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ABSTRAKT 
 

Vyhodnocení a porovnání stávajícího výrobního procesu vytipované 
součásti tělesa přepouštěcího ventilu s modernizovanou variantou, která je 
zaměřena především na  snížení strojních časů a rozšíření výroby s ohledem 
na zázemí spolupracující společnosti. Nejprve je představena firma a její pole 
působnosti, poté obráběná součást a na závěr uvedena  technologická 
dokumentace k navrženému výrobního postupu a jeho zhodnocení. 

 
 

Klíčová slova 
Součást, obrobek, dílec, strategie, efektivita, těleso, produkce, výroba, 

firma, společnost, obráběcí centrum, obrábění,  těleso VPN 20, těleso 
přepouštěcího ventilu, technologie, modernizace, nářadí, vrtání, frézování, 
materiál, polotovar, norma, návrh, potup. 

 
 
 

ABSTRACT  
 
 

Evaluation and comparison of existing process-selected components to a 
modernized variant, which is focused primarily at reducing engineering time 
and expansion of production facilities with respect to cooperating companies. 
First introduced to the company and its scope, after machining, at the end of 
the technological documentation for the proposed manufacturing process and 
its evaluation. 
 
 
 
 
Key words  

The feature piece, component, strategy, efficiency, element, production, 
manufacturing, business, society, machining center, machining, pressure relief 
valve element, technology, modernization, tools, drilling, milling, cutting, 
construction materials, intermediate, standard, shame. 
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ÚVOD 
Strojírenství zahrnuje širokou škálu oborů v různě velkých závodech a je 

mezi nimi často velká propojenost. V období dobíhající hospodářské krize, kdy 
většina strojírenských firem prověřila svou konkurenceschopnost na trhu, je 
kladen významný důraz na efektivitu a strategii výroby, která je ovlivňována 
řadou aspektů. V rámci omezení výdajů se společnosti snaží snížit náklady 
různými způsoby.  

 
V úvodu je zmiňováno zaměření a zázemí společnosti AVL Vranová 

Lhota a.s., se kterou jsem spolupracoval. Tento podnik, u zakázek, které činily 
několik stovek kusů ročně, řešil snížení nákladů na výrobu, výběrem nástrojů, 
kterými byl předzásoben z minulosti, především nástroji normalizovanými, aby 
šetřil výkonnější nástroje pro produkce vysokých sérií.  
 

Další oblast je věnována tělesu přepouštěcího ventilu Vpe 20M, jenž je 
příkladem dílce, jehož výroba byla krizí významně ovlivněna a zároveň 
představuje jednu z typických armatur vyráběných touto společností. Nyní se 
situace na trhu stále zlepšuje a dá se očekávat navýšení zájmu o vybranou 
součást.  
 

Ve třetí a čtvrté  kapitole jsou představeny stroje užité při výrobě obrobku 
a návrh technologie výroby s obměnou užitého pracovního nářadí voleného za 
účelem snížení hodnot strojních časů, zkvalitnění obrobených ploch a 
navýšení výroby z kusové  na variantu sériovou.  a ukázkou NC kódu. 
 
 
 
1  CHARAKTER A ZAM ĚŘENÍ SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY 
 
1.1 Armaturka Vranová Lhota a.s. 
 
  Akciová společnost Armaturka Vranová Lhota je jedním z tradičních 
českým výrobců menších průmyslových armatur v širokém rozpětí funkčního i 
materiálového provedení. Již několik desetiletí zastává důležitou roli 
dodavatele zahraničním i tuzemským zákazníkům a to především v oboru 
tlakoměrových armatur a příslušenství k tlakoměrům. Dalším významným 
polem působnosti je sortiment pojistných ventilů, redukčních ventilů, 
uzavíracích ventilů z barevných kovů a zpětných klapek a pod. 
 
  Vyráběné armatury jsou převážně používány  pro uzavření, redukci, 
řízení, omezení průtoku nebo tlaku média pro vytápění, tlakové nádoby, 
klimatizace,  různých rozvodů a systémů. Výrobky pišnící se značkou AVL 
jsou známy široké zákaznické veřejnosti. Vyznačují se především svou 
spolehlivosí, dlouhodobou životností a jednoduchou manipulací. 
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Společnost má dobré renomé rovněž u významných českých firem jako 
spolehlivý dodavatel v oblasti obrábění rotačních součástí z korozivzdorných 
oceli, hliníku a mosazí o různém chemickém  složení či automatových ocelí.  
Vyráběné komponenty jsou především určeny pro strojírenský obor svařování 
technickými plyny, pro automobilový, chemický i potravinářský průmysl. 
Realizace výrobků je převážně prováděna na moderních jedno nebo 
vícevřetenových vysokokapacitních CNC a PNC soustružnických automatech. 
Nezbytnou součástí moderního strojního vybavení  je  i odpovídající kontrolní 
technika, která je zastoupena 3 souřadnicovým měřícím zařízením typu 
Wenzel.. 
 

V roce 2004 obhájil podnik certifikaci systému jakosti v souladu s EN ISO 
9001:2000 včetně dodatku VDA 6.1 a v roce 2005 certifikaci ekologicky 
orientovaného řízení podniku dle EN ISO 14001:2004. Poslédní certifikací 
systému jakosti v souladu s EN ISO 9001:2000 včetně dodatku VDA 6.1 
podnik obhájil roku 2004 a v roce 2005 znovu získal certifikaci ekologicky 
orientovaného řízení podniku dle EN ISO 14001:2004.  
 

V mikroregionu Malá Haná je Armaturka Vranová Lhota. a.s. jedním ze  
stabilizujících prvků zaměstnanosti a významně se podílí na průmyslovém a 
společenském rozvoji regionu. 
 
