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ABSTRAKT 

Diplomová práce se v první části zabývá stručnou rešerší soustružnických operací 
a charakteristikou svislých soustruhů s popisem jednotlivých částí. Dále jsou uvedeny 
možnosti i typický sortiment svislého soustruhu a představitelé českých výrobců 
svislých soustruhů. V rámci druhé části se práce zabývá vypracováním návrhu 
technologie výroby vytipované součásti včetně NC programu. Nejprve je zvolena 
součást a materiál, je navržen polotovar, jsou vybrány vhodné stroje i nástroje a 
nakonec je vypracován technologický postup výroby. Závěr práce obsahuje 
technicko–ekonomické zhodnocení, kde jsou řešeny celkové náklady na výrobu. 

 

Klíčová slova 

Svislý soustruh, soustružnické operace, technologie výroby, NC program, 
obráběcí nástroj. 

 

 

 

ABSTRACT 

The first part of the diploma thesis deals with a brief research of turning operations 
and the characteristic of vertical lathes with description of individual parts. There are 
described possibilities and a typical vertical lathe assortment and also representatives 
of Czech manufacturers of vertical lathes. In the second part, the thesis deals with 
elaboration of the design technology production of the selected component, including 
the NC program. First, a component and material is selected, a semi-finished product 
is designed, suitable machines and tools are selected and finally a technological 
process of production is developed. The conclusion of the thesis contains the 
technical–economic evaluation, where the total costs of production are solved. 
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ÚVOD 

V současné době patří obrábění kovů k nedílné součásti strojírenské výroby. Ve 
výrobě jsou kladeny stále větší požadavky na efektivitu, ekonomické náklady a 
snižování strojních časů v závislosti na zachování vysoké kvality produktů, což 
v oblasti třískového obrábění vede ke stále častějšímu využívání CNC strojů. Právě 
výroba součásti pomocí svislého CNC stroje, který umožňuje sjednocení 
technologických operací, především soustružení, frézování, vrtání a broušení do 
jednoho výrobního zařízení, zvyšuje efektivnost a kvalitu výroby.  Výhodou jsou také 
kratší strojní časy výrobních operací, zejména kvůli nižšímu počtu upínání obrobku a 
automatické výměně nástrojů nebo obrobků. 

Cílem této práce je, na základě zjištění současného stavu technologických 
možností svislých soustruhů, zajistit nejvhodnější možnou výrobu rotační součásti 
s vyskytujícími se nesymetrickými prvky, které jsou zpravidla potřebné k funkci 
součásti nebo do vyššího montážního celku. 

V práci je navržena technologická příprava výroby příruby obráběné na svislém 
CNC soustruhu dle výkresu pomocí vhodně zvolených nástrojů a pomůcek se 
specifikacemi přímo pro vytipovanou součást. Obsahem této práce je rozbor zvolené 
součásti a návrh polotovaru včetně vhodně vybraného materiálu. Současně je 
spočítáno i využití materiálu včetně jeho celkových ztrát během výroby. Dále se práce 
zabývá sestavením vhodného technologického postupu výroby včetně výrobních 
návodek, ve kterých jsou stanoveny řezné podmínky jednotlivých operací. Po 
seznámení se s problematikou programování CNC stroje je na výrobu vytipované 
součásti sestaven NC program pro svislý soustruh s řízenou „C“ osou a poháněnými 
nástroji. Praktická část práce je zakončena technicko–ekonomickým zhodnocením 
návrhu výroby, kde je řešena spotřeba nástrojů, předpokládané množství vyrobených 
kusů, potřebný počet dělníků, velikost provozní plochy nebo celkové náklady na 
výrobu zvolené součásti. 

Teoretická část práce seznamuje s historií soustružení, popisuje jednotlivé 
soustružnické operace a charakterizuje svislé soustruhy, počínaje jejich rozdělením a 
popisem základních částí stroje. Dále jsou specifikovány možnosti i příslušenství 
svislých soustruhů a jejich běžná oblast využití včetně typického sortimentu 
obráběných součástí. Nakonec jsou představeny i některé přední české firmy, 
zabývající se výrobou svislých soustruhů a jsou srovnány jejich jednotlivé produkty. 
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1 HISTORIE 

Počáteční kořeny soustružení souvisí s největšími pravěkými vynálezy, lukem a 
hrnčířským kruhem, které byly objeveny někdy kolem 1000 let před našim letopočtem. 
Právě onen pravěký vynález luk, byl pokládán za jedno z prvních zařízení, které 
dokázalo akumulovat energii a tu následně přeměnit na rotační pohyb. Rotační pohyb 
tehdejšího soustruhu vznikal pomocí třecího pohybu vytvořeného střídavým taháním 
za šnůru luku. 

 
Od poloviny 13. století se objevují různé modifikace soustruhu se šlapacím, 

vodním nebo klikovým pohonem. Až Leonardo da Vinci přišel s návrhem šlapacího 
soustruhu se setrvačníkem (obr. 1.2), díky čemuž byl soustruh schopen plynulé 
rotace. Konstrukce tohoto soustruhu byla ze dřeva. Tento stroj byl později doplněn o 
možnost řezání závitů nebo soustružení podle šablony. 

K největšímu rozvoji dochází až okolo roku 1797, kdy britský technik Henry 
Maudslay sestrojil první tzv. moderní soustruh. Tento soustruh měl již podobu 
dnešních soustruhů, jelikož konstrukce stroje byla sestavena z kovového lože, 
vodicích šroubů a suportu. Později tento stroj zdokonalil o možnost řezání přesných 
závitů (obr. 1.3). [1; 2] 

 
Velký rozmach v oblasti strojírenství nastává s nástupem průmyslové revoluce, 

kdy dochází k velkému rozvoji obráběcích strojů. Do soustruhů jsou postupně 
zakomponovány pohony pomocí parního stroje a později elektrického motoru. 

 
Obr. 1.1 Modifikovaná obdoba "lukového" 

principu se šlapacím pohonem. [1] 

 
Obr. 1.2 Rekonstrukce dřevěného 
soustruhu Leonarda da Vinci. [45] 

 
Obr. 1.3 Závitořezný soustruh sestrojený Henry Maudslayem. [1] 
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Po druhé světové válce dochází k vývoji zejména z hlediska automatizace výroby. 
Jako první vznikají automaty, používané kvůli vysokým nákladům a složitosti 
přednastavení programu pouze na velkosériovou a hromadnou výrobu. Podle tohoto 
programu lze opakovaně vyrábět danou součást. Pro malosériové a kusové výroby se 
začínají používat NC (Numerical Control) řízené stroje. NC stroje mají díky 
číslicovému řízení tzv. pružnou automatizaci a program na výrobu obrobku je fyzicky 
vyražen na děrné papírové pásce (obr 1.4), či štítku a později je program ukládán na 
magnetické paměťové nosiče (harddisk, diskety, pásky). NC program je vytvořen 
pomocí NC kódování, které je složeno z pořadových čísel, funkcí, velikosti otáček, 
rozměrů obrobku, informací o nástroji a dalších parametrů. Každý NC stroj má řídicí 
systém, který obsahuje snímač programu a logické obvody, pomocí nichž se převádí 
údaje z programu na příkazy a ty řídí stroj. Řídicí systém bývá umístěn ve skříni vedle 
obráběcího stroje. 

 
Koncem 70.let 20.století jsou představeny bezobslužné CNC (Central Numerical 

Control) řízené stroje. Jedná se o počítačově řízené stroje s plně automatickým 
cyklem a automatickou výměnou nástrojů. CNC stroje pracují na základě programu 
sestaveného z jednotlivých pokynů podle mezinárodní normy. CNC stroje mají mnoho 
výhod a to jsou např. vysoká rozměrová přesnost a přesnost pohybu nebo velké 
výkony, ale hlavní výhodou je automatizovaná výměna nástroje a obrobku, není proto 
potřeba přítomnost obsluhy, s čímž dále souvisí vyšší bezpečnost práce a rychlejší 
pracovní časy. CNC stroje se využívají jak pro sériové, tak pro velkosériové výroby. 
CNC stroje se nadále vyvíjí a vznikají stále nové generace strojů. [3; 4; 5]

  

 
Obr. 1.4 Děrná páska na ukládání NC programu. [46] 
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2 CHARAKTERISTIKA SOUSTRUŽNICKÝCH OPERACÍ 

Soustružení je nejčastěji využívaná metoda třískového obrábění kovů, protože 30 
až 40 % materiálů je opracováváno právě touto metodou. Při soustružení koná hlavní 
rotační pohyb obrobek a vedlejší posuvný pohyb nástroj. Soustružením se obrábí 
převážně rotační součásti. Během samotného procesu dochází k tvorbě třísky a 
produkuje se nežádoucí množství tepla mezi obrobkem a nástrojem. Vzniklé teplo se 
musí redukovat vhodně zvoleným materiálem nástroje a odvádět se z místa řezu 
pomocí procesní kapaliny. 

Soustružením se převážně obrábí vnější a vnitřní válcové plochy, nebo také plochy 
kuželovité, rovinné, eventuálně kulovité. Ve zvláštních případech se mohou soustružit 
i různé tvarové nebo obecné plochy. Kromě opracovávání ploch lze na soustruzích i 
vrtat, vystružovat, upichovat, řezat závity nebo provádět zvláštní operace jako okružní 
frézování závitů, vroubkování, válečkování apod. [6] 

 

2.1 Soustružení válcových a čelních ploch 

Při podélném soustružení válcových ploch (obr. 2.1) se nůž posouvá rovnoběžně 
s osou vřetena, zpravidla od koníku k vřeteníku. Obrábí se tak vnější i vnitřní válcové 
plochy, jako např. čepy, hřídele, pouzdra apod. Naopak u příčného čelního 
soustružení (obr. 2.1) má nůž kolmý posuv na osu vřetena. Zhotovují se tak rovinné 
plochy, např. zarovnání čela obrobku, různé osazení, zápichy, drážky apod. Volba 
nožů u jednotlivých metod soustružení závisí zejména na obrobitelnosti materiálu, 
velikosti a tvaru obrobku. Mezi nejpoužívanější ubírací nože pro vnější válcové a čelní 
plochy se řadí nůž přímý, ohnutý nebo stranový.  

Obrobek se obrábí postupným úběrem materiálu. Nejprve se provádí hrubování 
s přídavkem pro soustružení na čisto. Podstatou hrubování je obrobit přídavek 
materiálu obrobku v co nejkratším čase bez zvláštních nároků na jakost povrchu nebo 
rozměrovou přesnost obrobené plochy, proto se volí větší hloubka záběru ostří a 
rychlejší posuv v závislosti na menší řezné rychlosti. 

 

Při obrábění na čisto dochází k odebírání přídavku pouze v desetinách mm, 
odstraňují se tak nerovnosti způsobené v předchozí operaci hrubováním. Účelem je 
dodržení předepsané rozměrové i tvarové přesnosti obrobku a kvality povrchu. 
Drsnost povrchu obrobené plochy závisí na stanovených řezných podmínkách. Posuv 
a hloubka řezu se volí co nejmenší, řezná rychlost je naopak vyšší než u hrubování. 
U čelního soustružení se využívá plynulá regulace otáček, kvůli zachování konstantní 
řezné rychlosti, takže směrem do středu osy rotace se otáčky zvyšují. Kvůli dodržení 

 
Obr. 2.1 Schéma čelního a podélného soustružení. Převzato a upraveno. [49] 
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souososti obrobku, se soustruží na jedno ustavení co nejvíce úseků. Strana hřídele 
soustružená jako první, se zpravidla drží podmínky, co nejméně ztenčit hřídel. Po 
obrobení na čisto se většinou provádějí dokončovací operace kvůli dodržení 
předepsaných tolerancí rozměru. [7; 8; 9; 10] 

 

2.2 Vrtání a soustružení děr 

Vrtání (obr. 2.2) patří k běžným operacím prováděných na soustruhu. Jedná se o 
třískové obrábění válcových děr. Kromě vrtání děr do plného materiálu lze na 
soustruhu díry i rozšiřovat (vyvrtávat, vyhrubovat, soustružit aj.). Před samotným 
vrtáním je nutno zarovnat čelní plochu obrobku a navrtat středicí důlky pro ustředění 
vrtáku. Středicí důlky se zhotoví za pomoci středicího vrtáku. K vrtání vlastní díry se 
na soustruhu používají nejčastěji šroubovité vrtáky, protože jejich šroubovité 
drážkované tělo umožňuje účinný odvod třísek a zajišťuje dobré chlazení. Díky 
rotujícímu obrobku, který tlačí vrták do osy soustružení, je vrtání děr na soustruhu 
přesnější než na vrtačce. Přesto však mají vrtané díry stále hrubý povrch a jsou 
nepřesné. Přesných děr a hladkých povrchů se docílí vyhrubováním a vystružováním 
za použití pevných nebo stavitelných výstružníků. Díry větších průměrů se nejdříve 
předvrtají vrtákem o menším průměru a následné se vyvrtají, nebo se zhotoví vnitřními 
soustružnickými noži. 

Obecně se díry soustruží jenom tehdy, pokud je nelze zhotovit pomocí vrtání, 
vyhrubování nebo vystružování. Většinou se jedná o díry velkých průměrů, 
předvrtané, předlité nebo předkované díry. Nože využívané pro soustružení vnitřních 
ploch mají tvar, který je přizpůsobený nejen tvaru soustružené díry, ale i její délce. 
Vnitřní nože se musí podbrušovat, aby nedocházelo ke kontaktu s obrobenou 
plochou. Velikost podbroušení neboli velikost úhlu hřbetu, závisí na průměru díry. 
Nejčastěji se díry soustruží noži ubíracími nebo rohovými. Ubírací nože se používají 
jak pro hrubovaní, tak i pro soustružení průchozích děr na čisto. Na neprůchozí a 
osazené díry se využívají nože rohové. [7; 11] 

 

 

2.3 Soustružení kuželů 

S kuželovými plochami se lze setkat například u upínacích hrotů, uzavíracích 
kohoutů, normalizovaných kuželových stopek nástrojů a nástrojových dutin apod. Na 
součástech se vyskytují kuželové plochy vnitřní nebo vnější. Výhodou těchto součástí 
je snadné odstranění vzniklé vůle při vzájemném uložení kužele a kuželové díry, 
neboť tyto součásti jsou normalizovány. 

Nastavení řezných podmínek je při soustružení kuželových ploch v zásadě stejné 
jako při soustružení válcových ploch. Rozhodující veličinou u kuželů je velikost 

 
Obr. 2.2 Schéma vrtání na soustruhu a soustružení kuželů. Převzato a upraveno. [49] 
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základny, popřípadě větší průměr základny u kuželů komolých. Při soustružení 
vnitřních kuželových ploch se na soustruhu nejdříve zhotoví válcová díra, která má 
průměr o 1 až 2 mm menší než malý průměr kužele. Pokud má kužel velký vnitřní 
vrcholový úhel, vytvoří se odstupňovaná díra pomocí vrtáků o zvětšujícím se průměru. 
Hlavní podmínkou soustružení kuželových ploch je přesné nastavení nože do osy 
soustružení, aby se předešlo vzniku hyperbolické křivky. 

Soustružení kuželových ploch (obr. 2.2) se může provádět několika možnými 
způsoby. Pro krátké vnější a vnitřní kuželové plochy se využívají nože, které mají úhel 
hlavního ostří odpovídající sklonu kužele. Další metodou, jež se rovněž využívá na 
kratší vnější, popřípadě vnitřní kuželové plochy, je pootočení nožových saní o úhel 
sklonu kužele. Tento úhel se nastavuje podle úhlové stupnice, úhloměru, nebo pomocí 
kuželového kalibru a číselníkového úchylkoměru. 

Dlouhé vnější kuželové plochy se soustruží s vyosením koníkem. Velikost vyosení 
se určí milimetrovou stupnicí, hloubkoměrem nebo úchylkoměrem. Dlouhé vnitřní 
kuželové plochy neboli plochy s malým vrcholovým úhlem se pak obrábějí kuželovými 
výstružníky, které odebírají materiál válcové díry. Na odběr materiálu se využívá 
předhrubovací výstružník s hrubými přerušovanými zuby, na určení výsledného tvaru 
kužele se použije hrubovací výstružník a poslední je hladicí výstružník, který vyhladí 
vyhrubovanou díru. 

Kuželové plochy lze vytvářet i dalšími způsoby, jako například pomocí 
kopírovacího zařízení, které se používá převážně v sériové nebo velkosériové výrobě, 
a to kvůli zvýšeným nákladům na pořízení šablony. Pro malosériovou výrobu  je 
vhodné soustružit tyto kuželové plochy pomocí CNC strojů s uplatněním CAD/CAM 
systémů. [10; 12] 

 

2.4 Soustružení tvarových ploch 

Tvarové plochy jsou plochy, jejichž složitý tvar je omezen přímkami, různými 
křivkami a kružnicemi. Tyto plochy lze vytvářet různými způsoby. Nejméně přesnou 
z nich je výroba tvarové plochy sdruženými posuvy, kde záleží především na zručnosti 
pracovníka. Dalším způsobem je použití tvarových nožů (obr. 2.3), jejichž profil je 
negativem obráběné plochy. Tvarové nástroje jsou radiální ploché a prizmatické, 
tangenciální a kotoučové. Všechny tvarově složité plochy pak lze obrábět, jako plochy 
kuželové, na CNC strojích nebo pomocí kopírovacího zařízení (obr. 2.3). [10; 13] 

 

2.5 Soustružení závitů 

Pro výrobu závitů na soustruhu lze využít několika technologií. Závity lze soustružit 
závitovými nástroji, závitovými čelistmi a závitníky nebo pomocí závitořezných hlav. 

 
Obr. 2.3 Schéma soustružení tvarových ploch kopírováním povrchu a tvarovým nástrojem. 

Převzato a upraveno. [49] 
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Na soustružení závitu nástrojem se používají nástroje radiální, hřebenové, 
hranolové a kotoučové. Nejjednodušším typem je nůž radiální, který má pouze jeden 
břit. Hřebenové nože jsou tvořeny několika profily za sebou. Kotoučové nože jsou 
jednoprofilové i víceprofilové a spolu s hranolovými přestavitelnými noži umožňují 
velký počet přeostření. Závit se řeže na několik záběrů, aby nedošlo vlivem velkého 
odporu obráběného materiálu a tlaku tvořící se třísky, k poškození nože. Postupný 
přísuv závitového nože do záběru (obr. 2.4) se provádí radiálním, přírůstkovým nebo 
modifikovaným bočním posuvem. Radiální posuv velice namáhá nůž, protože jsou 
v záběru oba břity nástroje a tříska je pěchována na špičce nástroje. Přírůstkový 
posuv odebírá třísku především levým ostřím a výsledný závit má lepší povrch. 
Modifikovaný boční posuv pracuje na základě natočených saní, má nejvyšší kvalitu 
obrobené plochy a díky ideálnímu odvodu třísky nedochází k jejímu pěchování. 
Používá se pro soustružení hlubších závitů a závitů s větším stoupáním. 

 

Za pomoci závitových kruhových čelistí, neboli závitnic, se soustruží vnější závity 
o menším průměru, u kterých nejsou vysoké nároky na jakost obrobené plochy a 
rozměrovou přesnost. Závitové čelisti jsou kalené, mají tvar matice a obsahují otvory, 
které vytvářejí řezné nástrojové úhly. Tyto otvory dále slouží k přívodu procesní 
kapaliny a odvodu třísek. Závitové čelisti jsou upnuty do vratidla a zajištěny stavěcími 
šrouby. 

Vnitřní závity menších průměrů se soustruží závitníky. Závitníky mají tvar šroubu, 
do kterého jsou vyfrézovány drážky, pomocí kterých se odvádí třísky a přivádí 
procesní kapalina. Závitníky jsou upnuté do vratidla. Rozdělují se na sadové, maticové 
a speciální. Sadové závitníky jsou určeny k řezání závitů do neprůchozích děr. 
Používají se postupně závitníky předřezávací, řezací a dořezávací. Naopak maticové 
závitníky se používají pouze u průchozích děr a závit zhotoví na jeden průchod. 

