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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na obnovu držáku krytu brusky a výrobu chybějících částí 

dvoukotoučové stojanové brusky. V první kapitole je proveden konstrukčně-funkční rozbor 

stroje a vyráběných dílů. Další kapitoly se zabývají samotnou výrobou. Pro vyráběné součásti 

jsou navrhnuty polotovary a technologie výroby. Pro každou součást jsou sepsány výrobní 

postupy a návodky. Spojení nových částí stroje s původními je provedeno technologií tavného 

svařování. Po této operaci je celý kryt brusky tryskán a na jeho povrch je nastříkána ochranná 

vrstva laku. Nakonec je nalakovaný kryt namontován ke stojanu brusky a celý stroj je uveden 

do provozu. V předposlední kapitole je celý návrh výroby technicky i ekonomicky posouzen  

a v poslední kapitole je uveden návrh na zlepšení výroby. Všechny součásti jsou vyrobeny 

podle návrhu a bruska je opět v dobrém technickém stavu. 

Klíčová slova 

bruska, polotovar, soustružení, frézování, montáž 

 

ABSTRACT 

This Bachelor thesis is focused on the repair of a holder for a grinder cover and the 

manufacture of the missing pieces of a pedestal grinder. The structurally-functional analysis 

of the machine and the manufactured pieces is described in the first chapter of this thesis. The 

manufacturing process itself is described in the following chapters. Raw materials and 

production technology are designed for the manufactured components. For each component, 

there are described the technological processes and instructions. The junction of the new parts 

of the machine with the original ones is conducted through welding. After this operation, the 

whole grinder cover is sandblasted and its surface is sprayed with a protective layer of lacquer. 

Next, the grinder cover is mounted to the pedestal of the grinder. The whole manufacture 

design is considered from the technological and economical point of view in the penultimate 

chapter and the drafts for improvements are described in the last chapter. All of the components 

are manufactured in accordance with the design and the grinder is once again in good technical 

condition. 

Key words 

grinder, raw material, turning, milling, assembly 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

ŽIDLICKÝ, O. Obnova držáku krytu brusky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inženýrství, 2017. 49 s, 12 příloh. Vedoucí bakalářské práce Ing. Milan 

Kalivoda. 



PROHLÁŠENÍ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Obnova držáku krytu brusky vypracoval 

samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených na seznamu, který tvoří 

přílohu této práce. 

 

   

Datum  Ondřej Židlický 

 



PODĚKOVÁNÍ 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji tímto svému vedoucímu, rodině a všem, kteří mi byli oporou při psaní této práce. 



OBSAH 

7 

OBSAH 

 

ABSTRAKT ............................................................................................................................... 4 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE ................................................................................................... 4 

PROHLÁŠENÍ ........................................................................................................................... 5 

PODĚKOVÁNÍ .......................................................................................................................... 6 

OBSAH ....................................................................................................................................... 7 

ÚVOD ......................................................................................................................................... 9 

1 KONSTRUKČNĚ-FUNKČNÍ ROZBOR KRYTU BRUSKY ............................................. 10 

1.1 Konstrukční rozbor brusky ............................................................................................. 10 

1.2 Rozbor vyráběných součástí a hodnocení technologičnosti konstrukce ........................ 11 

2 SESTAVENÍ VÝROBNÍHO PROCESU PRO OBNOVU DRŽÁKU ................................. 12 

2.1 Výrobní podmínky .......................................................................................................... 12 

2.2 Volba polotovarů ............................................................................................................ 12 

2.3 Obrobitelnost .................................................................................................................. 13 

2.4 Volba nástrojů a pomůcek .............................................................................................. 13 

2.5 Volba strojů .................................................................................................................... 14 

3 VÝROBA VZORKU ............................................................................................................. 15 

3.1 Výrobní postupy ............................................................................................................. 15 

3.2 Výrobní návodky ............................................................................................................ 17 

3.2.1 Výrobní návodka pro výrobu podpěry..................................................................... 17 

3.2.2 Výrobní návodka pro výrobu držáku podpěry ......................................................... 24 

3.2.3 Výrobní návodka pro výrobu šroubu M8 ................................................................ 24 

3.3 Svaření krytu brusky ....................................................................................................... 29 

3.4 Tryskání a lakování krytu brusky ................................................................................... 29 

3.5 Montáž krytu brusky ....................................................................................................... 30 

4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ POSOUZENÍ ..................................................................... 32 

4.1 Celkový strojní čas na výrobu jednotlivých dílů ............................................................ 32 

4.2 Spotřeba nástrojů ............................................................................................................ 32 

4.3 Spotřeba elektrické energie ............................................................................................ 32 

4.4 Půdorysné řešení výrobní haly. ...................................................................................... 33 

5 DISKUZE VÝSLEDKŮ........................................................................................................ 35 

5.1 Volba polotovarů. ........................................................................................................... 35 

5.2 Volba technologie svařování. ......................................................................................... 35 

5.2 Obsluhující personál. ...................................................................................................... 35 



OBSAH 

8 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 36 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .......................................................................................... 37 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK .............................................................. 39 

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ ...................................................................................... 40 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................. 41 

  

 

 

 



ÚVOD 

9 

ÚVOD 

Téma bakalářské práce, obnova držáku krytu brusky, je zvoleno z osobních důvodů. 

V rámci rodinného podniku Autoopravna Židlický, jejíž součástí je autoopravna a zámečnická 

dílna, je k dispozici několik strojů, mezi nimiž se nachází i dvoukotoučová stojanová bruska 

(obr. 1). Stroj je zcela funkční, avšak není v dobrém technickém stavu a některé základní části 

brusky zcela chybí. Vzhledem k tomu, že se v budoucnosti počítá s vyšším využitím stroje, je 

snahou uvést tuto brusku do dobrého technického stavu s ohledem na bezpečnost práce. 

Cílem této práce je kusová výroba vybraných chybějících částí brusky, jejich montáž  

a uvedení stroje do provozu. Vyráběné díly jsou: 

 pravá podpěra pro broušení, 

 držák podpěry, 

 šroub M8 krytu kotouče. 

Výroba jednotlivých dílů bude uskutečněna ve spolupráci se Sřední školou Strážnice. 

Součásti budou vyrobeny třískovým obráběním na konvenčních strojích, především řezáním 

na strojní pile, frézováním a soustružením. 

Spojení originálního krytu brusky a podpěry pro broušení bude provedeno technologií 

tavného svařování panem Leošem Dubským v Hodoníně. 

Závěrečná část výroby bude probíhat v podniku Autoopravna Židlický v Hodoníně, kde 

bude pravý kryt brusky tryskán pískem a následně nastříkán ochrannou barvou. Na závěr bude 

pravý kryt spolu s brusným kotoučem namontován na stojan brusky. Po kontrole stavu celého 

stroje dojde k testovacímu zapnutí a následného zkušebního broušení. 
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1 KONSTRUKČNĚ-FUNKČNÍ ROZBOR KRYTU BRUSKY 
 

1.1 Konstrukční rozbor brusky 

Stojanové brusky se používají především na ruční broušení a broušení nástrojů. Jsou 

postaveny na litinovém stojanu, pohon je zajištěn pomocí elektromotoru a na hřídeli jsou 

osazeny dva brousicí kotouče1. 

Bruska je umístěna v průchozí dílně (obr. 1) a, i když je zcela funkční chybí ji základní 

části (obr. 2), jež jsou: 

 ochranné kryty,  

 pravá podpěra pro broušení, 

 držák podpěry, 

 šroub na uchycení krytu kotouče ke stojanu brusky, 

 šroub M8 krytu kotouče. 

 

Obr. 1 Stojanová bruska BL 3. 

Podpěra pro 

broušení. 

Držák podpěry. 

Stojan brusky. 
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Obr. 2 Chybějící části stroje. 

K brusce není zapojeno přídavné zařízení na odvod třísek. Vzhledem k tomu, že je bruska 

v provozu přibližně jednou za týden a místnost lze snadno a rychle odvětrat, není toto zařízení 

nezbytně nutné. 

 

1.2 Rozbor vyráběných součástí a hodnocení technologičnosti konstrukce 

Z technologického hlediska se jedná o jednoduché součásti, které lze vyrobit na 

konvenčních strojích. Na jednotlivých součástkách není požadavek na vyšší jakost povrchu. 

Vzhledem k tomu, že spojení podpěry pro broušení a držáku podpěry je provedeno technologií 

tavného svařování, je volba materiálu vyráběných součástí podřízena kritériem vhodnosti 

spojení daného materiálu tavným svařováním. 

