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ABSTRAKT 
 

Bakalářská práce se zabývá návrhem způsobu výroby tělesa zubového 
čerpadla strojním obráběním za použití progresivních nástrojů. Vzniklé opti-
mální řešení poslouží jako podklad při výrobě skutečné součásti. 
 
 
 
 
 
Klíčová slova 

Vrtání, frézování, upínací přípravek, strojní součást, obrábění.  
 
 
 
 
ABSTRACT  
 

Bachelor thesis deals with production of the gear pump body. Tendency 
of this thesis is to suggest a solution machine cutting of mentioned machine 
part using progressive cutting tools. Optimal variant will be used as the in-
struction for production of real part. 
 
 
 
 
 
Key words  

Drilling, milling, machine part holder, machine part, cutting operation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 
 
PLEVKA, Vojtěch. Název: Návrh technologie součásti "Těleso zubového čer-
padla". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 
2011. 43 s., 9 příloh. Vedoucí práce Ing. Milan Kalivoda.  



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 
 
 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh technologie 
součásti "Těleso zubového čerpadla" vypracoval samostatně s použitím 
odborné literatury a pramenů, uvedených na seznamu, který tvoří přílohu této 
práce. 
 
 
 
  
 
        
Datum: 11. 5. 2011    …………………………………. 

          Vojtěch Plevka 
  



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
 

Děkuji tímto Ing. Milanu Kalivodovi za cenné připomínky a rady při vy-
pracování bakalářské práce. 
 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   7 

 

OBSAH 
 
Abstrakt ............................................................................................................. 4 

Prohlášení ......................................................................................................... 5 

Poděkování ....................................................................................................... 6 

Obsah ............................................................................................................... 7 

Úvod ................................................................................................................. 9 

1 VYRÁBĚNÁ SOUČÁST .............................................................................. 10 

1.1 Technologičnost součásti ....................................................................... 10 

1.2 Materiál součásti ..................................................................................... 10 

1.3 Obrobitelnost součásti ............................................................................ 11 

1.4 Polotovar ................................................................................................ 11 

2 STROJOVÝ PARK ...................................................................................... 11 

2.1 Konvenční stroje ..................................................................................... 12 

2.2 CNC stroje .............................................................................................. 12 

2.3 Volba konvenčního stroje ....................................................................... 12 

2.4 Volba CNC stroje .................................................................................... 12 

3 VÝROBNÍ POSTUP .................................................................................... 14 

3.1 Bodový výrobní postup ........................................................................... 15 

3.2 Možnosti obrábění kapsy ........................................................................ 16 

3.2.1 Circular ramping ................................................................................. 16 

3.2.2 Circular milling .................................................................................... 17 

3.2.3 Plunge milling ..................................................................................... 18 

3.2.4 Výběr metody ..................................................................................... 19 

4 OBRÁBĚCÍ NÁSTROJE ............................................................................. 19 

4.1 Všeobecná pravidla pro výběr frézovacího nástroje ............................... 20 

4.2 Všeobecná pravidla pro výběr vrtacího nástroje ..................................... 21 

4.3 Všeobecná pravidla pro výběr břitových destiček ................................... 21 

4.4 Soupis nástrojů ....................................................................................... 22 

4.5 Frézování ............................................................................................... 22 

4.5.1 Čelní frézování ................................................................................... 22 

4.5.2 Frézování kapsy ................................................................................. 23 

4.5.3 Frézování bočních rádiusů ................................................................. 24 

4.5.4 Srážení hran 45° ................................................................................ 25 

4.6 Vrtání ...................................................................................................... 25 

4.6.1 Vrtání díry Ø11H13 ............................................................................ 25 

4.6.2 Vrtání díry Ø18H12 ............................................................................ 26 

4.7 Upnutí nástrojů do vřetene ..................................................................... 27 

5 PROVOZNÍ VÝPOČTY ............................................................................... 28 

5.1 Otáčky vřetene ....................................................................................... 28 

5.2 Posuv na zub .......................................................................................... 28 

5.3 Rychlost posuvu ..................................................................................... 29 

5.4 Spotřeba výkonu pro frézování ............................................................... 29 

5.1 Spotřeba výkonu pro vrtání .................................................................... 30 

6 TECHNICKO – EKONOMICKÉ POSOUZENÍ ............................................ 30 

6.1 Frézování ............................................................................................... 31 

6.1.1 Čelní frézování ................................................................................... 31 

6.1.2 Frézování kapsy ................................................................................. 32 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   8 

 

6.1.3 Frézování zaoblení ............................................................................. 32 

6.1.4 Sražení hran ....................................................................................... 33 

6.1.5 Celkový čas frézování ........................................................................ 33 

6.2 Vrtání ...................................................................................................... 33 

6.3 Celkový čas obrábění a výroby součásti ................................................ 34 

6.4 Kapacitní propočet .................................................................................. 35 

6.4.1 Vstupní hodnoty ................................................................................. 35 

6.4.2 Výpočet strojních pracovišť ................................................................ 36 

6.4.3 Výpočet zaměstnanců výroby ............................................................ 37 

6.4.4 Výpočet ploch ..................................................................................... 38 

7 SOUHRN .................................................................................................... 39 

Závěr ............................................................................................................... 40 

Seznam použitých zdrojů ................................................................................ 41 

Seznam použitých zkratek a symbolů ............................................................. 42 

Seznam příloh ................................................................................................. 43 

 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   9 

 

ÚVOD 
Strojírenství je jedním z nejdůležitějších odvětví na poli lidského působení. 

V současné době velmi rychlého vývoje ve všech oblastech bádání hraje velmi 
důležitou roli, i když je někdy neprávem opomíjeno. Aby mohl být ve strojíren-
ství výrobek zdárně dotažen do výsledného konce, je nutná aspoň základní 
znalost strojírenské technologie. Protože pro dodržení požadované kvality vý-
robku je nutno použít vhodného strojního a nástrojového vybavení spolu 
s vhodným stanovením výrobního postupu. Důležitou roli při tomto rozhodování 
hraje ekonomické hledisko, velikost plánované výrobní dávky a vize možné 
změny budoucí produkce. 

Tato práce se zabývá strojním třískovým obráběním součásti tělesa zu-
bového čerpadla (obr. 1) inspirovaného reálnou předlohou zubového čerpadla 
společnosti Viking Pump Ltd.. Hlavním cílem práce je navržení optimálního 
způsobu sériové výroby součásti za pomoci moderních strojů a nástrojů     
(obr. 2), tak aby byla z ekonomického hlediska co nejpřijatelnější, nebyla sní-
žena požadovaná kvalita či přesnost výrobku a výrobní stroje, nástroje mohly 
být použity pro možnou výhledovou změnu výrobního programu podniku.   

  
Obr. 1 Vyráběná součást v prostředí Inventor.    

 

 

Obr. 2 Vyráběná součást v prostředí PowerMill.    
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1  VYRÁBĚNÁ SOUČÁST 
Vyráběnou součástí je v řešeném případě těleso zubového čerpadla in-

spirované tělesem z čerpadla SERIES CP20 Pump od společnosti Viking 
Pump Ltd. (obr. 1.1). Toto čerpadlo je svou konstrukcí určeno jako dávkovací 
čerpadlo s využitím ve farmaceutickém, chemickém, nebo potravinářském 
průmyslu.  

 
Obr. 1.1 Dávkovací čerpadlo SERIES CP20 Pump a možnosti jeho připojení. [8] 

1.1 Technologičnost součásti 

Při výrobě součásti budou obráběny dvě čelní rovinné plochy, dva větší 
rádiusy o poloměru R136, jedna tvarová kapsa obráběná skrz hloubku sou-
části, čtyři díry o průměru Ø11H13 obráběné skrz hloubku součásti a dvě díry 
o průměru Ø18H12 skrz boky součásti. 

