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ABSTRAKT 

EFIMOV Anton: 

Diplomová práce věnují teoretickému rozboru problematiky výrobý převodové 
skříňě. V tekstu práce uvedená výrobní technologie zvolené převodové skříně jak pro 
kusovou, tak pro sériovou výrobu. Součástí práce je stanovení kritického množství pro 
jednotlivé varianty a technicko-ekonomické zhodnocení. 

Keywords: Převodová skříň, technologíe výroby, kritické mnořství. 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

EFIMOV Anton: 

This thesis is devoted to the problem of the production of hulls of the gearboxes. The 
text of this final thesis shows the production technology for single and series production. 
At the same time, a critical amount of products for a different production options were 
established. 

Klíčová slova: Gearbox hull, producing technology, critical amount of 
products. 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá navržením technologie obrábění vybrané součásti, která 
je převodová skříň. První část této práce představuje základní informace ohledně vybrané 
součásti a možné ji způsobů výroby s hlavním zaměřením na procesy obrábění. 

Součástí práce je vlastní návrh technologie obrábění převodové skříně pro 2 typy 
výroby, volba strojů, nástrojů a vhodných řezných podmínek. Druhá polovina diplomové 
práce zahrnuje ekonomické hodnocení, porovnání dvou typů výroby a závěr na základě 
výpočtů. 

Cílem této práce je návrh technologie obrábění pro kusovou a sériovou výrobu, určení 
kritického množství, srovnání variant a zhodnocení dosažených výsledků. 

Pro vypracování výkresu převodové skříně byl vybrán program pro kreslení Kompas – 3D, 
ve kterém byla vytvořena výkresová dokumentace a některé obrázky.
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1. SOUČÁSTPŘEVODOVÁ SKŘÍŇ 

1.1. Popis obecné převodové skříní 
Převodová skříň je jednou z mnoha typů skříňových součásti a tím pádem má spousta 

stejných prvků, vlastnosti, využívání, záměrů, úkolů a cíle s dalšími typy podobných 
součásti. Z tohoto důvodu je účelně probrat funkce skříňových součásti, které nesporně 
budou patřit přímo k převodové skříně. 

Ke skříňovým patří součásti, které poskytují vzájemné uspořádání součástí celku a 
vnímají základní zatížení stroje. Skříňové součásti často mají docela složitý tvar, a protojich 
vyrábí ve většině případech odléváním či svařováním. Ve výrobě skříňových součástí jsou 
často používané litina jako litina s lupínkovým grafitem a ocel, někdy se také da použit lehké 
slitiny jako hliníkové a hořčíkové. 

Skříňová součást obsahuje následující částí: stěny/hrany, nálitky, příruby a další 
elementy spojených do jednohocelku. Skříňová součást je základní část a při jí projektování 
je nutné splnění požadavků pevnosti, tvrdosti a hermetičnosti. Pevnost a tvrdost jsou 
poskytované volbou materiálu, potřebnou tloušt‘kou stěn a výztužnými žebry. 

Převodová skříň je mechanismus, sestávající z ozubených kol nebo šnekového 
pohonu splněný jako samostatná jednotka a slouží k přenosu otáček z hřídele motoru na 
hřídel pracovního stroje. Kinematická schéma převodovky může zahrnovat také otevřené 
pohony, řetězový a řemenový pohony.  

Převodovka se skládá ze skříně, ve kterém jsou umístěny prvky pohonu – ozubená 
kola, hřídele, ložiska a tak dále. V některých případech v převodové skříně mohou být 
rozmístěny zařízení pro mazání a ložisek nebo chladící zařízení. Tvar převodové skříně 
určují v zásadě vzájemné uspořádání součástek a uzlů převodové zařízení, požadavky na 
výrobní technologii, exploatace a design. 

Převodová skříň může být vyráběná z litiny s lupínkovým grafitemČSN 422415 při 
sériovou výrobě, ale při nutném omezení hmotnosti výrobku – z lehké slitiny, například ze 
silumina. V případě vibračního zatížení a rázového namáhání používají vysoce pevné 
litinyČSN 422304 či ocelové odlitky. ČSN 422650 ČSN 422640. Při kusové a malosériové 
výrobě převodové skříně se vyrábí svařováním z plechové oceli ČSN 11375 / ČSN 
11378nebo jích kombinace. Na obrázku 1 je příklad odlitku dělené převodové skříně. 

Při konstruování tvar a rozměry skříně musí být vyrbané v závislosti na typu pohonu, 
množství a rozměrů součástí umístěných v ní, uspořádání dělicí roviny a vzájemných 
uspořádání os hřídelů. Konstrukce musí zajišt’ovat rychlý a pohodlný přístup pro montáže a 
odpovídat požadavkům technologičnosti. 

Převodová skříň se skládá z dolní části – základna (1) a horní části (2). Osy hřídelů 
leží na dělicí rovině (3). Tato rovina je s pravidla vodorovná. V některech případech se 
používá šikmou dělicí rovinu, což umožňuje omezit objem olejové vany, poskytuje stejné 
potopení ozubených kol do oleje a snižovat ztracení výkonu na tření. 
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Při rozmanitosti konstrukcí skříňových součástí v nich jsou stejné elementy: 

 Stěny (4) 

 Nálitky (5) 

 Příruby (6) 

 Výztužné žebra (7) 

 Povrchy pro upínací součásti 

 Montážní poklop (8) 

 Závitové otvory (9)  

 Očko (10) 

 Šroub s okem (11) 

 Olejoznak (12) 

 

Obr. 1 Příklad dělené převodové skříně [8]. 

Převodová skříň se slouží ke: 

 umístění pohyblivých částí a zajištění mezi nimi vzájemné uspořádání 

 převzetí sílčinných v převodovce a převod jich do podpřevodové desky nebo 
rámu 

 zajištění namazání pracovních ploch a ložisek 

 ochranu součástek proti nečistotám  

 Odvod do životního prostředí tepla, vznikající v průběhu práce převodovky 
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1.2. Typy skříňových součásti 
Skříňové součásti jsou značnou částí, někdy až 80% hmotnosti, strojů. Existují tři 

skupiny: základové desky, stojany a skříňových součásti. 

Stojan „nese“ na sebe základní celky stroje a poskytují jejích správné vzájemné 
uspořádání jak při pohybu tak v pevném stavu.  

Na základových deskách upevňují stroje a jejích pohony. Na rozdíl od stojanu 
základová deska nemá vodicí plochu. 

Skříňové součásti jsou díly s nejasné označenými vlastnostmi stojanů a základových 
desek: vyložnik; pohyblivé skříňové součásti: stoly, křižáky, vodicí plochy; převodové 
skříně a tělesa ložisek, také k teto skupině patří kryty. 

V autoprůmyslu skříňovými součástmi jsou rámy aut, skříně motoru, převodových 
skříně a jiných uzlů/celků. 

Klasifikace skříňových součásti: 

1. Dle třídy konstruktivní obtížnosti: 
a. Jednoduché, které nemají vnitřní mezistěny, žeber a nálitků. 
b. Složité, které zahrnují výztužné žebra, nálitky, otvory pro kryty, šrouby 

s okem a hodně jiných prvků. 
2. Dle kontaktu vnitřní dutiny s vnějším prostředí: 

a. Zavřené, vnitřní dutiny, kterých, jak v průběhu práce, tak v pevném stavu, 
úplně izolovaná od vnějšího prostředí. 

b. Polootevřené, vnitřní dutina, kterých může kontaktovat s vnějším 
prostředí v určitý čas práce stroje nebo během pevného stavu. 

c. Otevřené, vnitřní dutiny, kterých je vždy v kontaktu s vnějším prostředí. 
3. Dle uchovávání provozního mazacího oleje: 

a. Suché převodové skříně, které nejsou určené k uchovávání provozního 
mazacího oleje. 

b. Skříně plněné mazacím olejem. 
4. Dle materiálu: 

a. Kovové: litinové, ocelové, slitinové 
b. Nekovové: plastové, dřevné. 

Také převodové skříně mohou se lišit dle řady dalších vlastnosti jako množství 
hřídelů, množství a polohy dělicí roviny, rozebiratelnosti skříně. 
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Obr. 2 Příklady převodových skříní [6]. 

1.3. Materiál polotovaru 
Před volbou materiálu polotovaru je třeba počítat s následujícími podmínkami: 

 Hmotnost a rozměrové požadavky 

 Soulad fyzických a mechanických vlastnosti materiálu hotového výrobku s hlavními 
kritérii práceschopnosti a požadované životnosti 

 Pracovní prostředí výrobku 

 Náklady na materiál a jeho nedostatek 

 Estetické požadavky 
Převodové skříně se vyrábějí z litiny s lupínkovým grafitem ČSN 42 2410. Tato 

litina nemá tendence ke kmitání při obrábění, proto může být s rozměrovou stabilitou a 
obrobena na jedno upnutí. Dobré kluzné vlastnosti GG20 ulehčují zalisování valivých ložisek 
do k tomu připravených otvorů. K zabezpečení tuhosti mají skříně vnitřní žebra nebo litou 
střední stěnu, která tlumí hluk vznikající při kmitání [14]. 

 Je to poměrně levný konstrukční materiál s dobrými slévárenskými vlastnostmi. 
Protože lupínky grafitu vytváří v základní kovové hmotě litiny velké množství vrubů, snižují 
mechanické vlastnosti. Deformační charakteristiky jsou minimální, tažnost těchto litin je 
menší než 1% [15]. 

 Na druhé straně se lupínky grafitu projevují pozitivně ve struktuře zvýšením 
schopnosti útlumu a tím snížením citlivosti na účinek vrubů. Skutečnost, že grafit je téměř 
spojitý rozvětvený útvar, se projevuje také kladně na slévárenských vlastnostech, které jsou, 
s ohledem na vynikající zabíhaní a s relativně malým sklonem k smršťování, nejlepší z 
grafitických litin. Dále mají grafitické litiny, litina LLG obzvlášť, lepší tepelnou vodivost než 
oceli. Kromě tvaru grafitu je také důležitá velikost grafitických částic, čím více máme částic, 
a jsou menší, tím se zvyšuje pevnost litiny [15]. 