I. Podpěra pro broušení 

Jedná se o čtvercovou desku s délkou strany 70 mm a tloušťky 12 mm (příloha 1). Všechny 

hrany jsou zkosené. Na stranu podpěry, která plní funkci základny pro broušené díly, je kladen 

větší důraz na jakost povrchu než na ostatní strany. Podpěra je vyrobena řezáním polotovaru 

na strojní pile a následně je ofrézována na konvenční frézce. Hrany jsou sraženy ručním 

broušením. 

II. Držák podpěry 

Držák podpěry je vyroben z tyče průřezu rovnoramenného L o délce strany 40 mm v délce 

205 mm (příloha 2). Polotovar požadovaného tvaru je řezán na strojní pile pod úhlem 45°. Oba 

konce profilu jsou přebroušeny a upraveny k následnému svařování.  

III. Šroub krytu kotouče 

Celková délka šroubu je 35 mm s největší průměr 30 mm (příloha 3). Šroubu má závit M8 

a největší průměr je drážkován pro ruční dotahování či povolování. Proti ztrátě při 

odšroubování, je šroub zajištěn pojistným kroužkem. Výroba je provedena na soustruhu a závit 

je řezán ručně. 

Šroub na uchycení krytu 

kotouče ke stojanu brusky. 

Šroub krytu 

kotouče. 
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2 SESTAVENÍ VÝROBNÍHO PROCESU PRO OBNOVU DRŽÁKU 
 

2.1 Výrobní podmínky 

Výroba je uskutečněna v prostorách Střední školy Strážnice pod dozorem pana Svobody. 

Ve školních dílnách je k dispozici veškeré strojní vybavení, které je na výrobu součástí 

potřeba, tj. strojní pila, soustruh, frézka a stojanová bruska. Po výrobě všech součástí následuje 

svařování krytu brusky metodou TIG. Před samotným namontováním krytu na stojan brusky 

je celý pravý kryt tryskán pískem v kabině, aby došlo k odstranění starých nátěrů a korozi. 

Takto upravený povrch krytu brusky je stříkán ochrannou barvou proti korozi pomocí pistole 

a pístového kompresoru. 

 

2.2 Volba polotovarů 

Vhodným materiálem pro výrobu zadaných součástí je volena ocel s označením podle 

EN 10027-1 S235JRG1, DIN USt37-2, ČSN 11 373.02. Jedná se o konstrukční ocel se 

zaručenou tavnou svařitelností, vhodnou pro výrobu šroubů a profilového materiálu. Jsou 

uvedeny i základní mechanické vlastnosti zvoleného materiálu (tab. 1)3. Veškeré polotovary 

jsou nakupovány v Hodoníně v prodejně hutních materiálů Vaďura s.r.o4. Přehledný seznam 

všech nakupovaných polotovarů (tab. 2). 

Tab. 1 Mechanické vlastnosti oceli 11 373.0. 

Označení dle ČSN Rm [MPa] Re min [MPa] Tvrdost HB Třída odpadu 

11 373.0 340 až 440 186 max. 225 001 

 

I. Podpěra pro broušení3,4 

Pro výrobu je volen polotovar TYČ PLOCHÁ 100 x 15 ČSN 42 5522.01 – 11 373.0 délky 

75 mm.  

II. Držák podpěry3,4 

Pro výrobu držáku podpěry je volen polotovar tyč průřezu rovnoramenného 

L 40 x 5 – ČSN 42 5541.1 – 11 373.0 délky 210 mm. 

III. Šroub krytu kotouče3,4 

Pro výrobu je volena tyč kruhového průřezu Ø 40 ČSN 42 5510.12 – 11 373.0 délky 

90 mm. Tento polotovar byl nakoupen již dříve, a protože nebyl využit, je volen jako vhodný 

polotovar pro výrobu šroubu. 

Tab. 2 Přehled nakupovaných polotovarů 

Polotovar Délka [mm] Hmotnost [kg] Materiál ČSN 

TYČ PLOCHÁ 100 x 15 75  0,9 11 373.0 42 5522.01 

L 40 x 4 210 0,5 11 373.0 42 5541.1 

KR Ø 40 90  1,5 11 373.0 42 5510.12 
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2.3 Obrobitelnost 

Je souhrn chemického složení a fyzikálních vlastností materiálů, který má vliv na průběh 

procesu řezání. Obecně lze obrobitelnost označit za míru schopnosti zpracovávat určitý 

konkrétní materiál některou z obráběcích metod5.  

Zvolená ocel S235JRG1, jež je předepsána jako polotovar, se zařazuje do třídy 

obrobitelnosti (tab. 3). Velikost řezné rychlosti bude upravena pomocí opravného součinitele 

pro řeznou rychlost3.  

Tab. 3 Zařazení materiálu do skupin obrobitelnosti. 

Pro ocel S235JRG1 Soustružení Frézování Broušení 

Obrobitelnost 15 b 14 b 10 b 

Kv1 1,26 1 0,4 

 

2.4 Volba nástrojů a pomůcek 

Pro jednotlivé nástroje a pomůcky je vytvořena tabulka, v níž je ke každému nástroji 

přiřazeno číslo (tab. 4). Na tato čísla je odkazováno ve výrobních postupu ve sloupci 

s označením „Výrobní nástroje, přípravky, měřidla“. Vybrané nástroje jsou zařazeny do příloh 

11 až 12. 

Tab. 4 Seznam nástrojů, měřidel a pomůcek. 

Číslo 

nástroje 
Název Základní rozměry Materiál Norma 

1 Fréza válcová nástrčná Ø 75 mm HSS ČSN 22 2120 

2 Frézovací hlava s VBD R290 080A32-12M - - 

3 
VBD pro frézovací 

hlavu 
R290-12T308M-PM P30 - 

4 
Soustružnický nůž 

ubírací stranový pravý 
16 x 16 mm P20 ČSN 22 3716 

5 Zapichovací nůž 1,2 x 5 mm HSS ČSN 22 3550 

6 
drážkovací kolečka 

šikmá 
Ø 20 mm HSS ČSN 01 4932 

7 Závitové čelisti M8 HSS ČSN 22 3210 

8 Upichovací nůž s VBD XLCFN 2603 J03 - - 

9 VBD pro upichovací nůž LFUX 030802TN P10 - 

10 Posuvné měřítko 0-200 mm - ČSN 25 1234 

11 Svinovací metr 0-3 m - - 

12 Stříkací pistole - - - 

13 Brousicí kotouč 250 x 32 x32 96A60N7V40 ČSN 22 4510 

14 Strojní svěrák 125 mm - ČSN 24 3136 

15 Pilový pás 20 x 0,9 mm HSS ČSN 22 2961 

16 
Přídavný drát na 

svařování 

Union I 52 - 1,6 x 

1000 
- 

EN ISO 636-A 

EN ISO 636-B 

17 Měřicí stopky Stratos 2 82 x 62 x 22 - - 
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2.5 Volba strojů 

Pro jednotlivé stroje je vytvořena tabulka, v níž je ke každému stroji přiřazeno číslo 

(tab. 5). Na tato čísla je odkazováno ve výrobních postupech ve sloupcích s označením 

„Stroje“. Podrobnější informace o strojích jsou zařazeny do příloh 5 až 10. 

Tab. 5 Seznam strojů. 

Číslo 

stroje 
Název Označení 

Půdorysné 

rozměry 

[mm] 

1 Strojní pásová pila  PILOUS TMJ ARG 200 1950 x 1200 

2 Frézka konzolová FWD 25 1850 x 2500 

3 Rovinná frézka univerzální ACIERA F5 1655 x 1545 

4 Stojanová dvoukotoučová bruska PROMA BKS-2500 600 x 400 

5 Univerzální soustruh SV 18 R/1250 3020 x 950 

6 Pískovací kabina BC-220 935 x 600 

7 Pístový kompresor BT-AC 400/50 750 x 350 

8 Automatický mycí/čisticí stroj pro díly TWA 70 700 x 900 
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3 VÝROBA VZORKU 

Postup při výrobě jednotlivých součástí je popsán ve zjednodušených výrobních 

postupech, včetně pořadí operací, použitých strojů, nástrojů, měřidel a jiných pomůcek. Pro 

každou součást byly také vypracovány podrobné výrobní návodky s řeznými parametry a 

nákresy odebíraných ploch.  

 

3.1 Výrobní postupy 

Ve výrobních postupech je chronologicky rozepsána výroba jednotlivých součástí. Pro 

lepší přehlednost ve výrobních postupech je každému stroji uděleno orientační číslo. Seznam 

strojů i s orientačními čísli (tab. 5). Stejný systém byl vytvořen i pro výrobní nástroje, 

přípravky a měřidla (tab. 4). 

I. Výrobní postup pro výrobu podpěry 

Tab. 6 Výrobní postup pro podpěru pro broušení. 

