace 

probíhaly u řezných nástrojů. Nástroje se racionalizovaly na základě zkrácení strojního 

času, ceny, multifunkčnosti a materiálu vhodného tak, aby se dosáhlo vyšších řezných 

podmínek. První náhradou je vrták D24 s VBD, který nahradil vrták D23 a drážkovací 

frézu D24. Vrták s VBD vyhrubuje na jednu operaci současně obě operace 

předchozích nástrojů. Stejně tak je tomu u druhého racionalizovaného nástroje, kterým 

je vrtací závitová fréza M6, která nahrazuje vrták 5,5 pro předvrtání díry a tlačný 

závitník M6, který do předvrtané díry vyfrézuje závit. Třetím nástrojem je 

povlakovaný vrták D8 – TiN, namísto nepovlakovaného vrtáku D8 – HSS. Díky 

povlaku TiN vrták může mít až 4x delší životnost a 3x větší řeznou rychlost. Čtvrtým 

a posledním racionalizovaným nástrojem je nástroj hrubovací D14 s VBD, na kterém 

se pouze změnily řezné podmínky. Vzhledem k tomu, že hrubuje všechny díry, se 

z hlediska strojního času vyplatilo zvýšit řezné podmínky v závislosti na životnosti 

VBD. Z ekonomického hlediska se vyplatí více ponechat nástroj D14 za stávajících 

podmínek. Záleží, jestli je přednější rychlost nebo cena. V tomto případě je zvolena 

rychlost. Cena za veškerou racionalizaci je 31 932 Kč.  

Díky navrhnuté racionalizaci bude celková úspora 8 877 Kč a výrobní čas se 

zkrátí o 91 hodin 43,98 minut. Celkový výrobní čas je po racionalizaci tedy 238 hodin 

49,38 minut. 
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RESUMÉ 

Hlavní myšlenkou této bakalářské práce je dosáhnout nižšího výrobního času 

za předpokladu návratnosti ekonomických výdajů za racionalizaci. Zvolené nástroje 

pro racionalizaci jsou voleny na základě tohoto předpokladu. Vyřazením 

automatického zpevnění naklápěcího kruhového stolu u stroje B300 HERMLE C20U 

se dosáhlo nejúčinnější racionalizace, která za velmi nízkou cenu snížila efektivně 

výrobní čas a navíc se této racionalizace využije i při budoucích zakázkách, kde není 

vyžadovaná vysoká přesnost obrábění při naklápění v ose C. Racionalizované nástroje 

vrtací závitová fréza, vrták D24 s VBD a vrták D8 – TiN jsou vhodné jak z pohledu 

ceny, tak z pohledu zkrácení výrobního času. Racionalizovaný hrubovací nástroj D14 

s VBD, kterému se zvyšovali řezné podmínky je vhodný spíše z hlediska rychlosti 

výroby. Díky celkově navrhnuté racionalizaci se dá efektivněji dosáhnout celé zakázky 

se zkrácenou dobou výroby a při snížených ekonomických nákladech. 

Řešená problematika se dá prohloubit vyhledáním dalších nástrojů, které se 

dají racionalizovat na základě strojního času a ekonomických nákladů. Pokud je 

možnost racionalizovat průběžně řezné podmínky během výrobního cyklu, mohlo by 

se rovněž dosáhnout velmi efektivního výsledku díky zkrácenému strojnímu času.  
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http://www.kopecek.estranky.cz/clanky/cenik-ostreni.html
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

ap mm šířka záběru ostří 

Cc Kč celková úspora 

Ce Kč spotřeba elektrické energie v korunách 

CMM - Coordinate Measurement Machines – měřící 

souřadnicové stroje 

C.P.T - Carmex Precisions Tools 

Cr Kč cena za nové nástroje a změny řez. podmínek 

CuZn40Pb2 

Ee 

Es 

f 

fz 

HHW 

HSS 

HSS-CO8 

Hi 

JBO 

L 

Mp
 

Mv 

N 

n 

ni 

PT 

Ph 

Ps 

pi 

Qc 

Ra 

TiCN 

TiN 

t 

tAs 

tc 

tz 

Un 

Up 

VBD 

vc 

z 

- 

kWh 

hod 

mm 

mm 

- 

- 

- 

Ra 

- 

mm 

kg 

kg 

- 

min
-1 

- 

Kč 

mm 

kW 

- 

% 

𝜇𝑚 
- 

- 

min 

min 

min 

min 

𝜇𝑚 
- 

- 

m.min
-1

 