 Hlavní konstrukční výhody litiny s lupínkovým grafitem:  

 možnost ovládání poměrně jednoduchými cestami mechanické a fyzikální 
vlastnosti,  

 téměř neomezená možnost tvarování odlitku podle požadavků konstruktéra,  

 možnost odlévání odlitků s velmi malými i značnými tloušťkami stěn, 
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 v poměru k pevnosti v tahu vysoká pevnost v ohybu a tlaku, 

 malá citlivost na konstrukční vruby, a to i při cyklickém namáhání.  

 tlumení vibrací (klidnější chod a vyšší přesnost strojů, menší hlučnost, 
odpadávají problémy s rezonancí dílů,  

 menší napětí při deformaci než ocel (důležité při montážích, u tunelů, 
potrubí,…),  

 necitlivost na nízké a vysoké teploty (na rozdíl od oceli nemá přechodovou 
teplotu a ve srovnání se slitinami hliníku má výrazně pozvolnější pokles 
pevnosti a tuhosti za zvýšených teplot),  

 dobrá tepelná vodivost (omezuje deformace a pnutí při změnách teploty a 
zvyšuje přesnost dílů i strojů - spalovací motory, přesné stroje), 

 dobré kluzné vlastnosti při zabíhání a suchém tření (uložení, vedení brzdy, 
spojky),  

 nízká citlivost na nedodržování zásad provozu,  

 nezávislost vlastností na době provozu (nestárne) [15]. 
Konstrukční nevýhody litin s lupínkovým grafitem: 

 nižší pevnost v tahu, 

 nižší pevnost v silných průřezech, 

 citlivost struktury a vlastností na rychlost chladnutí, 

 nízkou houževnatost, 

 nižší odolnost proti opotřebením, 

 obtížnou svařitelnost. 
Možnosti použití jednotlivých typů litin s lupínkovým grafitem je vidět v Tab. 1.1 

Tab. 1.1 Doporučené použití materiálů [15]. 

Značka Charakteristika Použití 

GJL-150 (JL-1020) 42 2415 nelegovaná, pro obecné 
použití 

Litina je vhodná pro odlitky 
s tloušťkou stěn od 5 do 30 
mm. Např. na poklopy, 
ložiskové tělesa, řemenice. 
Pro teploty od -60 do 500 
°C. 

GJL-200 (JL 1030) 42 2420 nelegovaná, pro obecné 
použití, pro vyšší teploty 

Litina je vhodná pro odlitky 
s tloušťkou stěn 8 až 45 mm. 
Např. na odlitky strojů, 
armatur, částí pístových 
motorů, turbín, na válce 
kompresorů apod. Pro 
teploty -60 až 500 °C 
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Tab. 1.1 Doporučené použití materiálů – pokračovaní [15]. 

GJL-250 (JL 1040) 42 2425 nelegovaná, pro vyšší 
tlaky a namáhání, pro 
vyšší teploty 

Litina je vhodná pro 
odlitky s tloušťkou stěn od 
15 do 70 mm. Např. na 
válce motorů, součásti 
turbín, stojany obráběcích 
strojů, skříně převodů. Pro 
teploty od -60 do 500 °C 

GJL-300 (JL-1050) 42 2430 nelegovaná, pro vyšší 
tlaky a namáhání, pro 
vyšší teploty 

Je vhodná pro odlitky s 
tloušťkou stěn od 25 až do 
100 mm. Je vhodná na 
velmi namáhané odlitky 
strojních součástí, na 
stojany těžkých 
obráběcích strojů, na 
speciální odlitky, součásti 
armatur. Pro teploty od -
60 do 500 °C. 

GJL-350 (JL-1060) 42 2435 nelegovaná, pro vyšší 
tlaky a namáhání, pro 
vyšší teploty 

Litina je vhodná pro 
odlitky s tloušťkou stěn od 
40 do 150 mm i víc. Např. 
na těžké, vysoce 
namáhané odlitky 
jednoduchých tvarů s 
mírnými přechody 
průřezů, na stojany velmi 
těžkých strojů, tělesa 
čerpadel. Pro teploty od -
60 do 500 °C. 

Tab. 1.2 Chemické složení GJL-250 (JL 1040) 42 2425 

Prvek C Si Mn S  P 

Směrné složení, % 2,90 – 3,65 1,80 – 2,90 0,40 – 0,90 0,10 max 0,30 max 
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Tab. 1.3 Mechanické vlastnosti GJL-250 (JL 1040) 42 2425 

Tloušt’ka stěny odlitku [mm] 8 – 15  

Hustota [kg/m3] 6,8*103 

Tvrdost 250 HB 

Modul průžnosti E [GPa] 125,9 

Mez pevnosti [MPa] 250 

Součást bude vyráběna z odlitku složitého tvaru. Zvolený materiál odlitku jelitina 
s lupínkovým grafitem mezí pevnosti 100 MPa.Tento materiál je vhodný na tenkostěnné 
odlitky tloušt’kou 4 – 15 mm dle ČSN 42 2410. Polotovar se obrábí po tepelnému zpracování. 
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2. OBECNÉ ZPŮSOBY VÝROBY SKŘIŇOVÝCH SOUČÁSTÍ 

Obsahem dané kapitole jsou obecné způsoby výroby skříňových součástí. Jedna se o 
procesech odlévání a obrábění. Detailní rozbor odlévání skříňových součástí není nutný 
z důvodu zaměření diplomové práce na obrábění. Druha část dané kapitole zahrnuje základní 
operací obrábění, které jsou používané při tvorbě technologie výroby zvolené převodové 
skříně. 

2.1 Způsoby odlévání převodových skříně 

2.1.1 Pískové odlévání 
Gravitačním litím do pískových foremse plní formy vlivem vlastní tíhy kovu.Tímto 

způsobem se plní pískové nebo kovové formy.Pískové odlévání je velice rozšířený a 
univerzální způsob odlévání. Tím postupem se vyrábí odlitky rozmanitých dle velikosti a 
konfigurační obtížnosti z různých materiálů jak při kusové tak při sériové výrobě. Pískové 
odlévání je jeden z mála způsobů výroby nadrozměrných výrobků. Výjimkou jsou odlitky 
velice malých těles hmotnosti do 4 kg, které mají složitou konfigurace. Tyto výrobky se 
vyrábí prostřednictvím líti do grafitových forem.Použití: odlévání pístů, armatur a součástí 
elektrických strojů [17]. 

 

Obr. 3 Zkompletovaná forma pro pískové odlévání [9] 

Na těchto projekcích jsou označené stejnými čísly stejné elementy konstrukce 

1 – Násypný bunkr 

2 – Formovací směs 

3 – Jádro 

4 – Dutina formy 

5 – Kanálek v licí desce 

2.1.2 Lití pod tlakem 
Jedná se o metodu přesného lití, přesnost odlitků se pohybuje v rozmezí 0,005 až 0,2 

mm. Odlitky mají dobré mechanické vlastnosti a jakost povrchu, nemusí se obrábět s 
výjimkou funkčních ploch. Tímto způsobem lze předlít i velmi malé díry (od 2,5 mm), závity 
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(od 10 mm) i tvarové podrobnosti (písmo, znaky). Tloušťka stěn bývá od 1 do 3 mm. 
Podstatou je vyplňování kovové formy roztaveným kovem při vysokém tlaku (10 – 100 MPa), 
velikost tlaku je závislá na velikosti stroje a druhu odlévaného materiálu. Potřebné tlaky pro 
uzavření formy, vstříknutí kovu do formy a otevření formy se většinou dosahují hydraulicky. 
Nejčastěji se odlévají slitiny cínu, olova, zinku, mědi, hliníku a hořčíku. Podle uspořádání 
vstřikovacího ústrojí jsou stroje s teplou a se studenou tlakovou komorou. Použití: 
automobilový průmysl (tělesa karburátorů, převodovek a motorů), elektrotechnický, letecký, 
spotřební průmysl, atd. [17]. 

2.1.3 Lití do skořepinových forem 
Při výrobě skořepin se používá kovová modelová deska s kovovým modelem a 

vtokovou soustavou. Desku ohřejeme na 150 - 250 C a postříkáme emulzí (silikonový olej), 
která zabrání připékání směsi na model. Takto připravenou desku připevníme na zásobník s 
formovacím materiálem (směs jemného křemenného písku s přísadou 5 – 10% syntetické 
pryskyřice) a celé zařízení přetočíme o 180. Pískova směs se přesype na zahřátou modelovou 
desku, pryskyřice se roztaví, obalí zrnka písku, slepí je a vytvoří na povrchu modelu tenký 
povlak – skořepinu. Po dosazení potřebné tloušťky (5 – 12 mm) překlopíme zásobník s 
modelovou deskou zpět, aby odpadl přebytečný materiál. Sejmeme modelovou desku i se 
skořepinou, vložíme ji do předehřáté pece asi na 300 C, kde dochází k vytvrzení skořepiny. 
Po vyjmutí pece sejmeme skořepinu z modelové desky. Jádra se vyrábějí obdobným 
způsobem v jaderníku. Obě poloviny skořepiny tvořící formu složíme dohromady a spojíme 
lepením, sešroubováním nebo sepnutím. Složená forma se vloží do rámu, obsype litinovým 
nebo křemenným pískem a je připravena k lití. Lití do skořepinových forem je vhodné pro 
hromadnou výrobu malých a středně velkých odlitků. Velmi dobře se tímto způsobem 
odlévají složitější odlitky, např. žebrované válce motorů, součásti čerpadel, aj. Do skořepin 
lze odlévat všechny druhy slitin kromě olovnatých bronzů [17]. 

 

Obr. 4 Lití do skořepinových forem [10] 

2.2   
Technologie obrábění je proces, při kterém dochází k oddělování materiálu ve formě 

třísky z obrobku pomocí břitu nástroje. Vlivem způsobu odebírání materiálu rozlišujeme 
řezný proces kontinuální, diskontinuální a cyklický. Mezi procesy kontinuální řadíme metody 
obrábění jako je např. vrtání, vystružování nebo vyhrubování, k procesům diskontinuálním 
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lze přiřadit např. obrážení, hoblování a k cyklickým procesům řadíme např. broušení nebo 
frézování.  

 Technologický postup výroby převodové skříně zahrnuje řadu obráběcích procesů. 
Většina s těchto procesů jsou procesy třískového obrábění. V další kapitole uvedeme základní 
teorie třískového obrábění, nejznámější a nejčastěji využívané metody třískového obrábění. 

Boční částí skříní a základny mechanického obrábění seobrábějí frézováním. 
Frézování velkými řeznými rychlostmi ve většině případů umožňuje produktivnější a 
hospodárnější odebírání materiálu než při obrábění jednobřitými nástroji jako například 
hoblováním nebo obrážením.Z technologického pohledu je možné roztřídit frézování čelními 
frézami a frézování válcovými frézami v závislostí na nástroje [12]. Obrábění boční části a 
základny mechanického obrábění bude řešeno čelním frézováním viz. obr. 7. 

 

Obr. 5 Zobrazení čelního frézování [17]. 