VUT v Brně, 

FSI, ÚST 

VÝROBNÍ 

POSTUP 
Název součásti: 

Podpěra pro broušení 
Číslo výkresu: 

BP_1_170635 

Datum: 

10. 03. 2017 

Vypracoval: 

Židlický Ondřej 
Kontroloval: 

Ing. Milan Kalivoda 

Polotovar: 

TYČ PLOCHÁ 

100 x 15 x 75 

ČSN 42 5522.01 

Materiál: 

S235JRG1 

Č. op./č. 

orient. 
Stroj Dílna Popis práce: 

Výrobní 

nástroje, 

přípravky, 

měřidla: 

0/0 1 Sklad 
Upnout do svěráku 

Řezat na délku 75,3 -0,6 

14 

10 

1/1 2 Obrobna II 

Upnout do svěráku za stranu délky 15 

Frézovat hrubovat boční stranu na rozměr  

74,3 -0,6 

14 

1 

2/2 2 Obrobna II 

Otočit o 180° 

Upnout do svěráku 

Frézovat hrubovat boční stranu na rozměr 

70,3 -0,6 

 

14 

1 

3/3 2 Obrobna II 

Otočit o 90° 

Upnout do svěráku 

Frézovat hrubovat boční stranu na rozměr  

74,3 -0,6 

 

14 

1 

4/4 2 Obrobna II 

Otočit o 180° 

Upnout do svěráku 

Frézovat hrubovat boční stranu na rozměr 

70,3 -0,6 

 

14 

1 

5/5 3 Obrobna II 
Upnout do svěráku za stranu délky 70 

Frézovat hrubovat čelo na rozměr 14,2 -0,4 

14 

2, 3 

6/6 3 Obrobna II 

Otočit o 180° 

Upnout do svěráku 

Frézovat hrubovat čelo na rozměr 13,2 -0,4 

Frézovat dokončit čelo na rozměr 12,2 -0,4 

 

14 

2, 3 

7/7 8 Obrobna II Odmastit obrobek  
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8//8  Obrobna II Kontrola rozměrů 70 ±0,3, 12 ±0,2 (100 %) 10 

9/9 4 Obrobna II Ručně srazit všechny hrany 1x45° 13 

 

II. Výrobní postup pro výrobu držáku podpěry 

Tab. 7 Výrobní postup pro držák podpěry. 

VUT v Brně, 

FSI, ÚST 

VÝROBNÍ 

POSTUP 
Název součásti: 

Držák podpěry 

Číslo výkresu: 

BP_2_170635 

Datum: 

10. 03. 2017 

Vypracoval: 

Židlický Ondřej 
Kontroloval: 

Ing. Milan Kalivoda 

Polotovar: 

Ø 35 x 210 

ČSN 42 5510.12 

Materiál: 

S235JRG1 

Č. op./č. 

orient. 
Stroj Dílna Popis práce: 

Výrobní 

nástroje, 

přípravky, 

měřidla: 

0/0 1 Sklad 

Upnout do svěráku 

Řezat pod úhlem 45° ve vzdálenosti 10,5 -1 

od konce polotovaru 

14 

1/1 1 Sklad 

Otočit polotovar o 180° 

Upnout do svěráku 

Řezat pod úhlem 45° na délku 205,8 -1,6 

 

11 

14 

2/2 8 Obrobna II Odmastit obrobek  

3/3  Sklad Kontrola rozměru 205 ±0,8 (100 %) 11 

 

III. Výrobní postup pro výrobu šroubu M8. 

Tab. 8 Výrobní postup pro šroub M8 krytu kotouče. 

VUT v Brně, 

FSI, ÚST 

VÝROBNÍ 

POSTUP 
Název součásti: 

Šroub M8 krytu kotouče 

Č. výkresu: 

BP_3_170635 

Datum: 

10. 03. 2017 

Vypracoval: 

Židlický Ondřej 
Kontroloval: 

Ing. Milan Kalivoda 

Polotovar: 

Ø 35 x 90 

ČSN 42 5510.12 

Materiál: 

S235JRG1 

Č. 

op./č. 

orient. 

Stroj Dílna Popis práce: 

Výrobní 

nástroje, 

přípravky, 

měřidla: 

1/1 5 Obrobna I 

Upnout do tříčelisťového sklíčidla za vnější 

průměr v délce 45 od čela 

Zarovnat čelo 

Soustružit hrubovat na: 

Ø 31,2 -0,4 do délky 40,3 -0,6 

Ø 17,2 -0,4 do délky 26,2 -0,4 

Ø 9,2 -0,4 do délky 13,2 -0,4 

Soustružit na čisto: 

Ø 30,2 -0,4 do délky 36,3 -0,6 

Ø 16,2 -0,4 do délky 27 ±0,2 

Ø 8,1 -0,2 do délky 14,2 -0,4 

Všechny hrany srazit na 1 x 45° 

Obrábět drážku 1,1 +0,2 na Ø7,6 -0,09  

v délce 10,2 -0,4 od čela 

10 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Kontrola Ø 8 ±0,1 pro závit M8 (100 %). 10 
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Ručně řezat závit M8 do délky 8 ±0,1 

Drážkovat Ø 30 

Upíchnout obrobek na celkovou délku  

36,2 -0,4 

7 

6 

8,9 

2/2 7 Obrobna I 
Upnout za Ø 16 dorazit za čelo 

Srazit hranu 1 x 45° 

 

5 

3/3 8 Obrobna II Odmastit obrobek  

4/4  Obrobna I Kontrola rozměrů 1,1 +0,2, 10 ±0,2 (100 %) 10 

 

3.2 Výrobní návodky 

Pro vytvoření výrobních návodek se vychází z doporučených řezných podmínek, jež jsou 

dány výrobcem konkrétního nástroje nebo je lze nalézt v normativech řezných podmínek.  

 

3.2.1 Výrobní návodka pro výrobu podpěry 

A) Výpočtová část 

Operace číslo: 0/0 

Volba řezného nástroje6: 

Pro řezání polotovaru je zvolen pilový pás 20 x 0,9 mm (tab. 4). Tvrdost zubu je 68 HRC 

a pás je vhodný pro dělení materiálů do tvrdosti 45 HRC. 

Volba řezných podmínek6: 

Doporučená řezná rychlost udávána výrobcem pásové pily je 60 až 90 m·min-1. Stroj není 

vybaven frekvenčním měničem pro regulaci otáček. K dispozici je přepínač rychlosti mezi 

40 a 80 m·min-1. Pro řezání materiálu tloušťky 15 mm je volena řezná rychlost 80 m·min-1. 

Operace číslo: 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 

Volba řezného nástroje7: 

Pro frézování bočních stran je volena hrubozubá nástrčná válcová fréza Ø 80 mm se šesti 

břity do šroubovice z rychlořezné oceli ČSN 22 2120 (tab. 4). Nástroj je volen i pro operace 

číslo 2/2, 3/3 a 4/4. 

Volba řezných podmínek7: 

Vzhledem k tomu, že je zapotřebí odstranit zkorodovanou vrstvu, jež je na povrchu celého 

polotovaru je voleno nesousledné frézování. Díky tomu nezávisí trvanlivost nástroje na 

okujích, avšak musí být dbán větší důraz na bezpečné a pevné upnutí obrobku. Jelikož jsou 

operace 1/1 až 4/4 téměř totožné, je výpočet rozepsán jen pro operaci 1/1. Vypočítané hodnoty 

řezných podmínek jsou uvedeny v grafické části (tab. 9 až tab. 12).  Pro výpočet dráhy, 

jednotkového strojního času a otáček vřetene se vychází z těchto podmínek: 

D = 80 mm, H = 2 mm, l = 75 mm, ln = 10 mm, lp = 8 mm. 

Dále je určena řezná rychlost a posuv na zub: 

fz = 0,1 mm, vc = 25 m·min-1. 

Výpočet dráhy frézy8. 

𝐿 = 𝑙 + 𝑙𝑛 + 𝑙𝑝 + √𝐻(𝐷 − 𝐻)  [mm] (1) 
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kde: 

L … dráha frézy ve směru posuvu [mm], 

l … délka frézované plochy [mm], 

ln … délka náběhu [mm], 

lp … délka přeběhu [mm], 

H … hloubka odebírané vrstvy [mm], 

D … průměr frézy [mm]. 

𝐿 = 75 + 10 + 8 + √2(80 − 2) = 105,5  mm 

Výpočet otáček frézy je odvozeny z výpočtu pro řeznou rychlost8. 

𝑣𝑐 =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛

1 000
 [m ∙ min−1] → n =

vc ∙ 1 000

π ∙ D
 [min−1] (2) 

kde: 

vc … řezná rychlost [m·min-1], 

n … otáčky nástroje [min-1], 

D … průměr nástroje [mm]. 

n =
25 ∙ 1 000

π ∙ 80
= 99,5 min−1 

Vzhledem k otáčkové řadě zvoleného stroje jsou voleny otáčky frézy 90 min-1. 