Zvýšené požadavky na jakost obrobené plochy mají čelní rovinné plochy 
a plocha po obvodu tvarové kapsy. Je tedy zapotřebí zvolit u těchto ploch ta-
kového výrobního postupu a použít takové nástroje, aby byla tato jakost dodr-
žena. 

Tab.1.1  Soupis obráběných ploch. 
Plocha: Přesnost/Jakost plochy/Tolerance: 

Čelní plocha Ra 1,6 
Kapsa Ra 0,8 
Úkosy 0,5x45°±0,2 
Díra 1 (4x)  Ø11H13 
Díra 2 (2x) Ø18H12 
Rádiusy R136±0,5 
Zbylé plochy Ra 3,2 

1.2 Materiál součásti 

Z důvodu možného použití zubového čerpadla pro dávkování agresivních 
materiálů a požadavku na možnost bezproblémové sanitace v  průmyslových 
odvětvích budoucího použití je nutná volba takového materiálu, který těmto 
nárokům bude vyhovovat v dlouhodobém horizontu.  



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   11 

 

Materiály jako litina, hliník nebo běžná konstrukční ocel nemohou být po-
užity z důvodu nemožnosti jejich sanitace či malé trvanlivosti. Proto bylo roz-
hodnuto použít pro součást jednu z korozivzdorných ocelí.  

Po srovnání možnosti použití a nabídky jednotlivých běžně dostupných 
druhů korozivzdorných ocelí v rámci trhu, bude pro součást použita austenitic-
ká korozivzdorná ocel ČSN 17 240 (Obr. 1.2), určená pro součásti a zařízení 
používané v potravinářském, chemickém, nebo farmaceutickém průmyslu.         

Tab. 1.2 Chemické složení oceli ČSN 17 240 (hm. %). [5]  
C Mn Si Cr Ni P S 

max. 0,07 max. 2,0 max. 1,0 17,0-20,0 9,0-11,5 max. 0,045 max. 0,030 
 

 
Obr. 1.2 Struktura austenitické oceli [5]. 

 
  Tab. 1.3 Značení oceli ČSN 17 240. [5]  

ČSN (staré) ČSN (nové) DIN ISO 
17 240 10088-1 1.4301 1.4301 X5CrNi18-10 

 
1.3 Obrobitelnost součásti 

Součást bude zhotovena z korozivzdorné oceli ČSN 17 240 (DIN 
1.4301). Tento aspekt musel být brán v úvahu při volbě nástrojů pro obrábění. 
Korozivzdorné oceli jsou zařazeny do materiálů obráběných slinutými karbidy 
skupiny M, podle členění ČSN ISO 516 (22 0801).      

1.4 Polotovar 
Z hlediska usnadnění, zlevnění a zrychlení výroby bude použit zúhlovaný 

polotovar tvaru kvádru, z oceli ČSN 17 240 (DIN 1.4301), o rozměrech        
140 x 88 x 36. Dodavatelem tohoto polotovaru bude tuzemská společnost 
specializovaná na hutní materiály z korozivzdorné oceli.      

  
2  STROJOVÝ PARK 

Pro určení výrobního postupu je nutno stanovit strojový park, na kterém 
bude probíhat výroba součásti. Při výběru je možno uvažovat buď klasické 
konvenční stroje, nebo stroje typu CNC.  
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2.1 Konvenční stroje 
Uvažovanou výrobu na konvenčních strojích je možno, kvůli složitosti 

obvodového tvaru kapsy, provádět pouze za použití speciálního jednoúčelo-
vého strojového parku. 

Tab. 2.1 Obecné hodnocení konvenčního jednoúčelového stroje. 
KLADY + ZÁPORY – 

Obsluha s nižší kvalifikací pro      
seřízené stroje     Větší potřeba plochy na obrobně 

Možnost velkosériové výroby Malá flexibilita stroje ke změně produkce 
–    Vysoká pořizovací cena všech strojů 

– Potřeba více lidí k celkové obsluze strojů 

– Dlouhé vedlejší časy 

– Velká spotřeba energie 

2.2 CNC stroje         
Při použití CNC stroje je k celému procesu obrábění potřeba pouze jed-

noho typu stroje, který je velmi flexibilní při budoucí změně produkce. 

Tab. 2.2 Obecné hodnocení CNC stroje. 
KLADY + ZÁPORY – 

Velká flexibilita ke změně produkce. 
Vyšší kvalifikace k obsluze stroje, nutnost vytvořit 

obráběcí program pro konkrétní součást. 
Možnost kontrolního měření rozměrů 

přímo na stroji. – 

Malá potřeba místa na obrobně – 
Při použití vhodných upínacích     

přípravků se manipulace s obrobkem 
snižuje na minimum.   

– 

Není zapotřebí strojní vrtačky.  – 
Potřeba méně techniků k obsluze 

stroje. – 

Menší spotřeba energie. – 

2.3 Volba konvenčního stroje 
Z důvodu těžkopádnosti výroby na konvenčních strojích a jejich složité 

adaptaci na změnu výrobního programu je jejich využití rentabilní pouze ve 
vysoce specializovaných podnicích, ve kterých se tento typ zařízení nachází 
z předešlé výroby.  

Jelikož se výše uvedený strojový park ve firmě s připravovanou produkcí 
řešené součásti nenachází, byl upřednostněn výběr CNC stroje. Další kapitoly 
jsou tedy zpracovány již jen pro CNC stroj.    

2.4 Volba CNC stroje 
Po zvážení a zhodnocení všech kladů a záporů obou typů strojového 

parku, bude uvažovaná výroba prováděna na CNC strojích. Je tedy nutná vol-
ba konkrétního typu CNC stroje, s přihlédnutím k možnostem budoucí změny 
produkce. Vzhledem k plánovaným obráběcím operacím se bude jednat         
o CNC frézku. 
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Tab. 2.3 Výrobci CNC 

VÝROBC

TOS Olomouc spol. s.r.o.

TOSHIBA MACHINE G.m.b.H.

YAMAZAKI MAZAK
zastoupení spole

Při první úvaze
NUMCO, avšak při 
obrábění součásti bylo zjišt
v produktivitě výroby

Byla tedy zvolena frézka  
Tento stroj je vybaven dv
s výhodou využít př
strojní parametry jsou 

Výrobky jiných spole
podniku z ekonomického hlediska
a doplňkového sortimentu. 

 

Obr. 2.1 CNC frézka 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ýrobci CNC frézek/obráběcích center pro řešenou pot

VÝROBCI CNC FRÉZEK/OBRÁBĚCÍCH CENTER

NUMCO, Olomouc – Hodolany 

 

Olomouc spol. s.r.o., Olomouc – Hodolany

 
TAJMAC-ZPS, Zlín - Malenovice 

 

TOSHIBA MACHINE G.m.b.H., Ismaning – Německá spolková 
republika 

 

YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE s.r.o. (pro Českou republiku 
zastoupení společností MISAN s.r.o.), Lysá nad Labem

 

ze byla zvolena frézka K3A plus (obr. 2.1)
, avšak při předběžném výpočtu provozních hodnot pot

ásti bylo zjištěno, že tento stroj by byl limitujícím faktorem 
výroby.  

yla tedy zvolena frézka  FNG 50 CNC A od společnosti TOS Olomouc
troj je vybaven dvěma vřeteny (podélným a příč

výhodou využít při vrtání otvorů na součásti v podélném sm
trojní parametry jsou zcela vyhovující pro plánovanou výrobu

jiných společností byly vyloučeny na základě
ekonomického hlediska, nebo z hlediska nabízené základní výbavy 

kového sortimentu.  

 
Obr. 2.1 CNC frézka KX3A společnosti NUMCO.

 List   13 

ešenou potřebu výroby. 