- 

 

mosaz s legovaným olovem 

spotřeba elektrické energie 

celkový čas na výrobu 

posuv na otáčku 

posuv na zub 

Hommel Hercules Werkzeughandel 

High Speed Steel - rychlořezná ocel 

rychlořezná legovaná ocel  
jakost povrchu 

JOHS. BOSS 

dráha nástroje ve směru posuvového pohybu 

celková jednotková hmotnost výkovku 

celková jednotková hmotnost výrobku 

počet kusů pro výrobu 

otáčky 

četnost výskytu 

cena za výkon na 1kWh 

stoupání závitu 

příkon stroje 

IT číslo dané operace 

využití výkovku 

průměrná aritmetická úchylka profilu 

titan karbo-nitrid 

nitrid titanu 

celkový čas výroby 

jednotkový strojní čas 

celkový jednotkový čas 

celkový zkrácený čas racionalizací 

ukazatel jakosti povrchu obráběné plochy 

ukazatel průměrné přesnosti 

vyměnitelná břitová destička 

řezná rychlost 

počet zubů – břitů nástroje 
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Příloha 2 - Nástroje 

Název: Označení: Průměr: Materiál: Firma: Značení: Cena: Ks: 

  Fréza (4VBD) T1 40 - HHW Widio 3289 1 

  Vrták (2VBD) T2 14 - HHW 11150 101-110 4976 1 

  Vrták T3 23 HSS HHW   987 1 

  Vrták (střed. chlazení) T4 5,5 HSS WNT WPC 5,55 R3D 67 10 

  Navrtávák T5 8 HSS HHW 10898 215 1 

  Vrták T6 5 HSS s povlak TiN GUHRING   110 10 

  Vrták T7 11 HSS CO5 HHW   337 1 

  Vrták T8 8 HSS PRAMET 305 DA 174 1 

  Závitník tlačný (tvářecí) T9 M6 HSS s povlak TiN HHW   458 1 

  Dráţkovací fréza T10 24 HSS-CO8 HHW KENDU 0201 80 1 113 1 

  Fréza stopková T11 16 HSS-E/TiAlN HHW 97016304 1530 1 

  Vrták s úkosem T12 4,5x3/60° HSS-CO8 ELAKOV 23     

  Dráţkovací fréza T13 4 HSS-CO8 HHW EST 107 66 149 1 

  Vrták T14 4 (délka 80) HSS-CO8 HHW   51 10 

  Tvar. Nůţ hrubovací T15 16 HSS ELAKOV EST 10747 6000 1 
    Tvar. Nůţ dokončovací T16 16 HSS ELAKOV EST 10748 6000 1 
    Tvar. Nůţ dokončovací T17 24,2 HSS ELAKOV EST 10746 6000 1 
    Fréza 45°(1VBD) T18   - HHW Widio 45° 5119 1 

  Závit fréza (1VBD) T19 M22x1,5 - Alba-precision 14l1,5ISO MT7 1350 1 

  Závit fréza (1VBD) T20 G3/4 - C.P.T. 14-14W MT7 1350 1 

  Odjehlovací vrták T21 8 HSS HHW   47 10 

  U Widia použity VBD APKT 1003 PGFR –ALU (1ks za 255kč) (TiAlN), U závitové frézy M22x1,5 VBD (1ks za 328Kč) (TiAlN) 
  U vrtáku pr.14 použity VBD SPMT 050203 – DS AH120 (1ks za 275kč) (materiál=TiAlN) 
  U Widio 45° použity VBD TCMT 110204 – 24 T9025 (1ks za 174Kč) (materíál = H 42/TiN) 