Výpočet posuvové rychlosti8. 

𝑣𝑓 = 𝑓𝑛 ∙ 𝑛 = 𝑓𝑧 ∙ z ∙ 𝑛  [mm·min-1] (3) 

kde: 

vf … posuvová rychlost [mm·min-1], 

fn … posuv na otáčku [mm], 

fz … posuv na zub [mm], 

z … počet zubů (břitů) nástroje [-], 

n … otáčky nástroje [min-1]. 

𝑣𝑓 = 0,1 ∙ 6 ∙ 90 = 54 mm·min-1 

Výpočet jednotkového strojního času8. 

𝑡𝐴𝑆 =
𝐿

𝑣𝑓
 [min] (4) 

kde: 

tAS … jednotkový strojní čas [min], 

L … dráha nástroje ve směru posuvu [mm], 

vf … posuvová rychlost [mm·min-1]. 

𝑡𝐴𝑆 =
105,5

54
= 1,95 min 
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Operace číslo: 5/5 

Volba řezného nástroje10: 

Pro frézování čelní plochy je volena frézovací hlava R290-080A32-12M s válcovou 

stopkou a se šesti vyměnitelnými břitovými destičkami R290-12T308M-PM za slinutého 

karbidu P30 (tab. 4). 

Volba řezných podmínek10: 

Na straně budoucího svaru bude součást jen hrubována. Pro výpočet frézované dráhy, 

jednotkového strojního času a otáček vřetene se vychází z těchto podmínek: 

D = 80 mm, B = 70 mm H = 1 mm, l = 70 mm, ln = 5 mm, lp = 3 mm. 

Dále je určena řezná rychlost a posuv na zub8: 

fz = 0,17 mm, vc = 100 m·min1. 

Výpočet dráhy frézy8. 

𝐿 = 𝑙 + 𝑙𝑛 + 𝑙𝑝 + 𝐷  [mm] (5) 

kde: 

L … dráha frézy ve směru posuvu [mm], 

l … délka frézované plochy [mm], 

ln … délka náběhu [mm], 

lp … délka přeběhu [mm], 

D … průměr frézy [mm]. 

𝐿 = 70 + 5 + 3 + 80 = 158  mm 

Výpočet otáček frézy podle vztahu (2).  

n =
100 ∙ 1 000

π ∙ 80
= 397,9 min−1 

Vzhledem k otáčkové řadě zvoleného stroje jsou voleny otáčky frézy 360 min-1. 

Výpočet posuvové rychlosti podle vztahu (3) 

𝑣𝑓 = 0,17 ∙ 6 ∙ 360 = 367,2 mm·min-1 

Výpočet jednotkového strojního času podle vztahu (4) 

𝑡𝐴𝑆 =
158 ∙ 2

367
= 0,86 min 

Operace číslo: 6/6 

Volba řezného nástroje10: 

Pro frézování čelní plochy je volena frézovací hlava R290-080A32-12M s válcovou 

stopkou a se šesti vyměnitelnými břitovými destičkami R290-12T308M-PM za slinutého 

karbidu P30 (tab. 4). 
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Volba řezných podmínek10: 

Strana, jež bude sloužit jako opěrná plocha pro broušení, bude hrubována a následně 

frézována na čisto. Výpočet je proveden jen pro frézování na čisto. Pro výpočet frézované 

dráhy, jednotkového strojního času a otáček vřetene se vychází z těchto podmínek: 

D = 80 mm, B = 70 mm H = 1 mm, l = 70 mm, ln = 5 mm, lp = 3 mm. 

Dále je určena řezná rychlost a posuv na zub8: 

fz = 0,09 mm, vc = 205 m·min-1. 

Výpočet dráhy frézy podle vztahu (5). 

𝐿 = 70 + 5 + 3 + 80 = 158  mm 

Výpočet otáček frézy podle vztahu (2).  

n =
205 ∙ 1 000

π ∙ 80
= 815,7 min−1 

Vzhledem k otáčkové řadě zvoleného stroje jsou voleny otáčky frézy 810 min-1. 

Výpočet posuvové rychlosti podle vztahu (3) 

𝑣𝑓 = 0,09 ∙ 6 ∙ 810 = 437,4 mm·min-1 

Výpočet jednotkového strojního času podle vztahu (4) 

𝑡𝐴𝑆 =
158 ∙ 2

437
= 0,72 min 
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B) Grafická část 

Tab. 9 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 1/1 

VÝROBNÍ NÁVODKA VUT v Brně, FSI, ÚST 

 

Název součásti: Podpěra pro broušení Stroj: Frézka konzolová FWD 25 Č. operace: 1/1 

Úsek j 
vc n fz vf ap i L tas 

Nástroj 
[m·min-1] [min-1] [mm] [mm·min-1] [mm] [-] [mm] [min] 

Frézovat 
hrubovat 
na rozměr  

74,3 -0,6 

1 25 90 0,1 54 2 1 105,5 1,95 1 

∑ 1,95  

Datum: 22. 10. 2016 Vypracoval: Židlický Ondřej Schválil: Ing. Milan Kalivoda 

 

Tab. 10 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 2/2 

VÝROBNÍ NÁVODKA VUT v Brně, FSI, ÚST 

 

Název součásti: Podpěra pro broušení Stroj: Frézka konzolová FWD 25 Č. operace: 2/2 

Úsek j 
vc n fz vf ap i L tas 

Nástroj 
[m·min-1] [min-1] [mm] [mm·min-1] [mm] [-] [mm] [min] 

Frézovat 
hrubovat 
na rozměr  

70,3 -0,6 

1 25 90 0,1 54 3 1 108,2 2,00 1 

∑ 2,00  

Datum: 22. 10. 2016 Vypracoval: Židlický Ondřej Schválil: Ing. Milan Kalivoda 



VÝROBA VZORKU 

22 

Tab. 11 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 3/3 

VÝROBNÍ NÁVODKA VUT v Brně, FSI, ÚST 

 

Název součásti: Podpěra pro broušení Stroj: Frézka konzolová FWD 25 Č. operace: 3/3 

Úsek j 
vc n fz vf ap i L tas 

Nástroj 
[m·min-1] [min-1] [mm] [mm·min-1] [mm] [-] [mm] [min] 

Frézovat 
hrubovat 
na rozměr  

74,3 -0,9 

1 25 90 0,1 54 2 1 100,5 1,86 1 

∑ 1,86  

Datum: 22. 10. 2016 Vypracoval: Židlický Ondřej Schválil: Ing. Milan Kalivoda 

 

Tab. 12 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 4/4 

VÝROBNÍ NÁVODKA VUT v Brně, FSI, ÚST 

 

Název součásti: Podpěra pro broušení Stroj: Frézka konzolová FWD 25 Č. operace: 4/4 

Úsek j 
vc n fz vf ap i L tas 

Nástroj 
[m·min-1] [min-1] [mm] [mm·min-1] [mm] [-] [mm] [min] 

Frézovat 
hrubovat 
na rozměr  

70,3 -0,9 

1 25 90 0,1 54 3 1 103,2 1,91 1 

∑ 1,91  

Datum: 22. 10. 2016 Vypracoval: Židlický Ondřej Schválil: Ing. Milan Kalivoda 
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Tab. 13 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 5/5 

VÝROBNÍ NÁVODKA VUT v Brně, FSI, ÚST 

 

Název součásti: Podpěra pro broušení Stroj: Rovinná frézka Aciera F5 Č. operace: 5/5 

Úsek j 
vc n fz vf ap i L tas 

Nástroj 
[m·min-1] [min-1] [mm] [mm·min-1] [mm] [-] [mm] [min] 

Frézovat 
hrubovat na 

rozměr  

14,2 -0,4 

1 100 360 0,17 367 1 2 158 0,86 2, 3 

∑ 0,86  

Datum: 22. 10. 2016 Vypracoval: Židlický Ondřej Schválil: Ing. Milan Kalivoda 

 

Tab. 14 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 6/6 

VÝROBNÍ NÁVODKA VUT v Brně, FSI, ÚST 

 

Název součásti: Podpěra pro broušení Stroj: Rovinná frézka Aciera F5 Č. operace: 6/6 

Úsek j 
vc n fz vf ap i L tas 

Nástroj 
[m·min-1] [min-1] [mm] [mm·min-1] [mm] [-] [mm] [min] 

Frézovat 
hrubovat na 

rozměr  

13,2 -0,4 

1 100 360 0,17 367 1 2 158 0,86 
2, 3 

 

Frézovat 
dokončit na 

rozměr  

12,2 -0,4 

2 205 810 0,09 437 1 2 158 0,72 2, 3 

∑ 1,58  

Datum: 22. 10. 2016 Vypracoval: Židlický Ondřej Schválil: Ing. Milan Kalivoda 
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3.2.2 Výrobní návodka pro výrobu držáku podpěry 

A) Výpočtová část 

Výrobní návodka držáku podpěry je zpracována jen v textovém provedení. Volba řezného 

nástroje i řezných podmínek je stejná pro všechny operace, které jsou popsány ve výrobním 

postupu (tab. 7). 