CÍCH CENTER 

Hodolany 

mecká spolková  

Českou republiku 
Lysá nad Labem 

2.1) od společnosti 
hodnot potřebných pro 

limitujícím faktorem 

čnosti TOS Olomouc. 
eteny (podélným a příčným), čehož lze 

podélném směru. Všechny 
vyhovující pro plánovanou výrobu. 

eny na základě interních směrnic 
nabízené základní výbavy 

. [9] 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   14 

 

             Tab. 2.4 Základní parametry stroje. 
Kužel vřetene MK3 
Rozměry pracovního stolu 550 x 160 mm 
Otáčky 100 – 5 000 /min 
Rozsah posuvu osa-x 300 mm 
                            osa-y 170 mm 
                            osa-z 290 mm 
Rozměry (š x v x h)  1 280 x 1 000 x 2 000 mm 

 

 
Obr. 2.2 CNC frézka FNG 50 CNC A. [6] 

             
    Tab. 2.5 Základní parametry stroje. 

Kužel vřetene ISO 40 
Rozměry pracovního stolu 900 x 500 mm 
Otáčky 50 – 4 000 /min 
Rozsah posuvu osa-x 700 mm 
                            osa-y 500 mm 
                            osa-z 500 mm 
Rozměry (š x d) 3 723 x 2 845 mm 

Další informace o zvoleném CNC stroji jsou obsaženy v příloze 4. 

  
3  VÝROBNÍ POSTUP 

Pro výběr nástrojového vybavení stroje je nutno stanovit jakým způso-
bem bude součást obráběna.  
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3.1 Bodový výrobní postup 
Pro řešenou součást byl stanoven vlastní výrobní postup, zde je uvedena 

jeho zkrácená bodová verze. Nezkrácená verze je uvedena v příloze 2. 

Tab. 3.1 bodový výrobní postup. 

Číslo op. 
pořadové: 

Název, označení stroje, 
zařízení, pracoviště: 

Dílna: Popis práce:  
Orientační: Třídící číslo: 

00/01 CNC FRÉZKA Obrobna UPNOUT OBROBEK V UPÍNACÍM PŘÍPRAVKU. 

  FNG 50 CNC A  FRÉZOVAT ČELNÍ PLOCHU NA HLOUBKU  

  45376    POLOTOVARU 35 A JAKOST OBROBENÉ PLOCHY Ra 1,6. 

00/02 CNC FRÉZKA Obrobna PŘEPNOUT OBROBEK V PŘÍPRAVKU OTOČENÍM O 180°. 

  FNG 50 CNC A   FRÉZOVAT ČELNÍ PLOCHU NA HLOUBKU POLOTOVARU  

  45376  34 ±0,3 A JAKOST OBROBENÉ PLOCHY Ra 1,6. 

00/03 CNC FRÉZKA Obrobna VRTAT DÍRU Ø11H13 4x SKRZ OBROBEK. 
  FNG 50 CNC A    

   45376         

00/04 CNC FRÉZKA Obrobna FRÉZOVAT KAPSU DLE SCHÉMATU SKRZ OBROBEK  

  FNG 50 CNC A  S JAKOSTÍ OBROBENÉ PLOCHY Ra 0,8. 

   45376         

00/05 CNC FRÉZKA Obrobna SRAZIT HRANU U KAPSY 0,5x45°±0,2. 

  FNG 50 CNC A        

  45376        

00/06 CNC FRÉZKA Obrobna PŘEPNOUT OBROBEK V PŘÍPRAVKU OTOČENÍM O 180° 

  FNG 50 CNC A  SRAZIT HRANU U KAPSY 0,5x45°±0,2. 

   45376         

00/07 CNC FRÉZKA Obrobna ZKONTROLOVAT ROZMĚRY OBROBKU DOTYKOVOU 

  FNG 50 CNC A   SONDOU. 

   45376     

00/08 CNC FRÉZKA Obrobna VÝMĚNIT UPÍNACÍ PŘÍPRAVEK 1 ZA PŔÍPRAVEK 2. 

  FNG 50 CNC A  UPNUT OBROBKEK V UPÍNACÍM PŘÍPRAVKU. 

   45376  FRÉZOVAT 2x RÁDIUS 136±0,5 DLE SCHÉMATU PO 

    OBOU STRANÁCH OBROBKU. 

00/09 CNC FRÉZKA Obrobna SRAZIT HRANU PO OBVODU OBROBKU A PO OBVODU 

  FNG 50 CNC A  DĚR 0,5x45°±0,2. 

   45376         

00/10 CNC FRÉZKA Obrobna PŘEPNOUT OBROBEK V PŘÍPRAVKU OTOČENÍM O 180°.  

  FNG 50 CNC A  SRAZIT HRANU PO OBVODU OBROBKU A PO OBVODU 

   45376  DĚR 0,5x45°±0,2. 

00/11 CNC FRÉZKA Obrobna NATOČIT OBROBEK O +90°.  

  FNG 50 CNC A  VRTAT DÍRU Ø18H12 SKRZ STĚNU OBROBKU. 

  45376  SRAZIT HRANU U DÍRY 0,5x45°±0,2.   
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00/12 CNC FRÉZKA Obrobna NATOČIT OBROBEK O -180°.  

  FNG 50 CNC A  VRTAT DÍRU Ø18H12 SKRZ STĚNU OBROBKU. 

   45376  SRAZIT HRANU U DÍRY 0,5x45°±0,2.   

    

00/13 CNC FRÉZKA Obrobna VRÁTIT OBROBEK DO VÝCHOZÍ POLOHY +90°. 

  FNG 50 CNC A     

   45376         

00/14 CNC FRÉZKA Obrobna ZKONTROLOVAT KONEČNÉ ROZMĚRY OBROBKU  

  FNG 50 CNC A   DOTYKOVOU SONDOU. 

  45376      

00/15 PRAČKA Obrobna OČISTIT, ODMASTIT SOUČÁST.  

 5634   

00/16 RUČNĚ Sklad SOUČÁST KONZERVOVAT, BALIT A USKLADNIT. 

 09913  (OPERACE PLATÍ POUZE PRO ND A KOOPERACI)  

 

3.2 Možnosti obrábění kapsy 
Obrábění kapsy není ve výrobním postupu blíže specifikováno z důvodu 

většího množství možností jejího obrábění. Zde jsou uvedeny tři základní, 
v dnešní době běžně používané postupy (obr. 3.1).  

1. Obrábění kapsy metodou Circular ramping. 

2. Obrábění kapsy metodou Circular milling. 

3. Obrábění kapsy metodou Plunge millig.  

 
Obr. 3.1 Základní možnosti obrábění kapes a dutin. [1]   

3.2.1 Circular ramping 

Jedná se o způsob frézování, při kterém koná nástroj na obráběné ploše 
krouživý pohyb a zároveň dochází k jeho postupnému zahlubování do součás-
ti (obr. 3.2). Tohoto způsobu je využíváno při obrábění kapes a dutin  
(obr. 3.3). [1] 
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Obr. 3.2 Metoda Circular ramping s drahou nástroje CCW. [1]   

 

 
Obr. 3.3 Obrábění kapsy do plného materiálu a rozšiřování otvoru za pomoci metody 

Circular ramping. [1] 
 

3.2.2 Circular milling 

Jde o způsob frézování, při kterém je nejprve do místa budoucí kapsy na 
součásti navrtán otvor ideálně o větším průměru, než je průměr nástroje. Poté 
je průběh obrábění takřka shodný s metodou Circular ramping (obr. 3.4). Pou-
žití tohoto způsobu je stejné jako v případě Circular rampingu (obr. 3.5). [1] 
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Obr. 3.4 Metoda Circular milling. [1] 

 

 
Obr. 3.5 Obrábění metodou Circular milling. [1] 

3.2.3 Plunge milling 

Tento způsob frézování se velmi podobá vrtání, dochází při něm k po-
stupnému odvrtávání materiálu pomocí frézy. Je při něm využit konec frézy 
namísto její periférie, díky čemuž řezné síly působí na nástroj, potažmo stroj 
převážně axiálně (obr. 3.6). Jedná se tedy o alternativní metodu ke dvěma 
předchozím, která se používá z důvodu zamezení vibrací. Využití metody je 
univerzální (obr. 3.7). [1] 

 

 

Obr. 3.6 Metoda Plunge milling. [1] 
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Obr. 3.7 Obrábění metodou Plunge milling. [1] 

3.2.4 Výběr metody 

Tab. 3.2 Srovnání obráběcích strategií. 

MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ 
CIRCULAR MILLING PLUNGE MILLING CIRCULAR RAMPING 
VÝHODY NEVÝHODY VÝHODY NEVÝHODY VÝHODY NEVÝHODY 

Vysoký úběr 
materiálu. 

Potřeba    
stabilního 

stroje. 

Řešení při     
obrábění 

s dlouhým     
vyložením     
nástroje. 

Malý úběr 
materiálu. 

Úspora    
nástrojů        

(není potřeba   
vrtáku). 

Malá produkti-
vita u větších 
kapes a dutin. 

Použitelné pro         
obrábění tita-
nových rámo-
vých součástí. 

Potřeba   
pozorného 

programování. 

Jednoduché 
naprogramování, 

které je          
použitelné také  

u starších strojů. 

– 

Univerzálnost 
použití     
metody 

– 

– – – – 
Není potřeba 
řezných   
kapalin. 

– 

– – – – 

Použitelné 
pro všechny 

typy a      
konfigurace 

strojů. 

– 

Po srovnání jednotlivých možností obrábění byla zvolena možnost 
s použitím metody Circular ramping, která plně vyhovuje potřebám řešené 
výroby na novém CNC stroji FNG 50 CNC A z hlediska produktivity a úspory 
obráběcích nástrojů.      

 
4  OBRÁBĚCÍ NÁSTROJE 

Na základě výrobního postupu je potřeba pro obrábění součásti zvolit 
vhodné obráběcí nástroje. Bylo rozhodnuto použít moderní nástroje 
s vyměnitelnými břitovými destičkami (dále jen VBD). Výrobou těchto nástrojů 
se zabývá mnoho firem. Výsledně byla vybrána firma SANDVIK z hlediska ob-
sáhlosti své nabídky nástrojů, technické pomoci, také díky velkým zkušenos-
tem s výrobou moderních obráběcích nástrojů na celosvětové úrovni. 



 

FSI VUT 

 

                Tab. 

SUMITOMO ELECTRIC CARBIDE, INC., 

MITSUBISHI

4.1 Všeobecná pravidla pro výb
Je nutno nejprve 

dovaného materiálu. V katalogu 
nástroje pro VBD s 

 

Obr. 4.1 Označení 

Dále je u každého nástroje 
(obr. 4.2) a jejich rozmíst
nerovnoměrně. 

 

Obr. 4.2 Druhy a 

• L ─ velká rozte
• M ─ malá rozte
• H ─ zvlášt

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Tab. 4.1 Výrobci nástrojů s VBD, uvedeno zastoupení 

Výrobci nástrojů 
KARNED TOOLS s.r.o., Děčín 1 

 
PRAMET TOOLS s.r.o., Šumperk 

 
SUMITOMO ELECTRIC CARBIDE, INC., New 

Berlin, Alabama, USA 

  
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION, 

Furumagi, Japan 

 
ISCAR ČR s.r.o., Plzeň 

 
SANDVIK CZ s.r.o., Praha 4   

 

Všeobecná pravidla pro výběr frézovacího nástroje
Je nutno nejprve zkontrolovat, jestli je nástroj vhodný pro obráb

dovaného materiálu. V katalogu firmy SANDVIK je uváděna
 požadovanou obráběcí skupinou karbidů

 
čení vhodnosti použití nástroje pro VBD s požadovanou obráb

skupinou karbidů. [7] 

u každého nástroje možnost výběru velikosti 
br. 4.2) a jejich rozmístění, zuby mohou být rozmístěny rovnom

Obr. 4.2 Druhy a značení roztečí zubů u fréz. [

─ velká rozteč zubů (nestabilní prostředí) 
─ malá rozteč zubů (všeobecné použití) 
─ zvláště malá rozteč zubů (stabilní prostředí)
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uvedeno zastoupení firem. 

 

New 

MATERIALS CORPORATION, 

nástroje 
jestli je nástroj vhodný pro obrábění poža-

ěna vhodnost použití 
ou karbidů (obr. 4.1). 

požadovanou obráběcí 

velikosti rozteče zubů       
ěny rovnoměrně nebo 

 
[7]  

 (stabilní prostředí) 
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4.2 Všeobecná pravidla pro výběr vrtacího nástroje 
Vrtáky s VBD destičkami jsou vyráběny od průměru vrtáku 12 a jsou 

osazeny dvěma druhy VBD pro střed a okraj vrtáku. Do průměru 12 je potřeba 
zvolit buď povlakovaný, nebo nepovlakovaný monolitní vrták.  

Způsob určení vhodnosti nástrojů pro použití VBD s požadovanou obrá-
běcí skupinou karbidů je shodný se zařazením frézovacích nástrojů.   

4.3 Všeobecná pravidla pro výběr břitových destiček 
Je potřeba brát v úvahu velikost destičky pro vybraný nástroj určenou vý-

robcem. Skupinu karbidů která se používá pro obrábění daného materiálu      
a náročnost obrábění. 

     Tab. 4.2 Nejpoužívanější skupiny slinutých karbidů a jejich užití. [7]  

P Ocel, ocelolitina, tvárná litina s dlouhou třískou. 

M 
Austenitická, feritická, martenzitická korozivzdorná 
ocel, litá ocel, manganová ocel, legovaná litina, tem-
perovaná litina, automatová ocel.  

K Litina, tvrzená litina, temperovaná litina s krátkou třís-
kou.  

     Tab. 4.3 Ostatní skupiny slinutých karbidů a jejich užití. [7] 

N Neželezné kovy, kompozity, plasty, dřevo. 

S Tepelně odolné slitiny a superslitiny. 

H Zušlechtěné ocelové materiály (kalená ocel).  

       Tab. 4.4 Řezné materiály a jejich označení. [7] 

HW Slinutý karbid obsahující zejména karbid wolframu (WC), 
bez povlaku. 

HT 
Slinutý karbid, nazývaný též cermet, obsahující zejména 
karbidy titanu (TiC), nebo nitridy titanu (TiN), nebo obojí, 
bez povlaku.   

HC Slinuté karbidy s povlakem. 
CA Oxidová keramika obsahující hlavně oxid hlinitý (Al2O3). 

CM Směsná keramika na bázi oxidu hlinitého (Al2O3) obsahu-
jící i jiné složky než oxidy. 

CN Nitridovaná keramika obsahující zejména nitrid křemíku 
(Si3N4). 

CC Keramika s povlakem. 
DP Polykrystalický diamant. 
BN Polykrystalický kubický nitrid bóru.  

 

 
Obr. 4.3 Geometrie břitových destiček podle náročnosti obrábění (zleva pro lehké, 

střední a těžké obrábění). [7]  
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4.4 Soupis nástrojů 
V soupisu nástrojů jsou uvedeny všechny nástroje potřebné pro obrobení 

součásti. 

   Tab. 4.5 Soupis nástrojů. 