Vrtání slouží ke výrobě otvorů, prostřednictvím dvou základních pohybů: otáčení 
vrtáku a jeho posuv podél své osy nebo posuv polotovaru proti vrtáku podél osy vrtáku. Tvar 
vrtáku a jeho technologické vlastnosti mají velký vliv na parametry otvoru. Vrtáním je možné 
vyrobit otvory jak na měkkých materiálech, tak na tvrdých s využíváním potřebných nástrojů. 
Řezná rychlost je rychlost, což je rychlost maximálního průměru nástroje. Řezná rychlost se 
snižuje od obvodu ke středu nástroje [18]. 

Soustružení vnitřních povrchů se jmenuji vyvrtávání. Tento proces slouží ke zvětšení 
průměru, zvýšení přesnosti a kvality obrobené plochy otvoru vyráběného odléváním, vrtáním, 
lisováním. Obrobená vyvrtáváním plocha může mít tvar schodu a mít sklon. Také 
vyvrtáváním se vyrábí drážky. Přesnost rozměrů a tvar povrchů zaleží na přesnosti 
využívaných strojů, řízení dráhou posunu nástroje poměrně obrobku. Drsnost povrchuv 
podstatě zaleží na geometrii nástroje, kromě toho na drsnost má vliv vibrace nástroje a 
nestejnorodnost struktury obráběcího materiálu.[18]. 

 Na vyvrtávácí strojích se vykonává vrtání, vyhrubování, vystružování a vyvrtávání 
otvorů, broušení vnějších povrchů řezacím nástrojem a řezání závitu.Dle tvaru příčného řezu 
se vyvrtávácí nástroje člení na pravoúhlé, kaluté a čtvercové [18].  
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3. VOLBA STROJŮ 

Obsahem dané kapitole budou zvolené stroje jak pro kusovou tak sériovou výrobu. Při 
výběru stroje pro obrábění skříňových součástí bylo vzato v úvahu technologické možnosti 
stroje dle popisu katalogu, jejích technická data, požadavky na výrobu s ohledem na výkon a 
přesnost obrábění polotovaru dle výkresu součásti. Pro obrábění převodové skříně jsou 
vybraná řada strojů v závislostí na sériovosti výroby dle zadání diplomové prací. 

DMU 50 
Univerzální 5-osový frézovací stroj DMU 50, který je na obr. 9 má dostatečné velký 

upínací stůl a rozsah pracovního posuvů os. Tento stroj zahrnuje všichni potřebné způsoby 
obrábění převodové skříně. Jednou z hlavních kritérii je jeho multifunkčnost. S ohledem na 
neopakovatelnost a složitost zakázek stroj DMU 50 je flexibilní na použití v kusové výrobě 
při budoucí změně produkce. Výrobcem univerzálního 5-osového stroje DMU 50 je DMG 
MORI s.r.o. Zvolený stroj je vybaven řídícím systémem HeidenhainiTNC 530 a otočným 
stolem, který zajišťuje úhlové polohování. Technické údaje jsou uvedené v tab.3.1. 

 

Obr.6 7 Stroj DMU 50 [23].  
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Tab.3.1 Technická data stroje DMU 50 [23]. 

Pracovní posuvy os X/Y/Z [mm] 500/450/400 

Upínací stůl [mm] [mm] 700/500 

Maximální zatížení [kg] [kg] 500 

Maximální rozměr polotovaru [mm] [mm] 500 

Rychlost otáčení vřetena [ot/min] [ot/min] 20 – 14000 

Příkon pracovního vřetene [kW] [kW] 35 

Krouticí moment [Nm] [Nm] 130 

Rychloposuv [m/min] [m/min] 30 

Výkon motoru [kW] 21 

Váha [kg] [kg] 4480 

CNC – Systém  HeidenhainiTNC 530 

KNUTH KBF 50 
Zvoleném strojem pro sériovou výrobu je konvenční frézovací stroj KNUTH KBF 50 

od výrobce Pilart s.r.o., který je zobrazen na obrázku 8. Stroj není náročný na údržbu. Jeho 
funkce odpovídají technologickým potřebám na výrobu. Mimo toho, výrobce dodává se 
strojem širokouškálu standartních příslušenství. Zvolený stroj také neobsazuje velkou plochu 
v dílně a přesnost obrábění je dostatečná pro dosázení požadované přesnosti obrobku [24]. 

 

Obr. 7 Frézovací stroj KNUTH KBF 50[24]. 
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Tab. 3.2 Technické údaje stroje KNUTH KBF 50 [24] 

Vrtací výkon ocel [mm] 50 
Rozměry stolu [mm] 1.220 x 360 
Rozsah otočení hlavy  do stran ± 45, kolem vlastní osy ± 

45 ° 

Rychlost [min-1] 94 - 2.256 
Počet drážek T ks 3 
Drážky T, šířka [mm] 14 
T - drážky, vzdálenost mm 95 
Dráha dojezdu - osa X [mm] 600 
Dráha pojezdu - osa Y [mm] 360 
Upnutí vřetena  SK40 
Vzdálenost vřeteno - stůl mm 120 - 620 
Posuvy vřeten automat. mm/ot 0,1; 0,15; 0,3 
Posuvy stolu automat. m/min 24 - 720 
Výkon motoru hlavního pohonu [kW] 2,4 / 1,5 
Napájecí napětí V 400 
Rozměry [mm] 1.730 x 1.730 x 2.300 
Hmotnost kg 1400 

KNUTH HBF 206 
Zvolený stroj byl vybrán pro sériovou výrobu s ohledem na rozměry a hmotnost 

obrobku. Funkce stroje KNUTH HBF 206 dovoluje obrobitplochy dle potřeby jak s hlediska 
přesnosti, tak s hlediska efektivity, relativně jiných konvenčních strojů. Způsoby obrábění 
stroje odpovídajípotřebám dle zvolené předpokládané technologie. Stroj není náročný při 
provozu a údržbě. V tab.3.3jsou uvedené technické údaje. 

 

Obr. 8 Horizontální vyvrtávačka KNUTH HBF 206[26]. 
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Tab. 3.3 Technické údaje stroje KNUTH HBF 206 [26]. 

Zatížitelnost stolu 1500 Kg 
Rozměry stolu 2000x630 mm 
Počet drážek T 5 Ks 
Drážky T, šířka 22 mm 
T - drážky, vzdálenost 120 mm 
Vzdálenost osa vřetena - plocha stolu 0 - 750 mm 
Dráha pojezdu - osa X 2000 mm 
Dráha pojezdu - osa Y 750 mm 
Dráha pojezdu - osa Z 350 mm 
Otáčky vřetena (8) 82 - 505 ot / min 
Upnutí vřetena SK 50 
Rozsah otáčení hlavy ± 35 ° 
Vyložení 330 mm 
Rychlý chod osa X 1360 mm/min 
Rychlý chod osa Y 430 mm/min 
Rychlý chod osa Z 280 mm/min 
Rychlost posuvu osa X 1360 mm/min 
Rychlost posuvu osa Y 430 mm/min 
Rychlost posuvu osa Z 280 mm/min 
Výkon motoru hlavního pohonu 7,5 kW 
Rozměry 5250x1820x2150 mm 
Hmotnost 3593 Kg 

H 500 
Horizontální obráběcí centrum H 500 od výrobce Tajmac – ZPS a.s. Stroj je vysoce 

produktivní stroj pro komplexní třískové obrábění součástí z oceli, šedé litiny a slitin lehkých 
kovů upnutých na otočném stole (Obr. 9). Umožňuje provádět frézovací operace ve třech na 
sebe kolmých souřadnicových osách X, Y, Z a v rotační ose B. Dále umožňuje provádět vrtací, 
vyvrtávací, vystružovací a závitovací operace i použití závitovacích hlaviček bez 
vyrovnávacího pouzdra v ose Z. [29] 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 18 

 
Obr. 9 Horizontální obráběcí centrum H 500 [25] 

Tab 3.3 Technické údaje stroje H 500 [25] 
Osa X (stojan) 560 mm 
Osa Y (vřeteník) 560 mm 
Osa Z (stůl) 560 mm 
Rozměr palety 500 x 500 mm 
Zatížení palety 300 kg 
Typ převodu řemenový elektrovřeteno 
Upínací kužel ISO 40 ISO 40 HSK-A63 
Maximální otáčky vřetena 10 000 

min-1 
15 000 min-1* 18 000 min-1* 

Maximální výkon trvalý 30 kW 31 kW 31 kW 
Maximální krouticí moment 115 Nm 197 Nm 197 Nm 

MCFV 1060 
Vertikální obráběcí centrum MCFV 1060 pokrývá celou škálu technologií od silového po 

vysokorychlostní obrábění. Stroj je tvořen dvěma stacionárními odlitky – základnou a na ní 
upevněným stojanem. Všechny pohyby stroje jsou realizovány prostřednictvím lineárního vedení s 
valivými elementy. Jejich dimenze a umístění dovoluje vysoké zatížení stolu, suportu a vřeteníku při 
zachování vysoké přesnosti rozměrů a kvality obrobku i při přerušovaném řezu a také vysokou 
životnost stroje. Maximální zatížení stolu je 1350 kg [25]. 