 

 
Obr. 2.4 Postup prohlubování závitové drážky. [10] 

 
Obr. 2.5 Závitořezné hlavy pro vnitřní a vnější závity. [10] 
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Pro časté řezání vnitřních závitů lze použít závitořezné hlavy (obr. 2.5), které se 
upínají pomocí MORSE kuželu. Závitořezná hlava obsahuje pojistnou nastavitelnou 
spojku, která zamezuje překročení krouticího momentu. Takže pokud závitník narazí 
na dno díry, zastaví se. Závitořezné hlavy lze použít i pro řezání vnějších závitů 
menších průměrů (do 40 mm) a to tím způsobem, že se do hlavy upnou čtyři 
závitořezné čelisti, které je možné částečně nastavovat na daný průměr. [10; 14; 15] 

 

2.6 Zapichování, upichování, vypichování 

Zapichováním (obr. 2.6) se rozumí soustružení drážek různých průměrů a tvarů 
na vnitřních nebo venkovních plochách obrobku. Drážky jsou normalizované i 
nenormalizované a soustruží se zapichovacími noži kolmo k ose obrobku. 
Nenormalizované zápichy jsou například zápichy pro pojistné nebo pístní kroužky, pro 
klínové řemeny nebo zápichy za závitem, které se soustruží z důvodu doříznutí závitu 
a dosednutí matice k čelu. Zápichy normalizované se běžně provádí na broušených 
součástech s ostrými přechody nebo osazením, kvůli přesnému dosednutí plochy. 
Konkrétní tvary těchto zápichů se stanovují dle tabulek. 

Upichování (obr. 2.6) se využívá k dělení převážně tyčového materiálu 
a oddělování osoustružených částí obrobku. Provádí se upichovacími noži s přímým, 
šikmým nebo stupňovitým ostřím.  

Vypichování (obr. 2.6) je soustružení podbroušenými noži, kterou se vyrábějí 
kovové kroužky, úzká pouzdra a obecně součásti o větších průměrech. Vypichováním 
dochází k minimálnímu úběru materiálu a s výsledným produktem se získá i vnitřní 
vypíchnutý materiál, který lze využít k dalšímu zpracování. Zvyšuje se tak využitelnost 
materiálu i produktivita práce a snižují se náklady na výrobu. [10; 16; 17]  

 

 

2.7 Dokončovací práce na soustruhu 

Cílem dokončovacích prací na soustruhu je dosáhnout vysoké rozměrové 
přesnosti a tolerance, dokonalé jakosti obrobených ploch a přesného geometrického 
tvaru. Mezi dokončovací práce se řadí např. leštění, válečkování nebo rýhování a 
vroubkování. 

Jemné soustružení 

Jemné soustružení se provádí na soustruhu o velké tuhosti s dokonale staticky i 
dynamicky vyváženými rotujícími částmi. Tato dokončovací operace je 

 
Obr. 2.6 Schémata operace zapichování, upichování [10] a vypichování. [16] 
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charakterizována malou hloubkou řezu, vysokou řeznou rychlostí a malým úběrem 
třísky. Nástrojem je jednobřitý nůž, jehož řezná část je opatřena slinutými karbidy, 
řeznou keramikou nebo diamantem. Výsledný obrobený povrch je kovově lesklý a 
stálý s minimálními tepelnými deformacemi. Přídavek na soustružení se volí 0,15 až 
0,25 mm. 

Leštění 

Leštěním dochází ke snižování drsnosti povrchu v závislosti na zvyšování lesku a 
vzhledu obrobené plochy. Provádí se jemným brusným papírem s vrstvou karbidů 
křemíku. Úběr materiálu je zanedbatelný, a proto se přídavek na leštění volí řádově 
jen několik setin mm. V technologickém postupu se leštění zařazuje před povrchové 
úpravy kovu (chromování, zinkování, niklování, různé nátěry apod.). 

Pilování 

Pilování se využívá pouze na součásti, na které se nekladou velké požadavky na 
přesnost. Při pilování se upravuje geometrický tvar obrobku kvůli nerovnoměrnému 
tlaku pilníku na materiál obrobku. Často se však používá na odstranění otřepů a na 
sražení, či zaoblení ostrých hran. 

Škrabání 

Škrabání se převážně používá na sražení hran děr u barevných kovů. Nástrojem 
je škrabka, která má vůči pilníku výhodu ve větším úběru materiálu. 

Válečkování 

Výsledkem válečkování (obr. 2.7) je zvýšení jakosti povrchu, meze únavy, a 
odolnosti vůči korozi. Během procesu dochází k plastické deformaci povrchu a tím 
ke srovnání jeho nerovností. Současně dojde ke zpevnění povrchové vrstvy obrobku 
působením tlaku přitlačovaných válečků. 

 

Rýhování a vroubkování 

Rýhování (obr. 2.7) a vroubkování je metoda obdobná válečkování, pouze 
přítlačný váleček má na povrchu vroubky (rýhy). Nástrojem jsou rýhovače. Používají 
se ke zpevnění a zdrsnění součástí kvůli lepšímu úchopu. Příkladem jsou držáky a 
rukojeti nebo hlavy šroubů a matic. [18; 19] 

 

 
Obr. 2.7 Schéma dokončovací metody rýhování a válečkování. [18] 
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3 SVISLÉ SOUSTRUHY 

Poněvadž má soustružení největší podíl ve strojním obrábění, tak se soustruhy 
různých konstrukcí vyskytují ve strojírenských firmách v četném počtu. Soustruhy se 
stále modernizují a vyvíjejí, proto je i jejich obsluha z ekonomického hlediska stále 
více automatizována. V dnešní době je na trhu mnoho druhů soustruhů, které se dělí 
podle několika kritérií. Hlavní rozdělení soustruhů je určeno podle konstrukce stroje 
anebo z hlediska automatizace (tab. 3.1). Existuje zvláštní případ soustruhů, a to jsou 
CNC obráběcí centra, protože mohou mít vodorovnou i svislou osu rotace. 

 
 
3.1 Charakteristika svislých soustruhů 

Svislé soustruhy nebo také karusely jsou obráběcí stroje které, jak název 
vypovídá, mají svislou osu otáčení a vodorovně umístěnou upínací desku. Využívají 
se zvláště k obrábění rozměrných a těžkých rotačních, často i nerotačních součástí, 
u kterých průměr převládá nad délkou. Karusely staršího data výroby, které jsou 
doposud v provozu, jsou převážně využívány pro kusovou a poloautomatickou 
výrobu. Avšak stroje s moderní konstrukcí mohou být plně automatizovány a 
používány tak pro hromadnou sériovou výrobu. Moderní stroje jsou navíc vybaveny C 
osou (obr. 3.1), zásobníkem nástrojů, který disponuje jejich automatickou výměnou, 
a dalšími přídavnými rotačními nástroji. 

 

Tab. 3.1 Strom rozdělení soustruhů. 

 
Obr. 3.1 Orientace os na svislém soustruhu. [10] 
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Svislé soustruhy dosahují velkých rozměrů. Jejich velikost je charakterizována 
základními rozměrovými parametry, mezi které se řadí největší průměr soustružení 
při spuštěném stojanovém suportu a největší výška soustružení, která je dána 
vzdáleností upínací desky a zasunutého nožového držáku příčníkového suportu 
v nejvyšší poloze příčníku na stojanech. Poměr největšího průměru k největší výšce 
bývá 0,75 až 0,9 u malých a 0,5 až 0,75 u velkých strojů. Další parametry stroje jsou 
navrženy tak, aby obrobek dosahoval co největších přesností a zároveň byl v souladu 
s požadavky zákazníka. [4; 20] 

 

3.2 Rozdělení svislých soustruhů 

Svislé soustruhy se rozdělují podle konstrukce na jednostojanové a 
dvoustojanové. Lze je dělit i podle průměru desky na malé a velké, přičemž menší 
stroje začínají na průměru 800 mm a stroje větších rozměrů mohou dosahovat 
průměru například i dvaceti metrů. [4] 

 

3.2.1 Jednostojanové svislé soustruhy 

Jednostojanové svislé soustruhy (obr. 3.2) jsou navrhovány na průměr upínací 
desky stolu od 800 až 1200 mm s plynule měnitelnými otáčkami. Celková konstrukce 
rámu stroje má dostatečnou tuhost a odolnost vůči deformaci v ohybu i krutu, je 
sestavena z lože, upínací desky, příčníkového suportu se smýkadly a stojanu, na 
kterém je ve vodicích plochách uložen příčník. Na smýkadle příčníkového suportu 
bývá často upnuta revolverová hlava, ve které je obyčejně upnuto pět různých 
nástrojů, čímž se zvyšuje produktivita práce. 

 

 
Obr. 3.2 Jednostojanový soustruh vyroben v TOSHULIN, a.s. [23] 
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Existují i jednostojanové soustruhy, které mají větší pracovní rozsah. Jedná se o 
soustruhy s pojízdným stojanem nebo stolem a lze je použít k obrábění součástí až 
do průměru 6000 mm. Tyto soustruhy mají ale nižší pevnost, protože stojan i příčník 
jsou vlivem vetknutí nepříznivě namáhány. Z toho důvodu se pro větší průměry 
používají soustruhy dvoustojanové. [4; 21] 

 

3.2.2 Dvoustojanové svislé soustruhy  

Dvoustojanové svislé soustruhy (obr. 3.3) jsou na rozdíl od jednostojanových, 
konstruovány pro velké oběžné průměry obrobků, běžně od 1600 až do 20000 mm. 
Rám dvoustojanového soustruhu má uzavřenou konstrukci a je tvořen dvěma stojany, 
které jsou spojeny pomocí příčky. Další hlavní konstrukční prvky jsou shodné nebo 
obdobné s jednostojanovým soustruhem. Svislé soustruhy s oběžným průměrem nad 
9000 mm mají zpravidla pohyblivé stojany, které slouží k jednoduššímu uložení 
obrobku o většímu průměru, než je průměr upínací desky. V tomto případě však nelze 
soustružit v blízkosti středu otáčení. 

 

Tradiční konstrukce dvoustojanových svislých soustruhů jsou složité a nákladné, 
z toho důvodu se konstrukce zjednodušují, aby došlo k simplifikaci výroby a ke snížení 
nákladů na výrobu stroje. Jedním z příkladů je dělený stojan, který je složen 
z jednotlivých dílců v závislosti na potřebné výšce obrábění. Pro snadnější obrábění 
součástí větších průměrů se zase používá příčník svařený z několika částí. Existují 
však součásti větších rozměrů, které nejdou jednoduše upnout na upínací desku, 
proto se využívají radiální ramena připevněná ke stolu, na která se rozměrná součást 
upne. [4; 21] 

 
Obr. 3.3 Dvoustojanový soustruh SKD 40/47 D vyrobený v ČKD Blansko – OS, a.s. [23] 
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3.3 Základní části svislého soustruhu 

 

 

3.3.1 Rám 

Rám patří k základnímu konstrukčnímu prvku soustruhu, protože zajišťuje tuhost 
celého stroje a snižuje se tím jeho chvění. Rám svislého soustruhu (obr. 3.4) je běžně 
složen z lože, jednoho nebo dvou stojanů s vodicími plochami a přestavitelného 
příčníku, který je připevněn ke stojanu (viz tab. 3.2). Lože slouží k uložení upínací 
desky a k uchycení převodové skříně. Jestliže mají stroje i třetí řízenou osu (rotační 
osa C), umisťuje se navíc do lože náhon pro polohovaní upínací desky.  

Konstrukce rámu musí splňovat řadu hledisek, protože zachování přesnosti stroje 
závisí převážně na odolnosti vůči opotřebení vodicích ploch, stálosti tvaru, a právě na 
tuhosti rámu. Tyto hlediska lze v zásadě shrnout do několika základních požadavků, 
a to požadavek na kvalitní materiál rámu, dobrou statickou tuhost, vyhovující 
dynamickou i tepelnou stabilitu, plynulý odvod třísek, jednoduchost i efektivnost 
výroby a manipulace, nízkou hmotnost a vhodné uložení na základ. 

 

Konstrukce rámu může být vyrobena z různých materiálů. Nejčastěji se rámy 
vyrábí z kovových materiálů, ale v dnešní době jsou stále více prosazovány materiály 
nekovové, jako například betony, polymerbetony nebo kompozity (viz tab. 4.2). Volba 
materiálu závisí zejména na technických a provozních vlastnostech daného stroje, ale 

   
Obr. 3.4 Základní stavba [5] a rám svislého soustruhu. [32] 

Tab. 3.2 Složení rámu svislého soustruhu. Převzato a upraveno. [5] 

Rám svislého soustruhu 

Lože Stojan Příčník Pomocné prvky 

 dělené 
 celistvé 

 jednostojanový 
 dvoustojanový 

 dělený 
 celistvý 

 sloupy 
 konzoly 
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rovněž na hospodárnosti výroby (obrobitelnosti, možnosti svaření nebo odlévání 
apod.) a v neposlední řadě na výsledné ceně. Nicméně vlivem vývoje strojů se 
požadavky na konstrukční materiály neustále zvyšují. [4; 5; 20; 22] 

 

 

3.3.2 Příčník 

Příčník slouží pro uložení jednoho, či dvou příčníkových suportů. Může být uložen 
na pevno, nebo být přestavitelný. Přestavitelný příčník se pohybuje po svislých 
vodicích plochách stojanu pomocí asynchronního motoru přes šnekové soukolí, 
kuličkový šroub a matici. Kuličkový šroub může být nahrazen šroubem s trubkovitým 
závitem. Stroje s větším průměrem upínací desky (více než 2500 mm) jsou vedeny 
dvěma šrouby a dvěma maticemi. Vedení příčníku je kombinací kluzného a valivého 
uložení. Přesné a správné ustavení příčníku je usnadněno prostřednictvím dorazů a 
polohovacího zařízení. Pohyb příčníku je řízen za pomoci PC nebo ovládacího panelu 
stroje. [4; 5] 

 

3.3.3 Příčníkový suport 

Příčníkový suport (obr. 3.5) je část svislého soustruhu, která zajišťuje posuv 
nástroje do záběru. Pohybuje se po vodicích plochách příčníku na předepnutých 
valivých přímočarých ložiskách. Posuv suportu je uskutečněn pomocí kuličkového 
šroubu s předepnutou maticí. Kuličkové šrouby nahradily starší a méně přesný 
způsob posuvu pomocí šroubu s trapézovým závitem. Svislé soustruhy mají vždy 
jeden nebo dva suporty, ale u soustruhů o větších rozměrech se může vyskytovat i 
suport boční. Na příčníkovém suportu bývá uchyceno smýkadlo. [4; 5] 

 

Tab. 3.3 Typy materiálů pro konstrukci rámu. Převzato a upraveno. [5] 

Materiály rámů 

Kovové Nekovové Kombinované Přírodní 

 litina 
 ocelolitina 
 ocel (odlitek, 

svarek) 

 hydrobeton 
 polymerbeton 
 kompozity (C, 

keramika) 

 ocelový svarek 
s tlumící výplní 

 ocelový svarek 
s výztuží 

 kámen (žula) 
 

  
Obr. 3.5 Smýkadlo a příčníkový suport svislého soustruhu firmy TOSHULIN, a.s. [27] 
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3.3.4 Smýkadlo 

Smýkadlo (obr. 3.5) je umístěno na příčníkovém suportu v předepnutých valivých 
přímočarých ložiskách a mívá zpravidla čtyřboký profil. Pohybuje se po vodicích 
plochách příčníkového suportu pomocí kuličkového šroubu s předepnutou maticí. 
Smýkadlo je jedna z nejvíce namáhaných částí svislého soustruhu, proto musí být 
navrženo tak, aby mělo vysokou dynamickou tuhost a dobrou schopnost tlumení rázů. 
Suport se smýkadlem je možné naklápět o daný úhel, díky čemuž jdou obrábět i 
kuželové plochy. 

Na smýkadle je umístěna snímatelná nožová hlava pro upínání nástrojů. Některé 
stroje mají na smýkadle upnutou hlavu revolverovou, kde může být upnuto více 
různých nástrojů. Moderní stroje jsou již většinou vybaveny zásobníky pro 
automatickou výměnu nástrojů. Kromě nožové hlavy lze na smýkadlo upnout i 
například hlavu frézovací nebo brousicí, což rozšiřuje univerzalitu stroje a je možné 
obrobit součást na jedno upnutí. [4; 5] 

 

3.3.5 Upínací deska 

Hlavním a nejsložitějším konstrukčním uzlem svislého soustruhu je upínací deska, 
kdy zvláště konstrukce a následné uložení desek s většími rozměry je z hlediska 
tuhosti velmi náročné. Upínací deska je vyrobena z materiálu o vysoké tuhosti a je 
vedena v axiálním i radiálním směru. V radiálním směru je deska namáhána 
především složkami řezného odporu a ve směru axiálním je namáhání způsobeno 
vlastní hmotností této desky, hmotností obrobku a složkami řezného odporu. Na 
výslednou rozměrovou a tvarovou přesnost i na jakost obráběné součásti má značný 
vliv především tuhost materiálu desky a její dokonalé uložení. 

Upínací deska soustruhu je uložena v závislosti na typu stroje, jejím průměru a na 
požadovaných výrobních přesnostech. Uložení desky v rámu svislého soustruhu 
může být kluzné, valivé, kombinace kluzného a valivého, nebo také hydrostatické 
v axiálním a radiálním směru. V posledních letech se však nejčastěji ukládá deska na 
valivé křížové ložisko s předepnutím, které zajišťuje dlouhodobou tuhost a stálou 
přesnost chodu. 

 

Na desku se upínají jednotlivé obrobky pomocí ručně přestavitelných upínacích 
čelistí, například čtyřčelisťová ruční upínací deska (obr. 3.6) má samostatné čtyři 
ručně přestavitelné čelisti. Čelisti jsou upevňovány prostřednictvím mechanizmu 

 
Obr. 3.6 Čtyřčelisťová upínací deska s T – drážkami TOSHULIN, a.s. [27] 
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přímo zabudovaného v desce a za pomoci T-drážek, které jsou umístěny v tělese 
desky. Počet T-drážek závisí na průměru upínací desky. 

Soustruhy velkých rozměrů mohou mít upínací desku rozdělenou na vnitřní 
kruhovou a vnější mezikruhovou část nebo dle obr. 3.7. Dělení desky je dáno její 
hmotností, rozměrem a z výrobních a dopravních důvodů. Desky jsou dělené většinou 
od průměru 5000 mm a výš. Pohony těchto částí jsou rovněž rozdělené, ale 
z výrobního důvodu je lze propojit a otáčet tak oběma částmi desky synchronně. 
Pohon upínací desky umožňuje reverzní otáčky desky, nastavení doby rozběhu a 
doběhu momentovým omezením, plynule nastavitelný rozsah otáček, pootáčení vlevo 
i vpravo apod. [4; 5; 20] 

 

 

3.3.6 Ochranné kryty 

Ochranné kryty jsou nedílnou součástí každého stroje, řadí se k podstatným 
prvkům, které zajišťují bezpečnost práce. Kryty chrání a zamezují styku pracovníka 
s pohyblivými částmi v pracovním prostoru stroje za jeho chodu. Konstrukce a tvar 
ochranných krytů jsou řešeny podle náročných požadavků na design i ergonomii a 
zároveň musí splňovat požadavky dle norem ČSN. 