U závitové frézy G3/4" VBD MT14 14 BSPT - IC908 (1ks za 328Kč) (TiAlN) 
  



                             Příloha 3 – Výrobní postup   

Pracovní postup – rámcový 

Součást: 14.037.270 Číslo výkresu: 14.037.270 

Materiál: 

Mosaz 

Polotovar:  

Hmotnost: Hrubá 3,26 kg, čistá 2,05 kg VÝKOVEK 

89-1491 

Číslo 

operace 

Pracoviště, typ 

stroje 
Popis práce: Nástroje, pomůcky 

10/50 

CNC Fréza 

HERMLE – 

C20U 04125 

Upnout do speciálního 

drţáku;zarovnání 

čel;předvrtání děr 

pr.14;vrtání pr.23;vrtání 

pr.5,5(středové 

chlazení);navrtání 

pr.8;vrtání pr.5;vrtání 

pr.11;vrtání pr.8;frézování 

závitu M6;frézování 

pr.24;frézování 

pr.20,3;sráţení hran u 

M22x1,5;frézování 

pr.4;vrtání pr.4;hrubování 

tvaru pr.16/pr. pro 

M22x1,5; dokončení tvaru 

pr.16/pr. pro M22x1,5;  

dokončení tvaru pr.24,2/pr. 

pro G3/4"; sraţení 

2x45°;frézování závitu 

M22x1,5;frézování závitu 

G3/4". 

Fréza 40 (4VBD);Vrták 14 

(2VBD);Vrták 

23;Vrták(střed. chlazení) 

5,5;Navrtávák 8;Vrták 

5;Vrták 11;Vrták 8;Závitník  

tlačný(tvářecí) 

M6;Dráţkovací fréza 

24;Fréza stopková 16;Vrták 

s úkosem;Dráţkovací fréza 

4;Vrták 4;Tvar. Nůţ 

hrubovací 16;Tvar. Nůţ 

dokončovací 16;Tvar. Nůţ 

dokončovací 24,2;Fréza 

45°(1VBD);Závit fréza 

(1VBD) M22x1,5;Závit fréza 

(1VBD) G3/4" 

20/50 
Zámečnická 

dílna 

odjehlení,sraţení 1,3±0,05 a 

M6 s dořezáním závitu 

Odjehlovací vrták pr.8, 

sadové závitníky M6 

30/50 

Ultrazvuková 

čistící linka 

KRAINTEK 

W4/LT1 R6  

    

40/50 
OTK,Scanmax 

98063 

Zkontrolovat hotový kus, 

četnost 30 %.  

Posuvné měřítko Mitutoyo; 

Kuličkové sondy průměr 

2,3,5,8; Talířová sonda o 

průměru 15 a tloušťky 

1mm;Válečková sonda o 

průměru 3mm. Závitové 

kalibry M22x1,5 a G3/4”. 

50/50 Expedice 9913 - balení   

Datum: 22.05.2011 Vyhotovil: Lačňák Martin 

 

 



Příloha 4 

 
Výrobní návodka 

VUT – FSI UST 
Součást: Stroj: CNC Fréza Číslo pracoviště: 

04125 14.037.270 HERMLE C20U 

LBL 1,2,3,6,20 

 

Úsek: i 
vc n f ap l tAs Výrobní 

nástroj [m.min
-1

] [min
-1

] [mm] [mm] [mm] [min] 