 
Obr. 10 Vertikální obráběcí centrum MCFV 1060 [25]. 
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Tab.3.4 Technické údaje stroje MCFV 1060 [25] 

Osa X (pracovní stůl) 1 016 mm 
Osa Y (křížový suport) 610 mm 
Osa Z (vřeteník) 760 mm 
Vzdálenost čela vřetena od stolu 150 – 910 mm 
Maximální pracovní posuv 40 m/min 
Rychloposuv 40 m/min 
Zrychlení 5 m/s2 
Pracovní plocha 1 270 × 590 mm 
Počet T-drážek × šířka × rozteč 5 × 18 mm × 125 mm 
Maximální zatížení 1 350 kg 
Přesnost polohování (P) 0,008 mm 
Opakovaná přesnost (Ps max.) 0,005 mm 
Půdorys stroje bez dopravníku 2 750 × 2 120 mm 
Maximální pracovní výška stroje 3 100 mm 

PROFI-ZS5032A 
Vertikální vrtácí stroj. Konstrukce stojanu dovoluje vysoké zatížení, nekroutí se a je tuhá. Stoj 

má otočný stůl a vrtací hlavu lze posouvat jednotlivě pro optimální nastavení výšky obrábění. 9-
stupňová převody posuvu a otáček běží v olejové lázni. Velký točivý moment v celém rozsahu oráček. 
zařízení pro řezání závitů - s automatickým přepnutím směru otáčení při dosažení přednastavené 
hloubky [30] 

 

Obr. Vertikální vrtáčka PROFI-ZS5032A [28] 

Tab.3.4 Technické údaje stroje PROFI-ZS5032A [28] 

Pracovní prostor 
Vrtací výkon 80 mm 
Posouvací síla, axiální (max.) 30.000 kN 
Vyložení 375 mm 
Zdvih hlavy stroje 260 mm 
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Tab.3.4 Technické údaje stroje PROFI-ZS5032A - prodloužení [28] 

Zdvih pinoly 250 mm 
Vorschub Z-Achse (6) 0,1 - 0,78 mm/ot. 
Vzdálenost hlava vřetena - stůl (max.) 810 mm 
Zdvih stolu 300 mm 
Počet drážek T 3 ks 
Stolní upínací plocha 650x550 mm 
Drážky T, šířka 22 mm 
Hlavní vřeteno 
Točivý moment hlavního vřetena (max.) 800 Nm 
Upnutí vřetena MK 6 
Otáčky vřetena (9) 40 - 570 1/min 
Výkony pohonů  
Výkon motoru hlavního pohonu 5,5 kW 
Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny 0,09 kW 
Míry a váhy 
Rozměry 0,97x1,45x2,79 m 
Hmotnost 2.500 kg 
Cena 15900.00 Kč 

4. VÝKRES SOUČÁSTI 

V rámce této kapitole bude zobrazen výkres zvolené převodové skříně a popsan rozbor 
technologičnosti konstrukce součástí. Na základě teto kapitole budou navržené technologické 
postupy, které budou zaměřené právě na třískové obrábění obrobku. Ostatní operací budou 
uvedené jen částečné. 

Polotovar převodové skříně má střední složitý tvar a zahrnuje plochy, které jsou 
rozdělené na úseky. To znamená, že není možné jích obrábět za jeden záběr, což zvyšuje 
celkový čas. Materíálem polotovaru je litina s lupínkovým grafitem, který patří ke skuoině 
dobře obrobitelných materiálů. V průběhu obrábění se obrábí příbližně 40% od cele plochy 
obrobku. 

Z hlediska upnutí převodová skříň má velkou plochu pro základný a to je na celou 
šířku a delku polotovaru, což poskytuje snadné ustavení a upnutí. Ze všech obrobených ploch 
přesnost v rozmezí IT6 – IT7 vyžaduje jenom 4 plochy a 2 otvory, což je mála část celé 
obrábění. 

Montáž obrobku převodové skříně dá se smontovat na jedné upnutí bez využívání 
složitých technologických zařízení. Plochy polotovaru jsou umistěné tak, aby bylo možno 
obrábět několik ploch při jedné poloze nástroje vůči obrobku. Dosedací plochy hlav šroubu a 
matic jsou řešené nálitkem, což umožňuje snadný přistup nástrojů při obrábění a montáže. 
Výkres převodové skříně je v příloze A. 
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5. VOLBA NÁSTROJŮ 

V rámce této kapitole jsou popsané zvolené nástroje, které jsou používané 
v technologických postupech pro výrobu převodové skříně. Nástroje byli vybrané od 
různých dodavatelu: PrametTools s.r.o., TGS s.r.o., NAREX Ždánice, spol. s r.o. a dalších. 
Jedna se o frézy, vyvrtávací hlavy, vyměnitelné břítové destičky, vrtáky, vystružniky, 
sražečí hran a brousný kotouče. 

Všichní nástroje byli zvolené podle obráběcího materiálu což je litina s lupínkovým 
grafitem, který patří dle ISO ke skupině K. Obrábění materialu skupiny K je charakterizováno 
tvořením kratkých třísek. Další kriteria volby nástrojů jsou materiál nástrojů, geometrie 
nástrojů, doporučené ukazateli používání nástrojů od výrobců dle katalogů. 

Tab. 5.1Zvolené nástroje 

Číslo 
nástroje 

Název nástroje Výrobce Označení nástroje Materiál 

1 
Rovinná fréza 

PrametTools s.r.o. 
50A06R-S45NH06C-C  

VBD HNGX 0604ANSN-R 8230 

2 
Rovinná fréza 

PrametTools s.r.o. 
50A06R-S45NH06C-C  

VBD XNGX 0604ANSN 8230 

3 Fréza TGS s.r.o. F8410.20.V20.126.60.Z4 SK 

4 
Válcová fréza 

PrametTools s.r.o. 
10A2R016A08  

VBD ADMX070220SR  

5 Vrták PrametTools s.r.o. 303DS-10,5-40-A12 HSS 

6 Vrták PrametTools s.r.o. 303DS-18-51-A18 HSS 

7 Vrták PrametTools s.r.o. 303DS-8,5-35-A10 HSS 

8 Závitník Narex Ždánice 3080 :: M10x1,5 6HX HSSE 

9 
Vyvrtávací hlava 

PrametTools s.r.o. 
D04275 402 12050 

VBD CCMT 120408E-UR T8330 

10 
Vyvrtávací hlava 

PrametTools s.r.o. 
D06875 402 12050 

VBD CCMT 120408E-UR T8330 

11 Závitník Narex Ždánice 3080 M12x1,5 6HX HSSE 
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Tab. 5.1Zvolené nástroje - prodloužení 

12 
Rovinná fréza 

PrametTools s.r.o. 
50A06R-S45NH06C-C 12050 

VBD HNGX 0604ANSN-F 8230 

13 
Vyvrtávací hlava 

PrametTools s.r.o. 
A 04275 300 12050 

VBD TCMT 16T304E-UR 8230 

14 
Vyvrtávací hlava 

PrametTools s.r.o. 
A 06875 300 12050 

VBD HNGX 0906ANSN-F 8230 

15 Brusný kotouč 
Andre abrasive 
articles s.r.o. 

5210-40x40x8-
95A16Q6B305-40 

 

16 Brusný kotouč 
Andre abrasive 
articles s.r.o. 

5210-50x40x8-
95A16Q6B305-40 

 

17 Vystružnik M&V, spol. s r.o B30100XF000S HSS 

18 
Sražeč hran 

BigKaiser 
AR68 

 
VBD ARP53/30 

19 Vrták PrametTools s.r.o. 303DS-10-35-A10  

HSSE – Vysoce výkonná rychlořezná ocel 

HSS – Rychlořezná ocel 
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6. OBECNÝ POSTUP OBRÁBĚNÍ SKŘÍŇOVÝCH SOUČÁSTÍ 

Účelem dané kapitole je uvedení a popis základních operací při obrábění skříňových 
součástí pro pomocné informace při navržení technologických postupů, které budou zaměřené 
právě na třískové obrábění obrobku. Ostatní operací budou uvedené jen částečné. 

Přibližně 60 % základních skříňových součástí se obrábí s požadovanou přesností IT6 
– IT7, asi 30 % s přesností IT9 – IT11. Dovolené úchylky v rovnoběžnosti os jsou 0,03 – 0,05 
mm, tolerance osy děr od základní plochy v rozmezí 0,05 – 0,2 mm, tolerance roztečí mezi 
dírami jsou 0,05 – 0,2 mm [22]. 

Většinu skříňových součástí je možno obrábět dle následujícího 
technologickéhoschématu [22]: 

1. Obrábění jedné nebo dvou rovinných ploch maximálních rozměru. 
2. Obrábění dvou středících děr na obrobené základní ploše. 
3. Hrubování a obrábění ostatních funkčních rovinných ploch. 
4. Hrubování a obrábění na čisto základních děr obrobku. 
5. Obrábění malých rovinných ploch. 
6. Vrtání, zahlubování, vyvrtávání malých děr, řezání závitu apod. 
7. Jemné obrábění rozměrů a tvarů základních děr. 
8. Jemné obrábění rovinných ploch. 

Tab. 6.1 Obecné operací mechanického obrábění převodové skříně 

Název 
operace 

Stroj Popis operace 

Frézování Vertikální frézka, horizontální frézka, 
horizontální hoblovací stroj (kusová a 
sériová výroba), karuselová frézka, 
frézovací centrum (hromadná výroba) 

Frézovat / hoblovat 
základní plochu na hrubo a 
na čisto nebo s přídavkem 
na broušení 

Vrtání Radiální vrtačka, Vrták CNC (kusová a 
sériová výroba), vícevřetenovývrták 
(velkosériová a hromadná výroba) 

Vrtat 2 díry na základní 
ploše 

Frézování Vertikální frézka, horizontální frézka, 
(kusová a sériová výroba), karuselová 
frézka, frézovací centrum (hromadná 
výroba) 

Frézovat plochu 
rovnoběžnou se základnou. 
(v případě jí přítomnosti) 

Frézování Horizontální frézka, horizontální hoblovací 
stroj. 

Frézovat povrchy kolmé k 
základní 
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Tab. 6.1 Obecné operací mechanického obrábění převodové skříně - prodloužení 

Vyvrtávání Horizontální vyvrtávačka (kusová výroba), 
univerzální stroje vyvrtávací a frézovací 
skupiny, obrábějící centrum (sériová 
výroba), vícevřetenové vyvrtávací stroje 
(hromadná výroba) 

 

Vyvrtat díry na uložení 
ložisek na hrubo a na čisto 
nebo s přídavkem na jemné 
vyvrtávání 

Vrtání Radiální vrtačka (kusová výroba), 
víceoperační stroj, vrták CNC (sériová 
výroba), vícevřetenový vrták (velkosériová 
a hromadná výroba) 

Vrtat otvory, vrtatzavít 

Broušení Brousící na plocho stroj Brousit základní plochu (v 
případě potřeby) 

Jemné 
vyvrtávání 

Horizontální vyvrtávací stroj Vyvrtat díry na uložení 
ložisek 
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7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO KUSOVOU VÝROBU 

Na základě výše uvedených skutečností, byl formulován a návřén výrobní proces a 
technologický postup pro obrábění převodové skříně. Kritéria pro přípravu procesu byly 
minimální počet upnutí obrobku, minimalní počet strojů a volba conejvíc univerzalních 
nástrojů. Malý počet strojů zajišťuje nižší investice. Je třeba také vzít v úvahu univerzálnost 
stroje a možnost jejích použiti pro další objednávky. 
 