 

V zásadě se ochranné kryty rozdělují na vnější a vnitřní. Vnější kryty (obr. 3.9) 
zajišťují ochranu obsluhy především před odletujícími třískami i odstřiku procesní 
kapaliny, ale zároveň i před pohyblivými částmi za chodu stroje. Moderní stroje mívají 
kryty opatřeny senzory a protihlukovou výplní ke snížení hlučnosti stroje. 
Současně zabraňují šíření prachu a emisí během řezného procesu. 

a) v úsecích       b) na poloviny         c) na čtvrtiny 

Obr. 3.7 Princip dělení tělesa upínací desky. [4] 

 
Obr. 3.8 Teleskopické kryty. [5] 

 
Obr. 3.9 Vnější ochranné kryty. [5] 
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Vnitřní krytování zabraňuje styku pohybových mechanizmů s pracovním 
prostorem stroje. Kryty jsou instalovány například jako ochrana vedení, kuličkového 
šroubu příčníkového suportu a smýkadla. Vnitřní kryty jsou převážně realizovány 
pomocí teleskopických přestavitelných krytů (obr. 3.8). [5] 

 

3.3.7 Odvod třísek 

Odvodem třísek se rozumí odstranění třísek z místa řezu a z celého pracovního 
prostoru. Je nezbytné, aby byl odvod třísek rychlý a účinný z důvodu předejití 
poškození části stroje přímým kontaktem horkých třísek a z hlediska bezpečnosti 
práce. Nejjednodušším způsobem odvodu třísek je po nakloněné rovině působením 
gravitace pod minimálním úhlem 50°. Dalšími způsoby odvodu třísek jsou například 
intenzivní splachování a následné odplavování nebo při suchém obrábění za pomoci 
odsávání. 

Svislé soustruhy využívají nejčastěji metodu odvodu třísek za pomocí gravitační 
síly v kombinaci s článkovým dopravníkem nebo jenom článkový dopravník, který je 
umístěn kolem upínací desky. Tříska je odváděna do kontejneru. [5; 22] 

 

3.3.8 Automatická výměna nástrojů 

Automatická výměna nástrojů a obrobků se využívá z důvodu zvýšení produktivity 
stroje zkrácením mezioperačních časů. Výměna nástrojů je prováděna pomocí dvou 
základních typů systémů:  

 systémem s nosnými zásobníky nástrojů, 

 systémem se skladovacími zásobníky nástrojů. 

Nosné zásobníky jsou vyznačovány tím, že nástroj umístěný v zásobníku se přímo 
účastní řezného procesu, takže tyto zásobníky jsou schopny přenášet řezné síly. 
U svislých soustruhů se nejčastěji používá nosný zásobník typu revolverové hlavy 
(obr. 3.10), do kterého lze upnout celkový počet nástrojů na základě počtu hran hlavy. 
Výměna nástroje probíhá pootočením celého nosného zařízení. Mezi nosné 
zásobníky se dále řadí i zásobníky s upnutými rotačními nástroji nebo vyměnitelné 
přídavné frézovací a vrtací hlavy. 

 

  
Obr. 3.10 Radiální a axiální naháněná revolverová nástrojová hlava firmy SAUTER. [26] 
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Nástroje jsou nejčastěji upnuty v nosných zásobnících za pomocí upínacího 
kuželu přímo v dutině vřetene z důvodu rychlé výměny a přesného upnutí nástrojů. 
Pro tužší upnutí jsou přidávány k upínacímu kuželu navíc pomocné upínací čepy. 

 

Skladovací zásobníky jsou sestaveny z více členů. Vlastní zásobník bývá umístěn 
na vnější straně stroje, buď přímo na stroji nebo mimo něj. Skladovací zásobníky 
nepřenášejí řezné síly a slouží pouze ke skladování nástroje. Nástroj je proto před 
soustružením vyjmut ze zásobníku a upnut do vřetene. V závislosti na použité metodě 
manipulace s nástrojem se skladovací zásobníky rozdělují na: 

 přímé (Pick–Up, zásobník – vřeteno); 

 zásobník – výměník – vřeteno; 

 zásobník – manipulátor – výměník – vřeteno; 

 s výměnou více vřetenových hlav. 

V případě metody Pick–up je zásobník umístěn blízko vřetene a nástroje se 
vyměňují na základě výsuvu vřetena a pohybu zásobníku. Pokud je systém výměny 
nástroje doplněn o výměník, probíhá záměna nástroje tak, že jedna strana výměníku 
vyjme nástroj z vřetene, druhá ze zásobníku a výměník se otočí o 180°. Manipulátor 
je zapotřebí pouze při velké vzdálenosti mezi zásobníkem a vřetenem. Konstrukce 
skladovacích zásobníků se vyrábějí například bubnové či diskové (obr. 3.11) a často 
jsou využívané řetězové, které jsou schopny pojmout až 100 ks nástrojů. Hlavní 
nejběžnější typy zásobníků, manipulátorů a výměníků jsou uvedeny v tab. 3.4. 

 

 

3.3.9 Automatická výměna obrobků 

Automatická výměna obrobků je další způsob, jak lze zkrátit mezioperační časy. 
Manipulace s obrobky se provádí s použitím paletizačního systému (obr. 3.12), který 
spočívá ve výměně obrobků upnutých a přesně ustavených na technologické paletě.  

Tab. 3.4 Struktura automatické výměny nástrojů. Převzato a upraveno. [5] 
Automatická výměna nástrojů 

Zásobník Manipulátor Výměník 

 diskový (hvězdicový) 
 kruhový (bubnový) 
 řetězový 
 velkokapacitní 
 centrální 
 revolverový 

 portálový 
 robotický 
 mechanický 
 jiné konstrukce 

 otočné rameno 180° 
(pevné, výsuvné) 

 rameno s jiným úhlem 
 translační 

  
Obr. 3.11 Diskový skladovací systém výměny nástrojů TOSHULIN, a.s. [27] 
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Paleta je mezičlánkem mezi obrobkem a strojem a zajišťuje správné a přesné 
ustavení obrobku vzhledem k souřadné soustavě. Na palety jsou kladeny vysoké 
požadavky na přesnost a tuhost. Stůl karuselu musí být pro tento systém výměny 
palet opatřen upevňovacím a polohovacím mechanizmem. Pracoviště musí být 
rovněž upraveno pro použití manipulačních rotačních, nebo posuvných stolů. [5; 23] 

 

 

3.4 Použití svislých soustruhů 

Svislé soustruhy se používají obzvláště pro obrábění rozměrných a těžkých 
přírubových součástí. Základní funkcí svislého soustruhu je v zásadě soustružení 
válcových a čelních ploch a po natočení suportu i plochy kuželové. Z obecného 
hlediska se na svislých soustruzích tedy soustruží vnější i vnitřní rotační plochy, vnější 
a vnitřní závity na válcových i kuželových plochách a pokud je stroj opatřen 
kopírovacím zařízením, lze soustružit i plochy tvarové. Avšak mnoho dalších funkcí 
stroje je umožněno pomocí rozšiřitelných aditivních zařízení. [24] 

 

3.4.1 Příslušenství svislých soustruhů 

Ke zcela zásadnímu příslušenství svislého soustruhu se řadí především poháněné 
jednotky rotačních nástrojů (obr. 3.14), které umožňují na stroji provádět i operace 
situované mimo osu rotace. Pomocí těchto jednotek lze na stroji například i frézovat, 
brousit nebo vyvrtávat (obr. 3.13). Stroj tak získá navíc další řízenou osu a podstatně 

 
Obr. 3.12 Paletizační systém firmy TOSHULIN, a.s. [27] 

Tab. 3.5 Struktura automatické výměny obrobků. Převzato a upraveno. [5] 

Automatická výměna obrobků 

Technologická 
paleta 

Výměník Zásobník 
Upínací základ 

palety 

 hladká 
 závitové otvory 
 T – drážky 

 manipulátor 
 otočný 
 řetěz 
 šroub 
 válec 

 odkládací místa 
 regál 
 otočný stůl 

 čepy 
 T – vedení 
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se zvýší jeho technologické možnosti. Pomocí těchto přídavných zařízení a jejich 
automatické výměny zvládne stroj více operací třískového obrábění na jedno upnutí 
obrobku. Například po osoustružení obrobku lze vzápětí na obrobku frézovat 
nerotační plochy nebo vrtat díry a nakonec součást dokončit pomocí broušení. 
Dochází tak ke zvyšování produktivity a snižování strojního času. 

 

Poněvadž jsou poháněné jednotky pouze přídavné komponenty, které nejsou plně 
integrovány do struktury obráběcího stroje, je nutné počítat např. s omezenou tuhostí. 
Upínání poháněných nástrojů se liší v závislosti na typu obráběcího stroje, resp. 
provedení hlavy. Mohou být upínány pomocí kuželu do dutiny pracovního vřetena 
stroje, anebo do revolverové hlavy, kde jsou upnuty radiálně či axiálně. [24; 25; 26]  

 

Kromě obráběcích jednotek je možné na svislý soustruh integrovat i měřicí sondy 
(obr. 3.15) pro měření opotřebení nástrojů a rozměrové přesnosti obrobku. Měřící 
sondy pracují na základě induktivního, optického nebo rádiového přenosu signálu, 
který vzniká při dotyku snímače s měřenou plochou. Jsou vhodné např. na rychlé 
ustavování obrobku nebo mohou kontrolovat nastavení a rozměry prvního kusu 
součásti během obráběcího cyklu a následně provádět automatickou korekci. Tím, že 
měření probíhá přímo na stroji, tak se rovněž zvyšuje produktivita obráběcího procesu 
a zkracují se vedlejší časy.  

Svislé soustruhy mají značně variabilní uspořádání, a proto výrobci stroj sestavují 
většinou na základě zákaznických požadavků. [27; 28] 

Obr. 3.13 Příklady aplikací svislého soustruhu: a) soustružení, b) frézování, c) vrtání, d) 
broušení. Převzato a upraveno. [27] 

   
Obr. 3.14 Poháněný držák nástrojů a radiální naháněná revolverová hlava s rotačními 

nástroji. [26] 
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3.4.2 Typický sortiment obráběných součástí 

Svislé soustruhy jsou konstruovány pro vysoce přesné a efektivní soustružení a 
díky možné integraci dalších technologií třískového obrábění jsou proto uplatňovány 
v aplikacích, kde je požadován vysoký výkon, rozmanitost nástrojů, multifunkční 
technologie, přesnost a zejména komplexní využití dle specifických požadavků 
zákazníka. 

 

Jsou používány v řadě průmyslových odvětví. Často jsou využívány v dopravních 
průmyslech, např. v průmyslu leteckém, lodním, železničním i automobilovém. 

Letecký průmysl 

Svislé soustruhy jsou využívány v leteckém průmyslu převážně proto, že jsou 
vhodné pro obrábění moderních těžkoobrobitelných kovů jako je titan a jeho slitiny. 
Používají se na výrobu částí proudových motorů (obr. 3.17), trupů letadel, částí křídel 
a v ojedinělých případech i pro části raketoplánů. 

Železniční průmysl 

V železničním průmyslu se jedná o výrobu podvozků lokomotiv, bloků motorů, 
železničních náprav (obr. 3.17), výhybek a různých častí krytování. Na výrobu 
železničního, či jiného typu kol lze svislé soustruhy vybavit simultánním obráběním 
dvěma nástroji. 

  
Obr. 3.15 Měřící sonda OMP400 od firmy Renishaw s.r.o. [28] a schéma rádiového 

přenosu. Převzato a upraveno. [5] 

 
Obr. 3.16 Příklady menších součástí obráběných na svislém soustruhu (zleva: příruby, 

středící unašeče, statory elektromotorů, řemenice). [24] 
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Lodní průmysl 

V lodním průmyslu se pomocí svislých soustruhů vyrábí lopatky lodních šroubů, 
dieselové motory, součásti klikových hřídelí a další tvarově složité lodní součásti.  

Energetický průmysl 

Rovněž se svislé soustruhy využívají pro výrobu přesných rozměrově velkých 
dílců, používaných v energetickém průmyslu pro zařízení na výrobu energie (větrné 
elektrárny, turbíny). Konkrétně se jedná o turbínové skříně, výměníky tepla, oběžná 
kola vodních turbín, lopatky oběžných kol, převodové skříně nebo náboje větrných 
turbín (obr. 3.18) a přesná ložiska velkých rozměrů. 

 

Zbrojní průmysl 

Ve zbrojním průmyslu se na svislých soustruzích hlavně obrábějí skelety 
obrněných vozidel a jejich další části nebo například i dělostřelecké hlavně. 

Důlní, těžební a stavební průmysl 

V důlním, těžebním (petrochemickém) a stavebním průmyslu je svislý soustruh 
využíván k výrobě částí speciálních armatur (obr. 3.18), čerpadel a vrtných zařízení. 
Dále se také na svislých soustruzích vyrábějí nadrozměrné náhradní díly (ramena a 
podvozky bagrů, ramena jeřábů pro ropné plošiny). 

Další využití 

Díky schopnosti individualizace strojů a jejich variabilitě mohou být svislé 
soustruhy upraveny dle potřeby k mnoha způsobům využití a lze je aplikovat i 
v dalších průmyslových odvětvích (farmaceutickém, chemickém, potravinářském). 
Také slouží například na výrobu licích forem, na součásti pro těžké strojírenství a 
v neposlední řadě i ve všeobecném strojírenství. [27; 29] 

  
Obr. 3.17 Aplikace svislého soustruhu v leteckém (proudové motory) a železničním 

průmyslu (železniční kola, nápravy, podvozky). [24] 

   
Obr. 3.18 Aplikace svislého soustruhu v energetickém (náboje větrných turbín) [24] a 

těžebním průmyslu (speciální armatury, uzavírací klapky). [27] 
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3.5 Výrobci svislých soustruhů 

3.5.1 TOSHULIN, a.s. 

Společnost je zaměřena na výrobu svislých soustruhů a svislých obráběcích 
center s průměry upínacích desek od 800 mm do 6000 mm. Soustruhy jsou vyráběny 
v řadách Basicturn, Powerturn, Forceturn a Experturn. Firma se také specializuje na 
generální opravy a modernizace obráběcích strojů.  

Powerturn 

Svislý soustruh řady Powerturn od firmy TOSHULIN, a.s. (obr. 3.20) je určen 
k výkonnému obrábění náročných technologických aplikací s vysokou přesností. 
Využívá se pro kusovou výrobu i pro výrobu menších či středních sérií. Vyjma 
standardního soustružení válcových ploch lze na soustruhu také vyrábět závity, 
kužely a různé obecné plochy. Tento soustruh má vysokou variabilitu nástrojů. 
Obsahuje přídavné adaptéry a držáky pro upnutí dalších soustružnických a rotačních 
nástrojů nebo speciálních hlav s přídavnou osou. Z toho důvodu je možné na 
soustruhu provádět i operace, jako jsou například broušení, vrtání, vystružovaní nebo 
frézovaní obecných ploch.  

 

 
Obr. 3.19 Příklady obrábění velkorozměrových dílců na svislém soustruhu. [24] 

 
Obr. 3.20 Svislý soustruh řady Powerturn. [27] 
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Soustruhy řady Powerturn disponují jednostojanovými rámy o vysoké tuhosti a 
stabilitě při obrábění. Vyrábějí se v mnoha velikostních provedení. Průměry upínací 
desky se pohybují od 800 do 5000 mm. Všechny základní technické parametry 
soustruhu s nejmenším možným průměrem obrábění jsou uvedeny v tab. 3.6. Upínací 
deska je uložena na speciálním valivém ložisku a je přesně polohovatelná (C-osa). 
Na stroji jsou umístěna dvě smýkadla a dle požadavků řetězový nebo diskový 
zásobník pro automatickou výměnu nástrojů, takže v nejlepším případě je stroj 
schopen pojmout více než sto různých nástrojů. Individuálně lze soustruh doplnit o 
systémem pro automatickou výměnu technologických palet. Během řezného procesu 
využívá stroj vysokotlakého chlazení a třísky jsou z pracovního prostoru odváděny za 
pomocí skluzu a čelního vynášecího dopravníku. Celý stroj je kompletně zakrytován 
a ovládá se řídicím systémem Siemens nebo Fanuc. [27; 30] 

Soustruh je využívaný, stejně jako většina karuselů, téměř ve všech oblastech 
průmyslu zabývajících se třískovým obráběním. Zejména pak v průmyslu leteckém, 
energetickém, automobilovém nebo kovozpracovatelském. 

 

Forceturn 

Svislý soustruh řady Forceturn od firmy TOSHULIN, a.s. (obr. 3.21) je určen 
k vysokovýkonnému obrábění těžkých (až 100 000 kg) a velkorozměrových dílců. 
Z toho důvodu je rám stroje vyrobený z vysoce stabilní litiny a obě smýkadla jsou 
dimenzovaná pro nejtěžší možné obrábění. Rovněž upínací deska má extrémně tuhé 
uložení s využitím hydrostatického vedení. Stroje jsou vyráběny s průměrem upínací 
desky od 2500 do 6000 mm. Všechny základní technické parametry soustruhu 
s největším možným průměrem obrábění jsou uvedeny v tab. 3.6.  

 

Tab. 3.6 Základní parametry svislých soustruhů řady Powerturn a Forceturn [31] 
Technické parametry 

 
Powerturn 800 Forceturn 6000 

Maximální průměr obrobku [mm] 1 000 7 300 

Maximální výška obrobku [mm] 1 400 5 000 

Maximální hmotnost obrobku [kg] 5 000 100 000 

Průměr upínací desky [mm] 800 6 000 

Maximální otáčky upínací desky [min-1] 1 000 100 

Pracovní zdvih smýkadla [mm] 1 280 2 500 

 
Obr. 3.21 Svislý soustruh řady Forceturn. [27] 
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Obdobně jako u soustruhů Powerturn je upínací deska polohovatelná a stroj 
umožňuje připojení různých adaptérů a držáků pro rotační i soustružnické nástroje 
nebo poháněné jednotky. Nástroje jsou automaticky měněny a uloženy v maticovém, 
nebo diskovém dvoupatrovém zásobníku. Celý soustruh je také opatřen krytováním 
kvůli bezpečnosti, ale zároveň i jako ochrana proti rozstřiku procesní kapaliny. Stroj je 
řízen systémem Siemens nebo Fanuc. Všechny stroje firmy TOSHULIN, a.s. jsou 
opatřeny automatickým měřením rozměrů obrobku a monitorováním o stavu a 
opotřebení nástroje. [27; 31] 

 

3.5.2 ČKD Blansko – OS, a.s. 

Firma se specializuje na výrobu vodních turbín a jejich složitých rotačních 
součástí, těžkých obráběcích strojů a strojírenské metalurgie. ČKD Blansko – OS, a.s. 
vyrábí karusely ve třech produkčních řadách SKDY, SKD a SKJ. 

SKDY 

Karusel SKDY od společnosti ČKD Blansko – OS, a.s. (obr. 3.22) je dvoustojanový 
karusel s pojízdným portálem a pohyblivým příčníkem. Kombinuje výhody svislého 
soustruhu a portálového obráběcího centra. Podle požadavků zákazníků lze na stroji 
vyhotovit velkou škálu obrobků. Je vhodný pro obrábění součástí s vysokou hmotností 
i velkými průměry, protože stůl o průměru 4000 mm umožňuje zatížení až 60 tun. 
Další technické parametry karuselu s nejmenším možným průměrem obrábění (ČKD 
MASTER SKDY 40/50 E) jsou uvedeny v tab. 3.7. 

 

Koncepce stroje je tvořena ze stavebnicových modulů, z toho důvodu je sestavení 
stroje variabilní a snadno přizpůsobitelné spotřebitelským požadavkům. Základní části 
stroje jsou vyrobeny převážně z odlitků kvůli vysoké tuhosti, geometrické přesnosti a 
dlouhé životnosti stroje. Soustruh umožňuje kromě běžného soustružení vnitřních 
nebo vnějších ploch také frézování, vrtání či vyvrtávání, broušení, soustružení závitů 
a další operace v závislosti na požadavcích obrobku. Stroj je nejčastěji využíván pro 
obrábění součástí v leteckém, železničním, lodním a zbrojním průmyslu. [29] 

 
Obr. 3.22 Svislý soustruh ČKD SKDY. [29] 
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SKJ 

Svislý soustruh SKJ (obr. 3.23) má jednostojanovou konstrukci, která je vhodná 
pro obrábění součástí nadrozměrných velikostí. Maximální velikost obrobitelné 
součásti na modelu s největším průměrem upínací desky (ČKD POWER SKJ 80–160 
D) je až 16 m. Avšak i při těchto obrovských rozměrech si karusel zachovává přesnost. 
Všechny jeho základní technické parametry jsou uvedeny v tab. 3.7. 