Zarovnání čela 1 628,32 5000 0,20 1 35 1,50E-01 T1 

Předvrtání děr D14 2 109,96 2500 0,12 7 28,3 4,11E-01 T2 

Hrubování pr.20,3 3 90,48 1800 0,08 3 14 4,58E-01 T11 

Dokončení pr.20,3 4 90,48 1800 0,56 0,15 14 6,55E-02 T11 

Sraţení 5 42,41 3000 0,05 1,5 1,5 1,07E-01 T12 

Fréz. plochy pro 

vrtání pr.4 
6 37,70 3000 0,02 2 6 5,67E-01 T13 

Vratní pr.4 7 37,70 3000 0,03 2 38 1,80E+00 T14 

Dok. pr.16 

tvar.noţem 
8 100,53 2000 0,03 1 15,99 1,48E+00 T15 

Dok.přesného tvaru 9 100,53 2000 0,03 0,038 16,05 1,24E+00 T16 

Závit. fréza 

M22x1,5 
10 414,69 6000 0,10 0,217 99,98 6,83E-01 T19 

    ∑ 6,96E+00   

Datum: 18.05.2011 Navrhl: Martin Lačňák Schválil:  

Poznámky: Vzdálenost nájezdu je připočtená ke strojnímu času. 



Příloha 5 

 

Výrobní návodka 

VUT – FSI UST 
Součást: Stroj: CNC Fréza  Číslo pracoviště: 

04125 14.037.270 HERMLE – C20U 

LBL 8,9,13 

 

Úsek: i 
vc n f ap l tAs Výrobní 

nástroj [m.min
-1

] [min
-1

] [mm] [mm] [mm] [min] 

Předvrtání děr 1 109,96 2500 0,12 7 17,8 1,35E-01 T2 

Vrtání pr.5,5 2 51,84 3000 0,1 2,75 19,8 1,49E-01 T4 

Navrtání pr.8 3 75,40 3000 0,1 4 4 4,33E-02 T5 

Vrtání pr.11 4 103,67 3000 0,05 1,5 7,8 1,37E-01 T7 

Vrtání pr.8 5 77,91 3100 0,08 4 38 3,27E-01 T8 

Závit M6 6 18,85 1000 0,5 0,25 30 1,30E-01 T9 

Frézování pr.24 pro závit 7 188,50 2500 0,08 5 18,4 2,09E-01 T10 

Dokoncení tvar nozem 

pr.24,2 a pr.pro G3/4 
8 228,08 3000 0,05 0,1 18,5 2,80E-01 T17 

Sraţení hrany 9 150,80 6000 0,17 2 2 8,82E-03 T18 

Závit G3/4 10 471,24 6000 0,11 0,581 150,84 4,65E-01 T20 

    ∑ 1,88E+00   

Datum: 18.05.2011 Navrhl: Martin Lačňák Schválil:  

Poznámka: Závitník M6 jede do záběru i ze záběru stejnou rychlostí. 
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Výrobní návodka 

VUT – FSI UST 
Součást: Stroj: CNC Fréza   Číslo pracoviště: 

04125 14.037.270 HERMLE – C20U 

LBL 10,11,12 

 

Úsek: i 

vc n f ap l tAs 
Výrobní 

nástroj [m.min
-1

] 
[min

-

1
] 

[mm] [mm] [mm] [min] 

Zarovnání čela 1 628,32 5000 0,2 1 30 9,75E-02 T1 

Předvrtání děr 2 109,96 2500 0,12 7 50,5 5,30E-01 T2 

Vrtání pr.23 3 180,64 2500 0,16 4,5 51 4,01E-01 T3 

Vrtání pr.5 4 47,12 3000 0,1 2,5 8 1,05E-01 T6 

Hrubování 

pr.24 
5 188,50 2500 0,08 0,5 51 8,03E-01 T10 

Dokoncení tvar 

nozem pr.24,2 a 

pr.pro G3/4 

6 228,08 3000 0,05 0,1 51,05 1,07E+00 T17 

Frézování 

závitu G3/4 
7 471,24 6000 0,11 0,58 150,8 6,97E-01 T20 

    ∑ 3,70E+00   

Datum: 18.05.2011 Navrhl: Martin Lačňák Schválil:  
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