Operace číslo: 0/0 

Volba řezného nástroje6: 

Pro řezání polotovaru je zvolen pilový pás 20 x 0,9 mm (tab. 4). Tvrdost zubu je 68 HRC 

a pás je vhodný pro dělení materiálů do tvrdosti 45 HRC. 

Volba řezných podmínek6: 

Doporučená řezná rychlost udávána výrobcem pásové pily je 60 až 90 m·min-1. Pro řezání 

materiálu tloušťky stěny 4 mm je volena řezná rychlost 80 m·min-1. 

 

3.2.3 Výrobní návodka pro výrobu šroubu M8 

A) Výpočtová část 

Operace číslo: 0/0 

Volba řezného nástroje3: 

V první fázi výroby bude polotovar hrubován a poté soustružen na čisto. Pro podélné 

soustružení je volen pravý ubírací nůž ČSN 22 3716 s pájenou břitovou destičkou ze slinutého 

karbidu P20. Pro výrobu zápichu pro pojistný kroužek je volen zapichovací nůž (tab. 4). 

Volba řezných podmínek pro zarovnání čela3: 

Pro výpočet soustružené dráhy, jednotkového strojního času a otáček vřetene se vychází 

z těchto podmínek: 

Dmax = 40 mm, Dmin = 0 mm, ln = 4 mm, lp = 0 mm. 

Dále byla určena řezná rychlost a posuv na otáčku obrobku8: 

f = ruční, vc tab = 60 m·min-1. 

Výpočet řezné rychlosti s ohledem na obrobitelnost materiálu5. 

𝑣𝑐 = 𝑣𝑐 𝑡𝑎𝑏 ∙ 𝐾𝑣1 [m ∙ min−1] (6) 

kde: 

vc … skutečná řezná rychlost [m·min-1] 

vc tab … tabulková řezná rychlost [m·min-1], 

Kv1 … opravný součinitel pro řeznou rychlost [-], 

𝑣𝑐 = 60 ∙ 1,26 = 75,6 m ∙ min−1 

Výpočet soustružené dráhy8. 

𝐿 =
[(𝐷𝑚𝑎𝑥 + 2𝑙𝑛) − (𝐷𝑚𝑖𝑛 − 2𝑙𝑝)]

2
 [𝑚𝑚] (7) 
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kde: 

L … dráha nástroje ve směru posuvu [mm], 

Dmax … největší obráběný průměr obrobku [mm], 

Dmin … nejmenší obráběný průměr obrobku [mm], 

ln … délka náběhu [mm], 

lp … délka přeběhu [mm], 

𝐿 =
[(40 + 2 ∙ 4) − (0 − 2 ∙ 0)]

2
= 24 mm 

Výpočet otáček obrobku8. 

𝑣𝑐 =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛

1 000
 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] → 𝑛 =

𝑣𝑐 ∙ 1 000

𝜋 ∙ 𝐷
[𝑚𝑖𝑛−1] (8) 

kde: 

vc … řezná rychlost [m·min-1], 

n … otáčky obrobku [min-1], 

D … průměr obrobku [mm]. 

n =
𝑣𝑐 ∙ 1 000

𝜋 ∙ 𝐷
=

75,6 ∙ 1 000

π ∙ 40
= 601,6 min−1 

Vzhledem k otáčkové řadě zvoleného stroje, jsou voleny nejbližší nižší otáčky 560 min-1. 

Volba řezných podmínek pro podélné hrubování Ø 40 mm: 

D = 40 mm, l = 40 mm, ln = 4 mm, lp = 0 mm. 

Dále byla určena řezná rychlost a posuv na otáčku obrobku: 

f = 1,17 mm, vc tab = 60 m·min-1. 

Výpočet řezné rychlosti s ohledem na obrobitelnost materiálu podle vztahu (6). 

𝑣𝑐 = 𝑣𝑐 𝑡𝑎𝑏 ∙ 𝐾𝑣1 = 60 ∙ 1,26 = 75,6 m ∙ min−1 

Výpočet soustružené dráhy8. 

𝐿 = 𝑙 + 𝑙𝑛 + 𝑙𝑝 [𝑚𝑚] (9) 

kde: 

L … dráha nástroje ve směru posuvu [mm], 

l … délka soustružené plochy [mm], 

ln … délka náběhu [mm], 

lp … délka přeběhu [mm], 

𝐿 = 40 + 4 + 0 = 44 mm 

Výpočet otáček obrobku podle vztahu (8). 

n =
𝑣𝑐 ∙ 1 000

𝜋 ∙ 𝐷
=

75,6 ∙ 1 000

π ∙ 40
= 601,6 min−1 

Vzhledem k otáčkové řadě zvoleného stroje jsou voleny nejbližší nižší otáčky 560 min-1. 
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Výpočet jednotkového strojního času8. 

𝑡𝐴𝑆 =
𝐿

𝑣𝑓
=

𝐿 ∙ 𝑖

f ∙ 𝑛
 [min] (10) 

kde: 

tAS … jednotkový strojní čas [min], 

L … dráha nástroje ve směru posuvu [mm], 

vf … posuvová rychlost [mm·min-1]. 

f … posuv na otáčku obrobku [mm], 

n … otáčky obrobku [min-1]. 

i … počet stejných průchodů nástroje při obrábění [-] 

𝑡𝐴𝑆 =
44 ∙ 2

560 ∙ 1,17
= 0,067 min 

Volba řezných podmínek pro soustružení na čisto Ø 30 mm: 

D = 32 mm, l = 9 mm, ln = 4 mm, lp = 2 mm. 

Dále byla určena řezná rychlost a posuv na otáčku obrobku8: 

f = 0,29 mm, vc tab = 100 m·min-1.  

Výpočet řezné rychlosti s ohledem na obrobitelnost materiálu podle vztahu (6). 

𝑣𝑐 = 𝑣𝑐 𝑡𝑎𝑏 ∙ 𝐾𝑣1 = 100 ∙ 1,26 = 126 m ∙ min−1 

Výpočet soustružené dráhy podle vztahu7 (9). 

𝐿 = 𝑙 + 𝑙𝑛 + 𝑙𝑝 = 9 + 4 + 2 = 15 mm 

Výpočet otáček obrobku podle vztahu (8). 

n =
𝑣𝑐 ∙ 1 000

𝜋 ∙ 𝐷
=

126 ∙ 1 000

π ∙ 32
= 1253,3 min−1 

Vzhledem k otáčkové řadě zvoleného stroje jsou voleny nejbližší nižší otáčky 1120 min-1. 

Výpočet jednotkového strojního času byl vypočten podle vztahu (10) 

𝑡𝐴𝑆 =
𝐿 ∙ 𝑖

f ∙ 𝑛
 =

15 ∙ 1

1400 ∙ 0,29
= 0,037 min 

Volba řezných podmínek pro výrobu zápichu na Ø 8 mm: 

Dmax = 8 mm, Dmin = 7,6 mm, ln = 4 mm, lp = 0 mm. 

Dále byla určena řezná rychlost a posuv na otáčku obrobku: 

f = ruční, vc tab = 40 m·min-1.  

Výpočet řezné rychlosti s ohledem na obrobitelnost materiálu podle vztahu (6). 
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𝑣𝑐 = 𝑣𝑐 𝑡𝑎𝑏 ∙ 𝐾𝑣1 = 40 ∙ 1,26 = 50,4 m ∙ min−1 

 

Výpočet soustružené dráhy podle vztahu (7). 

𝐿 =
[(𝐷𝑚𝑎𝑥 + 2𝑙𝑛) − (𝐷𝑚𝑖𝑛 − 2𝑙𝑝)]

2
=

[(8 + 2 ∙ 4) − (7,6 − 2 ∙ 0)]

2
= 4,2 mm 

Výpočet otáček obrobku podle vztahu (8). 

n =
𝑣𝑐 ∙ 1 000

𝜋 ∙ 𝐷
=

50,4 ∙ 1 000

π ∙ 8
= 2005,4 min−1 

Vzhledem k otáčkové řadě zvoleného stroje jsou voleny otáčky 1800 min-1. 

Operace číslo: 2/2 

Volba řezného nástroje11: 

Pro výrobu závitu je volena kruhová ruční závitová čelist M8 EN 22568 (ČSN 22 3210). 