 
 
1.2 Výrobní zam ěření 
 

Společnost má dobré renomé především u významných českých firem 
jako spolehlivý dodavatel v oblasti obrábění rotačních součástí z 
korozivzdorných oceli, hliníku a mosazí o různém chemickém  složení či 
automatových ocelí.  
Vyráběné komponenty jsou především určeny pro strojírenský obor svařování 
technickými plyny, pro automobilový, chemický i potravinářský průmysl. 
Realizace výrobků je převážně prováděna na moderních jedno nebo 
vícevřetenových vysokokapacitních CNC a PNC soustružnických automatech. 
 

V roce 2007 se vedení společnosti rozhodlo rozšířit své pole působnosti 
a zaměřila se rovněž na výrobu vysokotlakých armatur určenou pro klasickou 
a jadernou energetiku. Z kapacitních důvodů se proto v roce 2008 realizovalo 
vybudování haly o velikosti cca 1600m 2 se základy pro stroje určené na  
obrábění těles řady DN 65-500. Nově zakoupená kombinovaná obráběcí 
centra jsou vybavena stoly pro obrábění komponent o velikostech 
6000x2000x1250mm a do hmotnosti 7500kg. Cílem společnosti je realizace 
armatur v tlakových řadách až do PN 630 a výhledově míní firma rovněž 
investovat do navazujících technologií. 
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2  TĚLESO PŘEPOUŠTĚCÍHO VENTILU VPE 20M 
 
 
2.1 Charakteristika materiálu a jeho obrobitelnost 
  Vzhledem k užití obrobku a s tím souvisejícími pracovními 
podmínkami, které kladou důraz především na vysokou odolnost proti oxidaci 
a dalším chemickým vlivům, byl zvolen materiál dle ČSN 424254.61, který se 
vyznačuje střední pevností dosaženou tepelným zpracováním slitiny s krátkou 
třískou. Materiál, na základě jeho mechanických vlastností, je především 
vhodný pro zpracování na automatech. Dále je rovněžl velmi často využíván 
k výrobě komponentů určených pro  jemnou mechaniku, optiku apod. Barevné 
označení: červená-černá.( ČSN 424254) 
 
Tab.2.1 Chem. složení slitinových prvků  v hmot. [%] materiálu dle ČSN 424254  
 
 
 
 
 
Tab.2.2 Chem. složení doprovodných prvků  v hmot. [%] materiálu dle ČSN 424254  
 
 
 
Tab.2.3 Mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu dle ČSN 424254 
Měrná hmotnost [kg/dm 3 ] 2,8 
Bod tavení 650 
Střední teplotní součinitel délkové 
roztažnosti 610⋅α  [1/K] 

20-100 Cο    22,9 
20-200 Cο    23,4 

Tepelná vodivost λ  [W/K ⋅ m] 147 
Elektrický měrný odpor 910⋅ρ  
[ m⋅Ω W/K ⋅ m] 

Vytvrzený 43-55 

Modul pružnosti v tahu 310 −⋅E  
[MPa] 

 

Struktura Základní mřížka α kubická, plošně 
centrovaná Pb kubická plošně 
centrovaná 

Vhodnost pro svařování nevhodný 
Nejnižší tvrdost podle Brinella (95) 
Nejnižší pevnost v tahu mR  [MPa] 370 

Nejnižší mez kluzu 02PR [MPa] 250 

 
 
 

Materiál   Cu Mn Mg Pb + Bi AL 
AlCu4BiPb min 3.0 0.30 0.40 0,5 zbytek 
AlCu4BiPb max 5.0 1.5 1.5 1,5  

Materiál   Fe Zn Ni Sn + Cd Si 
AlCu4BiPb max 1 0,7 0,3 0,4 1 
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2.2 Konstruk ční zhodnocení obrobku 
Těleso přepouštěcího ventilu Vpe M20 je z hlediska nároků na kvalitu 

povrchu a přesnost výroby středně náročná součást. Volné míry mají přesnost 
nejvýše 1 desetiny minimetru, lícované jedné setiny. Tyto rozměry jsou 
zhotoveny výstružníky nebo specielními vrtacími nástroji. Zbylé zakótované 
otvory lze bez problémů vyrobit pomocí běžných nástrojů.  Vnější tvar není z 
hlediska funkce nijak významný, takže by se zde dalo uvažovat o změně 
vnější geometrie výrobku. Obměnu by bylo ovšem nejdříve nutné konzultovat 
se zadávající společností. Proto se nyní budeme zabývat pouze realizací 
dílce, dle výkresu předloženého zadavatelem. 
 
2.3 Funkce a použití  p řepoušt ěcího ventilu 

 
Přepouštěcí ventil je sestavou následujících šesti jednotlivých součástí. 

Tělesa ventilu, přepouštěcího pístu, hlavy ventilu, pojistného ventilu, škrtícího 
ventilu a elektromagnetu. Používá se v soustavách s nuceným oběhem. Při 
poklesu průtoku soustavou (např. při uzavření termostatických ventilů na 
otopných tělesech) dojde k vzestupu tlaku dodávaného oběhovým čerpadlem. 
Zvýšení tlaku může způsobit přetápění nebo nedotápění některých částí 
soustavy a současně může být zdrojem nežádoucího hluku soustavy. 
Přepouštěcí ventil zamezuje nežádoucímu zvýšení tlaku a zajišťuje minimální 
průtokové množství. Připojovací potrubí k přepouštěcímu ventilu by mělo mít 
co nejmenší tlakové ztráty, tedy co nejkratší a s minimálním hydraulickým 
odporem. 3   

 
Obr. 2.1 Názorný obrázek sestavy přepouštěcího ventilu 3  

 
 