Základní části tohoto soustruhu jsou rovněž tvořeny z odlitků, které dohromady 
s robustními stoly zajišťují velký řezný výkon i přes vysoké požadavky na přesnost. 
Jednostojanová konstrukce svislého soustruhu zajišťuje uplatnění v celé řádě 
operací. Avšak vzhledem k velkým rozměrům karuselu se využívá hlavně v energetice 
nebo v lodním a zbrojním průmyslu. [29] 

 

3.5.3 TDZ Turn s.r.o. 

Firma nabízející vertikální a horizontální soustruhy vlastních typových řad. 
Vertikální soustruhy vyrábějí v sériích VSC a VLC. 

VSC 

Stroje série VSC (obr. 3.24) jsou vertikální soustruhy s oběžným průměrem 380–
1100 mm a primárně jsou určeny na malosériovou výrobu pro malé a střední obrobky. 
Jsou univerzální, dostatečně tuhé i přesné a mají dlouhodobou životnost. Vyrábí se 

Tab. 3.7 Základní parametry svislých soustruhů řady SKDY a SKJ. [29] 

Technické parametry 
 ČKD MASTER 

SKDY 40/50 E 
ČKD POWER 
SKJ 80–160 D 

Maximální průměr obrobku [mm] 5 000 16 000 

Maximální výška obrobku [mm] 2 500 6 300 

Maximální hmotnost obrobku [kg] 60 000 320 000 

Průměr upínací desky [mm] 4 000 8 000 

Maximální otáčky upínací desky [min-1] 80 25 

Pracovní zdvih smýkadla [mm] 2 000 3 200 

 
Obr. 3.23 Svislý soustruh ČKD SKJ. [29] 
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ve 3 velikostních kategoriích (S, M, L). Mají jednoduchou a robustní celokrytovanou 
konstrukci vyrobenou z odlitků. Již stroj s nejmenším oběžným průměrem disponuje 
hmotností 14 000 kg. Další základní technické parametry pro soustruh VSC S 380 
jsou uvedeny v tab. 3.8. Stroj je vybaven pohyblivým příčníkem s pevným smýkadlem 
a automatickou výměnou nástrojů se zásobníkem na 12 nebo 16 nástrojů, umístěným 
mimo pracovní prostor. Může být dovybaven také automatickým paletovým 
systémem, řízenou osou „C“ a pohonem rotačních nástrojů. Stroj je řízen systémem 
Siemens nebo Fanuc. 

  

Stroj je vhodný k obrábění lehkých materiálů, ale také pro vysoká zatížení, proto 
se využívá v mnoha průmyslových odvětvích na výrobu např. středicích čepů a 
unašečů, statorů elektromotorů nebo řemenic. [32] 

 

VLC 

Svislé soustruhy série VLC (obr. 3.25) s oběžným průměrem 800–5000 mm jsou 
konstruovány do průměru upínací desky 2500 mm jako jednostojanové, dále pak jako 
dvojstojanové. Stojan i lože jsou odlité z jednoho kusu. Stroje jsou variabilní a 
individuálně upravovány dle různorodých požadavků zákazníka. Příkladem je upínání 
obrobku, kde lze zvolit hydraulické, ruční sklíčidlo nebo magnetická upínací deska. 
Uložení upínací desky je za pomoci křížového ložiska a vyznačuje se vysokou teplotní 

 
Obr. 3.24 Svislý soustruh série VSC. [32]  

Tab. 3.8 Základní parametry svislých soustruhů řady VSC a VLC. [32; 24] 
Technické parametry  VSC S(+C) 380 VLC 4500 

Maximální průměr obrobku [mm] 850 5 000 

Maximální výška obrobku [mm] 700 1 850 

Maximální hmotnost obrobku [kg] 1 300 35 000 

Průměr upínací desky [mm] 380 4 500 

Maximální otáčky upínací desky [min-1] 2 200 80 

Pracovní zdvih smýkadla [mm] - 2 200 
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stabilitou, tuhostí a nízkými vibracemi. Stroje disponují aditivním pohonem rotačních 
nástrojů a řízenou osou „C“. Mají k dispozici zásobník na 16 a více nástrojů. Hlavní 
technické parametry stroje s největším průměrem obrábění jsou uvedeny v tab. 3.8.  

 

Vertikální soustruhy VLC jsou vhodné pro obrábění různorodých dílců, jako např. 
armatury, statory i rotory, uzavírací klapky, turbíny, ložiskové kroužky nebo železniční 
kola. [32; 24] 

 

3.5.4 Celkové srovnání svislých soustruhů 

 

 
Obr. 3.25 Svislý soustruh série VLC. [32]  

Tab. 3.9 Srovnání svislých soustruhů s minimálním průměrem obrábění. 

Technické parametry 
 Powerturn 

800 
ČKD MASTER 
SKDY 40/50 E 

VSC S(+C) 
380 

Maximální průměr obrobku [mm] 1 000 5 000 850 

Maximální výška obrobku [mm] 1 400 2 500 700 

Maximální hmotnost obrobku [kg] 5 000 60 000 1 300 

Průměr upínací desky [mm] 800 4 000 380 

Maximální otáčky upínací desky [min-1] 1 000 80 2 200 

Pracovní zdvih smýkadla [mm] 1 280 2 000 - 

Tab. 3.10 Srovnání svislých soustruhů s maximálním průměrem obrábění. 

Technické parametry 
 Forceturn 

6000 
ČKD POWER 
SKJ 80–160 D 

VLC 4500 

Maximální průměr obrobku [mm] 7 300 16 000 5 000 

Maximální výška obrobku [mm] 5 000 6 300 1 850 

Maximální hmotnost obrobku [kg] 100 000 320 000 35 000 

Průměr upínací desky [mm] 6 000 8 000 4 500 

Maximální otáčky upínací desky [min-1] 100 25 80 

Pracovní zdvih smýkadla [mm] 2 500 3 200 2 200 
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4 ROZBOR SOUČÁSTI 

Jedná se o rotační součást přírubového tvaru. Příruba je součást rozebíratelného 
spoje potrubní trasy a využívá se hlavně ke spojování či zaslepování trubek, různých 
potrubních dílů a na ně navazujících zařízení. Jsou rovněž důležitou součástí během 
výměny a opravy potrubních dílů. Jedna strana příruby je pevně spojena s potrubím 
(svarovým nebo závitovým spojem) a strana druhá je připojena k přírubovému spoji. 
Přírubový spoj je složen ze dvou přírub, těsnění a spojovacího materiálu (šrouby, 
podložky a matice). Příruby se rozdělují dle způsobu použití na příruby zaslepovací, 
ploché, krkové a závitové. V mém případě se jedná o plochou navařovací přírubu 
s drážkou (obr. 4.1). 

Příruba se vyrobí z polotovaru kruhové, za tepla válcované tyče postupným 
úběrem materiálu až do výsledného tvaru. Příruba (příloha 1) má ve své ose rotace 
díru o dvou průměrech, z nichž ta větší odpovídá vnějšímu průměru trubky. Proto je 
v tomto případě příruba určena pro trubky s tloušťkou 4 mm o průměru 90 mm. Avšak 
druhá příruba může mít vnitřní průměr větší nebo menší v závislosti na zvýšení či 
snížení průtoku a tlaku média. Na roztečné kružnici o Ø150 mm je 8 průchozích děr 
po 45° pro šrouby na spojení s další přírubou. Tloušťka těsnící lišty je 3 mm. Příruba 
bude spojena s trubkou nasunutím a následným svařením. 

 

 

4.1 Materiál 

Příruba je vyrobena z materiálu 11 375 dle ČSN 41 1375, nebo podle evropské 
normy S235JR. Jedná se o nelegovanou ocel obvyklé jakosti, která je vhodná 
ke svařování ocelových konstrukcí. Materiál je dodáván ve tvaru tyčí válcovaných za 
tepla bez dalšího tepelného zpracování. [33] 

 

 
Obr. 4.1 Pohledy na 3D model příruby z programu Autodesk Inventor Professional 2016. 
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4.1.1 Vlastnosti 

Materiál S235JR je levná, neušlechtilá ocel se zaručenou svařitelností. Využívá se 
především pro různé součásti strojů a konstrukcí, které jsou staticky nebo dynamicky 
namáhány. Často je využívána v oblasti tepelných energetických zařízení na výrobu 
vtokových objektů vodních turbín, uzávěrových klapek a tlakových nádob. Z této oceli 
se rovněž vyrábějí spojky a podvozky vagónů. [33] 

Ocel na výrobu součásti je zvolená na základě dobré svařitelnosti a obrobitelnosti, 
neboť příruba bude vyráběna třískovým obráběním a trubka bude k přírubě napojena 
za pomoci svarového spoje. Základní mechanické vlastnosti a chemické složení oceli 
jsou uvedeny v tab. 4.1 a tab. 4.2. 

 

 

  

Tab. 4.1 Mechanické vlastnosti oceli 11 375. [33] 
Mechanické vlastnosti   

Mez kluzu Remin [MPa] 185 

Mez pevnosti Rm [MPa] 320–470 

Tažnosti A5min [%] 21 

Modul pružnosti E [GPa] 206 

Obrobitelnost [-] 14b 

Tab. 4.2 Chemické složení oceli 11 375. [33] 
Prvky  C P S N 

Chemické složení [%] max. 0,170 0,045 max. 0,045 max. 0,009 

Dovolená úchylka [%] +0,020 +0,010 +0,010 +0,002 
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5 NÁVRH POLOTOVARU 

 

5.1 Rozměry polotovaru 

Přídavek na obrábění je vrstva na povrchu materiálu, která je odebírána různými 
metodami obrábění, aby součást dosáhla požadovaného tvaru a obrobené plochy 
splňovaly všechny rozměrové tolerance a drsnosti. Přídavek na obrábění se volí na 
základě mnoha technických faktorů, závisí na [34]: 

 druhu a rozměrech obrobku, 

 typu výroby (sériová, kusová), 

 vlivu technologického postupu, 

 volbě nástroje, 

 volbě materiálu a polotovaru, 

 na nepřesnostech ve výrobě. 

Velikost přídavku na obrábění pro polotovar z ocelové válcované tyče se stanoví 
empirickým výpočtem ze vztahu 8.1: 

 max0,005 2 [ ]p d mm     (5.1) 

kde:  p – přídavek na průměr [mm], 
 dmax – největší průměr obrobku [mm]. 

0,005 185 2 11,25p mm      

Výpočet průměru polotovaru dp: 

max [ ]pd d p mm    (5.2) 

kde:  dp – průměr polotovaru [mm], 
p – přídavek na průměr [mm], 

 dmax – největší průměr obrobku [mm]. 

185 11,25 196,25 200pd mm      

Výpočet délky polotovaru lp: 

max 2 [ ]p ll l p mm     (5.3) 

kde:  lp – délka polotovaru [mm], 
pl – přídavek na délku (přídavek je stanoven na 1 mm z každé strany) [mm], 

 lmax – největší délka obrobku [mm]. 

24 2 1 26pl mm      

5.2 Volba polotovaru 

Na výrobu vytipované součásti byl zvolen z katalogu firmy Ferona, a.s. polotovar 
ocelové tyče kruhového průřezu válcované za tepla dle normy ČSN EN 10060 o Ø200 
mm s mezní úchylkou při normální přesnosti ±2,5 mm a hmotnosti 247 kg.m-1. Tyče 
budou dodávány v délce 3 000 mm. [35; 36] 
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5.3 Norma spotřeby materiálu 

Norma spotřeby materiálu se určí rozborem z podrobného propočtu faktorů, které 
ovlivňují spotřebu materiálu. Mezi tyto faktory se započítávají nevyužité konce tyče, 
ztráty materiálu vzniklé obráběním součásti a dělením tyče. [34] 

 

Dělení tyčového materiálu na požadovanou délku polotovaru bude uskutečněno 
pomocí pásové pily. Fyzikální vlastnosti součásti jsou vypočteny pomocí softwaru 
Autodesk Inventor Professional 2016 a jsou uvedeny v tab. 5.1. 

Počet přířezů z jedné tyče: 

[ ]t
p

p u

l
n ks

l l



  (5.4) 

kde:  np – počet přířezů z tyče [ks], 
lt – délka tyče (lt = 3000 mm) [mm], 

 lu – šířka prořezu (lu = 0,9 mm) [mm], 
 lp – délka přířezu [mm]. 

3000
111,52 111

26 0,9pn ks  


   

Délka nevyužitého konce tyče: 

( ) [ ]k t p p ul l n l l mm     (5.5) 

kde:  np – počet přířezů z tyče [ks], 
lt – délka tyče [mm], 

 lu – šířka prořezu [mm], 
 lk – délka nevyužitého konce tyče [mm], 
 lp – délka přířezu [mm]. 

3000 111 (26 0,9) 14,1kl mm        

Ztráta materiálu vzniklá při obrábění 1 součásti: 

[ ]o p sq m m kg   (5.6) 

kde:  qo – ztráta materiálu vzniklá při obrábění 1 součásti [kg], 
mp – hmotnost polotovaru [kg], 

 ms – hmotnost součásti [kg]. 

6,41 2,46 3,95oq kg     

Ztráta materiálu vzniklá prořezem připadající na 1 součást: 
2

[ ]
4

p
u u

d
q l kg





     (5.7) 

kde:  qu – ztráta materiálu vzniklá prořezem připadající na 1 součást [kg], 

Tab. 5.1 Fyzikální vlastnosti součásti ze softwaru Autodesk Inventor Professional 2016. 
Hmotnost 

polotovaru mp [kg] 
Hmotnost součásti 

ms [kg] 
Objem součásti 

Vs [mm3] 
Hustota materiálu 

ρ [kg.m-3] 

6,41 2,46 313204,29 7 850 
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dp – průměr polotovaru [kg], 
 lu – šířka prořezu [mm], 
 ρ – hustota oceli [kg.m-3]. 

2
9200

0,9 7850 10 0,22
4uq kg

 
       

Ztráta materiálu z nevyužitého konce tyče připadající na 1 součást: 
2

[ ]
4

p
k k

p

d
q l kg

n





  


 (5.8) 

kde:  qk – ztráta materiálu z nevyužitého konce tyče připadající na 1 součást [kg], 
dp – průměr polotovaru [mm], 

 lk – délka nevyužitého konce tyče [mm], 
 np – počet přířezů z tyče [ks], 
 ρ – hustota oceli [kg.m-3]. 

2
9200

14,1 7850 10 0,03
4 111kq kg
 

    


  

Celková ztráta materiálu na 1 součást: 

[ ]m o u kZ q q q kg     (5.9) 

kde:  qo – ztráta materiálu vzniklá při obrábění 1 součásti [kg], 
qu – ztráta materiálu vzniklá prořezem připadající na 1 součást [kg], 

 qk – ztráta materiálu z nevyužitého konce tyče připadající na 1 součást [kg], 
 Zm – celková ztráta materiálu na 1 součást [kg]. 

3,95 0,22 0,03 4,2mZ kg      

Norma spotřeby materiálu přířezu: 

[ ]m s mN m Z kg    (5.10) 

kde:  ms – hmotnost součásti [kg], 
Nm – norma spotřeby materiálu přířezu [kg], 

 Zm – celková ztráta materiálu na 1 součást [kg]. 

2,46 4,2 6,66mN kg     

Koeficient využití materiálu přířezu: 

[ ]s
m

m

m
k

N
    (5.11) 

kde:  ms – hmotnost součásti [kg], 
Nm – norma spotřeby materiálu přířezu [kg], 

 km – koeficient využití materiálu přířezu [-]. 

2,46
0,37 37%

6,66mk      

Hodnota koeficientu využití materiálu přířezu (5.11) je poměrně nízká, a to 
především kvůli zvolení většího výchozího polotovaru kruhové tyče válcované za 
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tepla, kdy nejbližší hodnota normalizovaného průměru je právě 200 mm. Koeficient by 
se správně měl při obrábění pohybovat v rozmezí mezi 0,4 ÷ 0,8. [34] 

 

  

Tab. 5.2 Shrnutí výsledných hodnot z kapitoly 5. 
np počet přířezů z tyče [ks] 111 

lk délka nevyužitého konce tyče  [mm] 14,10 

qo ztráta materiálu vzniklá při obrábění 1 součásti [kg] 3,95 

qu ztráta materiálu vzniklá prořezem připadající na 1 součást [kg] 0,22 

qk 
ztráta materiálu z nevyužitého konce tyče připadající na 1 
součást 

[kg] 0,03 

Zm celková ztráta materiálu na 1 součást [kg] 4,2 

Nm norma spotřeby materiálu přířezu [kg] 6,66 

km koeficient využití materiálu přířezu [-] 0,37 
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6 NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY 

Návrh technologie výroby je zpracován pro vytipovanou součást „příruba“, která je 
vyráběna na vertikálním soustruhu. Stanoví se všechny stroje a nástroje, pomocí 
kterých bude součást vyráběna a sestaví se technologický postup včetně výrobního 
NC programu. 

Na výrobu zvolené součásti jsou použity technologie řezání, soustružení, 
frézování a vrtání. Technologie řezání je použita na dělení tyčového materiálu na 
požadovanou délku polotovaru. Pomocí metody soustružení nahrubo i načisto se 
dosáhne požadovaného tvaru součásti a vnitřním soustružením se dokončí otvory 
v ose součásti na předepsanou jakost povrchu. Frézováním se obrobí drážky na čele 
součásti. Vrtáním se vyvrtá osm děr po obvodové kružnici pro spojení přírubového 
spoje a předvrtá se díra pro středové otvory. 

 

6.1 Volba strojů 

První operací je dělení tyčového materiálu na požadovanou délku polotovaru. Pro 
tuto operaci je použitý stroj od firmy PILOUS-pásové pily, spol. s r.o. Jedná se o 
hydraulickou poloautomatickou pásovou pilu na kov ARG 250 S.A.F. (obr. 6.1), která 
je vybavena hydraulickým agregátem k ovládání posuvu pilového pásu. Tato pila 
dovede řezat tyčový materiál do Ø250 mm pod úhly v rozsahu od 45° do 90°. Všechny 
parametry stroje jsou uvedeny v příloze 2. 

Stroj má robustní konstrukci odlitou z litiny, z důvodu dobrého tlumení vibrací. 
Hlavní předností tohoto stroje je poloautomatický řezací cyklus, kdy po stisknutí 
spínače dojde k automatickému upnutí materiálu, startu pilového pásu i chlazení, 
provedení řezu a následného zastavení, zvednutí ramene a povolení svěráku. Pro 
zjednodušení manipulace s materiálem a zefektivnění práce lze ke stroji nainstalovat 
válečkový dopravník a další příslušenství (příloha 2). [37] 

 

Další operace potřebné k výrobě součásti jsou soustružení, frézování drážek a 
vyvrtání otvorů, které jsou umístěny v ose i mimo ni. Z toho důvodu je nutné vybrat 

 
Obr. 6.1 Hydraulická poloautomatická pásová pila na kov ARG 250 S.A.F. od firmy PILOUS-

pásové pily, spol. s r.o. [37] 
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vhodný svislý soustruh, který společně se soustružením zvládne i další operace. 
K tomu, aby soustruh dokázal frézovat a vrtat mimo osu obrobku, je nezbytné, aby byl 
stroj vybaven řízenou osou „C“ a pohonem rotačních nástrojů. Z toho důvodu je pro 
výrobu součásti vybrán svislý soustruh VSC S+C 380 od firmy TDZ Turn s.r.o. (obr. 
3.24), který řízenou osou disponuje a lze jej kromě výše zmíněných operací využít i 
k úhlovému vrtání, závitování nebo k broušení čela a obvodových ploch (obr. 6.2). 

 

Základní parametry a vlastnosti vybraného soustruhu jsou uvedeny v podkapitole 
3.5.3 a všechny parametry, informace o soustruhu i o jeho příslušenství jsou uvedeny 
v příloze 3. 