FRÉZOVÁNÍ 

Čelní fréza CoroMill® 245 – Ø63 

Čelní stopková fréza CoroMill® 390 – Ø40 

Čelní stopková fréza CoroMill® 390 – Ø20 

Stopková fréza CoroMill® Plura – Ø6 

VRTÁNÍ Vrták CoroDrill® Delta-C – Ø11 

Vrták CoroDrill® 880 – Ø18 

4.5 Frézování 
Nástroje pro frézování musí být vybrány tak, aby byly schopny obrábění 

následujících ploch. 

1. Čelní plocha, 

2. Kapsa, 

3. Vnější zaoblení, 

4. Sražení hran pod úhlem 45°. 

4.5.1 Čelní frézování 

Je potřeba obrobit plochu na co možná nejmenší počet drah. Teoretický 
poměr průměr/šířka frézy je doporučován 4/3. Úhel nastavení 45°, kdy jsou 
radiální i axiální složka řezné síly přibližně stejné velikosti. Jemná rozteč zubu, 
vhodná pro obecné frézování.    

Byla tedy zvolena čelní fréza CoroMill® 245 o průměru 63 mm, upnutá 
pomocí upínacího trnu s jemnou roztečí zubů (obr. 4.4). 

 
Obr. 4.4 Fréza CoroMill® 245. [7] 
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Tab. 4.6 Parametry frézy CoroMill® 245. 

PARAMETRY FRÉZY 
ap max 6 mm 
nmax 14 400 min-1 

Zn  5 
hmotnost 0,6 kg 
Objednací kód R245-063Q22-12L 

Pro frézu byly dále vybrány VBD dle doporučení výrobce nástroje pro ob-
rábění korozivzdorných ocelí (obr. 4.5).  

 
          Tab. 4.7 Parametry VBD pro frézu CoroMill® 245. 

PARAMETRY VBD 
Skupina karbidů M 
Velikost 12 mm 
Počet pro frézu 5 
Objednací kód R245-12 T3 K-MM 

 

 
Obr. 4.5 Tvar destičky. [7] 

4.5.2 Frézování kapsy 

Je potřeba zvolit nástroj, který je schopen postupného zahlubování, tzn. 
je schopen obrábět materiál svým obvodem i čelem. Úhel nastavení 90°, který 
umožňuje obrábění do pravého úhlu. Velmi jemná rozteč zubů a jejich nerov-
noměrné rozložení pro dosažení co nejvyšší produktivity obrábění a zamezení 
vibracím. Průměr nástroje musí být zvolen tak, aby s ním bylo možno obrobit 
křivku tvořící obrys kapsy.    

Byla zvolena stopková čelní fréza CoroMill® 390 o průměru 40 mm, 
upnutá pomocí upínání Weldon s velmi jemnou roztečí zubů (obr. 4.6).  

 

 
Obr. 4.6 Fréza CoroMill® 390. [7] 
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           Tab. 4.8 Parametry frézy CoroMill® 390. 

PARAMETRY FRÉZY 
ap max 10 mm 
nmax 27 000 min-1 

Zn  6 
hmotnost 0,8 kg 
Objednací kód R390-040B32-11L 

      Pro frézu byly dále vybrány VBD dle doporučení výrobce nástroje pro 
obrábění korozivzdorných ocelí (obr. 4.7).  

 
              Tab. 4.9 Parametry VBD pro frézu CoroMill® 390. 

PARAMETRY VBD 
Skupina karbidů M 
Velikost 11 mm 
Počet pro frézu 6 
Objednací kód R390-11 T3 08M-MM 

 

 
Obr. 4.7 Tvar destičky. [7] 

4.5.3 Frézování bočních rádiusů 

Stejně jako v předchozím případě je potřeba nástroj s úhlem nastavení 
90° pro možnost obrábění do pravého úhlu a dále jemná rozteč zubů pro 
obecné frézování. 

Byla vybrána čelní stopková fréza CoroMill® 390 o průměru 20 mm, 
upnutá pomocí upínání Weldon s jemnou roztečí zubů. 

           Tab. 4.10 Parametry frézy CoroMill® 390. 

PARAMETRY FRÉZY 
ap max 10 mm 
nmax 34 600 min-1 

Zn  3 
hmotnost 0,3 kg 
Objednací kód R390-030B20-11L 

Pro frézu byly dále vybrány VBD dle doporučení výrobce nástroje pro ob-
rábění korozivzdorných ocelí.  

            Tab. 4.11 Parametry VBD pro frézu CoroMill® 390. 

PARAMETRY VBD 
Skupina karbidů M 
Velikost 11 mm 
Počet pro frézu 3 
Objednací kód R390-11 T3 08M-MM 
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4.5.4 Srážení hran 45° 

Je potřeba nástroj, který je schopen srážet hrany pod úhlem 45° na koro-
zivzdorném materiálu. 

Byla vybrána stopková fréza na srážení hran CoroMill® Plura o průměru 
6 mm a úhlu kkkkr 45° (obr. 4.8). 

 

   
Obr. 4.7 Fréza CoroMill® Plura. [7] 

           Tab. 4.12 Parametry frézy CoroMill® Plura 390. 

PARAMETRY FRÉZY 
ap max 2,5 mm 
Zn  4 
Objednací kód R215.84-01000-AC25G 

4.6 Vrtání 
Na součásti budou vrtány díry o dvou různých velikostech, je tedy nutno 

stanovit dvojici vrtáků, kterými budou díry vrtány. 

1. Díra Ø11H13 

2. Díra Ø18H12 

4.6.1 Vrtání díry Ø11H13 

Je třeba zvolit vrták, který bude vyhovovat podmínkám při vrtání děr do 
korozivzdorné oceli a bude mít vysokou životnost. 

Pro vrtání díry Ø11H13 byl zvolen monolitní povlakovaný vrták Coro-
Drill® Delta-C o průměru Ø11 (obr. 4.8). 

 

  
Obr. 4.8 Vrták CoroDrill® Delta-C. [7] 

              Tab. 4.13 Parametry vrtáku CoroDrill® delta-C. 

PARAMETRY VRTÁKU 
Chlazení Vnější 
Povlak TiN/TiAlN 
Objednací kód R840-1100-50-A0A 
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4.6.2 Vrtání díry Ø18H12 

Stejně jako v předchozím případě je potřeba zvolit vrták vhodný k vrtání 
korozivzdorné oceli. Ovšem nyní je možnost výběru mezi vrtáky s VBD a mo-
nolitními vrtáky, vrtáky s VBD jsou vyráběny od Ø12. 

Pro vrtání díry Ø18H12 byl zvolen vrták s VBD CoroDrill® 880 o průmě-
ru Ø18 (obr. 4.9). 

 

 
Obr. 4.9 Vrták CoroDrill® 880. [7] 

            Tab. 4.14 Parametry vrtáku CoroDrill® 880. 

PARAMETRY VRTÁKU 
Chlazení Vnější 
Počet VBD 2 
Objednací kód 880-D1800L25-02 

 
Byly vybrány VBD dle specifikace a doporučení výrobce (obr. 4.10). 
 

            Tab. 4.15 Parametry destiček pro vrták CoroDrill® 880. 

PARAMETRY VBD 
Skupina karbidů M 
Velikost vnější destičky. 6 mm 
Velikost vnější destičky. 5,7 mm 
Objednací kód vnější 
destičky. 

880-03 03 W06H-P-LM 

Objednací kód vnitřní 
destičky. 

880-03 03 05H-C-LM 

 

 
Obr. 4.10 VBD pro vrták CoroDrill® 880 (zleva vnitřní a vnější). [7] 
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4.7 Upnutí nástrojů do vřetene 
Nástroje budou upnuty do vřetene stroje za pomoci vhodných upínacích 

nástrojů z nabídky firmy SANDVIK (obr. 4.11). Celkem se bude jednat o pět 
typů adaptérů pro nástroje v kombinaci se základním držákem.  

 

 

Obr. 4.11 Upínací systémy Coromant Capto®. [2] 

Tab. 4.16 Použité upínací nástroje. 