Na přepouštěcím ventilu se nastaví otevírací přetlak, který odpovídá tlakové 
ztrátě celého systému při plném výkonu.Při osazení na samostatnou větev 
soustavy se nastaví přetlak odpovídající tlakové ztrátě daného úseku. Pokud 
dojde k poklesu průtoku, vzroste tlak dodávaný čerpadlem a otevře se 
přepouštěcí ventil. Přepouštěcí ventil pak udržuje konstantní tlak dodávaný 
oběhovým čerpadlem. 3  
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Tab. 2.4 Tabulka s parametry přepouštěcího ventilu 2  
Technické parametry:  
rozsah seřízení pojistného ventilu 1.25 až 28 MPa 
průtok min. 10 l/min 
průtok max. 160 l/min 
rozsah viskozity 20 až 600×10 6−  m 2 /s 1−  
požadovaná filtrace 16 µ m 
připojovací závit M27×2 
napětí elektromagnetu 12 nebo 24 V 
pracovní teplota -40°C až 70°C 
hmotnost 1.2 kg 
 
 
 
3  ZÁKLADNÍ PARAMETRY  STROJ Ů  UŽITÝCH PŘI VÝROBĚ 

DÍLCE 
 
V této kapitole jsou představeny stroje užité při realizaci tělesa ventilu, 

jejich základní parametry, výrobní možnosti. Součástí je také fotografická 
dokumentace z prostředí haly.  
 
3.1 Pásová pila Pilous ARG 130K 

Pásová pila je určena ke krácení normalizované tyče, jejímž výsledkem 
je polotovar vhodný pro výrobu tělesa přepouštěcího ventilu. 
 

 
Obr. 3.1 fotografie pásové pily Pious ARG 130K 6  
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Nejprodávanější model v této kategorii pásových pil. Nalézá všeobecné 
uplatnění v zámečnických dílnách, strojních provozech i při montážích v 
terénu. Jednoduché nastavení řezných úhlů v rozsahu 90°- 60° p ři stálé 
poloze upnutého materiálu. Průmyslový pohon pilového pásu s bezúdržbovou 
šnekovou převodovkou. Stroj muže být vybaven dvěma druhy motoru. 
Jednofázový motor (230V) s univerzální rychlostí pásu 75 m/min. umožňuje 
snadné připojení k síti. Třífázový dvourychlostní motor (400V) s rychlostí pásu 
40 a 80 m/min doporučujeme při častějším dělení plných materiálů a 
silnostěných profilů. Vysokou přesnost řezu a životnost pilového pásu zaručuje 
profesionální třístranné tvrdokovové vedení ve vodících kostkách a robustní 
uložení všech rotačních částí. Posuv pilového pásu do řezu se provádí ručně 
proti tlaku pružiny. Provedení všech odlitků v šedé litině. 6  

 
 

Tab.1.1 Přehled řezných možností a parametrů 6  

 
 
 
3.2 Obráběcí centrum Mikron 750VCE 

Na obráběcím centru je prováděna stěžejní část výroby, proto byl návrh 
na modernizaci výroby uskutečněn na operacích prováděných tímto strojem. 
 

 
Obr. 3.1 fotografie obráběcího CNC centra Mikron VCE 750  
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Obr. 3.2 fotografie pracovního prostoru a umístění děličky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma užívá obráběcí kapalinou od společnosti Shell pod objednávacím 
názvem ADRANA B 801 209 L 
 
 

CNC řízení Haas 
Délka stolu 910mm 
Šířka stolu 310mm 
Podélný pojezd (X-osa) 760mm 
Příčný pojezd (osa y) 400mm 
Svislý pojezd (osa z) 500mm 
Zatížení stolu max. 400 kg 
Výměnu nástroje: 20 ks 
Průměr nástroje 200 mm 
Délka nástroje 160mm 
Max. Nástroj-hmotnost 8 kg 
Čelo vřetena : ISO 40 
Vertikální vřeteno rychlosti: 0-7500 U/min 
Podélné rychlosti 15 m/min / 0-5000mm/min 
Příčné  rychlosti 15 m/min / 0-5000mm/min 
Kanály rychlosti 15 m/min / 0-5000mm/min 
Napětí  50 Hz 3x 380 V 
Motor vřetena 11 KW 
Stroj má hmotnost asi 5500 kg 
Délka 4000 mm 
Šířka 3700 mm 
Výška 2600 mm 
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3.3 Traub sonim TND310 
Na CNC soustruhu jsou prováděny operace, které mají obrobek připravit pro 
přípravek, který je užíván  ve vybrané finální operaci. 
 

 
Obr. 3.3 revolverový CNC soustruh TDN 310 přírubové provedení  

 
 
 
Tab. 3.3 základní technické parametry 
Typ stroje  CNC soustruh 
Výrobce  Traub 
Rok výroby  1990 
Typ kontroly num CNC 750 
oběžný průměr 400 mm 
Vzdálenost mezi hroty 560mm 
jedna revolverové hlavice 12 pozic 
rotačních pozic 6 
Maximální průměr sklíčidla 160mm 
Max. průměr tyče 42mm 
Zdvih  X x Z 215x500mm 
otáčky vřetene:  56 - 5000 ot / min 
vřetenového motoru 18,5 kW 
hmotnost stroje 4200 kg 
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3.4 Komorový post řikový stroj Summa Wir/G Box 

Na tomto stroji je prováděna konečná operace, ve které je hotový 
obrobek odmaštěn, opláchnut a vysušen 
 