Na čištění a odmaštění vyrobeného dílce je zvolena průmyslová pračka 
HTW II – 800 od firmy BIOCHEM CLINTECH s.r.o. (obr. 6.3) s nosností 100 kg. Jedná 
se o horkovodní automatické čistící zařízení pro jednostupňové čištění a odmašťování 
zhotovených dílů. Zbavení výrobku mastnoty a nečistot probíhá kombinací rotace 
koše a tlakem ostřiku čisticí kapaliny. Průměr otočného koše průmyslové pračky je 
800 mm s maximální výškou čištěných dílců 450 mm. Další parametry průmyslové 
pračky jsou uvedeny v příloze 4. [38] 

 

 
Obr. 6.2 Ukázky použití rotačních nástrojů s vlastní osou rotace na svislém soustruhu. 

Převzato a upraveno z [24] 

 
Obr. 6.3 Průmyslová pračka HTW II – 800 od firmy BIOCHEM CLINTECH s.r.o. [38] 
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6.2 Volba nástrojů 

Obráběcí nástroje jsou přednostně voleny od společnosti SANDVIK CZ s.r.o. 

Pilový pás 

Předepsaný pilový pás pro pilu Pilous ARG 250 S.A.F. je 2710x27x0,9 a na 
základě doporučených řezných rozměrů je zvolen M42 2/3z - pilous ARG 240,250 
(obr. 6.4). Jedná se o univerzální pilový pás s konstantním počtem zubů používaný 
pro dělení plných materiálů (o Ø120–350 mm) i profilů (s tloušťkou stěny 20–30 mm). 
Je vhodný pro řezání široké škály materiálů včetně nástrojových ocelí. [39] 

 

Vnější soustružnický nástroj 

Pro soustružení vnějších ploch je zvolen soustružnický nástroj PCLNR 2525M 16 
(obr. 6.5) řady T–Max P s rozměry uvedenými v tab. 6.1. Tento nástroj je vhodný 
k podélnému i čelnímu soustružení. 

Pro hrubování je zvolena vyměnitelná břitová destička CNMG 16 06 16-PR 4325 
(obr. 6.6) a pro soustružení na čisto CNMG 16 06 08-PM 4325. Jejich parametry jsou 
uvedeny v tab. 6.2. Destičky mají tvar C, jsou vyrobeny ze SK a povrch je povlakován 
materiálem CVD Ti(C,N)+Al2O3+TiN. Využívají se pro materiály skupiny P a K 
(příloha 5). [40] 

 

 

 
Obr. 6.4 Pilový pás 2710x27x0,9 M42 2/3z - pilous ARG 240,250 [39] 

  
Obr. 6.5 Soustružnický nástroj PCLNR 2525M 16. Převzato a upraveno. [40] 

Tab. 6.1 Parametry nástroje PCLNR 2525M 16. 
h1=h 
[mm] 

b [mm] f [mm] l1 [mm] l2 [mm] κr [°] λs [°] γo [°] 

25,0 25,0 32,0 150,0 33,9 95,0 -6,0 -6,0 
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Vnitřní soustružnický nástroj 

Pro soustružení vnitřních ploch je použit nástroj A25T-STFCR 16HP-R (obr. 6.7) 
řady CoroTurn 107 s rozměry uvedenými v tab. 6.3. Je použitelný výhradně do děr 
s průměrem větším jak 32 mm. Předvrtaná díra na součásti má průměr větší, takže 
nástroj vyhovuje požadavkům.  

 Do nástroje je pro operaci hrubování zvolena břitová destička TCMT 16 T3 12-PR 
4325 (obr. 6.8) a pro soustružení na čisto je vybrána VBD TCMT 16 T3 08-UM 4325. 
Parametry VBD jsou vypsány v tab. 6.4. Jedná se o VBD tvaru T ze SK s povrchem 
povlakováným materiálem CVD Ti(C,N)+Al2O3+TiN. Používají se výhradně pro 
obrábění skupin materiálů P a K (příloha 5). [40] 

 

 

  

Obr. 6.6 Vyměnitelná břitová destička CNMG 16 06 16(08)-PR 4325 a CNMG 16 06 08-PR 
4325. Převzato a upraveno. [40] 

Tab. 6.2 Parametry VBD CNMG 16 06 16-PR 4325 a CNMG 16 06 08-PR 4325. 
VBD 

le 
[mm] 

lc 
[mm] 

rε 
[mm] 

s 
[mm] 

ap 
[mm] 

fn 

[mm.r-1] 
vc 

[m.min-1] 

CNMG 16 06 
16-PR 4325 

14,52 15,875 1,588 6,350 1,5÷8,0 0,3÷0,8 220÷355 

CNMG 16 06 
08-PR 4325 

15,32 15,875 0,794 6,350 0,5÷7,2 0,15÷0,5 285÷440 

   
Obr. 6.7 Soustružnický nástroj A25T-STFCR 16HP-R. Převzato a upraveno. [40] 

Tab. 6.3 Parametry nástroje A25T-STFCR 16HP-R. 
b [mm] f [mm] l1 [mm] Dmin [mm] κr [°] λs [°] γo [°] 

25 17 300 32 91 -3,424 0 
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Vrták s VBD 

Pro předvrtání díry Ø80 mm v ose součásti je použitý vrták CoroDrill 880 
s vyměnitelnými břitovými destičkami 880-D0800LX63-03 (obr. 6.9). Tento vrták má 
asymetrickou špičku, obsahuje dva řezné prvky a jeho rozměry jsou uvedeny 
v tab. 6.5. [40] 

 

 

Na vrtáku jsou připevněny dva typy břitových destiček. První typ VBD na vrtáku je 
obvodová destička 880-07 04 W10H-P-LM 4334 (obr. 6.10). Destička má tvar S, je 
vyrobena ze slinutých karbidů s povlakovaným povrchem CVD Ti(C,N)+Al2O3+TiN. 
Obrábí se s ní skupiny materiálů P, M a K (příloha 5). [40] 

  

  

Obr. 6.8 Vyměnitelné břitové destičky TCMT 16 T3 12-PR 4325 a TCMT 16 T3 08-UM 
4325. Převzato a upraveno. [40] 

Tab. 6.4 Parametry VBD TCMT 16 T3 12-PR 4325 a TCMT 16 T3 08-UM 4325. 
VBD 

le 
[mm] 

Ic 
[mm] 

rε 
[mm] 

s 
[mm] 

ap 

[mm] 
fn 

[mm.r-1] 
vc 

[m.min-1] 

TCMT 16 T3 
12-PR 4325 

15,298 9,525 1,191 3,969 1,2÷4,0 0,15÷0,42 310÷440 

TCMT 16 T3 
08-UM 4325 

15,698 9,525 0,794 3,969 0,5÷4,0 0,12÷0,10 345÷460 

   
Obr. 6.9 Vrták s VBD 880-D0800LX63-03. Převzato a upraveno. [40] 

Tab. 6.5 Parametry vrtáku 880-D0800LX63-03. 
L [mm] l1 [mm] l3 [mm] dc [mm] DC [mm] 

433,6 330,5 287,61 63,5 82 

   
Obr. 6.10 Obvodová VBD 880-07 04 W10H-P-LM 4334. Převzato a upraveno. [40] 
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Druhý typ VDB 880-07 04 06H-C-LM 1044 (obr. 6.11) je centrální a lze s ní obrábět 
všechny skupiny materiálů. Destička je vyrobena rovněž ze slinutého karbidu a má 
povlak PVD (Ti,Al)N. Parametry obou VBD jsou vypsány v tab. 6.6. [40] 

 

 

Monolitní vrták 

Díry na obvodové kružnici Ø18 jsou vyvrtány pomocí monolitního karbidového 
vrtáku 860.1-1800-050A1-PM 4234 (obr. 6.12) z řady CoroDrill 860. Vrták má vnitřní 
přívod procesní kapaliny, je povlakován PVD (Ti,Al)N a využívá se na oceli. Parametry 
vrtáku jsou uvedeny v tab. 6.7. Vyvrtané díry dosahují přesnosti H8. [40] 

 

 
Fréza 

Drážky na čele součásti se frézují čelní frézou R390-020A20-11M (obr. 6.13) 
z řady CoroMill 390. Čelní fréza má řezný průměr 20 mm s maximální hloubkou řezu 
10 mm. Specifikace frézy jsou uvedeny v tab. 6.8. [40] 

 

   
Obr. 6.11 Centrální VBD 880-07 04 06H-C-LM 1044. Převzato a upraveno. [40] 

Tab. 6.6 Parametry VBD 880-07 04 W10H-P-LM 4334 a VBD 880-07 04 06H-C-LM 1044. 
VBD 

lc 

[mm] 
rε 

[mm] 
s 

[mm] 
fn 

[mm.r-1] 
vc 

[m.min-1] 

880-07 04 W10H-P-LM 4334 12,65 1,00 4,00 0,08÷0,24 150÷235 

880-07 04 06H-C-LM 1044 12,35 0,60 4,00 - - 

   
Obr. 6.12 Monolitní karbidový vrták 860.1-1800-050A1-PM 4234. Převzato a upraveno. [40] 

Tab. 6.7 Parametry monolitního vrtáku 860.1-1800-050A1-PM 4234. 
L [mm] l1 [mm] l6 [mm] l4 [mm] dc [mm] Dc [mm] σ [°] 

123,0 120,2 73,0 56,8 18,0 18,0 147,0 

Tab. 6.8 Parametry čelní frézy R390-020A20-11M. 
apmax [mm] l1 [mm] l4 [mm] dc [mm] Dc [mm] 

10 110 25 20 20 
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Ve fréze jsou zasazeny VBD R390-11 T3 20E-PM 1130 (obr. 6.14) ze SK 

s povlakovaným povrchem PVD AlTiCrN. Mají charakter tvaru L a využívají se na 
materiály skupin P, M, N, S a H (příloha 5). Parametry VBD jsou v tab. 6.9. [40] 

 

 
 

6.2.1 Seznam nástrojů a měřidel 

Kontrola tloušťky polotovaru a rozměrů výsledné součásti je prováděna digitálním 
posuvným měřítkem. Průměry děr pro spojení přírubového spoje jsou kontrolovány 
normalizovaným válečkovým kalibrem o průměru 18 mm. Seznam použitých měřidel 
je uveden v tab. 6.10. a výčet všech použitých nástrojů ke zhotovení dané součásti je 
uveden v tab. 6.11. Nástroje jsou voleny od společnosti SANDVIK CZ s.r.o., kromě 
pilového pásu na dělení tyčového materiálu, který je od firmy PILOUS-pásové pily, 
spol. s r.o.  

 

   
Obr. 6.13 Čelní fréza pro frézování do rohu R390-020A20-11M. Převzato a upraveno. [40] 

   
Obr. 6.14 Břitová destička R390-11 T3 20E-PM 1130. 

Převzato a upraveno. [40] 

   
Obr. 6.15 Reálná fotografie VBD 

pro frézování. 

Tab. 6.9 Parametry VBD R390-11 T3 20E-PM 1130. 
le [mm] rε [mm] s [mm] lb [mm] fz [mm.r-1] vc [m.min-1] 

10,00 2,00 3,59 6,80 0,08÷0,20 265÷280 

Tab. 6.10 Seznam použitých měřidel. [47] 
Pozice 
měřidla 

Název měřidla Výrobce Označení výrobce 

M1 
Digitální posuvné měřítko 

200 mm 
KMITEX 

s.r.o. 
DIN 862 

M2 Válečkový kalibr 18H7 
KMITEX 

s.r.o. 
DIN 7162, DIN 7164 
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6.3 Technologický postup výroby 

Po uříznutí polotovaru z tyče a zkontrolování jeho délky se po upnutí obrobku na 
upínací desku opracuje celá jedna strana obrobku a vyvrtá se průchozí díra 
v jeho ose. V následující operaci se opracuje druhá strana obrobku včetně sražení 
hran, vyvrtají se průchozí díry mimo osu obrobku a vyfrézují se drážky na čele. Po 
vyhotovení se součást vyčistí a odmastí v průmyslové pračce a nakonec se vizuálně 
zkontroluje a přeměří se její hlavní rozměry. Rámcový technologický postup výroby je 
sestaven v tab. 6.13 a kompletní technologický postup je vypracován v příloze 8. 

 

6.3.1 Výpočet jednotkového strojního času 

Výpočet řezné rychlosti: 

1[ min ]
1000c

D n
v m

  
   (6.1) 

kde: vc – řezná rychlost [m.min-1], 
D – průměr obrobku [mm], 
n – otáčky obrobku [min-1]. 

Matematické vyjádření výpočtu otáček ze vzorce 6.1: 

Tab. 6.11 Nástrojový list. [39; 40] 
Pozice 

nástroje 
Název nástroje Výrobce Označení výrobce 

T1 Pilový pás 
PILOUS-

pásové pily, 
spol. s r.o. 

2710x27x0,9 M42 2/3z - 
pilous ARG 240,250 

T2 
Nástroj pro vnější 
hrubování pravý 

VBD 

SANDVIK CZ 
s.r.o. 

PCLNR 2525M 16 
CNMG 16 06 16-PR 4325 

T3 
Nástroj pro vnější 

soustružení na čisto pravý 
VBD 

SANDVIK CZ 
s.r.o. 

PCLNR 2525M 16 
CNMG 16 06 08-PR 4325 

T4 
Nástroj pro vnitřní 
hrubování pravý 

VBD 

SANDVIK CZ 
s.r.o. 

A25T-STFCR 16HP-R 
TCMT 16 T3 12-PR 4325 

T5 
Nástroj pro vnitřní 

soustružení načisto pravý 
VBD 

SANDVIK CZ 
s.r.o. 

A25T-STFCR 16HP-R 
TCMT 16 T3 08-UM 4325 

T6 
Vrták s VBD Ø82 
Obvodová VBD 
Centrální VBD 

SANDVIK CZ 
s.r.o. 

880-D0800LX63-03 
880-07 04 W10H-P-LM 4334 
880-07 04 06H-C-LM 1044 

T7 Monolitní vrták Ø18 
SANDVIK CZ 

s.r.o. 
860.1-1800-050A1-PM 4234 

T8 
Čelní fréza Ø20 

VBD 
SANDVIK CZ 

s.r.o. 
R390-020A20-11M 

R390-11 T3 20E-PM 1130 
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3
110

[min ]cv
n

D





  (6.2) 

Výpočet jednotkového strojního času pro podélné soustružení válcové plochy a 
pro vrtání: 

( )
[min]n i pn

AS

l l l iL i
t

n f n f

  
 

 
 (6.3) 

kde: f – posuv na otáčku [mm], 
D – průměr obrobku [mm], 
n – otáčky obrobku [min-1], 
Ln – dráha nástroje [mm], 
i – počet záběrů [-], 
li - délka soustružené plochy [mm], 
ln – délka náběhu [mm], 
lp – délka přeběhu [mm], 
tAS – jednotkový strojní čas [min]. 

Výpočet jednotkového strojního času pro čelní soustružení při konstantní řezné 
rychlosti (vc = konst.): 

2 2
max min

3

[( 2 ) ( 2 ) ]
[min]

4 10
n p

AS
c

D l D l i
t

v f

       


  
 (6.4) 

kde: f – posuv na otáčku [mm], 
vc – řezná rychlost [m.min-1], 
i – počet záběrů [-], 
ln – délka náběhu (ln = 1 mm) [mm], 
lp – délka přeběhu (lp = 1 mm)  [mm], 
Dmax – maximální obráběný průměr [mm], 
Dmin – minimální obráběný průměr [mm], 
tAS – jednotkový strojní čas [min]. 

Výpočet jednotkového strojního času pro čelní frézování: 

[min]n
AS

L i
t

n f





 (6.5) 

kde: f – posuv na otáčku [mm], 
vc – řezná rychlost [m.min-1], 
i – počet záběrů [-], 
n – otáčky obrobku [min-1] 
tAS – jednotkový strojní čas [min]. 

Vzorový výpočet jednotkového strojního času pro operaci 02/02 zarovnání čela. 
Jedná se o čelní soustružení plochy o Ø200 v délce 1 mm. Zarovnání čela probíhá při 
konstantní řezné rychlosti, proto se strojní čas stanoví dle vzorce 6.4: 

2 2

3

[(200 2 1) (0 2 ) ] 1
0,228 min

4 10 352 0,4
p

AS

l
t

       
 

  
  

Vzorový výpočet jednotkového strojního času pro operaci 02/02, podélné 
hrubování vnější válcové plochy z Ø200 na Ø186 v délce 19 mm. Nejprve se 
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z hodnoty řezné rychlosti stanoví použitelné otáčky obrobku dle vzorce 6.2 a následně 
se vypočte strojní čas dle vzorce 6.3: 

3
110 311

490min
200

n



 


 

(1 19 0) 2
0,163min

490 0,5ASt
  

 


 
 

Jednotlivé hodnoty řezných rychlostí, otáček, posuvů na otáčku, šířek záběru ostří, 
počtu třísek, dráhy nástroje a jednotkových strojních časů jsou pro všechny operace 
uvedeny ve výrobních návodkách (příloha 9 a 10) a strojní časy pro individuální 
operace jsou vypsány v tab. 6.12. [41] 

 

 
 

6.4 Výrobní NC Program 

NC program je soubor geometrických, technologických a pomocných informací, 
které popisují činnost numericky řízeného stroje. Program začíná hlavičkou, kde je 
také uveden jeho název, který je vždy složen ze symbolu „%“ nebo „P“ a z čísla. Dále 
hlavička obsahuje nastavení nulového bodu obrobku a volbu nástroje s příslušnými 
řeznými podmínkami a korekčními parametry. Další částí je tělo programu, kde jsou 
uvedeny informace o vlastním pohybu nástroje a obráběcích operacích. Hotový 
program je zakončen pomocí funkce „M30“. [42; 43] 

Tab. 6.12 Jednotkové strojní časy jednotlivých operací. 
Číslo operace tAS [min] 

02/02 1,115 

03/03 2,070 

Celkový jednotkový strojní čas 3,185 

Tab. 6.13 Rámcový technologický postup. 
Číslo 

operace 
Označení stroje Popis práce Nástroje 

00/00 
Poloautomatická pásová 

pila ARG 250 S.A.F. 
Řezat materiál T1 

01/01 - Kontrolovat M1 

02/02 
Svislý CNC soustruh VSC 

S+C 380  
Soustružit povrch T2, T3 

Vrtat díru v ose T6 

03/03 
Svislý CNC soustruh VSC 

S+C 380 

Soustružit povrch T2, T3 

Soustružit středovou díru T4, T5 

Vrtat díry na roztečné kružnici T7 

Frézovat drážky T8 

04/04 Pračka HTW II – 800 Vyčistit a odmastit - 

05/05 - Kontrolovat M1, M2 

06/06 - Konzervovat, balit a expedovat - 
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6.4.1 Blok NC programu 

Celý NC program je složen z tzv. bloků (obr. 6.16), a ty se skládají z jednotlivých 
příkazů (slov), která zahrnují adresnou a významovou část (tab. 6.14). Blok programu 
vždy začíná označením pomocí znaku „N“ a kladného čísla. Následují geometrické 
informace upřesňující dráhu nástroje včetně souřadnic (tab. 6.16) a technologické 
informace popisující výběr nástroje a nastavení řezných podmínek (rychlost posuvu, 
otáčky vřetena, atd.). Blok programu je zakončen pomocnými informacemi (tab. 6.17), 
které většinou spouštějí činnost CNC stroje (zapnutí a vypnutí otáček či procesní 
kapaliny). Některé NC bloky se nemají provádět při každém zpracování programu, 
takže mohou být přeskočeny. Tyto bloky je nutné označit lomítkem. 

 

 
Cílem programu je charakterizovat dráhu nástroje co nejefektivnějším způsobem 

a zachovat všechny požadavky stanovené v technologické přípravě výroby. Využívají 
se dva základní způsoby programování: 

 absolutní; 

 inkrementální (přírůstkové). 