Tab. 12 Technologický postup obrábění převodové skříně 

Číslo 
operací 

Název, 
označe

ní 
stroje, 

 

Popis práce v operaci Schématické zobrazení 

Požadovaná 
jakost 

IT Ra 

1 
DMU 

50 

Upnout obrobek za 
označené plochy dle 
schématu 
Frézovat plochy 1, 2  
na hrubo 
Frézovat plochy 3 – 6  
na hrubo 
Vrtát díry ⌀18 

 

 

10 

 

10 

10 

 

 

12,5 

 

12,5 

12,5 

2 
DMU 

50 

Přepnout obrobek dle 
schématu 
 Frézovat plochy 5 – 7 
na hrubo 

Frézovat plochy 8 – 17 
na hrubo 

Vrtat 2 otvorů ⌀10 na 
plochach 5 a 7 

Vystružít díry ⌀10H7 

Vrtat 11 otvorů ⌀10,5 
Řezat závit M12x1,5 
Vrtát díru ⌀8,5 na ploše 
16 
Řezat závit M10x1,25 
na ploše 16 
Frézovat plochy 5 – 7 
na čisto 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

12,5 

 

3,2 

 

 

 

 

 

 

 

3,2 
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Tab. 12 Technologický postup obrábění převodové skříně 

3 
Montáž
ní stůl 

Nasadit kolíky 
Upnout obrobky skříň a 
víko mezi sebou 
šroubovým spojem 

   

4 
DMU 

50 

Upnout obrobek dle 
schématu 
Frézování plochy 18, 
19 na hrubo 
Vyvrtávat díry ⌀60, 
⌀90 na hrubo 
Srazit hrany 
Frézování plochy 18, 
19 na čisto 
Vyvrtávat díry ⌀60, 
⌀90 na čisto 
Brousit díry ⌀60, ⌀90 
Vrtát díry ⌀8,5 
Vrtát závit M10x1,5 

 

 

10 

10 

 

8 

8 

 

6 

 

12,5 

12,5 

 

3,2 

3,2 

 

1,25 

 

1. Pozn.: Pro všechny kontrolní operace bylo navrženo posuvné měřítko a hloubkoměr dle 
ČSN 252138  
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8. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO SÉRIOVOU VÝROBU 

Pro vybranou součást byly určené vlastní technologické postupy.V dané kapitole jsou 
uvedené jejích zkrácena bodová verze. Úplné verze jsou zobrazené v přílohách B a C. 
V technologických postupech jsou uvedené plochy jako pravá a levá. Pravá plocha je s otvory 
na uložení ložisek ⌀60 a ⌀90. Levá strana má otvory na uložení ložidek dvě díry ⌀60. 

V tabulce8.1 uvedená jejích zkrácena bodová verze technologického postupu pro 
seriovu výrobu z použitim konvenčnícj strojů. 

Tab. 8.1 Bodový technologický postup 

Číslo 
operace 

Pracoviště/ 

Stroj Číslo 
nástroje 

Popis operace 
Třídicí číslo 

stroje 

1 

KNUTH 
KBF 50 

24208 

 

1 

2 

Upnout obrobek 

Frézovat plochy 1 – 3 na hrubo 

Frézovat plochy 1 – 3 na čisto 

2 
OTK 

09863 
 

Kontrolovat drsnost Ra3,2 

Četnost 20% 

3 
KNUTH 
HBF 206 

3 

Upnout obrobek levou stranou ke vřeteníku 

Frézovat plochy 4 – 10, 14, 15, 19 na hrubo 

 

4 
KNUTH 
HBF 206 

3 

Přepnout obrobek pravou stranou ke vřeteniku 

Frézovat plochy 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17 na hrubo 

 

5 
KNUTH 
HBF 206 

6 
Upnout obrobek dle schématu 

Vrtat 4 díry ⌀18 na plochach 14 – 17 

6 
OTK 

09863 
 

Kontrolovat polohu otvorů 

Četnost 20% 

 

 

Tab. 8.1 Bodový technologický postup - prodloužení 
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7 

KNUTH 
KBF 50 

24208 

 

19 

17 

5 

11 

7 

8 

Upnout obrobek dle schématu 

Vrtát 2 díry ⌀10 na hloubku 8mm 

Vystružit 2 díry ⌀10H7 

Vrtát díry ⌀10,5mm 

Řezat závit M12x1,5 

Vrtát díru ⌀8,5 na ploše 19 

Řezat závit M10x1,25 

8 
OTK 

09863 
 

Kontrolovat polohu děr 

Kontrolovat ⌀10H7 

Četnost 20% 

9 
Montážní 

stůl 
 

Nasadit kolíky 
Upnout obrobky skříň a víko mezi 

sebou šroubovým spojem 

10 
KNUTH 
HBF 206 

 

1 

9 

18 

2 

13 

7 

8 

Upnout obrobek levou stranou ke vřetenu 

Frézovat plochu 20 na hrubo 

Vyvrtávat díry ⌀60 na hrubo 

Srazit hrany děr ⌀60 

Frézovat plochu 20 na čisto 

Vyvrtávat díry ⌀60 na čisto 

Vrtát díry ⌀8,5mm na ploše 20 

Řezat závit M10x1,5 
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Tab. 8.1 Bodový technologický postup - prodloužení 

11 
KNUTH 
HBF 206 

 

1 

9 

10 

18 

2 

13 

14 

7 

8 

Upnout obrobek pravou stranou ke vřeteniku dle schématu 

Frézovat plochu 21 na hrubo 

Vyvrtávat díru ⌀60 na hrubo 

Vyvrtávat díru ⌀90 na hrubo 

Srazit hrany děr ⌀60, ⌀90 

Frézovat plochu 21 na čisto 

Vyvrtávat díry ⌀60 na čisto 

Vyvrtávat díry ⌀90 na čisto 

Vrtát díry ⌀8,5mm na ploše 20 

Řezat závit M10x1,5 

12 
BDA120 

24407 
 

Upnout obrobek dle schématu 

Brousit na čisto ⌀90 

Brousit na čisto ⌀60 

Přepnout obrobek otočením o 180º dle schématu 

Brousit na čisto ⌀60 

Důležitým faktorem v procesu obrábění je výběr řezných podminek(Tab. 8.2). 

Tab. 8.2 Řezné podminky pro výrobu z použitim konvenčnícj strojů 

Číslo 
operace 

Nástroj 
f  

[mm/ot] 
[mm/zub] 

vc 

[m/min] 
n  

[min-1] 

vf 
[mm/min] 

ap 
[mm] 

1, 10 

Fréza: 50A06R-S45HN60C-C 0,30 70 445 133,5 1,5 
VBD: HNGX 0906ANSN-R 
Fréza: 50A06R-S45HN06C-C 0,20 90 572 114,4 0,9 
VBD: XNGX 0604ANSN 

3, 4 Fréza: F8410.20.V20.126.60.Z4 0,30 70 1114 334,2 1,2 
5 Vrták: 303DS-18-51-A18 0,30 80 1414 424,2  

7, 10 

Vrták: 303DS-10-35-A10 0,25 60 1909 636,5  
Vystružník: B30100XF000S 0,15 8 254 38,2  
Vrták: 303DS-10,5-40-A12 0,25 80 2425 606,25  
Závitnik: 3080 M12x1,5 6HX  8    
Vrták: 303DS-8,5-35-A10 0,22 80 2995 658,9  
Závitnik: 3080 M10x1,25 6HX  6    
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Tab. 8.2 Řezné podminky pro výrobu z použitim konvenčnícj strojů - prodloužení 

10, 11 

Vyvrtávací hlava: D04275 402 0,3 50 378 113,4 1,8 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Vyvrtávací hlava: A 04275300 0,20 70 530 106 1,5 
VBD: TCMT 16T308E-UR 
Sražeč hran: AR68 

0,20 55 194 38,8 1,2 
VBD: ARP53/30 

 Vyvrtávací hlava:  A 6875 402 0,24 60 280 67,2 1,5 
VBD: CCMT 120408E-UR 

11 Vyvrtávací hlava: D 06875 402 0,20 75 351 70,2 0,8 
VBD: CCMT 120408E-UR 

12 

Brusný kotouč  
5210-50x40x8-95A16Q6B305-40 

20 m/ 
min 

40  
m/s 

15278  
0,040 
mm/ot 

Brusný kotouč  
5210-40x40x8-95A16Q6B305-40 

20 
m/min 

40  
m/s 

19098  
0,040 
mm/ot 
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Tehnologický postup pro vyrobu převodové skříňě z použitim CNC je v plném 
rozsahu uveden v příloze B. V tabulce 8.3 uvedená zkrácena bodová verze technologického 
postupu pro seriovu výrobu z použitim konvenčnícj strojů. 

Tab. 8.3 Bodový technologický postupspoužitím CNC strojů 

Číslo 
operace 

Pracoviště/ 

Stroj Číslo 
nástroje 

Popis operace 

Třídicí číslo 
stroje 

1 

MCFV 1060 

 

34113 

 

1 

2 

Upnout obrobek dle schématu 

Frézovat plochy 1 – 3 na hrubo 

Frézovat plochy 1 – 3 na čisto 

2 
OTK 

09863 

 Kontrolovat drsnost Ra3,2 

Četnost 20% 

3 H 500 4 

Upnout obrobek dle schématu levou stranou ke vřeteniku 

Frézovat plochy 4 – 10, 14, 15, 19 na hrubo 

Otočit stůl o 180º 

Frézovat plochy 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17 na hrubo 

4 
MCFV 1060 

34113 
6 

Upnout obrobek dle schématu 

Vrtat 4 díry ⌀18 na plochach 14 – 17 

5 
OTK 

09863 
 

Kontrolovat polohu otvorů 

Četnost 20% 

6 

MCFV 1060 

 

34113 

 

7 

17 

5 

11 

Přepnout obrobek dle schématu 

Vrtát 2 díry ⌀10 na hloubku 8mm 

Vystružit 2 díry ⌀10H7 

Vrtát díry ⌀10,5mm 

Řezat závit M12x1,5 

7 

OTK 

 

09863 

 

Kontrolovat polohu děr 

Kontrolovat ⌀10H7 

Četnost 20% 

 
Tab. 8.3 Bodový technologický postupspoužitím CNC strojů - prodloužení 
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8 

MCFV 
1060 

 

34113 

 

7 

11 

Upnout obrobek dle schématu 

Vrtát díru ⌀8,5 na ploše 19 

Řezat závit M10x1,25 

9 
Montážní 

stůl 
 

Nasadit kolíky 

Upnout obrobky skříň a víko mezi sebou šroubovým 
spojem 

10 H 500 

 

12 

10 

18 

12 

9 

7 

11 

 