 
Obr. 1.4 Fotografie stroje Summa Wir/G Box v prostředí výrobní haly 

 
Tab.1.1 Technické parametry Summa Wir/G Box 13  
Rozměry stroje (w x l) 3300 x 2500 mm 
Výška stroje h 3300 mm 
Hmotnost stroje 2850 kg 
Velikost pracovního  prostoru  750 x 1180 x 750 mm 
Max. hmotnost zboží  1000 kg 
Instalovaný elektrický příkon stroje 85kWh 
Objem odmašťovací lázně 600l 
Teplota odmašťovací lázně Max 70 CO  
Teplota suššího vzduchu Max. 120 CO  
Tlak na čerpadle odmašťování 0,55(0,55) MPa 
Tlak vzduchu 0,55-1 MPa 
 
 
4  NÁVRH TECHNOLOGIE PRO TĚLESO VPE 20M 
Výrobek je vyhotoven celkem na 4 strojích, jsou na něm použity technologie 
řezání na pásové pile, příčné a podélné soustružení provedené na 
revolverovém soustruhu a technologie vrtání, frézování a  vyhotovení závitů 
realizované na obráběcím centru. 
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4.1 Rámcový postup 
 
 
PRACOVNÍ POSTUP RÁMCOVÝ 
Název sou části: t ělo Číslo výkresu: 
Materiál: 42 4254.61 Polotovar:  Po čet kus ů: 
Číslo 
operace 

Pracovišt ě Typ stroje Popis práce 

10 45967 Pásová pila -řezat na délku 100mm 
 

20 98630 Kontrola -po seřízení předložit první kus ke kontrole(bez 
schválení kusu není výroba povolena) 
-kontrola rozměrů 4ks/hod 
 

30 30241 Traub TND 
310 

-upnout do čelistí na doraz 
-zarovnat na 05,098 ±  oboustranně 
 

40 98630 Kontrola -po seřízení předložit první kus ke kontrole(bez 
schválení kusu není výroba povolena) 
-kontrola rozměrů 4ks/hod 
 

50 30241 Traub TND 
310 

-upnout do 4čel. sklíčidla 
-zarovnat čelo na 87,5 +0,05 
-vrtat Ø21 do hl.66 

-vytočit 0,8x45 ο  Ø25 25,0
25,0

+
− , srazit hranu 1x45 ο , 

Ø21,8 a Ø21 

-vystružit Ø22 02,0
04,0

+
+  

-zápich 9 na Ø25 

-srazit hranu 1x45 ο ,  soustružit Ø52 a úkos 30 ο  
 

60 98630 Kontrola -po seřízení předložit první kus ke kontrole(bez 
schválení kusu není výroba povolena) 

-kontrola rozměru Ø22 02,0
04,0

+
+ -2ks/směnu na OTK 

-kontrola ostatních rozměrů dle výkresu 
 

70 34853 Mikron VCE 
750 

-upnout do svěráku – polohovat 
- 4x navrtat sražení pro závit(2x pro Ø3 a 4k Ø4,9 ) 
- 4x vytvořit Ø6,3 mm  
- Navrtat 2x Ø3 do hl. 58 a 39mm 
- 4x vrtat Ø4.9 pro závit do hl.30 
- 4x řezat závit M6 do hl. 27 
 

80 98630 Kontrola -po seřízení předložit první kus ke kontrole(bez 
schválení kusu není výroba povolena) 
-kontrolovat závit M6 – 2ks/hod 
-kontrol. ostatní rozměry dle výkresu 1ks/hod 
 

90 34853 Mikron VCE 
750 

-upnout do svěráku – dorazit k Ø52 polohovat!!! 
-hrubovat plochu bez připojení s přídavkem 1mm 
-výška od Ø52- 3mm 
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PRACOVNÍ POSTUP RÁMCOVÝ 
Název sou části: Číslo výkresu: 
Materiál: 42 4254.61 Polotovar: Po čet kus ů: 
Číslo 
operace 

Pracovišt ě Typ stroje Popis práce 

100 98630 Kontrola -po seřízení předložit první kus ke kontrole(bez 
schválení kusu není výroba povolena) 

110 34853 Mikron VCE 
750 

-upnout do svěráku, dorazit k Ø52 – polohovat 
-hrubovat plochu – od Ø52 výška 16mm 
-hrubovat Ø42 (Ø40), od Ø52 výška 3mm 

120 98630 Kontrola -po seřízení předložit první kus ke kontrole(bez 
schválení kusu není výroba povolena 

130 34853 Mikron VCE 
750 

-upnout do svěráku dorazit k Ø52- polohovat Ø42 
k pohyblivé čelisti 
-hrubovat Ø44 (Ø42) – od Ø52 výška 3mm 

140 98630 Kontrola -po seřízení předložit první kus ke kontrole(bez 
schválení kusu není výroba povolena) 

150 34853 Mikron VCE 
750 

-upnout do svěráku dorazit k Ø52- polohovat Ø42 
k pevné čelisti 
-hrubovat Ø44 (Ø42) – od Ø52 výška 3mm 

160 98630 Kontrola -po seřízení předložit první kus ke kontrole(bez 
schválení kusu není výroba povolena) 

170 34853 Mikron VCE 
750 

-zašroubovat na trn, upnout do děličky 

-frézovat 2x Ø42 a 1x Ø40 se sražením 1x45 ο  

-srazit rohy 5x45 ο  

-frézovat úkosy 45 ο  a R21(dno) 
-ze strany Ø42 vrtat Ø20 skrz 

-TV 2,0
032+

+φ  a vrtat Ø25 pro závit do hl. 24 

-řezat závit M27x2 

-otočit o 180 ο  

-TV 2,0
032+

+φ  a a vrtat Ø25 pro závit do hl. 24 

-řezat závit M27x2 

-otočit o 90 ο na Ø40 

-TV 2,0
032+

+φ  a  vrtat Ø25 pro závit do hl. 24 

-frézovat drážku šířky 8 v délce 23 do zápichu 
- řezat závit M27x2 

180 98630 Kontrola -po seřízení předložit první kus ke kontrole(bez 
schválení kusu není výroba povolena) 
-kontrolovat závit M27x2 – 2ks/hod 
-kontrol. ostatní rozměry dle výkresu 1ks/hod 