Závit je řezán ručně před upíchnutím součástky. Kosoúhlé drážkování na Ø 30 mm bude 

vyrobeno šikmými vroubkovacími kolečky Ø 20 mm s roztečí 0,6 mm. Součást bude upíchnuta 

upichovacím nožem XLCFN 2603 J03 s karbidovou vyměnitelnou břitovou destičkou 

LFUX 030802TN (tab. 2.1). 

Volba řezných podmínek pro drážkování: 

Pro výrobu drážkování je volen ruční posuv a nízké otáčky n = 56 min-1. 

Volba řezných podmínek pro upíchnutí součástky11: 

Dmax = 31 mm, Dmin = 0 mm, ln = 4 mm, lp = 0 mm. 

Dále je určena řezná rychlost a posuv na otáčku obrobku: 

f = ruční, vc tab = 150 m·min-1.  

Výpočet řezné rychlosti s ohledem na obrobitelnost materiálu podle vztahu (6). 

𝑣𝑐 = 𝑣𝑐 𝑡𝑎𝑏 ∙ 𝐾𝑣1 = 150 ∙ 1,26 = 189 m ∙ min−1 

Skutečná řezná rychlost je zvolena poloviční, jakožto optimální volba pro střední hodnotu 

průměru. 

Výpočet soustružené dráhy podle vztahu (7). 

𝐿 =
[(𝐷𝑚𝑎𝑥 + 2𝑙𝑛) − (𝐷𝑚𝑖𝑛 − 2𝑙𝑝)]

2
=

[(31 + 2 ∙ 4) − (0 − 2 ∙ 0)]

2
= 19,5 mm 

Výpočet otáček obrobku podle vztahu (8). 

n =
𝑣𝑐 ∙ 1 000

𝜋 ∙ 𝐷
=

189
2 ∙ 1 000

π ∙ 8
= 1002,7 min−1 

Vzhledem k otáčkové řadě zvoleného stroje jsou voleny otáčky 900 min-1. 
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B) Grafická část 

Pro lepší přehlednost je výrobní návodka pro operaci 0/0 rozdělena na dvě části (tab. 5  

a tab. 16). 

Tab. 15 Výrobní návodka šroubu M8 pro operaci číslo 1/1 (1/2). 

VÝROBNÍ NÁVODKA VUT v Brně, FSI, ÚST 

 

Název součásti: Šroub M8 krytu kotouče Stroj: Hrotový soustruh SV18R Č. operace: 1/1 

Úsek/ záběr j 
vc n f ap i L tas 

Nástroj 
[m·min-1] [min-1] [mm] [mm] [-] [mm] [min] 

Zarovnat čelo 1 76 560 ruční 2 1 24 - 4 

Hrubovat na Ø 32,3 -0,9 2 76 560 1,17 2 2 44 0,134 4 

Hrubovat na Ø 17,2 -0,4 3 76 710 1,17 2,5 3 30 0,108 4 

Hrubovat na Ø 9,2 -0,4 4 76 1120 1,17 2 2 17 0,026 4 

Dokončit Ø 8,1 -0,2 5 126 1800 0,29 0,5 1 18 0,034 4 

Dokončit Ø 16,2 -0,4 6 126 1800 0,29 0,5 1 18 0,034 4 

Dokončit Ø 30,2 -0,4 7 126 1120 0,29 1 1 15 0,029 4 

Obrábět drážku 1,1 +0,2 8 50 1800 ruční 1,1 1 4,2 - 5 

∑ 0,365  

Datum: 22. 10. 2016 Vypracoval: Židlický Ondřej Schválil: Ing. Milan Kalivoda 

 

  

List: 1/2 
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Tab. 16 Výrobní návodka šroubu pro operaci číslo 1/1 (2/2). 

VÝROBNÍ NÁVODKA VUT v Brně, FSI, ÚST 

 

Název součásti: Šroub M8 krytu kotouče Stroj: Hrotový soustruh SV18R Č. operace: 1/1 

Úsek j 
vc n f ap i L tas 

Nástroj 
[m·min-1] [min-1] [mm] [mm] [-] [mm] [min] 

Vroubkovat Ø 30 1 - 56 ruční - 1 - - 4 

Upíchnout ne celkovou 
délku 36,2 -0,4 

2 95 900 ruční 2 1 19,5 - 4 

∑ -  

Datum: 22. 10. 2016 Vypracoval: Židlický Ondřej Schválil: Ing. Milan Kalivoda 

 

3.3 Svaření krytu brusky 

Po výrobě všech potřebných částí stroje, je zapotřebí zajistit spojení stávajícího krytu 

brusky s držákem podpěry a samotnou podpěrou. Součásti jsou spojeny technologií tavného 

svařování metodou TIG. Jedná se svařování netavící se wolframovou elektrodou v atmosféře 

inertního plynu. Informace o místech svarů a jejich rozměrů jsou uvedeny ve výkrese 

svařované sestavy (příloha 4). Je zvolen přídavný drát Union I 52 - 1,6 x 1000 mm a proud 

140 A12. Vhodnost požití této metody je více rozebrána v kapitole 5 Diskuze výsledků.  

 

3.4 Tryskání a lakování krytu brusky 

V poslední fázi výroby je kryt brusky stříkán lakem, který plní ochrannou funkci proti 

korozi. Povrchová barva také hraje estetickou roli. Pro kvalitní přilnutí laku k součásti je nutné 

zbavit povrch starých vrstev laku a jiných nečistot a poté součást dobře odmastit. 

K odstranění starých vrstev laku je použita technologie tryskání zrn křemičitého písku na 

povrch součásti za pomocí stlačeného vzduchu neboli pískování. Součást je pískována ve 

vertikální pískovací kabině BC-220 (příloha 9). Stlačený vzduch zajišťuje pístový kompresor 

Einhell BT-AC 400/50 (příloha 10) s objemem stlačeného vzduchu 50 l a s maximálním 

provozním tlakem 8 barů. Při pískování krytu klesne tlak vzduchu přibližně na hodnotu 5 barů, 

List: 2/2 
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čímž dojde ke zhoršení odstraňovaní nečistot a prodloužení tryskací doby. Protože není 

k dispozici silnější zdroj stlačeného vzduchu, je pro tuto operaci volena tryska s průměrem 

5 mm, jakožto nejmenší dostupný průměr trysky. Při volbě menšího průměru trysky dojde 

k zúžení proudu tryskaného abraziva a tryskání se stává více účinným. Pomocí digitálních 

stopek Stratos 2 je celková doba tryskání všech dílů stanovena na hodinu a půl. 

 

Obr. 3 Kryt brusky během pískování. 

Po operaci tryskání je povrch součásti odmaštěn technickým lihem. Celý kryt brusky je 

zavěšen za ocelový drát a nastříkán základovou barvou na kov PRISMA TECH ANTI-RUST. 

Základová barva slouží především jako ochrana proti korozi a také tvoří podklad pro lepší 

přilnavost povrchové vrstvy laku. Barva je stříkána rovnoměrně po celé součásti. Po zaschnutí 

základové barvy, přibližně po 1 hodině, je nanesena první vrstva syntetické barvy 

INDUSTROL UNIVERSÁL S 2013 5400. Pro aplikaci barvy pomocí pistole a stlačeného 

vzduchu je barva ředěna ředidlem S 6001. Druhá vrstva laku je nanesena přibližně za 60 minut. 

Celý proces s obdobným postupem je proveden i u šroubu krytu kotouče13. 

 

3.5 Montáž krytu brusky 

Nalakovaný kryt brusky je spojen se stojanem brusky pomocí dvou šroubů M10, jež jsou 

utáhnuty otevřeným klíčem velikosti 16. Po připevnění krytu brusky je namontován samotný 

brousicí kotouč.  

 

Postup při upínání brousicího kotouče1: 

Původní povrch 

krytu brusky. 