FRÉZOVÁNÍ 

NÁSTROJ ADAPTÉR 

Čelní fréza CoroMill® Adaptér pro čelní frézy Coromant Capto® 

Čelní stopková fréza CoroMill® 390 Adaptér pro stopky Weldon Coromant 
Capto® 

Čelní stopková fréza CoroMill® 390 Adaptér pro stopky Weldon Coromant 
Capto® 

Stopková fréza CoroMill® Plura Kleštinové sklíčidlo Coromant Capto® 
 ZÁKLADNÍ DRŽÁK 

ISO 7388/1 (DIN 6971-A) 

VRTÁNÍ 

NÁSTROJ ADAPTÉR 

 Vrták CoroDrill® Delta-C Vrtákové sklíčidlo Coromant Capto® 

Vrták CoroDrill® 880 Adaptér pro vrtáky Coromant Capto® 
 ZÁKLADNÍ DRŽÁK 

ISO 7388/1 (DIN 6971-A) 
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5  PROVOZNÍ VÝPOČTY 
Je třeba vypočítat potřebné otáčky vřetene, potřebné posuvy a potřebný 

výkon pro obrábění. Tyto hodnoty musí být porovnány s maximálními provoz-
ními hodnotami stroje z důvodu ověření jeho vhodnosti pro výrobu. 

5.1 Otáčky vřetene  

Otáčky vřetene [1]: 

� =
�� ∙ 1 000

	 ∙ 

 ������ (5.1) 

D … průměr frézy [mm], 
vc … řezná rychlost [m min-1]. 
 
Vzorový výpočet: 

Zadané hodnoty:  
D = 63 mm, vc = 225 m min-1. 

� =
225 ∙ 1 000

	 ∙ 63
= 1 136,18 ���� ≅ 1 130 ����  

Tab. 5.1 Otáčky vřetene u jednotlivých nástrojů.  

NÁSTROJ OTÁČKY VŘETENE [min-1] 

Čelní fréza CoroMill® - Ø63 1 130 
Čelní stopková fréza CoroMill® 390 - Ø40 1 980 
Čelní stopková fréza CoroMill® 390 - Ø20 3 180 
Stopková fréza CoroMill® Plura - Ø6 3 970 
Vrták CoroDrill® Delta-C - Ø11 1 440 
Vrták CoroDrill® 880 - Ø18 1 760 

5.2 Posuv na zub 

Posuv na zub [1]: 

�� =
ℎ���

��� 
 ���� (5.2) 

hmax … maximální tloušťka třísky [mm], 
kr … úhel nastavení hlavního břitu [°].  

Vzorový výpočet: 

Zadané hodnoty: 
 hmax = 0,1 mm, kr = 45°. 

�� =
0,1

sin 45° = 0,14 ��  
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  Tab. 5.2 Posuvy na zub pro jednotlivé nástroje.  

NÁSTROJ POSUV NA ZUB [mm] 
Čelní fréza CoroMill® - Ø63 0,14 
Čelní stopková fréza CoroMill® 390 - Ø40 0,05 
Čelní stopková fréza CoroMill® 390 - Ø20 0,07 
Stopková fréza CoroMill® Plura - Ø6 0,03 

5.3 Rychlost posuvu 

Rychlost posuvu [1] : 

�& = '( ∙ � ∙ �� ��� ∙ ����� (5.3) 

zn … počet zubů nástroje. 
 
Vzorový výpočet: 

Zadané hodnoty: 
 zn = 5, n = 1 130 min-1, fz = 0,14 mm. 

�& = 5 ∙ 1 130 ∙ 0,14 = 791 �� ∙ ����  

 Tab. 5.3 Rychlosti posuvů u jednotlivých nástrojů.  

NÁSTROJ RYCHLOST POSUVU 
[mm min-1] 

Čelní fréza CoroMill® - Ø63 791 
Čelní stopková fréza CoroMill® 390 - Ø40 594 
Čelní stopková fréza CoroMill® 390 - Ø20 1 431 
Stopková fréza CoroMill® Plura - Ø6 476,4 
Vrták CoroDrill® Delta-C - Ø11 201,6 
Vrták CoroDrill® 880 - Ø18 105,6 

5.4 Spotřeba výkonu pro frézování 

Spotřeba výkonu pro frézování [1]: 

+� =
,- ∙ ,. ∙ �& ∙ /�

60 ∙ 100 ∙ 1
 �/2� (5.4) 

ap … šířka záběru ostří [mm], 
ae … šířka záběru do obrobku [mm], 
kc … měrná řezná síla [N mm-2], 
η … účinnost. 
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Vzorový výpočet: 

Zadané hodnoty:  
ap = 2 mm, ae = 44 mm, vf = 791 mm min-1, kc = 1 950 N mm-2, η = 0,8. 

 

+� =
2 ∙ 44 ∙ 791 ∙ 1 950

60 ∙ 100 ∙ 0,8
= 2,83 /2 

 

 Tab. 5.4 Spotřeba výkonu pro jednotlivé nástroje.  

NÁSTROJ SPOTŘEBA VÝKONU [kW] 
Čelní fréza CoroMill® - Ø63 2,83 
Čelní stopková fréza CoroMill® 390 - Ø40 4,83 
Čelní stopková fréza CoroMill® 390 - Ø20 4,19 
Stopková fréza CoroMill® Plura - Ø6 0,01 

5.1 Spotřeba výkonu pro vrtání 

Spotřeba výkonu pro vrtání [1] : 

+� =

� ∙ �( ∙ /�&� ∙ �� ∙ 1

240 ∙ 103
 �/2� (5.5) 

Dc … průměr vrtáku [mm], 
fn … posuv na otáčku [mm], 
kcfz … měrná řezná síla pro posuv na břit [N mm-2]. 
 
Vzorový výpočet: 

Zadané hodnoty:  
Dc = 11 mm, fn = 0,15 mm, vc = 50 m min-1, kcfz = 4 135 N mm-2, η = 0,8. 

+� =
11 ∙ 0,15 ∙ 4 135 ∙ 50 ∙ 0,8

240 ∙ 103 = 1,14 �/2�  

 
  Tab. 5.5 Spotřeba výkonu pro jednotlivé nástroje.  

NÁSTROJ SPOTŘEBA VÝKONU [kW] 
Vrták CoroDrill® Delta-C - Ø11 1,14 
Vrták CoroDrill® 880 - Ø18 1,87 

 
6  TECHNICKO-EKONOMICKÉ POSOUZENÍ  

Pro technicko-ekonomické posouzení výroby je potřeba zjistit potřebný 
čas výroby jednoho kusu a určit velikost možné roční výrobní dávky. Na zákla-
dě těchto údajů bude možno stanovit potřebný počet strojů, spotřebu místa na 
obrobně a potřebu celkového obslužného personálu.   

Pro stanovení času potřebného k výrobě jednoho kusu je nutné určit cel-
kový čas výroby skládající se z hlavních a vedlejších časů dvou hlavních ob-
ráběcích operací frézování a vrtání. 
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6.1 Frézování 
 Dráhy nástroje při frézování kapsy a postranních zaoblení součásti tvoří 

složité křivky, u kterých by byl výpočet strojních časů početně i časově velmi 
náročný a přesahoval by rámec bakalářské práce.  

Byla tedy zvolena možnost použití simulace obráběcího procesu v pro-
středí software PowerMill, který určil časy obrábění na základě vstupních pro-
vozních parametrů a vygenerovaných drah obráběcího nástroje. 

6.1.1 Čelní frézování 

U jednoduchých operací mohl být potřebný čas vypočítán na základě 
uvedených vzorců. Zde je vypočítán potřebný čas pro obrobení čelních ploch. 

Jednotkový strojní čas pro frézování [3]: 

456 =
7
�&

 ���� (6.1) 

L … dráha nástroje ve směru posuvu [mm]. 