190 72365 Summa 
Wir/G Box 

- vyprat 

200 98631 Výst. 
kontrola 

-provést výstupní kontrolu 
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4.2 Volba polotovaru 

 
Volba polotovaru se významně podílí na  konečné ceně produktu, 

uvážíme li, že se poptávka po dílci nedosáhne hodnot pro hromadnou výrobu, 
kdy by bylo vhodné uvažovat o kooperaci s jinou společností, která se zabývá 
výrobou odlitků, jeví se jako nejvhodnější volba polotovaru ve formě kvádru z 
materiálu 42 4254.61. Kvádr o rozměrech 90x90x100mm získáme krácením 
normalizované tyče o průřezu 90x90mm na délku 100mm. 
 
Zápis normalizované ty če: 
 
4HR 90 ČSN 42 7620 - ČSN 42 4254.61 (H112) - ČSN 42 1419) 
 
Stručný vysv ětlení zápisu: 
Čtvercová tyč a=90mm, výrobní délky podle ČSN 42 7620 s povrchem bez 
úpravy rovnané z materiálu 42 4254.61, ve stavu vytvrzeném za studena, 
zaručené jakosti s hutním osvědčením podle ČSN 42 1419 
 
 
4.3 Vybrané nástroje a jejich řezné podmínky pro operace 

provád ěné na stroji Mikron VCE 750 
Nástroje byly vybírány především tak, aby došlo k poklesu času výroby 

jednoho kusu, proto jsou voleny nástroje tak, aby se co  nejvíce využilo 
technických možností výrobního stroje. Ve větší míře jsou to nástroje jejíž 
řezné části jsou vyrobeny ze slinutých karbidů a umožňují několikanásobné 
navýšení řezných podmínek oproti nástrojům užitým v aktuální produkci. 
 

Řezné podmínky pro vybrané nástroje, které jsou uvedeny v následující 
podkapitole, jsou nastaveny dle tabulkových hodnot uvedených v katalozích,  
zbylé parametry potřebné k realizaci NC kódu byly dopočteny dle níže 
uvedených vzorců: 
 
Vzorec pro výpočet posuvové rychlosti:   
  [ ]min/mmnfv f ⋅=       (4.1) 

 
 
Vzorec pro výpočet otáček:  

[ ]min/
1000

ot
D

v
n V

⋅
⋅

=
π

      (4.2) 

 
 
Vzorec pro posuvu na zub: 

[ ]mm
zn

v
f

f
Z ⋅

=        (4.3) 
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4.3.1 Operace 70 

 
Tab.4.1 Vybraný vrták Ø3 4  
Nástroj č. T20  
Typ nástroje Vrták pro mezirozměr, urč. pro díry 25xD 
Jméno nástroje SD225A-3.00-79-4R1 
výrobce SECO tools 
ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/70mvC = , min/7450otn = , min/1788mmv f =  

 
 
Tab.4.2 Parametry specielního nástroje na Ø6,311  
Nástroj č. T18  
Typ nástroje Specielní vrták tvarový  Ø6,3   
název 217 02 2231 
výrobce AVL a.s. 
ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/60mvC = , min/3000otn = , min/250mmv f =  

Upnutí:    Kleštinový držák ISCAR DIN 69871 40 ER40x100 
Kleština:  podle DIN 6499 ER 40 C 330.26.060 
 
 
Tab.4.3 Vrták Ø4,9 pro závit M6 12  
Nástroj č. T16  
Typ nástroje Vrták Ø 4,9 s válcovou stopkou, urč. pro díry 2-3xD 

(s vnitřním chlazením) 
Objed. č. R840-0490-30-A1A 
výrobce SANDVIK coromant 
ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/65mvC = , min/4200otn = , min/300mmv f =  
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Tab.4.4 Vrták Ø 10 určený pro sražení hrany pro závit 
Nástroj č. T15  
Typ nástroje Vrták Ø 10 s válcovou stopkou ČSN 221121 
Jméno nástroje  Vrták Ø10  
výrobce Stim Zet Vsetín 
ilustrace 

 
 

Řez. podm. CNC: min/!!!!125 mvC = , min/4000otn = , min/300mmv f =  

 
 
Tab.4.5 Závitník M6  
Nástroj č. T17  
Typ nástroje závitník 
Jméno nástroje závitník ČSN 223046 M6 
výrobce Původní zásoby  
ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/6mvC = , min/003 otn = , min/300mmv f =  

Upnutí: Kleštinový držák ISCAR DIN 69871 40 ER40x100 
 
 
 
 
 
4.3.2 Operace č. 90 až 150 

 
Tab.4.6 Sestava frézy Ø80 pro hrubovací operace 5  
Nástroj č. 18  
Typ nástroje Ježková fréza Ø40mm WALTER IGEL 
Obj. č. F 4138.T36.040.Z03.33 
výrobce WALTER 
ilustrace 

 
Základní údaje a 
řezné podmínky 

min/60mvC = , min/3000otn = , min/250mmv f =  

Desti čka Obj. č. ADHT 1606 PER G88 
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Nástr čný 
frézovací trn 

Obj. č. AK 155M.0.80.030.27 

 
Upínací kužel 
DIN69871 

Obj. č A110 M.240.090.80- upínač pro šroubové 
čelní nástavce screw fit pro strmý kužel DIN 
69871 