Očištěný povrch 

krytu brusky. 
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 na zvolený brousicí kotouč se poklepe dřevěnou paličkou a podle zvuku se zjišťuje, 

zda není prasklý, 

 na brousicí kotouč se nasadí příruby stejného průměru, 

 mezi přírubu a brousicí kotouč je vložena pružná podložka, konkrétně měkký papír, 

aby příruby netlačili na brousicí zrna a nedošlo k porušení kotouče, 

 šroub nebo matice upínacích přírub se nesmí dotahovat násilím, 

 po upnutí přírub následuje vyvažování brousicího kotouče, 

 po vyvážení je brousicí kotouč osazen na vřeteno brusky, 

 brousicí kotouč je chráněn kryty, 

 brousicí kotouč je uveden do chodu na prázdno, při pracovních otáčkách nejméně 

po dobu 5 minut, při němž nesmí obsluhující pracovník stát v rovině rotace kotouče, 

 pokud je potřeba, brousicí kotouč se orovná pomocí nářadí k tomu určených, 

 před samotným broušením je potřeba nastavit vůli mezi podpěrou a brousicím 

kotoučem, jež se rovná nejvíce polovině šířky broušeného materiálu, maximálně 

však 3 mm, 

 při broušení musí být dodrženy základní pravidla bezpečnosti práce. 
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ POSOUZENÍ 
 

4.1 Celkový strojní čas na výrobu jednotlivých dílů 

Celkové strojní časy jsou tvořeny součtem všech jednotkových strojích časů. Během celé 

výroby byly jednotkové strojní časy měřeny pomocí digitálních stopek Stratos 2 (tab. 4). Pro 

orientační účely jsou vybrané stojní časy vypočteny a zaznamenány do výrobních návodek 

(tab. 9 až tab. 16). Jelikož se jedná o kusovou výrobu, probíhaly během procesu výroby úpravy 

vyráběných součástí i nástrojů např. soustružnický nůž na výrobu drážky měl původně šířku 

ostří 2 mm. Tento rozměr byl nevyhovující, a tak se pomocí brusky upravil na požadovaný 

rozměr dle výkresu (příloha 3). Všechny podobné úkony prodlužují výrobu samotných 

součástí. Do výpočtu také není zahrnuta manipulace s materiálem a nástroji, rychloposuvy 

strojů a ostatní vedlejší úkony. Z těchto důvodů jsou celkové strojní časy navýšeny o 80 %.  

I. Podpěra 

Pro výrobu podpěry byl celkový strojní čas vypočten na 10 minut. Po navýšení o 80 % je 

celkový strojní čas na výrobu podpěry stanoven na 20 minut. Do tohoto času jsou započítány 

všechny manipulace s polotovarem, jeho příprava i samotné obrábění. 

II. Držák podpěry 

Jednotkové strojní časy byly zjištěny měřením pomocí digitálních stopek. Změřený 

jednotkový čas je jedna minuta. Po navýšení této hodnoty o 80 % je celkový strojní čas 

stanoven na dvě minuty. 

III. Šroub krytu kotouče M8 

Součet všechny jednotkových strojních časů, které byly změřeny pomocí digitálních 

stopek, je vypočítán na 1,5 minuty. Po navýšení o 80 % je celkový strojní čas stanoven na tři 

minuty.  

Tab. 17 Celkové strojní časy. 

Název součásti tASC [min] tASC80 [min] 

Podpěra 10 20 

Držák podpěry 1 2 

Šroub M8 1,5 3 

∑ 12,5 25 

Na výrobu všech tří zadaných dílů je celkový strojní čas stanoven na 25 minut. Celkové 

strojní časy pro jednotlivé součásti a časy po navýšení o 80 % jsou zaznamenány v tabulce 

(tab. 17). 

 

4.2 Spotřeba nástrojů 

Spotřeba nástrojů je prakticky zanedbatelná vzhledem k jednoduchosti vyráběných dílů, 

snadné obrobitelnosti a jejich malému počtu (jeden kus každého vyráběného dílu). Avšak 

v případě náhlých a nečekaných poškození nástrojů je vhodné mít za každý nástroj náhradu. 

 

4.3 Spotřeba elektrické energie 

Výpočet orientační spotřeby elektrické energie je stanoven z příkonů používaných strojů 

(tab. 18), strojních časů a ceny za 1 kWh. Cena za 1kWh je 3,694 Kč. Pro lepší přehlednost je 
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výpočet spotřeby elektrické energie spočítán jen pro válcové frézování podpěry. Pro výpočet 

jsou použity hodnoty jednotkových strojních časů z výrobních návodek (tab. 9 až 12), které 

jsou navýšeny o 80 %. Spotřeba elektrické energie pro ostatní součásti je zaznamenána do 

tabulky (tab. 18). 

Výpočet spotřeby elektrické energie pro válcové frézování podpěry8: 

𝐸𝐶 = P ∙  4,53 ∙ ∑ 𝑡𝐴𝑆𝑖

𝑚

𝑖=1

 [Kč] (11) 

kde: 

EC … cena elektrické energie na provoz stroje [Kč], 

P … příkon stroje [kW], 

tASi … jednotkový strojní čas i-té operace [min]. 

EC = P ∙ 3,694 ∙ (tAS1 + tAS2 + tAS3 + tAS4) 

EC = 6,1 ∙ 3,694 ∙ (
1,95 + 2 + 1,86 + 1,91

60
) = 2,9 Kč 

Cena spotřebované energie je vypočtena na 2,9 Kč. Po navýšení o 80 % je cena 

spotřebované energie stanovena na 5,2 Kč.    

Tab. 18 Přehled spotřebované energie na provoz strojů. 

Název 

součásti/operace 
Použitý stroj 

P [kW] EC [Kč] 

Podpěra 

Strojní pásová pila 1,0 0,1 

Frézka konzolová 6,1 5,2 

Rovinná frézka universální 2,5 0,7 

Stojanová dvoukotoučová bruska 1,1 0,1 

Držák podpěry Strojní pásová pila 1,0 0,2 

Šroub M8 Univerzální soustruh 6,0 2 

Tryskání Pístový kompresor 2,2 12,2 

∑ 20,5 

 

4.4 Půdorysné řešení výrobní haly. 

Půdorysná plocha, která je potřebná pro umístění všech strojů, je určena součtem 

půdorysných ploch jednotlivých strojů a zařízení (tab. 5). Pro lepší přístup ke stroji je 

půdorysná plocha každého stroje zvětšena o 3 m2. Půdorysná plocha je z důvodu lepší 

přehlednosti vypočítána jen pro strojní pásovou pilu PILOUS TMJ ARG 200 (tab. 5).  

Výpočet půdorysné plochy stroje: 

SiC = Si + 3 [m2] (12) 

kde: 

SiC … zvětšená půdorysná plocha stroje [m2], 

Si … půdorysná plocha stroje [m2]. 
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S1C = S1 + 3 = (1,950 ∙ 1,200) + 3 = 5,340 m2 

Plocha strojní pásové pily je vypočítána na 5,340 m2.  

Výpočet celkové půdorysné plochy pro všechny stroje: 

SC = ∑ SiC

m

i=1

 [m2] (13) 

kde: 

SC … celková půdorysná plocha pro všechny stroje [m2]. 

SC = S1C + S2C + S3C + S4C + S5C + S6C + S7C + S9C  

SC = 5,340 + 7,625 + 5,557 + 3,240 + 5,869 + 3,561 + 3,210 + 3,630 

SC = 38,032 m2 

Po zvětšení každé plochy stroje o 3 m2 je celková půdorysná plocha všech potřených strojů 

stanovena na 40 m2. 
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5 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Způsob obnovy držáku krytu brusky, který je popsán v této bakalářské práci, je jen jedním 

z možných variant, jak lze takovou obnovu uskutečnit. Veškeré výrobní postupy a kroky 

k výrobě zadaných součástí byly konzultovány a schváleny. I přes to lze u jednotlivých částí 

výroby navrhnou například jiný technologický postup, polotovar či stroj. Tyto návrhy mohou 

vést k lepším výsledkům, jako jsou například úspory materiálu, zkrácení strojních časů  

a snížení celkových nákladů. Některé návrhy na zlepšení celého výrobního procesu jsou 

popsány v následujících podkapitolách.   

 

5.1 Volba polotovarů. 

Pro výrobu šroubu krytu kotouče je volena tyč kruhového průřezu Ø 35 ČSN 42 5510.12 

– 11 373.0 délky 70 mm. Oproti předchozímu zvolenému polotovaru o průměru 40 mm a délce 

90 mm dojde při výrobě ke snížení výrobních časů, sníží se opotřebení nástrojů a sníží se také 

cena polotovaru. 

 

5.2 Volba technologie svařování. 

Metoda TIG není příliš vhodná pro svařování uhlíkové oceli, protože hrozí nebezpečí 

vzniku pórů ve svaru a není ani výhodná z ekonomického hlediska. S ohledem na funkčnost 

součásti, jež není dynamicky zatěžována a statické zatěžování je zanedbatelné, je i přes 

nevhodné podmínky zvolena technologie TIG. Hlavním důvodem, proč byla zvolena tato 

metoda, byly osobní důvodu, konkrétně dobrá a dostupná známost. Vhodnější variantou je 

volba technologie svařování metodou MAG. 

 

5.2 Obsluhující personál. 

V případě větší série vyráběných součástí je zapotřebí více pracovníků obsluhy. Orientační 

přehled potřebného obsluhujícího personálu je zapsán do tabulky (tab. 19). Jejich přesný počet 

je dán velikostí série a rozmanitostí použité technologie. 

Tab. 19 Orientační přehled obsluhujícího personálu. 