12 

10 

10 

18 

7 

11 

12 

14 

10 

Upnout obrobek dle schématu 

Frézovat plochu 20 na hrubo 

Vyvrtávat díry ⌀60 na hrubo 

Srazit hrany děr ⌀60 

Frézovat plochu 20 na čisto 

Vyvrtávat díry ⌀60 na čisto 

Vrtát díry ⌀8,5mm na ploše 20 

Řezat závit M10x1,5 

Otočit stůl o 180° 

Frézovat plochu 21 na hrubo 

Vyvrtávat díry ⌀60 na hrubo 

Vyvrtávat díru ⌀90 na hrubo 

Srazit hrany děr ⌀60, ⌀90 

Vrtát díry ⌀8,5mm 

Řezat závit M10x1,5 

Frézovat plochu 21 na čisto 

Vyvrtávat díry ⌀60 na čisto 

Vyvrtávat díru ⌀90 na čisto 

11 

OIG150 

 

34407 

 

 

16 

15 

 

15 

Upnot obrobek za nálitky, rozměr 24mm pravou 
stranou ke vřetenu 

Brousit na čisto díru ⌀90 

Brousit na čisto díru ⌀60 

Přepnout obrobek za nálitky, rozměr 24mm levou 
stranou ke vřetenu 

Brousit na čisto díry ⌀60 

Tab. 8.4 Řezné podminkypro výrobu z použitim CNC strojů 
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Číslo 
operace 

Nástroj f [mm] vc [m/min] n [min-1] ap [mm] 

1 

Fréza: 50A06R-S45HN06C-C 0,50 80 509 2,5 
VBD: HNGX 0906ANSN 
Fréza: 50A06R-S45HN06C-C 0,40 100 636 0,8 
VBD: XNGX 0604ANSN 

3 Fréza: F8410.20.V20.126.60.Z4 0,12 80 2546 2,5 

4 Vrták: 303DS-18-51-A18 0,37 110 1945  

6 

Vrták: 303DS-10-35-A10 0,26 110 3500  
Vystružník: B30100XF000S 0,15 8 254  
Vrták: 303DS-10,5-40-A12 0,26 110 3334  
Závitnik: 3080 M12x1,5 6HX 1,5 8 212  

8, 10, 11 
Vrták: 303DS-8,5-35-A10 0,22 80 2995  
Závitnik: 3080 M10x1,25 6HX 1,25 6 191  

10 

Vyvrtávací hlava: D04275 402 0,40 60 454 2,5 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Vyvrtávací hlava: A 04275300 0,24 80 606 1,5 
VBD: TCMT 16T308E-UR 
Vyvrtávací hlava: A 6875 402 0,24 60 280 1,5 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Sražeč hran: AR68 0,20 55 194 38,8 
VBD: ARP53/30 
Vyvrtávací hlava: D 06875 402. 0,40 80 282 2,5 
VBD: CCMT 120408E-UR 

11 

Brusný kotouč  
5210-50x40x8-95A16Q6B305-40 

20 
m/min 

80 m/s  
0,005 
mm/ot 

Brusný kotouč  
5210-40x40x8-95A16Q6B305-40 

20 
m/min 

80 m/s  
0,005 
mm/ot 

 

  



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 34 

9. TECHNICKO - EKONOMICKÉ POSOUZENÍ 

Jednotkový strojní čas pro frezování obvodem lze stanovit podle vztahu: 

=
∙ ∙( )

∙ ∙ ∙
∙  [ ]    (8.1) 

Kde: l– délka frezované plochy [mm]; 

 ln – náběh nástroje [mm]; 

 lp – přeběh nástroje [mm]; 

 c – bezpečnostní náběh 1 až 2 mm 

 ae – šířka frézované plochy [mm]; 

 fz – posuv nástroje na zub [mm/zub]; 

 z – počet zubů frézy 

 ns – frekvence otáček frezy [ot/min]; 

 Ds – průměr frézy [mm]; 

 ap – šířka záběru ostří [mm]; 

 a – celkový přídavek na obrábění [mm]. 

Jednotkový strojní čas pro vrtání, navtrávání, zahloubování, vystružování a vrtání 
závitů: 

=
∙

=
∙( )

∙ ∙
 [ ]   (8.2) 

Kde L je celková draha nástroje.  

= + + [ ]    (8.3) 

Jednotkový strojní čas pro brošení vnitřní plochy zapichvacím způsobem: 

=
∙

∙
∙ ∙  [ ]    (8.4) 

Kde  – radiální posuv stolu [mm/ot]; 

 Q– počet současně broušených součástí na jeden průchod; 

 i – počet průchodů; 

 k – koeficient proklouzování; 

  – šířka brousícího kotouče [mm] 

 l – dékla broušené plochy [mm]. 
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Pomocí vztahů 8.1 8.2, 8.3 a 8.4 byly výpočténé jednotlivé strojní časy pro jednotlive 
nástroje. Jejích hodnoty jsou uvedené v Tab. 9.1 

Tab 9.1 Strojní časy na CNC strojích 

Nástroj 
Seriová výroba Kusová 

Konvenční CNC CNC 
tAS [min] tAS [min] tAS [min] 

Fréza: 50A06R-S45HN60C-C 3,53 1,11 1,11 
VBD: HNGX 0906ANSN 
Fréza: 50A06R-S45HN06C-C 1,33 0,674 0,674 
VBD: XNGX 0604ANSN 
Fréza: F8410.20.V20.126.60.Z4 1,33 2,5 2,5 
Vrták: 303DS-18-51-A18 0,3 0,2 0,2 
Vrták: 303DS-10-35-A10 0,04 0,78 0,78 
Vystružník: B30100XF000S 0,06 0,423 0,423 
Vrták: 303DS-10,5-40-A12 0,58 0,06 0,06 
Závitnik: 3080 M12x1,5 6HX 1,134 1,134 1,134 
Vrták: 303DS-8,5-35-A10 0,74 0,74 0,74 
Závitnik: 3080 M10x1,25 6HX 0,18 0,18 0,18 
Vyvrtávací hlava: D04275 402 1,77 1,11 1,11 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Vyvrtávací hlava: A 04275300 1,9 1,38 1,38 
VBD: TCMT 16T308E-UR 
Vyvrtávací hlava:  A 6875 402 1,1 1,1 1,1 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Sražeč hran: AR68 0,8 0,8 0,8 
VBD: ARP53/30 
Vyvrtávací hlava: D 06875 402 1,05 0,66 0,66 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Brusný kotouč  
5210-50x40x8-95A16Q6B305-40 

2,4 2,4 2,4 

Brusný kotouč  
5210-40x40x8-95A16Q6B305-40 

1,3 1,3 1,3 

Následně byly stanovené vedlejší a kusové časy. Jejich hodnoty jsou uvedené v Tab. 9.2. U 
vedlejších strojních času u konvenčních strojů platí teoretická hodnota desetinásobků vedlejších 
strojních časů, které vyšly pro CNC. 

Tab. 9.3 Vedlejší a kusové časy, min 

 tAS tAV tA 

CNC 20,12 31,5 50,62 
Konvenční 19,55 45 64,55 
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Fixní náklady jsou stále a nemněné, ale pouze do určitého výráběného objemu 
produkci. Fixní naklady musí podnik hradit i když nevýrábí. Tyto náklady zahrnují v sobě 
pronájem nebo odpisy budov, odpisy strojů, poplatky. 

1. Dávka je stanovena ve vyší 400 ks 
2. Odpis stroje: 

=
∙

∙ 100% =
∙

∙ 100% = 10%   (9.1) 

Kde: С – cena stroje [Kč]; 
 T – normativní řivotnost zařizeni [roků]; 
3. Volim počet seřizováču rovný 2 lidí. Stroj prácuje v 2-směnnem provozu. 
Mzdové náklady stanoví 25000*2=50000 Kč. 
4. Volim budovu o ploše 100 m2. Cena nájmu je nn 100 Kč/m2. 
 
Celkové fixní náklady na kusovu výrobu z použitim CNC stroju činí 

80834 Kč/měsíc. 
 
Variabilní náklady jsou závisle na objemu vyráběné produkci f zahrnují přijmy 

materiálu, příjmy mzdy, energie, přípravu nástroje. 
1. Čas na vyrobu dávky  lze stanovit z celkového strojního času pro kusovou 
výrobu: 

=  ∙ = 0.613 ∙ 400 = 245.3 [ℎ ]   (9.2) 
Kde  – velikost dávky. 
2. Počet prácovních,  dnů pro výrobu dávky: 

=
∙

=
.

∙
= 15.3 ≅ 16 [ ů]    (9.3) 

Kde - počet směn; 
 h – počet prácovních hodin na směnu. 
3. Pro výpočet nákladů na materiál, M je zapotřebí stanovit objem materiálu 
v dávce Md.  

= ∙ = 400 ∙ 29.8 = 11800 [ ]    (9.4) 
Kde G – hmotnost odlitku, [kg]. 

= ∙ = 11.8 ∙ 58000 = 684400 č  (9.5) 
Kde  – cena materiálu [Kč/tůna]. 
4. Mzdové výpočty pracovniku OTK. 

= ∙ = 270 ∙ 245.3 = 67200 č   (9.6) 
Kde -mzda pracovníků OTK, Kč. 
5. Náklany na energie provozu stroje. 

= ∙ ∙ = 38 ∙ 245,3 ∙ 3,71 = 47370 č  (9.7) 
Kde  – spotřeba energie, kWh; 
  – cena za 1 kWh. 
 
Množství nástrojů bylo stanovené na zakladě předpokladané trvanlivosti 15 min. 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 37 

Tab. 9.4 Nakladý na nástroje  

Nástroj Možství nastrojů Náklady na 
nástroj, Kč 

Fréza: 50A06R-S45HN60C-C 
30 3900 

VBD: HNGX 0906ANSN 
Fréza: 50A06R-S45HN06C-C 

18 2340 
VBD: XNGX 0604ANSN 
Fréza: F8410.20.V20.126.60.Z4 17 10200 
Vrták: 303DS-18-51-A18 2 1200 
Vrták: 303DS-10-35-A10 6 2700 
Vystružník: B30100XF000S 3 1500 
Vrták: 303DS-10,5-40-A12 2 1040 
Závitnik: 3080 M12x1,5 6HX 8 4300 
Vrták: 303DS-8,5-35-A10 5 2000 
Závitnik: 3080 M10x1,25 6HX 2 1200 
Vyvrtávací hlava: D04275 402 

77 10010 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Vyvrtávací hlava: A 04275300 

37 4810 VBD: TCMT 16T308E-UR 
Sražeč hran: AR68 

22 6660 
VBD: ARP53/30 
Brusný kotouč  
5210-50x40x8-95A16Q6B305-40 8 2400 

Brusný kotouč  
5210-40x40x8-95A16Q6B305-40 5 1500 

Celkem: 55760 
 
Celkove variabilní náklady: 

= + + + = 684000 + 67200 + 47370 + 55760 =  č (9.8) 
Kde  – Cena nástroju na dávku, Kč. 
 