 
 

 
4.3.3 Operace 170 

Tab.4.7 Sestava frézy Ø40 pro dokončovací operace 
Nástroj č. 2  
Typ nástroje Ježková fréza Ø40mm WALTER IGEL 
Obj. č. F 4138.T36.040.Z03.33 
výrobce WALTER 
ilustrace 

 
Základní údaje a 
řezné podmínky 

mmDC 40= , mmLC 33= , z=3x3=9 

min/430mvC = , min/3450otn = , min/1552mmv f =  

Destička Obj. č. ADHT 1204 PER-G88 
Upnutí Obj. č. AK 541.S40.T36.115CO - upínač pro 

šroubové čelní nástavce screw fit pro DIN 69871 
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Tab.4.8 Sestava frézy pro sražení 1x ο45   (KARNASCH) 
Nástroj č. T3  
Typ nástroje Srážecí fréza Ø6 
Obj. č. 30.6493/90 UFX-3(HSS) 
Výrobce KARNASCH (nástroj užitý při původní produkci) 
Ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/4500otn = , min/370mmv f =  

Upnutí: Kleštinový držák ISCAR DIN 69871 40 ER40x100 
Kleština:  podle DIN 6499 ER 40 C 330.26.060 
 
Tab.4.9 Sestava frézy Ø12 pro hrubování sražení 5x ο45 a zkosení 5  
Nástroj č. T4  
Typ nástroje Monolitní stopková fréza z SK  na hliník  Ø12 
Obj.č. F 1720E.Z.12.Z2.22.45 
Výrobce Walter 
Ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/240mvC = , min/6400otn = , min/1410mmv f =  

Upnutí: Kleštinový držák ISCAR DIN 69871 40 ER40x100 
Kleština:  podle DIN 6499 ER 40 C 330.26.200 
 
Tab.4.10 Sestava frézy Ø20 pro zhotovení R21 5  
Nástroj č. T5  
Typ nástroje Monolitní stopková fréza z SK  na hliník  Ø20 
Obj.č. F 1700E.Z.2.75.45 
Výrobce Walter 
Ilustrace 

 

Řez. podm. CNC: min/385mvC = , min/6130otn = , min/1720mmv f =  

Upnutí: Kleštinový držák ISCAR DIN 69871 40 ER40x100 
Kleština:  podle DIN 6499 označ. ER 40 C 330.26.080 
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Tab.4.11 Úhlová fréza 45°x80 pro sražení 45° na čisto 
Nástroj č. T6  
Typ nástroje Fréza úhlová oboustranná souměrná HSS ČSN 222250 
Obj. č. 857070.045080 45°x80 (p ůvodní nástroj) 
výrobce ZPS 
ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/625mvC = , min/2500otn = , min/200mmv f =  

 
 
Tab.4.12 Vrták Ø25 pro hrubování, příprava pro závit M27x2 4  
Nástroj č. T7  
Typ nástroje Vrták z SK crownloc  Ø25 
Obj. č. SD101-25.00-40-25R7 
Výrobce SECO 
Ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/260mvC = , min/3320otn = , min/1165mmv f =  

Držák: typu DIN 1835 B/DIN 
 
 
Tab.4.13 vrták pro díru Ø20 skrz 4   
Nástroj č. T8  
Typ nástroje Vrták ze SK Ø20 s válcovou stopkou 
Obj. č. SD207A-20.00-112-20R1 
Výrobce SECO 
Ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/260mvC = , min/4140otn = , min/2235mmv f =  

Upnutí: Kleštinový držák ISCAR DIN 69871 40 ER40x100 
Kleština:  podle DIN 6499 ER 40 C 330.26.200 
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Tab.4.14 Vrták Ø8 předvrtání pro drážku 8x23 4   
Nástroj č. T9  
Typ nástroje Vrták s válcovou stopkou pro mezirozměry 
Obj. č. SD207-8.00-57-8R1 
Výrobce SECO 
ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/185mvC = , min/7400otn = , min/2368mmv f =  

Upnutí: Kleštinový držák ISCAR DIN 69871 40 ER40x100 
Kleština:  podle DIN 6499 označ. ER 40 C 330.26.080 
 
Tab.4.15 Fréza Ø8 pro drážku 8x23 5  
Nástroj č. T10  
Typ nástroje Vrták s válcovou stopkou pro mezirozměry 
Obj. č. F 1700E.Z.08.Z2.45.45 
Výrobce Walter 
ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/185mvC = , min/7400otn = , min/651mmv f =  

Upnutí: Kleštinový držák ISCAR DIN 69871 40 ER40x100 
Kleština:  podle DIN 6499 označ. ER 40 C 330.26.080 
 
Tab.4.16 Fréza Ø8 pro drážku 8x23  
Nástroj č. T11  
Typ nástroje specielní 
Jméno nástroje TV 217 02 2232 
Výrobce AVL Vranová Lhota a.s. 
ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/60mvC = , min/600otn = , min/150mmv f =  

Upnutí: Kleštinový držák ISCAR DIN 69871 40 ER40x100 
Kleština:  podle DIN 6499 ER 40 C 330.26.200 
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Tab.4.17 Závitník M27x2   
Nástroj č. T12  
Typ nástroje Závitník NO M27x2 ČSN223010 
Jméno nástroje Závitník M27 x 2 
Výrobce Stim Zet Vsetín 
ilustrace 

 
Řez. podm. CNC: min/16mvC = , min/200otn = , min/400mmv f =  

Upnutí: Kleštinový držák ISCAR DIN 69871 40 ER40x100 
Kleština:  podle DIN 6499 ER 40 C 330.26.200 
 
4.3.4 Užitá kontrolní m ěřidla 

U všech operací se, ke kontrole užívá posuvné měřidlo s hloubkoměre, u 
operace 70 je kontrolován závit M6 a u operace 170 je nutné zkontrolovat 
závit M27x2. K tomu složí níže uvedené kontrolní pomůcky. 
 