Rozdíl mezi metodami programování je ve způsobu zadávání bodů. Souřadnice 
bodů absolutního programování jsou zadávány k předem stanovenému nulovému 
bodu a u inkrementálního, neboli přírůstkového programování jsou souřadnicové body 
zadávány k předchozímu naprogramovaného bodu. [42; 43] 

 

6.4.2 Pevné cykly a podprogramy 

Podprogramy slouží ke zjednodušení a zkrácení hlavního programu, zejména při 
často se opakujících operacích. Podprogram je vyvolán z hlavního programu a může 
být spuštěn opakovaně s různými dosazenými parametry. Ukončuje se pomocí funkce 
„M17“. Jistým typem podprogramu jsou cykly. 

Obr. 6.16 Struktura a obsah jednoho řádku NC programu. Převzato a upraveno. [42] 

Tab. 6.14 Význam nejpoužívanějších adres. Převzato a upraveno. [43] 
Adresa Druh informace Význam 

N Ostatní Číslo bloku 

G 
Geometrické 

Podmínka dráhy 

X, Y, Z Informace o dráze 

F 

Technologické 

Rychlost posuvu 

S Otáčky vřetena 

T Volba nástroje 

D Korekční parametry nástroje 

M Pomocné Pomocné funkce 
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Pevné cykly jsou chráněné podprogramy pro uskutečňování opakovaně se 
vyskytujících obráběcích procesů. Jsou sestaveny pro nejběžnější soustružnické a 
frézovací operace. Fungují na základě zadání vstupních hodnot, z kterých si systém 
dopočítá nezbytné parametry a souřadnice dráhy nástroje. Cyklus končí vždy ve 
výchozím bodě, kde byl spuštěn. Příklady pevných cyklů jsou uvedeny v tab. 6.15. 
[42; 43] 

 
 

6.4.3 NC program zvolené součásti 

Výrobní NC program pro zvolenou součást „příruba“ je vytvořen pomocí 
programovací příručky Siemens SINUMERIK. Sepsaný program je vhodné před 
zavedením do výroby zkontrolovat pomocí simulace v PC softwaru, aby se např. 
zabránilo případným kolizím nástroje s vřetenem nebo obrobkem. Konečná verze 
programu se odladí až v průběhu výroby na stroji. Dojde k optimalizaci délek náběhů 
i přeběhů a k eliminaci vibrací. Kompletní NC program je vypracován v příloze 12. 

6.4.4 Vybrané přípravné a pomocné funkce 

 

Tab. 6.15 Vybrané pevné cykly. Převzato a upraveno. [42] 
Funkce Význam 

G64 Podélný hrubovací cyklus 

G66 Zapichovací cyklus 

G68 Čelní hrubovací cyklus 

G81 Vrtací cyklus 

G85 Vyhrubovací – vystružovací cyklus 

Tab. 6.16 Význam vybraných přípravných funkcí. Převzato a upraveno. [42] 
Funkce Význam 

G00 Lineární interpolace rychloposuvem 

G01 Lineární interpolace pracovním posuvem 

G02 Kruhová interpolace ve směru hodinových ručiček 

G03 Kruhová interpolace proti směru hodinových ručiček 

G17-G19 Volba pracovní roviny X/Y, Z/X, Y/Z 

G25 Dolní ohraničení pracovního pole 

G26 Horní ohraničení pracovního pole 

G40 Vypnutí korekce rádiusu nástroje 

G54-G57 Absolutní nastavitelné posunutí nulového bodu 

G90 Absolutní programování 

G91 Inkrementální programování 

G92 Omezení otáček stroje 

G94 Posuv v mm.min-1 

G95 Posuv v milimetrech za jednu otáčku 

G96 Zapnutí konstantní řezné rychlosti (vc = konst.) 

G97 Vypnutí konstantní řezné rychlosti (n = konst.) 
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Tab. 6.17 Význam vybraných pomocných funkcí. Převzato a upraveno. [42] 
Funkce Význam 

M00 Programové zastavení. 

M03 Spuštění otáček vřetena ve směru hodinových ručiček. 

M04 Spuštění otáček vřetena proti směru hodinových ručiček. 

M05 Zastavení otáček vřetena. 

M06 Výměna nástroje 

M08 Zapnutí procesní kapaliny 

M09 Vypnutí procesní kapaliny 

M17 Konec podprogramu 

M30 Konec programu 

M41 První převodový stupeň otáček vřetena 

M42 Druhý převodový stupeň otáček vřetena 
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7 TECHNICKO–EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

7.1 Stanovení výrobního času 

Výsledný jednotkový čas je stanoven ze součtu jednotkového strojního času všech 
operací a jednotkového vedlejšího času. Jednotkový vedlejší čas tAV je určen na 
základě vedlejších operací a úkonů při výrobě. Stanovuje se dle normativu pro 
soustružení. Do jednotkového vedlejšího času se započítává např. upínání a 
odepínání obrobku, nastavení a spuštění stroje, čas výměny nástrojů, ale i časy pro 
kontrolní měření. Jednotkový vedlejší čas je stanoven na 2,52 min (tab. 7.1), ale jedná 
se pouze o teoretickou hodnotu, v praxi se vedlejší čas může odlišovat. 

 

Výpočet celkového výrobního času jedné součásti: 

[min]A AS AVt t t   (7.1) 

kde: tAS – jednotkový strojní čas [min], 
tAV – jednotkový vedlejší čas [min], 
tA – celkový jednotkový čas [min]. 

3,185 2,52 5,705minAt       

 

7.2 Počet vyrobených kusů za rok 

 

Efektivní časový fond dělníka: 

( ) [ ]d R dov nemE E E E h     (7.2) 

kde: Ed – efektivní časový fond dělníka [h], 
ER – roční fond strojního pracoviště jedné směny [h], 

Tab. 7.1 Jednotkové vedlejší časy při výrobě. [48] 
Vedlejší operace tAV [min] 

Upnutí a odepnutí obrobku 0,85 

Nastavení programu na stroji 0,5 

Spuštění a vypnutí stroje 0,06 

Automatická výměna nástrojů 0,36 

Otočení obrobku o 180° 0,12 

Měření posuvným měřítkem vnitřní rozměry 0,25 

Měření posuvným měřítkem vnější rozměry 0,23 

Měření válečkovým kalibrem 0,15 

Celkový jednotkový vedlejší čas 2,52 

Tab. 7.2 Časové hodnoty v roce 2018. 
- počet pracovních dní v roce 2018 [dní] 250 

ER roční fond strojního pracoviště jedné směny [h] 2000 

ES roční fond strojního pracoviště [h] 1780 

Ed efektivní časový fond dělníka [h] 1728 
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Enem – roční průměrná délka nemoci dělníka [h], 
Edov – roční dovolená dělníka [h]. 

2000 (20 8 14 8) 1728dE h        

Roční fond ER strojního pracoviště je vzhledem k eventuálním opravám stroje 
snížen o 11 %: 

0,89 [ ]S RE E h   (7.3) 

kde: ES – roční fond strojního pracoviště [h], 
ER – roční fond strojního pracoviště jedné směny [h]. 

0,89 2000 1780SE h     

Vzorec pro výpočet potřebného počtu strojů: 

[ ]
60

A
th

S S pns

t N
P ks

E S k




  
 (7.4) 

kde: Pth – teoretický počet strojů [ks], 
tA – celkový jednotkový čas [min], 
ES – roční fond strojního pracoviště [h], 
N – počet vyrobených kusů za rok [ks], 
kpns – koeficient překračování norem strojní (kpns = 1,2) [-], 
SS – strojní směnnost (SS = 1) [-]. 

Matematické vyjádření ze vzorce 7.4, výpočet počtu vyrobených kusů N za rok, při 
využití jednoho stroje v jednosměnném provozu: 

60
[ ]S S pns sk

A

E S k P
N ks

t

   
  

60 1870 1 1,2 1
22 464

5,705
N ks

   
   

(7.5) 

 

7.3 Počet dělníků 

Na výrobu součásti v jednosměnném provozu je zapotřebí 1 dělník k obsluze 
svislého soustruhu, 1 dělník na dělení materiálu na pásové pile a 1 dělník na čištění 
a odmašťování součásti v průmyslové pračce. Na kontrolním pracovišti je zaměstnán 
1 dělník a další dělník je využíván na případnou výpomoc nebo při nečekaných 
událostech (nemoci, dovolená apod.). Součást bude tedy vyráběna 4–5 dělníky. 

 

7.4 Velikost provozní plochy 

Výrobní plocha strojního pracoviště počítaná na základě maximálních rozměrů 
stroje: 

2(0,6 0,6) (0,6 0,6) [ ]Si S Sf L B m         (7.6) 

kde: fSi – plocha strojního pracoviště [m2], 
LS – délka stroje [mm], 
BS – šířka stroje [mm]. 
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2
1 (0,6 1,940 0,6) (0,6 1,301 0,6) 7,853Sf m        

2
2 (0,6 3,950 0,6) (0,6 2,330 0,6) 18,180Sf m        

2
3 (0,6 0,900 0,6) (0,6 1,050 0,6) 4,725Sf m        

 

Výpočet celkové plochy strojních pracovišť: 

2

1

[ ]
n

S Si ski
i

F f P m


   (7.7) 

kde: fSi – plocha strojního pracoviště [m2], 
FS – celková plocha strojních pracovišť [m2], 
Pski – počet strojů na pracovišti [ks]. 

27,853 1 18,180 1 4,725 1 30,758SF m          

Výpočet celkové výrobní plochy: 
2[ ]V S RF F F m     (7.8) 

kde: FR – celková plocha ručních pracovišť [m2], 
FS – celková plocha strojních pracovišť [m2], 
FV – celková výrobní plocha [m2]. 

230,758 6 36,758VF m     

Výpočet pomocné podlahové plochy, ve které jsou zahrnuty plochy pro 
hospodaření s nářadím, plocha skladu, ostřírny, kontroly i plocha pro dopravní cesty: 

20,5 [ ]P VF F m   (7.9) 

kde: FP – pomocná podlahová plocha [m2], 
FV – celková výrobní plocha [m2]. 

20,5 36,758 18,379PF m     

Výpočet celkové provozní plochy: 
2[ ]pr V PF F F m   (7.10) 

kde: FP – pomocná podlahová plocha [m2], 
Fpr – celková provozní plocha [m2], 
FV – celková výrobní plocha [m2]. 

238,758 18,379 55,137prF m     
 

7.5 Spotřeba nástrojů 

Spotřeba nástrojů je určena na základě času záběru ostří, doporučené trvanlivosti 
a počtu břitů nástroje nebo v případě nástrojů bez VBD počtu přeostření břitu. 
Doporučená trvanlivost obráběcích nástrojů je určena dle programu ToolGuide™ od 
firmy Sandvik Coromant. Trvanlivost pilového pásu je zvolena na základě doporučení 
od výrobce dle všeobecného pravidla 1–1,5 m2 průřezu plného materiálu na 1 metr 
pilového pásu. Hodnota je však pouze teoretická, protože daný údaj je ovlivněn 
spoustou faktorů, zejména závisí na posuvové a řezné rychlosti nebo na metodě 
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chlazení. Pilový pás je možné přeostřovat, ale nevyplatí se to z ekonomického 
hlediska, protože cena je srovnatelná s koupí nového pásu. Všechny zvolené a 
vypočtené hodnoty jsou vypsány v tab. 7.3. 

 

Vzorový výpočet počtu obrobených kusů jednou VBD CNMG 16 06 16-PR 4325, 
s doporučenou trvanlivostí při daných řezných podmínkách stanovenou na 20 min: 

[ ]i
si

ASi

T
n ks

t
  (7.11) 

kde: Ti – trvanlivost nástroje [min], 
tASi – doba záběru nástroje [min], 
nsi – počet vyrobených kusů jedním břitem [ks]. 

1

20
20,16 20

0,992sn ks     

Vyměnitelné břitové destičky mají často více břitů, proto se ke zjištění počtu 
obrobených kusů za pomocí jedné VBD vynásobí hodnota ze vzorce 7.11 počtem 
břitů: 

4 [ ]ci sin n ks   (7.12) 

kde: nsi – počet vyrobených kusů jedním břitem [ks], 
nci – počet vyrobených kusů jednou VBD [ks]. 

1 4 20,16 80,64 80cn ks      

Vzorový výpočet počtu nástrojů dostačujících na rok výroby: 

[ ]roki
ci

N
n ks

n
  (7.13) 

Tab. 7.3 Parametry a počet nástrojů využitých za rok.  

Nástroj Označení výrobce 
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in
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P
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če
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n
ás
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o

jů
 z

a 
ro

k 
[k

s]
 

Pilový pás 
2710x27x0,9 M42 2/3z - 

pilous ARG 240,250 
1 500 5,490 247 

Vnější VBD 
CNMG 16 06 16-PR 4325 4 20 0,992 279 

CNMG 16 06 08-PR 4325 4 20 0,372 105 

Vnitřní VBD 
TCMT 16 T3 12-PR 4325 3 20 0,116 44 

TCMT 16 T3 08-UM 4325 3 20 0,377 142 

Monolitní 
vrták 

860.1-1800-050A1-PM 4234 15 60 0,151 4 

VBD vrtáku 
880-07 04 W10H-P-LM 4334 4 60 0,409 39 

880-07 04 06H-C-LM 1044 4 60 0,409 39 

VBD frézy R390-11 T3 20E-PM 1130 2 60 0,768 432 
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kde: nroki – potřebný počet nástrojů na rok [ks], 
N – počet vyrobených kusů za rok [ks], 
nci – počet obrobených kusů jednou VBD [ks]. 

22646
278,54 279

80,64rokin ks     

 

7.6 Náklady na výrobu 

7.6.1 Náklady na materiál 

Na výrobu součásti je z nabídky firmy Ferona, a.s. zvolena ocelová kruhová tyč 
válcovaná za tepla ČSN EN 10060 o průměru 200 mm z materiálu S235JR. Tyč 
má průřez 31400 mm2 a je dodávána v délce 3 000 mm s tím, že 1 m tyče má 
hmotnost 247 kg. Podle nabídky Ferona a.s. (příloha 11)  je aktuální cena za 1 kg tyče 
30,609 Kč. [35] 

Výpočet potřebného počtu tyčí na rok výroby: 

[ ]t
p

N
n ks

n
  (7.14) 

kde: nt – potřebný počet tyčí na rok [ks], 
N – počet vyrobených kusů za rok [ks], 
np – počet přířezů z tyče [m2]. 

22464
202,378 203

111tn ks     

Výpočet hmotnosti jedné tyče: 

1 [ ]t t tm l m kg   (7.15) 

kde: mt – hmotnost tyče [kg], 
lt – délka tyče [mm], 
m1t – hmotnost 1 m tyče [kg]. 

33000 10 247 741tm kg      

Cena jedné tyče: 

1 [ ]t t kg dělC m C C Kč    (7.16) 

kde: C1t – cena 1 tyče [Kč], 
Ckg – cena 1 kg materiálu [Kč], 
Cděl – cena dělení tyče [Kč], 
mt – hmotnost tyče [kg]. 

1 741 30,609 240 22921,27 22 921tC Kč       

Celková cena materiálu: 

1 [ ]t t tC n C Kč     (7.16) 

kde: Ct – celková cena materiálu [Kč], 
C1t – cena 1 tyče [Kč], 
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nt – potřebný počet tyčí na rok [ks]. 

203 22921,27 4653017,81 4 653 018tC Kč      
 

7.6.2 Náklady na mzdy 

Na výrobu součásti v jednosměnném provozu jsou zapotřebí 4 dělníci na obsluhu 
strojů a na kontrolu součásti a 1 dělník na případnou výpomoc (podkapitola 7.3). Délka 
jedné směny je 8 hodin a hodinová mzda jednoho dělníka je 150 Kč.h-1. 

Výpočet ročních nákladů na mzdy dělníků: 

[ ]m S hod dC E C n Kč    (7.17) 

kde: Cm – roční náklady na mzdy [Kč], 
Chod – hodinová mzda [Kč], 
ES – roční fond strojního pracoviště [h], 
nd – počet dělníků [ks]. 

1780 150 5 1 335 000mC Kč      

 

7.6.3 Náklady na stroje 

 

 

7.6.4 Náklady na měřidla a nástroje 

Celkové náklady na měřidla a nástroje jsou uvedeny v tab. 7.5. Soustružnické 
nástroje, čelní fréza a vrták s VBD jsou dodány po 2 kusech, aby byla v případě 
poškození zajištěna nepřetržitá výroba. VBD jsou prodávány v balení po 10-ti kusech. 
Počet digitálních posuvných měřítek a válečkových kalibrů je dán počtem kontrolních 
operací a aby byl v případě poškození nebo ztráty zajištěn jeden náhradní kus. 

Vzorový výpočet nákladů na nástroj pro vnější hrubování: 

1 [ ]ni ni niC n C Kč   (7.18) 

kde: Cni – celková cena za nástroj [Kč], 
C1ni – cena jednoho nástroje [Kč], 
nni – počet kusů nástroje [ks]. 

2 2 2385 4 770nC Kč     

Tab. 7.4 Náklady na pořízení strojů.  
Stroj Označení stroje Výrobce Cena [Kč] 

Poloautomatická 
pásová pila 

ARG 250 S.A.F. 
PILOUS-pásové pily, 

spol. s r.o. 
117 408 

Svislý CNC soustruh VSC S+C 380 TDZ Turn s.r.o. 1 200 000 

Průmyslová pračka HTW II – 800 
BIOCHEM CLINTECH 

s.r.o. 
208 990 

Celkové náklady na pořízení strojů 1 526 398 
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Vzorový výpočet nákladů na VBD pro vnější hrubování: 

1 [ ]VBDi VBDi
VBDi

bal

n C
C Kč

n


  (7.19) 

kde: CVBDi – celková cena za VBD [Kč], 
C1VBDi – cena balení VBD [Kč], 
nbal – počet kusů v balení [ks], 
nVBDi – počet kusů VBD [ks]. 

2

279 498
13 894,2

10VBDC Kč


    

Celkové náklady na nástroj s VBD: 

[ ]Nci ni VDBiC C C Kč   (7.20) 

kde: CVBDi – celková cena za VBD [Kč], 
Cni – celková cena za nástroj [Kč], 
CNci – celková cena nástroje s VBD [ks]. 

4770 13894,2 18664,2 18 664NciC Kč      

 

Tab. 7.5 Celkové roční náklady za nástroje a měřidla.  

Nástroj Označení 
Kusů 
[ks] 

Cena 
[Kč] 

Celkem 
[Kč] 

Digitální posuvné měřítko 
200 mm 

DIN 862 3 4 497 4 497 

Válečkový kalibr 18H7 DIN 7162, DIN 7164 2 816 816 

Pilový pás 
2710x27x0,9 M42 2/3z - 

pilous ARG 240,250 
247 95 836 95 836 

Nástroj pro vnější 
hrubování pravý 

PCLNR 2525M 16 2 4770 
18 664 

CNMG 16 06 16-PR 4325 279 13 894 

Nástroj pro vnější 
soustružení na čisto pravý 

PCLNR 2525M 16 2 4770 
9 999 

CNMG 16 06 08-PR 4325 105 5 229 

Nástroj pro vnitřní 
hrubování pravý 

A25T-STFCR 16HP-R 2 12 050 
13 418 

TCMT 16 T3 12-PR 4325 44 1 368 

Nástroj pro vnitřní 
soustružení načisto pravý 

A25T-STFCR 16HP-R 2 12 050 
16 466 

TCMT 16 T3 08-UM 4325 142 4 416 

Vrták s VBD Ø82 

880-D0800LX63-03 2 90 030 

93 728 880-07 04 W10H-P-LM 4334 39 1 849 

880-07 04 06H-C-LM 1044 39 1 849 

Monolitní vrták Ø18 860.1-1800-050A1-PM 4234 4 41 760 41 760 

Čelní fréza Ø20 
R390-020A20-11M 2 14 220 

36 079 
R390-11 T3 20E-PM 1130 432 21 859 

Celkové náklady za nástroje a měřidla 331 263 
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7.6.5 Náklady na energie 

Vypočtené hodnoty celkových nákladů na elektrickou energii jsou uvedeny 
v tab. 7.6. Aktuální průměrná cena za 1 kWh elektrické energie k 04/18 je 3,82 Kč.  