Dráha nástroje pro čelní frézování načisto [3]: 

7 = 8 + 8( + 8- + 
 ���� (6.2) 

l … obráběná délka [mm], 
ln … délka náběhu [mm], 
lp … délka přeběhu [mm], 
D … průměr frézy [mm]. 

 
Obr. 6.1 Dráha nástroje ve směru posuvu. 

 

Výpočet: 

Zadané hodnoty: 
D = 63 mm, vf = 791 mm min-1, ln = 2 mm, lp = 2 mm, l = 140 mm. 
 

7 = 140 + 2 + 2 + 63 = 207 ��  
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456 =
207
791

= 0,26 ��  

Výsledný čas pro jednu dráhu (obr. 6.1) je 0,26 min. Jedna čelní plocha 
je obráběna na dvě dráhy nástroje, tedy celkový čas pro obrobení obou čel-
ních ploch je 1,04 min.  

6.1.2 Frézování kapsy 

Pro frézování kapsy byl čas vypočítán v simulačním programu na zákla-
dě vstupních provozních parametrů a vygenerovaných drah nástroje (obr. 6.2). 

 
Obr. 6.2 Simulace obrábění kapsy. 

Z výsledku simulace bylo zjištěno, že za zvolených parametrů obrábění 
bude hrubování kapsy trvat 24,05 min a následné obrábění načisto dalších 
7,83 min. Výsledný čas obrábění kapsy podle simulace je tedy 31,89 min. 

6.1.3   Frézování zaoblení 

Opět byla provedena simulace obrábění a vypočítání času na základě 
vstupních provozních parametrů a vygenerovaných drah nástroje (obr. 6.3).  

 
Obr. 6.3 Simulace obrábění zaoblení. 
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Z výsledku simulace bylo zjištěno, že výsledný čas pro obrobení po-
stranních zaoblení za zvolených parametrů je 11,74 min. 

6.1.4 Sražení hran 

Odsimulováno bylo i sražení hran s velkým množstvím drah nástroje. 
Celkový čas za zvolených parametrů je 4,42 min. 

6.1.5 Celkový čas frézování 

                      Tab. 6.1 Celkový strojní čas frézování.  

FRÉZOVÁNÍ 

OPERACE tAS [min] 
Čelní frézování 1,04 
Frézování kapsy 31,89 
Frézování zaoblení 11,74 
Sražení hran 4,42 

CELKOVÝ ČAS tAS  49,09 

6.2 Vrtání 
Na součásti jsou vrtány dva druhy děr. Výpočty pro oba druhy jsou velmi 

podobné, liší se pouze v průměru použitého vrtáku. 

1. Díra Ø11H13, 

2. Díra Ø18H12. 

Jednotkový strojní čas pro vrtání [3]: 

456 =
7

� ∙ �(
 ���� (6.3) 

L … dráha nástroje ve směru posuvu [mm]. 

Dráha nástroje ve směru posuvu [3]: 

7 = 8 + 8( + 8- ���� (6.4) 
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Obr. 6.4 Dráha nástroje ve směru posuvu. 

Vzorový výpočet: 

Zadané hodnoty: 
 fn = 0,15 mm, n = 1 440 min-1, lp = 2 mm, ln = 2 mm, l = 34 mm. 

7 = 34 + 2 + 2 = 38 ��  

 

456 =
38

1 440 ∙ 0,15
= 0,16 ��  

 
Čas potřebný pro vrtání jedné díry Ø11 je 0,16 min. 

                      Tab. 6.2 Celkový čas vrtání.  

VRTÁNÍ 

OPERACE POČET DĚR tAS [min] 
Vrtání Ø11H13 4 0,64 
Vrtání Ø18H12 2 0,19 

CELKOVÝ ČAS tAS  0,83 

6.3 Celkový čas obrábění a výroby součásti 
Jedná se o součet strojních časů potřebných pro vrtání a frézování. Dále 

je potřeba připočítat vedlejší časy potřebné k výměně nástrojů, k upnutí/ uvol-
nění a výměnu obrobku v obráběcím přípravku, k výměně upínacích přípravků 
(pokud jich k obrábění bude použito více) a ke změně polohy obrobku (pokud 
bude při obrábění použita). Tyto časy bývají označovány jako tV. 
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  Tab. 6.3 Celkový čas výroby součásti. 

VÝROBA SOUČÁSTI 
 ČAS [min] 

Frézování [tAS] 49,09 
Vrtání [tAS]  0,83 
Výměna nástrojů [tV] 2,42 
Ostatní úkony [tV]  7,66 

CELKOVÝ ČAS  60 

  Celkový potřebný čas k výrobě jedné součásti je 60 min. U uvedených 
vedlejších časů výměny nástrojů a součtu ostatních úkonů se jedná pouze      
o prvotní orientační odhad, který bude přesněji korigován při zkušební výrobě 
první součásti.    

6.4 Kapacitní propočet 
Pro proces výroby součásti byl vyhotoven základní kapacitní propočet 

týkající se velikosti strojového parku pro potřebný roční počet kusů, rozlohy 
ploch a počtu obslužných pracovníků výroby. 

6.4.1 Vstupní hodnoty 

  Tab. 6.4 Vstupní hodnoty.  
Počet pracovních dní v roce 2011 253 
Roční fond strojního pracoviště v jedné 
směně [Er] 

 
2 024 hod. 

Roční výrobní dávka [N] 12 000 ks 
Efektivní roční fond zaměstnance [Ed] 1 744 hod. 
Efektivní roční fond stroje [Es] 1 801 hod.  

 

Efektivní roční fond zaměstnance Ed [4]: 

:; = :< − >Č@AB + Č(.�C �ℎD;� (6.5) 

 

:; = 2 024 − E20 ∙ 8 + 15 ∙ 8F = 1 744 ℎD;  

 
Čdov … celkový čas roční dovolené zaměstnance [hod], 
Čnem … průměrný čas roční nemocnosti zaměstnance [hod]. 

Efektivní roční fond stroje Es [4]: 

:� = :< ∙ 0,89 �ℎD;� (6.6) 

 

:� = 2 024 ∙ 0,89 = 1 801 ℎD;  
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6.4.2 Výpočet strojních pracovišť 

Pro tento výpočet byly uvažovány dvě varianty lišící se směnností. První 
varianta (označená A.) počítá s jednosměnným provozem, druhá (označená 
B.) s provozem na dvě směny.  

Výpočet počtu strojních pracovišť P [4]:  

+ =
G ∙ H

60 ∙ :� ∙ � ∙ /-(I
 �/�� (6.7) 

T … celkový čas potřebný k obrobení součásti [min], 
N … roční výrobní dávka [ks], 
Es … efektivní roční fond stroje [hod], 
s … směnnost [-], 
kpns … koeficient překračování norem [-]. 

Výpočet počtu strojních pracovišť byl proveden pro směnnost s = 1         
a s = 2. Koeficient překračování norem byl zvolen 1,2. 

A. s = 1 

+ =
60 ∙ 12 000

60 ∙ 1 801 ∙ 1 ∙ 1,2
= 5,6 /�  

Výsledný počet strojních pracovišť P = 5,6 ks, celkem by tedy byla potře-
ba 6 strojů. 

B. s = 2 

+ =
60 ∙ 12 000

60 ∙ 1 801 ∙ 2 ∙ 1,2
= 2,8 /�  

Výsledný počet strojních pracovišť P = 2,8 ks, celkem by tedy byla potře-
ba 3 strojů. 

Teoretické využití stroje η [4]:  

1 =
+

+IJ
∙ 100 �%� (6.8) 

Psk… skutečná potřeba strojů [ks]. 