Tab.4.18 Posuvné měřidlo s hloubkoměrem  
posuvné 
měřidlo 

 

Typ měřidla Posuvné měřidlo s hloubkoměrem  
norma ČSN 251238 
výrobce Stim Zet Vsetín 
ilustrace 

 
 
Tab.4.19 Závitový mezní kalibr M6 - 6H 
Kalibr závitový - 
trn M6 - 6H 

 

Typ měřidla Závitový mezní kalibr  
Jméno nástroje ČSN 254020 M6 - 6H 
výrobce Stim Zet Vsetín 
ilustrace 
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Tab.4.19 Závitový mezní kalibr M6 - 6H 
Kalibr závitový - 
trn M27x2 - 6H 

 

Typ měřidla Závitový mezní kalibr  
Jméno nástroje ČSN 254020 M27x2 - 6H 
výrobce Stim Zet Vsetín 
ilustrace 

 
 
 
 
 
 
 
4.4 Popis a vysv ětlení vybrané části NC kódu  

Dokončovací operaci jsem si zvolil z důvodu, že je na ni nejvíce poznat, 
zefektivnění způsobené nahrazením výkonnějšími nástroji. 
 
Číslo Operace 170 
T7 M06  
(Vrtar pr.25,0 do hl.24mm)  
(VRTAK SECO pr.25 SD101-25.00-
40-25R7)  
G00 G52 G90 G40  
 
 
S3320 M03  
X-66. Y0 A90 M88  
G43 H07 Z35.  
 
G81 G98 R24. Z-8.8 F1165. 
 
  
A180 X-47.5 R16. Z-15.8  
 
A270 X-66. R24. Z-8.8     
G80 M09  
M05  
 
T8 M06 (Vrtar pr.20,0) 
(VRTAK SECO pr.20 SD207A-

Výměna nástroje č. 7  
 
 
 
Zapnout rychloposuv, nastavit 
lokální absolutní souřadný 
systém, zrušit kompenzaci 
řezného nástroje 
Spustit otáčky na 3320ot/min po 
směru hodinových ručiček + 
vnitřní chlazení  
Zapnout korekci délky nástroje 
č.7 
 cyklus vrtání, určitá poloha v ose 
z, zapínout otáčky vrtat do hl. 24 
od roviny  pr.42 
otočí o 90st to samé na pr. 40 
otočí o 90st to samé na pr. 42 
zrušení vrtacích cyklů, chlazení, 
zastavení vřetene 
Výměna nástroje č. 8 
Zapnout rychloposuv, nastavit 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   28 

 

20.00-112-20R1)  
G00 G52 G90 G40  
S 4140 M03  
X-66. Y0 A270 M88  
G43 H08 Z30.  
G81 G98 R0 Z-55. F2235.  
G80 M09  
M05  
 
T9 M06 (Vrtar pr.8 pro frezu) 
(předvrtání pro drážku) 
(VRTAK SECO pr.8,0 SD207-8.00-
57-8R1)  
G00 G52 G90 G40  
S 7400 M03  
X-47.5 Y0 A180 M88  
G43 H09 Z20.  
G81 G98 R-9. Z-22. F 2368.   
G80 M09  
M05  
 
T10 M06 (Frézovat drážku sirka 
8mm)  
(FREZA pr.8 F 
1700E.Z.08.Z2.45.45)  
G00 G52 G90 G40  
S 7400 M03  
X-47.5 Y0 A180 M08  
G43 H10 Z20.  
G00 Z-9.  
G01 Z-20. F 651.  
Y-7.5  
Z-24  
Z-20.  
Y7.5  
Z-24.  
Z-20. Y4.5  
G00 Z30. M09  
M05  
 
T11 M06 (Pr.32,1 + sraz.pro zavit)  
(TV 217 02 2232)  
G00 G52 G90 G40  
S600 M03  
X-66. Y0 A90.15 M08  
G43 H11 Z35.  
G81 G98 R24. Z14.5 F150.  
A180 X-47.5 R14. Z7.5  
A270 X-66. R24. Z14.5  

lokální absolutní souřadný 
systém, zrušena kompenzace 
řezného nástroje 
Spustit otáčky na 3320ot/min po 
směru natočení na pr.42, 
spuštění vnitřního chlazení, 
zapnutí délkové korekce nástroje 
Projet skrz vypnout vrt cykl, 
chlazeni a otáčky 
 
Připravit nástroj T9, vyměnit, 
zapnout rychloposuv, nastavit 
lokální absolutní souřadný 
systém, zrušit kompenzaci 
řezného nástroje, zapnout otáčky 
na 7400, vnitřní chlazení, 
kompenzaci délky nástroje 
cyklus vrtání centrování, pojezd, 
zrušení vrtacích cyklů, vypnout 
kapalinu 
 
 
 
 
 
(--------//--------------) 
 
Otočit na 180st. 
Kompenzace délky nástroje 
rychloposuv 
pracovním posuvem o 11 níže 
otáčky na 651 
 
projetí drážky 
 
 
 
rychloposuv na Z30 zrušení  
 
 
 
zapnout rychloposuv, nastavit 
lokální absolutní souřadný 
systém, zrušit kompenzaci 
řezného nástroje, zapnou otáčky, 
vnější chlazení, kompenzaci délky 
nástroje 
otočit 
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G80 M09  
M05  
 