Instalovaný příkon na dělníka: 

[ ]i S
d

d

P S
P kW

n


   (7.21) 

kde: Pi – příkon stroje [kW], 
Pd – instalovaný příkon na dělníka [kW], 
nd – počet dělníků [ks], 
SS – strojní směnnost [-]. 

(2,8 50 4,5) 1
11,46

5dP kW
  

    

Vzorový výpočet spotřeby elektrické energie pásové pily na výrobu 1 součásti: 

[ ]
60

S i s
i

S P t
E kWh

 
  (7.22) 

kde: Pi – příkon stroje [Kč], 
Ei – spotřeba elektrické energie stroje [kWh], 
tS – doba chodu stroje [h], 
SS – strojní směnnost [-]. 

1

1 2,8 5,49
0,256

60
E kWh

 
    

Vzorový výpočet nákladů za elektrickou energii pásové pily na výrobu 1 kusu 
součásti: 

1 [ ]ei kWh iC C E Kč   (7.23) 

kde: Cei – náklady stroje za elektrickou energii [Kč], 
Ei – spotřeba elektrické energie stroje [kWh], 
C1kWh – cena 1 kWh elektrické energie [Kč]. 

1 3,82 0,256 0,978eC Kč     

Vzorový výpočet ročních nákladů na provoz pásové pily: 

[ ]eroki eiC C N Kč   (7.24) 

kde: Cei – náklady za elektrickou energii stroje [Kč], 
Ei – spotřeba elektrické energie stroje [kWh], 
Ceroki – roční náklady na provoz stroje [Kč]. 

1 0,978 22646 21969,79 21 970erokC Kč      

Celkové roční náklady za elektrickou energii na provoz strojů: 

1

[ ]
n

ec eroki
i

C C Kč


    (7.25) 

kde: Cec – celkové náklady ze elektrickou energii [Kč], 
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Ceroki – roční náklady na provoz stroje [Kč]. 

21970 227740 64359 314 069ecC Kč      

 

 

7.6.6 Celkové náklady na výrobu 

 

 

 

 

Tab. 7.6 Celkové náklady na elektrickou energii. 

Stroj 
Příkon 
stroje 
[kW] 

Doba chodu 
stroje na 1 

součást [min] 

Spotřeba 
energie na 1 

součást [kWh] 

Náklady na 
1 součást 

[Kč] 

Roční 
náklady 

[Kč] 

Pásová pila 2,8 5,490 0,256 0,978 21 970 

Svislý CNC 
soustruh 

50,0 3,185 2,654 10,138 227 740 

Průmyslová 
pračka 

4,5 5–10 0,750 2,865 64 359 

Celkem 57,3 18,675 3,66 13,981 314 069 

Tab. 7.7 Celkové náklady. 

 Materiál Mzdy Stroje Nástroje Energie 
Celkové 
náklady 

Náklady 
[Kč] 

4 653 018 1 335 000 1 526 398 331 263 331 263 8 159 748 

 
Obr. 7.1 Graf celkových výrobních nákladů. 

Materiál
57%

Mzdy
16%

Stroje
19%

Nástroje
4%

Energie
4%
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8 DISKUZE 

Na úvod praktické části práce bylo nutné stanovit vhodný materiál pro výrobu 
vytipované součásti, tak aby splňoval všechny nezbytné požadavky zajišťující její 
funkčnost. Zvoleným materiálem je ocel 11 375. Tato ocel byla zvolena na základě 
faktorů, jako jsou dobrá obrobitelnost a zaručená svařitelnost, neboť součást bude 
vyráběna třískovým obráběním a spojena s dalším dílcem za pomoci svarového 
spoje. Materiál bude dodáván firmou Ferona, a.s. ve formě ocelových kruhových tyčí 
válcovaných za tepla dle ČSN EN 10060 za cenu 30,609 KčꞏKg-1. 

V kapitole návrh polotovaru jsou vypočteny rozměry a je zvolena nejbližší 
normalizovaná hodnota polotovaru. Tento výpočet však není příliš přesný a jeho 
aplikovatelnost je vhodnější především pro kusovou výrobu. Pro výrobu byl stanoven 
normalizovaný průměr polotovaru 200 mm. Polotovar má hodnotu koeficientu využití, 
materiálu poměrně nízkou, a to především kvůli zvolení větších přídavků na obrábění 
a tím i většího výchozího polotovaru kruhové tyče. Hodnota koeficientu využití 
materiálu by se správně měla pohybovat v rozmezí 0,4 ÷ 0,8. Vzhledem k vysokému 
odpadu materiálu by se při sériové výrobě dalo uvažovat o použití menšího 
normalizovaného průměru polotovaru, z důvodu automatizované výroby a menší 
zmetkovitosti. 

Návrh technologie výroby je sestaven, mimo první operaci, kterou je dělení 
materiálu normalizované ocelové tyče, pro obrábění součásti na svislém soustruhu 
VSC S+C 380 od společnosti TDZ Turn s.r.o. Tento soustruh byl vybrán hlavně na 
základě jeho vybavení řízenou „C“ osou s pohonem rotačních nástrojů, což umožňuje 
kromě soustružení na stroji i frézovat, brousit či vrtat mimo osu obrobku. Tím dojde 
ke snížení počtu upnutí obrobku a zvýší se tak efektivita i kvalita výroby. Dělení 
tyčového materiálu probíhá na hydraulické poloautomatické pásové pile ARG 250 
S.A.F., kvůli zjednodušení řezného procesu a snadné manipulace s materiálem díky 
válečkovému dopravníku. Obráběcí nástroje jsou přednostně voleny z katalogu firmy 
SANDVIK CZ s.r.o., pouze pilový pás je dodáván firmou PILOUS pásové pily, spol. 
s.r.o. Veškeré nástroje s VBD jsou dodávány po 2 kusech, aby byla v případě 
poškození zajištěna nepřetržitá výroba. VBD jsou prodávány v balení po 10ti kusech 
a počet měřidel je dán počtem kontrolních operací ve výrobním postupu včetně 
zajištění jednoho náhradního kusu v případě poškození nebo ztráty. 

Jednotkový čas je vypočítán ze součtu strojního času všech operací a času 
vedlejšího. Vedlejší čas je stanoven na základě normativu pro soustružení, ale jedná 
se pouze o teoretické hodnoty časů, proto je ideální si nejprve hodnoty ověřit v praxi 
a definovat si tak hodnoty skutečné. 

Technologický postup výroby byl sestaven s ohledem na co nejkratší strojní časy 
a nejmenší počet upnutí, což pomůže zpřesnit rozměrové i geometrické tolerance a 
případně eliminovat potenciální chyby. Také byly vypracovány návodky, které 
obsahují veškeré hodnoty potřebné k nastavení řezných podmínek stroje pro 
individuální operace. Tyto hodnoty, převážně pak doporučená řezná rychlost, byly 
určeny na základě softwaru ToolGuide™ od firmy Sandvik Coromant. Dále je 
sestaven NC program, který byl vypracován prostřednictvím programovací příručky 
Siemens SINUMERIK. Tento program je však nutné ještě odladit v praxi při výrobě na 
stroji, především pak eliminovat vibrace a optimalizovat délku náběhů i přeběhů. Před 
zavedením programu do výroby je vhodné provést jeho simulaci, aby se např. 
zabránilo případným kolizím nástroje s obrobkem nebo vřetenem. 
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V kapitole technicko–ekonomické zhodnocení je určeno, že výroba bude probíhat 
na jednom svislém CNC soustruhu při jednosměnném provozu. Roční fond strojního 
pracoviště je vzhledem k eventuálním opravám stroje snížen o 11 %. Dále je stanoven 
počet vyrobených kusů, počet dělníků, velikost provozní plochy, spotřeba nástrojů a 
celkové náklady na výrobu. 

Spotřeba nástrojů je řešena na základě mnoha aspektů, a to např. na času záběru 
ostří, doporučené trvanlivosti a počtu břitů nástroje nebo v případě nástrojů bez VBD 
počtu přeostření břitu. Doporučená trvanlivost obráběcích nástrojů je určena rovněž 
dle softwaru ToolGuide™. Trvanlivost pilového pásu je zvolena na základě 
doporučení od výrobce dle všeobecného pravidla 1–1,5 m2 průřezu plného materiálu 
na 1 metr pilového pásu. Tato hodnota je však pouze teoretická, protože daný údaj je 
ovlivněn spoustou faktorů, zejména na posuvové a řezné rychlosti nebo na vlivu 
procesní kapaliny. Pilový pás je možné přeostřovat, ale dle informace od výrobce se 
to z ekonomického hlediska nevyplatí, protože cena je srovnatelná s koupí nového 
pásu. 

Celkové náklady byly vyčísleny v závislosti na jednom roku výroby. Byly brány 
v potaz náklady na materiál, mzdy, nástroje, elektrickou energii a v případě, že firma 
nevlastní požadované stroje, tak i náklady na pořízení strojů. Cenu obráběcích strojů 
výrobci ve většině případech nezveřejňují, proto jsou náklady na pořízení CNC stroje 
pouze orientační. Náklady na elektrickou energii byly spočítány z aktuální průměrné 
ceny 3,82 Kč za 1kWh k datu 04/18. Náklady na mzdy byly vymezeny na základě 
hodinové mzdy 150 Kčꞏh-1 a délky směny 8 hodin. Cena nástrojů a kontrolních měřidel 
byla určena dle katalogu výrobců.  

Kvůli dalšímu zefektivnění výroby a snížení nákladů do budoucna by se mohl 
rozšířit strojový park a pořídit další svislé CNC soustruhy, které by pracovaly současně 
a byla by zavedena vícestrojová obsluha. Dále by se mohla využívat automatická 
výměna obrobků, protože by se ušetřil čas na jejich upínání a odepínání, eventuálně 
by se mohla pořídit i automatická linka na dělení tyčového materiálu.  
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ZÁVĚR 

Zadáním diplomové práce na téma atypické využití karuselového soustruhu bylo 
stručně seznámit čtenáře s charakteristikou soustružnických operací, s deskripcí  
technologických možností svislých soustruhů včetně základních částí stroje a jejich 
typickým sortimentem obráběných součástí. V práci jsou také uvedeni přední 
představitelé českých výrobců svislých soustruhů.  

Praktickou částí práce bylo navržení technologické přípravy výroby pro vzorovou 
rotační součást s vyskytujícími se nesymetrickými prvky, sestavit technologický 
výrobní postup včetně NC programu a nakonec návrh zhodnotit po technologické i 
ekonomické stránce. 

Po rozboru vybrané součásti typu příruba byl na úvod zvolen polotovar Ø200–26 
z kruhové za tepla válcované ocelové tyče dle ČSN EN 10060 o hmotnosti 6,41 kg. 
Tyč je dodávána firmou Ferona, a.s. v délce 3 000 mm o hmotnosti 247 kgꞏm-1 a je 
z materiálu 11 375 dle ČSN 41 1375 (podle evropské normy S235JR). Při výpočtu 
normy spotřeby materiálu vyšlo procentuální využití materiálu pro výrobu jednoho 
kusu součásti 37%. 

Dělení tyče na požadovanou délku polotovaru bude probíhat na hydraulické 
poloautomatické pásové pile ARG 250 S.A.F od společnosti PILOUS pásové pily, 
spol. s r.o. a obrábění součásti bude probíhat na svislém CNC soustruhu VSC S+C 
385 od firmy TDZ Turn s.r.o. nástroji, které byly přednostně voleny od firmy SANDVIK 
CZ s.r.o. Vyhotovený dílec bude čištěn a odmaštěn v průmyslové pračce HTW II – 
800 od firmy BIOCHEM CLINTECH s.r.o. a kontrolován pomocí válečkového kalibru 
a digitálního posuvného měřítka. 

Výroba jednoho kusu součásti bude dle jednotkového času trvat 5,705 min včetně 
strojního času svislého soustruhu, který bude součást obrábět 3,185 min. Součást 
bude vyráběna 4–5 dělníky na provozní ploše o rozloze 55,137 m2. Za rok bude při 
využití jednoho CNC stroje v jednosměrném provozu vyrobeno 22 464 ks součásti. 
Uvažovaná sériová výroba součásti na svislém CNC stroji s řízenou „C“ osou a 
poháněnými nástroji umožňuje dosáhnout kratších strojních časů, a tím i vyšší 
produktivity práce. V neposlední řadě je zaopatřena i vyšší bezpečnost práce, než u 
běžných konvenčních strojů. 

Celkové roční náklady na výrobu jsou včetně ceny strojů stanoveny na 8 159 748 
Kč, kde nejvyšší náklady jsou za materiál v hodnotě 4 653 018 Kč a nejnižší náklady 
jsou za elektrickou energii v hodnotě 314 069 Kč. Náklady na nástroje i měřidla jsou 
stanoveny na 331 263 Kč a roční mzdy dělníků jsou 1 335 000 Kč. V případě 
pořizování strojů je cena vyčíslena na 1 526 398 Kč, ale pokud by se uvažovala pouze 
výroba daného dílce, musela by se brát v úvahu neekonomická návratnost investice. 
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Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
CAD [-] Computer Aided Design – počítačem 

podporované navrhování  
CAM [-] Computer Aided Manufacturing – Počítačová 

podpora obrábění 
CNC [-] Central Numeric Control – číslicové řízení 

počítačem 
CVD [-] Chemical Vapor Deposition – Chemická 

depozice z plynné fáze  
ČSN [-] Česká státní norma 
EN [-] Evropská norma 
ISO [-] International Organization for Standardization – 

mezinárodní organizace pro normalizaci 
NC [-] Numerical control – číslicové řízení 
OTK [-] Odbor technické kontroly 
PVD [-] Physical Vapour Deposition – Fyzikální 

depozice z plynné fáze 
SK [-] slinuté karbidy 
TPV [-] technologická příprava výroby 
VBD [-] vyměnitelná břitová destička 

 
ap [mm] šířka záběru ostří 
b [mm] šířka stopky 
dc [mm] spojovací průměr 
dmax [mm] největší průměr obrobku 
dp [mm] průměr polotovaru 
f [mm.r-1] posuv na otáčku 
fsi [m2] plocha strojního pracoviště 
h [mm] výška stopky 
h1 [mm] funkční výška 
i [-] počet záběrů 
km [-] koeficient využití materiálu přířezu 
kpns [-] koeficient překračování norem strojní 
lmax [mm] největší délka obrobku 
l1 [mm] funkční délka 
l2 [mm] maximální vyložení 
l4 [mm] délka drážky na odvod třísek 
l6 [mm] použitelná délka 
lb [mm] šířka břitové destičky 
lc [mm] průměr vepsané kružnice 
le [mm] účinná délka břitu 
li [mm] délka soustružené plochy 
lk [mm] délka nevyužitého konce tyče 
ln [mm] délka náběhu 
lp [mm] délka polotovaru/přířezu 
lt [mm] délka tyče 
lu [mm] šířka prořezu 
m1t [kg] hmotnost 1 m tyče 
mp [kg] hmotnost polotovaru 
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ms [kg] hmotnost součásti 
mt [kg] hmotnost tyče 
n [min-1] otáčky obrobku 
nbal [ks] počet kusů v balení 
nci [ks] počet vyrobených kusů jednou VBD 
nd [ks] počet dělníků 
nni [ks] počet kusů nástroje 
np [ks] počet přířezů z tyče 
nroki [ks] potřebný počet nástrojů na rok 
nsi [ks] počet vyrobených kusů jedním břitem 
nt [ks] potřebný počet tyčí na rok 
nVBDi [ks] počet kusů VBD 
p [mm] přídavek na průměr 
pl [mm] přídavek na délku 
qk [kg] ztráta materiálu z nevyužitého konce tyče 

připadající na 1 součást 
qo [kg] ztráta materiálu vzniklá při obrábění 1 součásti 
qu [kg] ztráta materiálu vzniklá prořezem připadající na 

1 součást 
rε [mm] rádius špičky nástroje 
s [mm] tloušťka VBD 
tA [min] celkový jednotkový čas 
tAS [min] jednotkový strojní čas 
tASi [min] doba záběru nástroje 
tAV [min] jednotkový vedlejší čas 
tS [min] doba chodu stroje 
vc [m.min-1] řezná rychlost 
vf [mmꞏmin-1] posuvová rychlost 

 
A5min [%] minimální tažnost 
BS [mm] šířka stroje 
C1kWh [Kč] cena 1 kWh elektrické energie 
C1ni [Kč] cena jednoho nástroje 
C1t [Kč] cena 1 tyče 
C1VBDi [Kč] cena balení VBD 
Cděl [Kč] cena dělení tyče 
Cec [Kč] celkové náklady na elektrickou energii 
Cei [Kč] náklady stroje za elektrickou energii 
Ceroki [Kč] roční náklady na provoz stroje 
Chod [Kč] hodinová mzda 
Ckg [Kč] cena 1 kg materiálu 
Cm [Kč] roční náklady na mzdy 
CNci [Kč] celková cena nástroje s VBD 
Cni [Kč] celková cena za nástroj 
Ct [Kč] celková cena materiálu 
CVBDi [Kč] celková cena za VBD 
Dc [mm] řezný průměr 
D [mm] průměr obrobku 
Dmin [mm] minimální průměr 
Dmax [mm] maximální průměr 
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E [GPa] modul pružnosti 
Ei [kWh] spotřeba elektrické energie stroje 
Ed [h] efektivní časový fond dělníka 
Edov [h] roční dovolená dělníka 
Enem [h] roční průměrná délka nemoci dělníka 
ER [h] roční fond strojního pracoviště jedné směny 
ES [h] roční fond strojního pracoviště 
FP [m2] pomocná podlahová plocha  
Fpr [m2] celková provozní plocha 
FR [m2] celková plocha ručních pracovišť 
FS [m2] celková plocha strojních pracovišť 
FV [m2] celková výrobní plocha 
L [mm] celková délka 
Ln [mm] dráha nástroje 
LS [mm] délka stroje 
N [ks] počet vyrobených kusů za rok 
Nm [kg] norma spotřeby materiálu přířezu 
Pd [kW] instalovaný příkon na dělníka 
Pi [kW] příkon stroje 
Pski [ks] počet strojů na pracovišti 
Pth [ks] teoretický počet strojů 
Remin [MPa] minimální mez kluzu 
Rm [MPa] mez pevnosti 
SS [-] strojní směnnost 
Ti [min] trvanlivost nástroje 
Vs [mm3] objem součásti 
Zm [kg] celková ztráta materiálu na 1 součást 

 
γo [°] úhel čela v ortogonální rovině 
κr [°] úhel břitu nástroje 
λs [°] úhel sklonu ostří 
ρ [kg.m-3] hustota oceli 
σ [°] vrcholový úhel špičky 
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PŘÍLOHA 1 

Výkres součásti PŘÍRUBA, č. v. 3-STG-3/01. 
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PŘÍLOHA 2 

Parametry pásové pily ARG 250 S.A.F. a příslušenství. [37] 

 

Možnosti příslušenství 

 

Dopravník 

 

 

Zleva: Doraz materiálu, laserové zaměřování, ukazatel napnutí pilového pásu, mlhové 
mazání, skluzavka materiálu 
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PŘÍLOHA 3 

Parametry svislého soustruhu VSC S+C 380 a jeho příslušenství. Převzato a 
upraveno. [24] 
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PŘÍLOHA 4 

Parametry průmyslové pračky HTW II – 800. [38] 

 

Příklady uložení dílců do otočného koše 
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PŘÍLOHA 5 

Rozdělení obráběných materiálů. Převzato a upraveno. [44] 
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PŘÍLOHA 6 (1/2) 

Systém značení vnějších a vnitřních soustružnických nástrojů. [44] 
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PŘÍLOHA 6 (2/2) 

Systém značení vnějších a vnitřních soustružnických nástrojů. [44] 
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PŘÍLOHA 7 (1/2) 

Systém značení VBD. [44] 
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PŘÍLOHA 7 (2/2) 

Systém značení VBD. [44] 
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PŘÍLOHA 8 

Technologický postup výroby součásti „Příruba“. 