Jednotkové variabilní náklady: 

= = = 2186, Kč / ks    (9.9) 

Stanovení ceny výrobku lze provest na zakladě vztahu: 

= + = + 2186 = 2497, č  (9.10) 

Podnik by měl prodávat 1 kus výrobku za cenu 2497 Kč aby se nedostal do ztraty. 
Aby podnik měl zisk je potřeba zvolit marže. 
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Pro seriovu vyrobu byla zvolená dávka dv = 3000 ks. 

1. Odpis strojů CNC: 

=
∙

∙ 100, [%]     (9.11) 

Kde: С – cena stroje [Kč]; 
 T – normativní řivotnost zařizeni [roků]; 
Tab 9.5 Odpisy strojů CNC za rok 

Stroj Cena, Kč Odpisy, % Odpisy, Kč 
MCFV1060 1,200,000 6,67 80,040 
H500 1,700,000 6,67 113,390 
PROFI-ZS5032A 16,000 12,5 2,000 
BDA120 CNC 800,000 6,67 53,360 

Pro provádění ekonomických výpočtů byly zvolené následující vstupní hodnoty: 

 směnnost, s = 2; 

 počet zaměstnanců, b = 12; 

 výrobní plocha, S = 300 m2; 

 počet strojů a pracovišt’ n = 5. 
 
Celkové fixní náklady pak budou: 
 

= ∑ + ∙ = 20732 + 100 ∙ 300 =  č / ě í    (9.11) 
 
Variabilní složka nákladů bude výpočtena podobně postupu v kapitole 9.2 
1. Pro výpočet nákladů na materiál, M je zapotřebí stanovit objem materiálu 
v dávce Md.  

= ∙ = 3000 ∙ 29.8 = 89400 [ ]    (9.12) 
Kde G – hmotnost odlitku, [kg]. 

= ∙ = 89,4 ∙ 58000 = 5185200 č  (9.13) 
Kde  – cena materiálu [Kč/tůna]. 
2. Mzdové výpočty pracovniků. 

= ∙ = 1920 ∙ 2520 = 4838400 č/ á   (9.14) 
Kde -mzda pracovníků CNC, Kč. 
3. Náklany na energie provozu stroje. 

= ∙ ∙ = 117 ∙ 2520 ∙ 3,71 = 1093857 č  (9.15) 
Kde  – norma spotřeby energii, kWh; 
  – cena za 1 kWh. 
 
Množství nástrojů bylo stanovené na zakladě předpokladané trvanlivosti 30 min pro 

VBD a 60 min pro monolitné nástroje. Postup výpočtu je totožný postupu v kapitole 9.2 a 
celkové náklady na nástroje nn činí 418200 Kč / dávku anebo 58245 Kč / měsíc. 

Celkove variabilní náklady na měsíc: 
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= + + + = 722172 + 673872 + 152348 + 58245 =  č(9.16) 
Kde  – Cena nástroju na dávku, Kč. 
1. Odpis strojů CNC: 

=
∙

∙ 100, [%]     (9.17) 

Kde: С – cena stroje [Kč]; 
 T – normativní řivotnost zařizeni [roků]; 
Tab 9.5 Odpisy strojů CNC za rok 

Stroj Cena, Kč Odpisy, % Odpisy, Kč/rok Odpisy, Kč/měsíc 
KNUTU KBF 50 300,000 10 30,000 2,500 
KNUTU HBF 206 470,000 10 47,000 3,916 
BDA 120 500,000 10 50,000 4,166 

Pro provádění ekonomických výpočtů byly zvolené následující vstupní hodnoty: 

 směnnost, s = 2; 

 počet zaměstnanců, b = 12; 

 výrobní plocha, S = 200 m2; 

 počet strojů a pracovišt’ n = 10. 
 
Celkové fixní náklady pak budou: 
 

= ∑ + ∙ = 10582 + 100 ∙ 200 = 30582 č / ě í    (9.18) 
 
Variabilní složka nákladů bude výpočtena podobně postupu v kapitole 9.2 
2. Pro výpočet nákladů na materiál, M je zapotřebí stanovit objem materiálu 
v dávce Md.  

= ∙ = 3000 ∙ 29.8 = 89400 [ ]    (9.19) 
Kde G – hmotnost odlitku, [kg]. 

= ∙ = 89,4 ∙ 58000 = 5185200 č  (9.20) 
Kde  – cena materiálu [Kč/tůna]. 
4. Mzdové výpočty pracovniků. 

= ∙ = 1400 ∙ 3227,5 = 4518500 č/ á   (9.21) 
Kde -mzda pracovníků CNC, Kč. 
5. Náklany na energie provozu stroje. 

= ∙ ∙ = 22 ∙ 3227,5 ∙ 3,71 = 266269 č  (9.22) 
Kde  – norma spotřeby energii, kWh; 
  – cena za 1 kWh. 
 

Množství nástrojů bylo stanovené na zakladě předpokladané trvanlivosti 30 min pro 
VBD a 45 pro monolitné nástroje. 

Tab. 9.4 Nakladý na nástroje 
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Nástroj Možství nastrojů Náklady na 
nástroj, Kč / rok 

Fréza: 50A06R-S45HN60C-C 
353 45890 

VBD: HNGX 0906ANSN 
Fréza: 50A06R-S45HN06C-C 

133 17290 
VBD: XNGX 0604ANSN 
Fréza: F8410.20.V20.126.60.Z4 44 26400 
Vrták: 303DS-18-51-A18 10 6000 
Vrták: 303DS-10-35-A10 2 900 
Vystružník: B30100XF000S 3 1560 
Vrták: 303DS-10,5-40-A12 20 9200 
Závitnik: 3080 M12x1,5 6HX 29 24940 
Vrták: 303DS-8,5-35-A10 25 10000 
Závitnik: 3080 M10x1,25 6HX 6 3600 
Vyvrtávací hlava: D04275 402 

89 11570 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Vyvrtávací hlava: A 04275300 

95 12350 
VBD: TCMT 16T308E-UR 
Vyvrtávací hlava:  A 6875 402 

55 7150 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Sražeč hran: AR68 

40 5200 
VBD: ARP53/30 
Vyvrtávací hlava: D 06875 402 

105 13650 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Brusný kotouč  
5210-50x40x8-95A16Q6B305-40 

65 19500 

Brusný kotouč  
5210-40x40x8-95A16Q6B305-40 

35 10500 

Celkem: 225700 Kč 
 

Celkove variabilní náklady na měsíc: 
= + + + = 564836 + 492211 + 29005 + 24586 = 1110638 č(9.23) 

Kde  – Cena nástroju na měsíc, Kč. 
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10. VYHODNOCENÍ A URČENÍ KRITICKÉHO MOŽSTVÍ 

Na základě stanovených hodnot fixních a variabilních nákladů pro dvě variánty 
sériové výroby můžeme určit kritické množství výrobků za měsic. 

 A - CNC stroje B - Konvenční stroje 
FN, Kč 50,732 30,582 
V, Kč 3,844 3,396 

Pro porovnání variant vytvoříme nákladové fukce pro každou z variant. 

A: = 50732 + 3844 ∙  

B: = 30582 + 3396 ∙  

=  

50732 + 3844 ∙ = 30582 + 3396 ∙  

∙ 448 = 20150 

= 44.9 ≈ 45 [ ] 

Grafické znázornění 

 

Vypočitané kritické množství je ve vyšší 45 kusů a to znamená, že využívání 
konvenčních strojů vyplatí se v případě výroby 45 kusů a menších počtů výrobků. Při výrobě 
většího množství než 45 kusů zvolená výroba by nebyla efektivnou. V tom případě větší 
efektivitu mají CNC stroje. Ale CNC naopak nejsou efektivní z hlediska rentability při výrobě 
menšího počtů výrobků než 45. Silná čára na grafu ukazuje úseky nejnižších nákladů. 
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ZÁVĚR 

Vysledkem práce je vytvoření technologického procesu výroby převodové skříně pro 
kusovou a sériovou výrobu, která obsahuje další dvě varianty. Na úvodní části popisuje 
základní informace a jsou úvedené způsoby výroby a obrábění skříňových součástí. 

Na další části byli aplikované tři technologie výroby zvolené převodové skříně, které 
se odlišuje od sebe výrobními množství a zařízení 

V závěrečné části práce byli určené technicko-ekonomické údaje a provedení jejích 
vyhodnocení pomocí určení kritického množství. 
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PŘÍLOHA A 

 
 
 
 
 
 



 
PRILOHA A 

 
  



 
PŘÍLOHA B 

VUT FSI ÚST 
BRNO 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Název 
součásti: 

Převodová 
skříň 

Dne:  Vyhotovil: Anton Efimov Kontroloval: Polotovar: Odlitek 

Číslo 
operace: 

Označení 
stroje: 

Popis práce v operace: Schematické znázornění: Výrobní nástroje: Třídicí 
číslo 

stroje: 

1 

KNUTH 
KBF 50 

 
24208 

Upnout obrobek dle 
schématu 
Frézovat plochy 1 – 3 na 
hrubo 
 
Frézovat plochy 1 – 3 na 
čisto  

 
Fréza: 50A06R-S45HN06C-
C 
VBD: HNGX 0906ANSN-R 
Fréza: 50A06R-S45HN06C-
C 
VBD: XNGX 0604ANSN 

2 
OTK 

 
09863 

Kontrolovat drsnost Ra3,2 
Četnost 20%  

Digitální drsnoměr Mitutojo 
SJ411 

3 
KNUTH 
HBF 206 

Upnout obrobek dle 
schématu levou stranou ke 
vřeteníku 
Frézovat plochy 4 – 10, 14, 
15, 19 na hrubo 
 

 

 
 
Fréza: 
F8410.20.V20.126.60.Z4 

4 
KNUTH 
HBF 206 

Přepnout obrobek dle 
schématu pravou stranou ke 
vřeteniku 
Frézovat plochy 6, 7, 11, 
12, 13, 16, 17 na hrubo 
 

 
 
Fréza: 
F8410.20.V20.126.60.Z4 

 

 

 

 



 

VUT FSI ÚST BRNO TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Název 
součásti: 

Převodová 
skříň 

Dne:  Vyhotovil: Anton Efimov Kontroloval: Polotovar: Odlitek 

Číslo 
operace

: 

Označení 
stroje: 

Popis práce v operace: Schematické znázornění: Výrobní nástroje: 
Třídicí číslo 

stroje: 

5 

KNUTH 
KBF 50 

 
24208 

Upnout obrobek dle 
schématu 
Vrtat 4 díry ⌀18 na 
plochach 14 – 17 

 

 