T12 M06 (Zavit M27x2)  
(ZAVITNIK M27x2 SH6 HSS30)  
G00 G52 G90 G40  
S200 M03  
X-66. Y0 A270 M08  
G43 H12 Z35.  
G84 G98 R35. Z0 F400.    (1) 
A180 X-47.5 R28. Z-7. (2) 
A90 X-66. R35. Z0    (3) 
G80 M09  
M05  
 
T1 M06  
G00 X-131. Y160. A0  
M30  
 
(  UPNOUT PLOCHOU NAHORU )  
(NULOVY BOD V OSE X=CELO 
pr.52,0)  
(NULOVY BOD V OSE Y=STRED 
pr.52,0)  
%  
 
 

 
 
 
 
 
(-----//-------) 
 
Kompenzace délky nástroje č. 12 
Cyklus řezání závitů, určitá 
poloha v ose z jako zpětná rovina 
při vrtacích cyklech, otočit, otočit 
 
Zrušení vrtacích cyklů 
Zastavení vřetene 
 
Výměna na nástroj 1 
 
Konec programu a návrat na 
počátek operace 

 
 
4.4.1 Poloha obrobku v pracovním prostoru stol p ři operaci 170 

Strojní časy byli získány pomocí simulátoru obrábění Powermillu 2009 
kde byly výsledné časy obrábění navýšeny o časy Doprovodné dle vzorce 
 
obr. 4.1 pozice dílce při jednotlivých natočeních s vyznačením nulového bodu 
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5  POROVNÁNÍ VARIANTY STÁVAJÍCÍ S MODERNIZOVANOU 

VERZÍ 
Aby bylo možné obě varianty porovnat, je potřeba nejprve vypočítat čas 
výroby jednoho kusu. Jelikož ke stávající variantě nebyli poskytnuty řezné 
podmínky, je nutné si výrobní časy jednotlivých operací  odvodit z 
technologického postupu. Kde je čas kusový porovnáván s množstvím 
vyrobených kusů za určitý časový úsek. Jedním z důvodů, proč jsem si zvolil 
toto téma byl důvod, že jsem chtěl porovnat obě varianty produkce za použití 
simulačního programu, který by mi byl schopen ukázat efektivitu obrábění v 
reálném čase. Proto jsem pro výpočet strojních časů použil aplikaci Powermill 
2009. Program mi spočetl pouze samotné strojní časy. Neuvažuje  dobu 
výměny nástroje, proto jsem si po konzultaci s obsluhou obráběcího centra 
tuto proměnnou ( δt )  zvolil dodatečně. 

δt =5s 
 
tab. 5.1 Porovnávací tabulka s časy výroby jednoho kusu 
 Stávající 

varianta  
[ ]stK1  

Výpočet z 
powermillu 

[ ]st AS  

Výměna 
nástroje=5s 

[ ]stδ  

OP70 2,7min=  162s    40  5x5=25s 
OP90 2,1min=  126s      8  5x1=  5s 
OP110 1,98min=118,8s    14 - 
OP130 1,5min=    90s    21 - 
OP150 1,5min=    90s    21 - 
OP170 12min=   720s 233 11x5=55s 
Celkem[s] 1306,8s 337                 +         85s=422s= 2Kt  
 
 
Vydělíme-li  1Kt / 2Kt  zjistíme, že při stejném časovém úseku, za který byl 
vyhotoven jeden dílec, by, za předpokladu výměny nástrojů, dle 
modernizované verze byly zhotoveny 3 ks. Obměněný způsob výroby je více 
než 3x efektivnější, co se týče objemu výroby. 
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ZÁVĚR 
V Bakalářské tezi  jsem se zabýval modernizací technologie součásti, u níž byl 
předpoklad, že se v blízké budoucnosti navýší její produkce, zapříčiněná vyšší 
poptávkou na trhu. Nejprve bylo představeno zázemí společnosti a její 
výhledová strategie. Poté jsem se zaměřil na vytipovanou součást a to 
především z hlediska technologie, konstrukce a materiálu. Na základě těchto 
poznatků bylo vybráno nářadí, tak aby výkon obrábění byl co možná 
nejefektivnější. Bohužel jsem neměl příležitost vyhodnotit, zvolenou variantu 
po ekonomické stránce, protože, jsem neměl přístup k ceníkům nástrojů, 
ačkoliv jsem se snažil navázat kontakt hned s několika manažery. A však bez 
odezvy. Dle možností jsem vypracoval výrobní postup s NC kódem, 
vymodeloval součást a za pomoci simulátoru obrábění jsem si nechal 
vygenerovat strojní časy u operací provedené na CNC obráběcím centru. Z 
výsledku je zřejmé, že se v dnešní době nástroje z rychlo řezných 
nástrojových a ocelí nemohou rovnat povlakovaným nástrojům ze slinutých 
karbidů, které je několikanásobně převyšují jejich obráběcí možnosti, ovšem 
na úkor cenové dostupnosti. Proto by mělo být v zájmu všech společností, 
které se zabývají obráběním, volit vhodné prostředky s ohledem na 
požadovanou jakost a produkci. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
   

fv  [mm/min] Posuvová rychlost 

f  [mm/ot] Posuv na otáčku 
z [-] Počet zubu 

Cv  [m/min] Řezná rychlost 

n [min 1− ] Otáčky 

Zf  [mm] Posuv na zub 
D [mm] Průměr 
π  [-] Ludolfovo číslo 
Obj.č.  Objednávací číslo 
Min.  Minimálně 
Max.  Maximálně 
Chem.  Chemická 
ČSN  Československá norma 
DIN  Německá mezinárodní norma 

2Kt  [min] Čas kusový nově navržená varianta 

δt  [s] Čas výměny nástroje 

1Kt  [min] Čas výroby jednoho kusu stávají 
varianty 

MPa  Jednotka tlaku 
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