Technologický postup výroby 

Součást: Příruba Č. výkresu: 3-STG-3/01 

Materiál: Polotovar: Hrubá hmotnost: Čistá hmotnost: 

S235JR Ø200-28 ČSN EN 10060 6,9 2,44 

Číslo 
operace: 

Název, označení 
stroje, třídící číslo: 

Dílna: Popis práce v operaci: 
Nástroje a 
měřidla: 

00/00 Poloautomatická 
pásová pila ARG 250 
S.A.F.  
05967 

Dělírna Upnout tyč za Ø200 
Řezat materiál Ø115 na délku 
26 ± 0,1 

 
T1 

01/01 Kontrola 
09863 

OTK Kontrolovat délku 26 četnost 5% M1 

02/02 Svislý CNC soustruh 
VSC S+C 380 
04221 

Obrobna Upnout na upínací desku za 
Ø200 v délce 4 
Zarovnat čelo 
Hrubovat Ø185 na Ø186 v délce 
19 
Soustružit načisto Ø185 v délce 
19 
Hrubovat Ø127 v délce 2,5 
Soustružit načisto Ø127 v délce 
3 
Vrtat průchozí díru Ø80 

 
 
T2 
T2 
 
T3 
 
T2 
T3 
 
T6 

03/03 Svislý CNC soustruh 
VSC S+C 380 
04221 

Obrobna Upnout na upínací desku za 
Ø185 v délce 8 
Zarovnat čelo na délku 24 
Hrubovat Ø110 v délce 5,5 
Soustružit načisto Ø110 v délce 
6 
Srazit hrany 2x45° na Ø185 
Srazit hrany 2x45° na Ø110 
Hrubovat Ø90H8 na Ø89 v délce 
15 
Soustružit načisto Ø90H8 v 
délce 15 
Soustružit načisto Ø80 na 
Ø82H8 v délce 9 
Vrtat 8 průchozích děr Ø18 po 
45° na roztečné kružnici Ø150 
Frézovat 4 drážky po 90° do 
hloubky 4 v délce 35 

 
 
T2 
T2 
T3 
 
T2 
T2 
T4 
 
T5 
 
T5 
 
T7 
 
T8 

04/04 Pračka HTW II – 800 
26345 

Obrobna Vyčistit a odmastit  
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05/05 Kontrola 
09863 

OTK Vizuální kontrola četnost 100% 
Kontrolovat díru Ø82H8 a 
Ø90H8 četnost 20% 
Kontrolovat díry Ø18H9 četnost 
10% 
Kontrolovat ostatní rozměry a 
průměry četnost 5% 

 
M1 
 
M2 
 
M1 

06/06 Expedice 
09910 

Sklad Konzervovat, balit a expedovat   
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PŘÍLOHA 9 

Výrobní návodka pro operaci č. 02/02. 

Výrobní návodka 

Součást: Příruba Číslo výkresu: 3-STG-3/01 Materiál: S235JR 

Stroj: Svislý CNC soustruh VSC S+C 380 Polotovar: Ø200-26 ČSN EN 10060 Č. op.: 02/02 

                  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       č. op. – číslo operace 

       vc – řezná rychlost [mꞏmin-1] 

       n – otáčky [min-1] 

       i – počet třísek [-]  

       f – posuv na otáčku [mm]  

       ap – šířka záběru ostří [mm] 

       L – dráha nástroje [mm]  

            tAS – strojní čas[min] 

Č. op. Popis práce 
vc n f i ap L tAS 

[m.min-1] [min-1] [mm] [-] [mm] [mm] [min] 

2/2 Zarovnat čelo 352 560÷2200 0,4 1 1 102 0,228 

2/2 
Hrubovat Ø185 na 
Ø186 v délce 19 

311 490 0,5 2 3,5 20 0,163 

2/2 
Soustružit načisto 
Ø185 v délce 19 

402 690 0,3 1 0,5 20 0,097 

2/2 
Hrubovat Ø127 v 
délce 2,5 

311 530÷780 0,5 1 2,5 30 0,095 

2/2 
Soustružit načisto 
Ø127 v délce 3 

402 690÷1000 0,3 1 0,5 30 0,123 

2/2 
Vrtat průchozí díru 
Ø80 

274 1100 0,06 1 - 27 0,409 

Celkový čas operace 2/2: 1,115 
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PŘÍLOHA 10 (1/2) 

Výrobní návodka pro operaci 03/03. 

Výrobní návodka 

Součást: Příruba Číslo výkresu: 3-STG-3/01 Materiál: S235JR 

Stroj: Svislý CNC soustruh VSC S+C 380 Polotovar: Ø200-26 ČSN EN 10060 Č. op.: 03/03 

         

           

         

           

         

           

           

           

           

           

           

           

   
 

   č. op. – číslo operace 

       vc – řezná rychlost [mꞏmin-1] 

       n – otáčky [min-1] 

       i – počet třísek [-]  

       f – posuv na otáčku [mm]  

       ap – šířka záběru ostří [mm] 

       L – dráha nástroje [mm]  

            tAS – strojní čas[min] 

Č. op. Popis práce 
vc n f i ap L tAS 

[m.min-1] [min-1] [mm] [-] [mm] [mm] [min] 

3/3 
Zarovnat čelo na 
délku 24 

352 560÷1400 0,4 1 1 102 0,194 

3/3 
Hrubovat Ø110 v 
délce 5,5 

311 490÷900 0,5 2 2,75 38,5 0,294 

3/3 
Soustružit načisto 
Ø110 v délce 6 

402 690÷1160 0,3 1 0,5 38,5 0,152 

3/3 
Srazit hrany 2x45° 
na Ø185 

311 530 0,5 1 2 3 0,011 

3/3 
Srazit hrany 2x45° 
na Ø110 

311 900 0,5 1 2 3 0,007 

3/3 
Hrubovat Ø90H8 
na Ø89 v délce 15 

386 1380 0,3 3 1,5 16 0,116 

3/3 
Soustružit načisto 
Ø90H8 v délce 15 

481 1700 0,15 1 0,5 16 0,222 

3/3 
Soustružit načisto 
Ø82H8 v délce 9 

473 1830 0,15 1 1 11 0,155 

Celkový čas operace 3/3: 2,070 
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PŘÍLOHA 10 (2/2) 

Výrobní návodka pro operaci 03/03 

Výrobní návodka 

Součást: Příruba Číslo výkresu: 3-STG-3/01 Materiál: S235JR 

Stroj: Svislý CNC soustruh VSC S+C 380 Polotovar: Ø200-26 ČSN EN 10060 Č. op.: 03/03 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       č. op. – číslo operace 

       vc – řezná rychlost [mꞏmin-1] 

       n – otáčky [min-1] 

       i – počet třísek [-]  

       f – posuv na otáčku [mm]  

       ap – šířka záběru ostří [mm] 

       L – dráha nástroje [mm]  

            tAS – strojní čas[min] 

Č. op. Popis práce 
vc n f i ap L tAS 

[m.min-1] [min-1] [mm] [-] [mm] [mm] [min] 

3/3 
Vrtat 8 průchozích 
děr Ø18 po 45° na 
rozt. kružnici Ø150 

141 2500 0,36 8 - 17 0,151 

3/3 
Frézovat 4 drážky 
po 90° do hlouky 4  
v délce 35 

157 2500 0,15 8 2 36 0,768 

Celkový čas operace 3/3: 2,070 
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PŘÍLOHA 11 

Vystavená faktura na 1 m materiálu včetně ceny řezání. 
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PŘÍLOHA 12 (1/2) 

Výrobní NC program zvolené součásti. 

%PRIRUBA_prvni_strana ; Název programu 
N010 ; Program na výrobu součásti sestavil I. Ondráček. 
N020 ; Součást typu příruba první strana. 
N030 G90 G54 ; Absolutní programování s posunutím nulového bodu. 
N040 G92 S2200 ; Omezení otáček stroje, max. n = 2200 min-1. 
N050 G00 X0 Z-200 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje. 
N060 T2 D2 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 2. 
N070 G96 S352 ; Zapnutí konstantní řezné rychlosti vc = 352 mꞏmin-1. 
N080 G00 X101 Z0 M03 M08 ; Příjezd rychloposuvem k obrobku, zapnutí otáček ve 

směru hodinových ručiček a zapnutí procesní 
kapaliny. 

N090 G01 X-0,5 Z0 F0,4 ; Zarovnání čelní plochy pracovním posuvem f=0,4 
mm. 

N100 G00 X-0,5 Z-1 ; Odjetí rychloposuvem od obrobku 1 mm před čelo. 
N110 G00 X100 Z0 ; Najetí rychloposuvem na pozici. 
N120 G97 S490 ; Vypnutí konstantní řezné rychlosti a nastavení 

otáček n=490 min-1. 
N130 G64 X93 Z19 H3,5 F0,5 ; Podélný hrubovací cyklus. 
N140 G00 X0 Z-200 M05 M09 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje, zastavení 

otáček vřetena a vypnutí procesní kapaliny. 
N150 T3 D3 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 3. 
N160 G00 X93 Z-1 S690 M03 M08 ; Příjezd rychloposuvem k obrobku, nastavení otáček 

vřetena n = 690 min-1, zapnutí otáček ve směru 
hodinových ručiček a zapnutí procesní kapaliny. 

N170 G64 X92,5 Z19 H2,5 F0,3 ; Cyklus podélného soustružení. 
N180 G00 X0 Z-200 M05 M09 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje, zastavení 

otáček vřetena a vypnutí procesní kapaliny. 
N190 T2 D2 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 2. 
N200 G96 S311 ; Zapnutí konstantní řezné rychlosti vc = 311 mꞏmin-1. 
N210 G00 X93 Z0 M03 M08 ; Najetí rychloposuvem na pozici, zapnutí otáček ve 

směru hodinových ručiček a zapnutí procesní 
kapaliny. 

N220 G68 X63,5 Z2,5 H2,5 F0,5 ; Čelní hrubovací cyklus. 
N230 G00 X0 Z-200 M05 M09 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje, zastavení 

otáček vřetena a vypnutí procesní kapaliny. 
N240 T3 D3 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 3. 
N250 G00 X93 Z2,5 S402 M03 M08 ; Najetí rychloposuvem na pozici, zapnutí otáček ve 

směru hodinových ručiček a zapnutí procesní 
kapaliny. 

N260 G68 X63,5 Z3 H0,5 F0,3 ; Cyklus čelního soustružení. 
N270 G00 X0 Z-200 M05 M09 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje, zastavení 

otáček vřetena a vypnutí procesní kapaliny. 
N280 T6 D6 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 6. 
N290 G97 S1100 ; Vypnutí konstantní řezné rychlosti a nastavení 

otáček n = 1100 min-1. 
N300 G00 X0 Z-1 S402 M03 M08 ; Najetí rychloposuvem na pozici, zapnutí otáček ve 

směru hodinových ručiček a zapnutí procesní 
kapaliny. 

N310 G81 Z26 F0,06 ; Vrtací cyklus průchozí díry v ose. 
N320 G00 X0 Z-200 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje. 
N330 MSG (“Otočení obrobku“) ; Hlášení pro operátora. 
N330 M30 ; Ukončení programu a vypnutí všech procesů. 



PŘÍLOHY 

 91 ÚST FSI VUT v Brně 

PŘÍLOHA 12 (2/2) 

Výrobní NC program zvolené součásti. 

%PRIRUBA_druhá_strana ; Název programu 
N010 ; Program na výrobu součásti sestavil I. Ondráček. 
N020 ; Součást typu příruba druhá strana. 
N030 G90 G54 ; Absolutní programování s posunutím nulového bodu. 
N040 G92 S2200 ; Omezení otáček stroje, max. n = 2200 min-1. 
N050 G00 X0 Z-200 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje. 
N060 T2 D2 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 2. 
N070 G96 S352 ; Zapnutí konstantní řezné rychlosti vc = 352 mꞏmin-1. 
N080 G00 X101 Z0 M03 M08 ; Příjezd rychloposuvem k obrobku, zapnutí otáček ve 

směru hodinových ručiček a zap. procesní kapaliny. 
N090 G01 X38 Z0 F0,4 ; Zarovnání čelní plochy pracovním posuvem 

f = 0,4 mm. 
N100 G01 X38 Z-1 ; Odjetí pracovním posuvem od obrobku 1 mm před 

čelo. 
N110 G00 X101 Z0 S311 ; Najetí rychloposuvem na pozici a nastavení řezné 

rychlosti vc = 311 mꞏmin-1. 
N120 G68 X55 Z5,5 H2,75 F0,5 ; Čelní hrubovací cyklus. 
N130 G00 X0 Z-200 M05 M09 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje, zastavení 

otáček vřetena a vypnutí procesní kapaliny. 
N150 T3 D3 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 3. 
N160 G00 X101 Z5,5 S402 M03 M08 ; Příjezd rychloposuvem k obrobku, nastavení řezné 

rychlosti vc = 402 mꞏmin-1, zapnutí otáček ve směru 
hodinových ručiček a zapnutí procesní kapaliny. 

N170 G68 X55 Z6 H0,5 F0,3 ; Cyklus čelního soustružení. 
N180 G00 X0 Z-200 M05 M09 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje, zastavení 

otáček vřetena a vypnutí procesní kapaliny. 
N190 T2 D2 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 2. 
N200 G00 X93,5 Z9 M03 M08 ; Příjezd rychloposuvem k obrobku, zapnutí otáček ve 

směru hodinových ručiček a zapnutí procesní 
kapaliny. 

N210 G01 X89,5 Z5 F0,5 S311 ; Sražení hrany 2x45° na Ø185. 
N220 G00 X56 Z3  ; Najetí rychloposuvem na pozici. 
N230 G01 X52 Z-1 F0,5 S311 ; Sražení hrany 2x45° na Ø110. 
N240 G00 X0 Z-200 M05 M09 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje, zastavení 

otáček vřetena a vypnutí procesní kapaliny. 
N250 T4 D4 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 4. 
N260 G97 S1380 ; Vypnutí konstantní řezné rychlosti a nastavení 

otáček n = 1100 min-1. 
N270 G00 X40 Z-1 M03 M08 ; Najetí rychloposuvem na pozici, zapnutí otáček ve 

směru hodinových ručiček a zapnutí procesní 
kapaliny. 

N280 G64 X44.5 Z15 H1,5 F0,3 ; Podélný hrubovací cyklus. 
N290 G00 X0 Z-200 M05 M09 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje, zastavení 

otáček vřetena a vypnutí procesní kapaliny. 
N300 T5 D5 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 5. 
N310 G00 X44.5 Z-1 S1700 M03 M08 ; Najetí rychloposuvem na pozici, nastavení otáček 

vřetena n = 1700 min-1, zapnutí otáček ve směru 
hodinových ručiček a zapnutí procesní kapaliny. 

N320 G64 X45 Z15 H0,5 F0,15 ; Cyklus podélného soustružení. 
N330 G00 X41 Z14  ; Najetí rychloposuvem na pozici. 
N340 G01 X41 Z25 F0,15 S1830 ; Podélné soustružení s pracovním posuvem 

f = 0,15 mm a n = 1830 min-1. 
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N350 G01 X40 Z25 ; Odjetí pracovním posuvem od obrobku. 
N360 G00 X0 Z-200 M05 M09 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje, zastavení 

otáček vřetena a vypnutí procesní kapaliny. 
N370 T7 D7 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 7. 
N380 SPOS=0 ; Vřeteno nastaveno na pozici 0°. 
N390 SETMS(2)  ; Řídícím vřetenem je vřeteno rotačních nástrojů. 
N400 G92 S2500 ; Omezení otáček vřetena na n = 2500 min-1. 
N410 G17 ; Volba pracovní roviny X/Y. 
N420 S2500 M03 M08 ; Nastavení otáček vřetena n = 2500 min-1,zapnutí 

otáčení ve směru hodinových ručiček a zapnutí 
procesní kapaliny. 

N430 G00 RP=75 AP=22,5 Z-1 ; Najetí rychloposuvem nad pozici díry, zadání 
v polárních souřadnicích. 

N440 G81 Z22 F0,36 ; Vrtání díry s pracovním posuvem f = 0,36 mm. 
N450 G91 G00 RP=75 AP=45)Z-1 ; Inkrementální programování, najetí rychloposuvem 

na pozici další díry. 
N460 G81 Z22 F0,36 ; Vrtání díry s pracovním posuvem f = 0,36 mm. 
N470 G00 RP=75 AP=IC(45) Z-1 ; Najetí rychloposuvem na pozici další díry. 
N480 G81 Z22 F0,36 ; Vrtání díry s pracovním posuvem f = 0,36 mm. 
N490 G00 RP=75 AP=IC(45) Z-1 ; Najetí rychloposuvem na pozici další díry. 
N500 G81 Z22 F0,36 ; Vrtání díry s pracovním posuvem f = 0,36 mm. 
N510 G00 RP=75 AP=IC(45) Z-1 ; Najetí rychloposuvem na pozici další díry. 
N520 G81 Z22 F0,36 ; Vrtání díry s pracovním posuvem f = 0,36 mm. 
N530 G00 RP=75 AP=IC(45) Z-1 ; Najetí rychloposuvem na pozici další díry. 
N540 G81 Z22 F0,36 ; Vrtání díry s pracovním posuvem f = 0,36 mm. 
N550 G00 RP=75 AP=IC(45) Z-1 ; Najetí rychloposuvem na pozici další díry. 
N560 G81 Z22 F0,36 ; Vrtání díry s pracovním posuvem f = 0,36 mm. 
N570 G00 RP=75 AP=IC(45) Z-1 ; Najetí rychloposuvem na pozici další díry. 
N580 G81 Z22 F0,36 ; Vrtání díry s pracovním posuvem f = 0,36 mm. 
N590 G90 G00 X0 Z-200 M05 M09 ; Absolutní programování, odjetí rychloposuvem na 

výměnu nástroje, zastavení otáček vřetena a vypnutí 
procesní kapaliny. 

N600 T8 D8 M06 ; Výměna a korekce nástroje č. 8. 
N610 G00 X0 Y103,5 Z10 ; Najetí rychloposuvem na pozici. 
N620 S2500 M03 M08 ; Nastavení otáček vřetena n = 2500 min-1,zapnutí 

otáčení ve směru hodinových ručiček a zapnutí 
procesní kapaliny. 

N630 G01 X0 Y67,5 Z10 F0,15 ; Frézování drážky s pracovním posuvem f = 0,15 mm. 
N640 G01 X0 Y67,5 Z-1 ; Vyjetí ze záběru pracovním posuvem. 
N650 G00 X103,5 Y0 Z-1 

; Najetí rychloposuvem na pozici další drážky. 
N650 G00 X103,5 Y0 Z10 
N660 G01 X67,5 Y0 Z10 F0,15 ; Frézování drážky s pracovním posuvem f = 0,15 mm. 
N670 G01 X67,5 Y0 Z-1 ; Vyjetí ze záběru pracovním posuvem. 
N680 G00 X0 Y-103,5 Z-1 

; Najetí rychloposuvem na pozici další drážky. 
N680 G00 X0 Y-103,5 Z10 
N690 G01 X0 Y-67,5 Z10 F0,15 ; Frézování drážky s pracovním posuvem f = 0,15 mm. 
N700 G01 X0 Y-67,5 Z-1 ; Vyjetí ze záběru pracovním posuvem. 
N710 G00 X-103,5 Y0 Z-1 

; Najetí rychloposuvem na pozici další drážky. 
N710 G00 X-103,5 Y0 Z10 
N720 G01 X-67,5 Y0 Z10 F0,15 ; Frézování drážky s pracovním posuvem f = 0,15 mm. 
N730 G01 X-67,5 Y0 Z5 ; Vyjetí ze záběru pracovním posuvem. 
N740 G00 X0 Y0 Z-200 ; Odjetí rychloposuvem na výměnu nástroje. 
N750 MSG (“Konec programu“) ; Hlášení pro operátora. 
N760 M30 ; Ukončení programu a vypnutí všech procesů. 
 