 
Vrták: 303DS-18-51-A18 

6 
OTK 

 
09863 

Kontrolovat polohu otvorů 
Četnost 20% 

 Digitální mikrometer 
Micromar M50-75 ISO 42 
1304 

7 

KNUTH 
KBF 50 

 
24208 

Upnout obrobek dle 
schématu 
Vrtát 2 díry ⌀10 na 
hloubku 8mm 
Vystružit 2 díry ⌀10H7 
Vrtát díry ⌀10,5mm 
Řezat závit M12x1,5 
Vrtát díru ⌀8,5 na ploše 19 
Řezat závit M10x1,25 

 

 

 
Vrták: 303DS-10-35-A10 
Vystružník: 
B30100XF000S 
Vrták: 303DS-10,5-40-A12 
Závitnik: 3080 M12x1,5 
6HX 
Vrták: 303DS-8,5-35-A10 
Závitnik: 3080 M10x1,25 
6HX 

 

 



 

VUT FSI ÚST BRNO TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Název 
součásti: 

Převodová 
skříň 

Dne:  Vyhotovil: Anton Efimov Kontroloval: Polotovar: Odlitek 

Číslo 
operace

: 

Označení 
stroje: 

Popis práce v operace: Schematické znázornění: Výrobní nástroje: 
Třídicí číslo 

stroje: 

8 
OTK 

 
09863 

Kontrolovat polohu děr 
Kontrolovat ⌀10H7 
Četnost 20% 

  

9 
Montážní 

stůl 

Nasadit kolíky 
Upnout obrobky skříň a 
víko mezi sebou 
šroubovým spojem 

 Kolíky ⌀10x15 ČSN 42 
5522 
Šroub M12x50 ČSN 10 
1008 
Matice M12x1,5 ČSN ČSN 
0201401 
Podložka 12 ČSN 07 320-
08 

10 
KNUTH 
HBF 206 

Upnout obrobek levou 
stranou ke vřetenu dle 
schématu 
Frézovat plochu 20 na 
hrubo 
 
Vyvrtávat díry ⌀60 na 
hrubo 
 
Srazit hrany děr ⌀60 
 
Frézovat plochu 20 na 
čisto 
 
Vyvrtávat díry ⌀60 na 
čisto 
 
Vrtát díry ⌀8,5mm na 
ploše 20 
Řezat závit M10x1,5 

 

 
 
Fréza: 50A06R-
S45HN06C-C 
VBD: HNGX 0906ANSN-
R 
Vyvrtávací hlava: D04275 
402 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Sražeč hran: AR68 
VBD: ARP53/30 
Fréza: 50A06R-
S45HN06C-C 
VBD: XNGX 0604ANSN 
Vyvrtávací hlava: 
A 04275300 
VBD: TCMT 16T308E-UR 
Vrták: 303DS-8,5-35-A10 
Závitnik: 3080 M12x1,5 
6HX 



 

11 
KNUTH 
HBF 206 

Upnout obrobek pravou 
stranou ke vřeteniku dle 
schématu 
Frézovat plochu 21 na 
hrubo 
 
Vyvrtávat dír ⌀60 na 
hrubo 
 
Vyvrtávat díru ⌀90 na 
hrubo 
 
Srazit hrany děr ⌀60, ⌀90 
 
Frézovat plochu 21 na 
čisto 
 
Vyvrtávat díry ⌀60 na 
čisto 
 
Vyvrtávat díry ⌀90 na 
čisto 
 
Vrtát díry ⌀8,5mm na 
ploše 20 
Řezat závit M10x1,5 

 

 
 
Fréza: 50A06R-
S45HN06C-C 
VBD: HNGX 0906ANSN-
R 
Vyvrtávací hlava: D04275 
402 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Vyvrtávací hlava: D 06875 
402 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Sražeč hran: AR68 
VBD: ARP53/30 
Fréza: 50A06R-
S45HN06C-C 
VBD: XNGX 0604ANSN 
Vyvrtávací hlava: 
A 04275300 
VBD: TCMT 16T308E-UR 
Vyvrtávací hlava:  A 6875 
402 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Vrták: 303DS-8,5-35-A10 
Závitnik: 3080 M12x1,5 
6HX 

12 
BDA120 

 
24407 

Upnout obrobek dle 
schématu 
Brousit na čisto ⌀90 
 
Brousit na čisto ⌀60 
 
Přepnout obrobek 
otočením o 180º dle 
schématu 
Brousit na čisto ⌀60 

 
Brusný kotouč 5210-
50x40x8-95A16Q6B305-
40 
Brusný kotouč 5210-
40x40x8-95A16Q6B305-
40 
 
 
Brusný kotouč 5210-
40x40x8-95A16Q6B305-
40 

 



 
  



 
PŘÍLOHA C 

VUT FSI ÚST 
BRNO 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Název 

součásti: 
Převodová 

skříň 

Dne:  
Vyhotovil: Anton Efimov Kontroloval:  

Polotovar: Odlitek Hrubá 
hmotnost: 

 Čistá hmotnost:  

Číslo 
operace: 

Označení 
stroje: 

Popis práce 
operace: 

Schematické znázornění Výrobní nástroje: Třídicí 
číslo 

stroje: 

1 

MCFV 
1060 

 
34113 

Upnout obrobek 
dle schématu 

Frézovat plochy 1 
– 3 na hrubo 

 
Frézovat plochy 1 

– 3 na čisto 

 

 
Fréza: 50A06R-
S45HN06C-C 
VBD: HNGX 
0906ANSN-R 

Fréza: 50A06R-
S45HN06C-C 

VBD: 
XNGX0604ANSN 

 

2 
OTK 

 
09863 

Kontrolovat 
drsnost Ra3,2 
Četnost 20%  

Digitální drsnoměr 
Mitutojo SJ411 

3 H 500 

Upnout obrobek 
dle schématu 

levou stranou ke 
vřeteniku 

Frézovat plochy 4 
– 10, 14, 15, 19 na 

hrubo 
Otočit stůl o 180º 

Frézovat plochy 6, 
7, 11, 12, 13, 16, 17 

na hrubo 

  Fréza: 10A2R016A08-
SAD07D-C 

VBD: 
ADMX070220SR-M 



 

4 

MCFV 
1060 

 
34113 

Upnout obrobek 
dle schématu 

Vrtat 4 díry ⌀18 
na plochach 14 – 

17 

 
 

 
Vrták: 303DS-18-51-

A18 

5 
OTK 

 
09863 

Kontrolovat 
polohu otvorů  
Četnost 20% 

 Digitální mikrometer 
Micromar M50-75 ISO 

42 1304 

6 

MCFV 
1060 

 
34113 

Přepnout obrobek 
dle schématu 

Vrtát 2 díry ⌀10 
na hloubku 8mm 
Vystružit 2 díry 

⌀10H7 
Vrtát díry 
⌀10,5mm 

Řezat závit 
M12x1,5 

 

 

 

 
Vrták: 303DS-10-35-

A10 
Vystružník: 

B30100XF000S 
Vrták: 303DS-10,5-40-

A12 
Závitnik: 3080 
M12x1,5 6HX  

 

7 
OTK 

 
09863 

Kontrolovat 
polohu děr 

Kontrolovat 
⌀10H7 

Četnost 20% 

  

8  

Upnout obrobek 
dle schématu 

Vrtát díru ⌀8,5 na 
ploše 19 

Řezat závit 
M10x1,25 

  
Vrták: 303DS-8,5-35-

A10 
Závitnik: 3080 
M10x1,25 6HX 

 

 



 
 

9 
Montážní 

stůl 

Nasadit kolíky 
Upnout obrobky skříň a víko 
mezi sebou šroubovým 
spojem 

 Kolíky ⌀10x15 ČSN 42 5522 
Šroub M12x50 ČSN 10 1008 
Matice M12x1,5 ČSN ČSN 
0201401 
Podložka 12 ČSN 07 320-08 

10 H 500 

Upnout obrobek dle 
schématu 
Frézovat plochu 20 na hrubo 
 
Vyvrtávat díry ⌀60 na hrubo 
 
Srazit hrany děr ⌀60 
 
Frézovat plochu 20 na čisto 
 
Vyvrtávat díry ⌀60 na čisto 
 
Vrtát díry ⌀8,5mm na ploše 
20 
Řezat závit M10x1,5 
 
Otočit stůl o 180° 
Frézovat plochu 21 na hrubo 
 
Vyvrtávat díry ⌀60 na hrubo 
 
Vyvrtávat díru ⌀90 na hrubo 
 
Srazit hrany děr ⌀60, ⌀90 
 
Vrtát díry ⌀8,5mm 
Řezat závit M10x1,5 
Frézovat plochu 21 na čisto 
 
Vyvrtávat díry ⌀60 na čisto 
 
Vyvrtávat díru ⌀90 na čisto 

 

 

 
Fréza: 50A06R-S45HN06C-C 
VBD: HNGX 0906ANSN-R 
Vyvrtávací hlava: D04275 
402 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Sražeč hran: AR68 
VBD: ARP53/30 
Fréza: 50A06R-S45HN06C-C 
VBD: XNGX0604ANSN 
Vyvrtávací hlava: 
A 04275300 
VBD: HNGX 0604ANSN-F 
Vrták: 303DS-8,5-35-A10 
Závitnik: 3080 M12x1,5 6HX 
 
 
Fréza: 50A06R-S45HN06C-C 
VBD: HNGX 0906ANSN-R 
Vyvrtávací hlava: D04275 
402 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Vyvrtávací hlava: D 06875 
402 
VBD: CCMT 120408E-UR 
Sražeč hran: AR68 
VBD: ARP53/30 
Vrták: 303DS-8,5-35-A10 
Závitnik: 3080 M12x1,5 6HX 
Fréza: 50A06R-S45HN06C-C 
VBD: XNGX0604ANSN 
Vyvrtávací hlava: 
A 04275300 
VBD: TCMT16T304E-UR 



 
Vyvrtávací hlava:  A 6875 
402 
VBD: CCMT 120408E-UR 

11 
OIG150 

 
34407 

Upnot obrobek za nálitky, 
rozměr 24mm pravou stranou 
ke vřetenu 
Brousit na čisto díru ⌀90 
 
Brousit na čisto díru ⌀60 
 
Přepnout obrobek za nálitky, 
rozměr 24mm levou stranou 
ke vřetenu 
Brousit na čisto díry ⌀60 

 

 
 
Brusný kotouč 5210-
50x40x8-95A16Q6B305-40 
Brusný kotouč 5210-
40x40x8-95A16Q6B305-40 
 
 
Brusný kotouč 5210-
40x40x8-95A16Q6B305-40 

 

 