A. s = 1 

1 =
5,6
6

∙ 100 = 93%  

B. s = 2 

1 =
2,8
3

∙ 100 = 93%  
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Vzhledem k velkým nákladům na pořízení šesti strojů pro jednosměnný 
provoz, byla zvolena varianta s dvousměnným provozem s = 2 na třech vý-
robních strojích s teoretickým využitím strojů na 93%.  

6.4.3 Výpočet zaměstnanců výroby 

Výpočet obslužného personálu [4]: 


BIL =
G ∙ H

60 ∙ :� ∙ /-(I
 �D�. � (6.9) 

 


BIL =
60 ∙ 12 000

60 ∙ 1 801 ∙ 1,2
= 5,6 D�.  

Celkový počet obslužného personálu Dvst = 5,6 os., je tedy zapotřebí     
6 zaměstnanců obsluhy strojů. Tento počet zaměstnanců byl dále navýšen        
o jednoho zaměstnance pro případ nenadálé události, rezervy v době dovole-
ných atd..   

Výpočet evidenčního stavu obslužného personálu [4]: 


NBIL = 
BIL ∙
:�
:;

 �D�. � (6.10) 

 


NBIL = 7 ∙
1 801
1 704

= 7,4 D�.  

Evidenční stav obslužného personálu strojů je 8 zaměstnanců. 

  Výpočet zaměstnanců kontroly [4]: 


O = 0,06 ∙ 
BIL  �D�. � (6.11) 

 


O = 0,06 ∙ 7 = 0,4 D�.  

V oddělení kontroly je zapotřebí jednoho zaměstnance. 

  Tab. 6.5 Celkový počet zaměstnanců.  
Obslužný personál [os.]  8 
Zaměstnanci kontroly [os.]  1 
Celkový počet zaměstnanců [os.] 9 

Celkově je zapotřebí 9 zaměstnanců výroby. 
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6.4.4 Výpočet ploch 

Výpočet výrobní plochy [4]: 

PB = �I ∙ +IJ  ��Q� (6.12) 

fs… plocha stroje [m2], 
Psk… skutečná potřeba strojů [ks]. 

fs = 10,6 m2. 

PB = 10,6 ∙ 3 = 31,8 �Q  

Celková výrobní plocha je 31,8 m2. 

Výpočet pomocné plochy [4]: 

P- = 0,5 ∙ PB  ��Q� (6.13) 

 

P- = 0,5 ∙ 31,8 = 15,9 �Q  

Tab. 6.6 Celková výměra ploch.  
Výrobní plocha [m2]  31,8 
Pomocná plocha [m2]  15,9 
Celková výměra ploch [m2] 47,7 

Celková výměra ploch je 47,7 m2 (Obr. 6.5). 

 
Obr. 6.5 Návrh využití celkové plochy. 
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7  SOUHRN 
Tabulka shrnuje podstatné údaje týkající se výroby zvolené součásti. 

 Tab. 7.1 Údaje k výrobě součásti.  

ÚDAJE K VÝROBĚ SOUČÁSTI 
VYRÁBĚNÁ SOUČÁST Těleso zubového čerpadla 

ROZMĚR POLOTOVARU  

Z OCELI ČSN 17 240 (DIN 1.4301) 140 x 88 x 36 mm  

VÝROBNÍ STROJ 
CNC frézka FNG 50 CNC A 
společnosti TOS Olomouc 

NÁSTROJE 
Frézy, vrtáky a upínací nástroje společnosti SANDVIK 

Coromant 

POČET NÁSTROJŮ  

(VČETNĚ UPÍNACÍCH) 
18 ks 

ČAS POTŘEBNÝ K VÝROBĚ 

 JEDNOHO KUSU 
60 min 

ROČNÍ VÝROBNÍ DÁVKA 12 000 ks 

POČET STROJŮ 3 ks 

POČET ZAMĚSTNANCŮ 9 os. 

POČET PRACOVNÍCH SMĚN   

ZA DEN 
2 

VÝMĚRA POTŘEBNÝCH  

VÝROBNÍCH PLOCH 
47,7 m2 

 

 
Obr. 8 Ukázka technologie obrábění součásti 

při simulaci v programu PowerMill. 
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ZÁVĚR 
Snahou a obsahem této práce byl návrh postupu výroby dané součásti 

v co nejlepší možné variantě. Postup při plnění hlavních i dílčích úkolů práce 
byl volen tak, aby se co možná nejvíce přiblížil praxi ve skutečném podniku.  

Před samotným zahájením práce byla nejprve vybrána vyráběná sou-
část tělesa zubového čerpadla, které slouží za předlohu funkční díl ze sku-
tečného čerpadla. 

S definovanou součástí mohlo být přikročeno ke stanovení jejího mate-
riálu, výchozího polotovaru a technologických parametrů výroby. Na základě 
těchto poznatků byl vytvořen výrobní postup. 

Výrobní postup byl určující pro volbu stroje a nástrojů. Z důvodu malé 
schopnosti jednoúčelového konvenčního stroje reagovat na změnu budoucí 
produkce byla výrobním zařízením výsledně zvolena CNC frézka. Vhodnost 
stroje k výrobě byla ověřena za pomoci provozních výpočtů. Nástroje pro vý-
robu byly vybrány od firmy Sandvik Coromant, k tomuto rozhodnutí přispěly 
velké zkušenosti firmy s výrobou obráběcích nástrojů světové úrovně a nabí-
zená technická podpora jejích produktů. 

Po volbě stroje a nástrojů mohlo být přistoupeno ke stanovení hlavních 
a vedlejších výrobních časů, potřebných pro celkový čas výroby jedné sou-
části. Byla stanovena roční výrobní dávka. Na základě předchozích dvou 
údajů a zjištěné optimální směnnosti výroby byl proveden kapacitní propočet, 
kterým byl zjištěn potřebný počet strojů, zaměstnanců obsluhy a celková roz-
loha zabírané plochy na obrobně.  

Výsledky hlavních i dílčích částí, výše popsaných, jsou shrnuty do ta-
bulky v poslední kapitole. 

Závěrem lze konstatovat, že zadání práce spočívající v návrhu techno-
logie součásti zubového čerpadla bylo rozpracováno v rozsahu všech bodů 
uvedených v zadání.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

ae [mm] Šířka záběru do obrobku 
ap [mm] Šířka záběru ostří 
Čdov [hod.] Průměrný čas dovolené 
Čnem [hod.] Průměrný čas nemocenské 

D [mm] Průměr nástroje 
DEvst [os.] Evidenční stav obslužného personálu 
Dvst [os.] Zaměstnanci výroby 
Dk [os.] Zaměstnanci kontroly 
Ed [hod.] Efektivní roční fond zaměstnance 

Er [hod.] Efektivní roční fond strojního pracoviště 
v jedné směně 

Es [hod.] Efektivní roční fond stroje 
fn [mm] Posuv na otáčku 
Fp [m2] Pomocná plocha 
fs [m2] Plocha stroje 
Fv [m2] Výrobní plocha 
fz [mm] Posuv na zub 

hmax [mm] Maximální tloušťka třísky 
kc [N mm-2] Měrná řezná síla 
kcfz [N mm-2] Měrná řezná síla pro posuv na břit 
kr [°] Úhel nastavení hlavního břitu 
L [mm] Dráha nástroje ve směru posuvu 
l [mm] Obráběná délka 
ln [mm] Délka náběhu 
lp [mm] Délka přeběhu 
η [-] Účinnost stroje 
N [ks] Roční výrobní dávka 
n [min-1] Otáčky vřetene 
P [ks] Počet strojních pracovišť 
Pc [kW] Spotřeba výkonu  
Psk [ks] Skutečná potřeba strojů 
tAS [min] Jednotkový strojní čas 
vc [m min-1] Řezná rychlost 
vf [mm min-1] Rychlost posuvu 
zn [-] Počet zubů nástroje 
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