Technologie Počet obsluhujícího personálu 

Soustružení 1 

Frézování 1 

Svařování 1 

Lakování 1 

 



ZÁVĚR 

36 

ZÁVĚR 
 

Výsledkem bakalářské práce je plně funkční dvoukotoučová stojanová bruska, která slouží 

pro ruční broušení v rodinném podniku Autoopravna Židlický. Na základě původního držáku 

krytu brusky byly navrhnuty a vyrobeny části držáku, které na stroji chyběly. Celý proces 

obnovy je popsán od konstrukčně-funkčního rozboru, přes samotnou výrobu jednotlivých 

chybějících částí až po namontování krytu na stroj. V poslední kapitole je sepsán návrh na 

některá zlepšení celého procesu výroby. 

Obnovu držáku krytu brusky lze shrnout těmito výsledky: 

 jsou vyrobeny tři nové části brusky (podpěra, držák podpěry a šroub M8), 

 část původního krytu brusky je po očištění znovu použita, 

 celý kryt brusky je nastříkán barvou, která chrání kryt proti korozi, 

 celkový strojní čas na výrobu všech částí je stanoven na 25 minut, 

 cena spotřebované energie na provoz všech strojů je stanovena na 21 Kč, 

 celková půdorysná plocha pro všechny stroje je stanovena na 40 m2. 

 Obnova držáku krytu brusky je prakticky začátek obnovy celého stroje. Bruska je léta 

neudržovaná a pravidelná údržba se neprovádí. Dalším krokem bude očištění celého stroje, 

kontrola elektroinstalace a kontrola řemenů. Pokud bude čas a možnost, dojde k celkové 

renovaci stroje. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

ČSN - Česká státní norma 

D mm vnější průměr nástroje, polotovaru, obrobku 

Ec Kč cena elektrické energie na provoz stoje 

H mm hloubka odebírané vrstvy při válcovém frézování 

HSS - High Speed Steel - rychlořezná ocel 

HB - Brinell Hardness – zkouška tvrdosti podle Brinella 

HRC - Rockwell Hardness – zkouška tvrdosti podle Rockwella 

Kv1 - opravný součinitel pro řeznou rychlost 

L mm celková obráběná délka 

MAG - 
Metal Active Gas Welding- svařování v ochranné 

atmosféře aktivního plynu 

P kW příkon stroje 

TIG - 
Tungsten Inert Gas Welding – svařování netavící se 

wolframovou elektrodou 

P10 - Druh slinutého karbidu 

Re MPa mez kluzu 

Rm MPa mez pevnosti 

Sc m2 celková půdorysná plocha pro všechny stroje 

Si m2 půdorysná plocha stroje 

Sic m2 zvětšená půdorysná plocha stroje 

VBD - vyměnitelná břitová destička 

ap mm axiální šířka záběru ostří 

ae mm radiální šířka záběru ostří 

fn mm posuv na otáčku 

fz mm posuv na zub 

i - počet záběrů 

j - úsek 

l mm délka obráběné plochy 

ln mm délka náběhu 

lp mm délka přeběhu 

n min-1 otáčky nástroje, obrobku 

tAS min jednotkový strojní čas 

tASC min celkový strojní čas 

tASC80 min celkový strojní čas po navýšení o 80 % 

vc m·min-1 řezná rychlost 

vf mm·min-1 posuvová rychlost 

z - počet zubů frézy 
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SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ 

Tabulka Popis 

Tab. 1 Mechanické vlastnosti oceli 11 373.0. 

Tab. 2 Přehled nakupovaných polotovarů. 

Tab. 3 Zařazení materiálu do skupin obrobitelnosti. 

Tab. 4 Seznam nástrojů, měřidel a pomůcek. 

Tab. 5 Seznam strojů. 

Tab. 6 Výrobní postup pro podpěru pro broušení. 

Tab. 7 Výrobní postup pro držák podpěry. 

Tab. 8 Výrobní postup pro šroub M8 krytu kotouče. 

Tab. 9 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 1/1. 

Tab. 10 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 2/2. 

Tab. 11 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 3/3. 

Tab. 12 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 4/4. 

Tab. 13 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 5/5. 

Tab. 14 Výrobní návodka podpěry pro operaci číslo 6/6. 

Tab. 15 Výrobní návodka šroubu M8 pro operaci číslo 1/1 (1/2). 

Tab. 16 Výrobní návodka šroubu M8 pro operaci číslo 1/1 (2/2). 

Tab. 17 Celkové strojní časy. 

Tab. 18 Přehled spotřebované energie na provoz strojů. 

Tab. 19 Orientační přehled obsluhujícího personálu. 

  

Obrázek Popis 

Obr. 1 Stojanová bruska. 

Obr. 2 Chybějící části stroje. 

Obr. 3 Kryt brusky během pískování. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Výkres podpěry pro broušení. 

Příloha 2 Výkres držáku podpěry. 

Příloha 3 Výkres šroubu krytu kotouče M8. 

Příloha 4 Výkres krytu brusky. 

Příloha 5 Strojní pásová pila PILOUS TMJ ARG 200. 

Příloha 6 Frézka FWD 25. 

Příloha 7 Frézka ACIERA F5. 

Příloha 8 Soustruh SV 18R/1250. 

Příloha 9 Pískovací kabina BC-220. 

Příloha 10 Pístový kompresor BT-AC 400/50. 

Příloha 11 Drážkovací kolečka šikmá. 

Příloha 12 Upichovací nůž XLCFN 2603 J03 s VBD LFUX 030802TN. 



 

 

PŘÍLOHA 1: Výkres podpěry pro broušení. 

  



 

 

PŘÍLOHA 2: Výkres držáku podpěry. 

 

  



 

 

PŘÍLOHA 3: Výkres šroubu M8. 

 

  



 

 

PŘÍLOHA 5: Strojní pásová pila PILOUS TMJ ARG 20014. 

 

 

Hlavní motor 400 V / 50 Hz / 0,75/0,95 kW 

Motor čerpadla 400 V / 50 Hz/ 0,05 kW 

Rychlost pásu 40/80 m·min-1  

Rozměr pásu 2490 x 20 x 0,9 mm 

Pracovní výška svěráku 900 mm 

Nádrž chladicí kapaliny cca 15 l 

Rozměr stroje 1950 x 1200 x 1400 mm 

Hmotnost stroje 230 kg 

 

  



 

 

PŘÍLOHA 6: Frézka FWD 25. 

 

 

Výkon 6,1 kW 

Rozměr stolu 265 x 1125 mm 

Podélný pohyb stolu 650 mm 

Příčný pohyb stolu 200 mm 

Svislý pohyb stolu 320 mm 

Max. vzdálenost osy vřetena od stolu 340 mm 

Půdorysná plocha stroje 1850 x 2500 mm 

Hmotnost stroje 2100 kg 

 

  



 

 

PŘÍLOHA 7: Frézka ACIERA F515,16. 

 

 

Výkon 6,1 kW 

Rozměr stolu 350 x 900 mm 

Podélný pohyb stolu 400 mm 

Příčný pohyb stolu 200 mm 

Svislý pohyb stolu 400 mm 

Kužel vřetene ISO 40 

Max. vzdálenost osy vřetena od stolu 325 mm 

Půdorysná plocha stroje 1655 x 1545 mm 

Hmotnost stroje 1300 kg 

 

  



 

 

PŘÍLOHA 8: Soustruh SV 18R/12509. 

 

 

Výkon 6 kW 

Oběžný průměr nad ložem 380 mm 

Oběžný průměr nad suportem 215 mm 

Vrtání vřetena 41 mm 

Kužel hrotů Morse 3 

Průměr sklíčidla 160 – 250  

Vzdálenost hrotů 1250 mm 

Půdorysná plocha stroje 3020 x 950 mm 

Hmotnost stroje 1850 kg 

 

  



 

 

PŘÍLOHA 9: Pískovací kabina BC-22017. 

 

 

Maximální pracovní tlak 125 PSI (0,86 MPa, 8,6 bar) 

Rozměr kabiny 935 x 600 x 1390 mm 

Hmotnost kabiny 50 kg 

 

  



 

 

PŘÍLOHA 10: Pístový kompresor BT-AC 400/5018. 

 

 

Druh kompresoru Olejový 

Napájení 230 V 

Max. nasávané množství 400 l·min-1 

Max. tlak 8 bar 

Objem tlakové nádoby 50 l 

Rozměr 750 x 350 x 720 mm 

Hmotnost 46 kg 

 

  



 

 

PŘÍLOHA 11: Drážkovací kolečka šikmá. 

 

 

PŘÍLOHA 12: Upichovací nůž XLCFN 2603 J03 s VBD LFUX 030802TN11. 

 

 

 

 

 

 


