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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Čepicová, L. Zproduktivnění soustružení v sériové výrobě: Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 

2014, 74 s., Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Josef Brychta. 

 

Diplomová práce se zabývá možnostmi, jak zproduktivnit soustružení malých dílů 

v sériové výrobě. V úvodní části je teoreticky popsána samotná technologie 

soustružení. Dále jsou uvedeny možnosti, které vedou k vyšší produktivitě práce v této 

oblasti. 

 

Cílem experimentální části diplomové práce porovnání strojních časů výroby dílu 

Zapfen a Polkern na jednovřetenovém soustružnickém automatu a na soustružnickém 

automatu šestivřetenovém. Dále se práce zabývá tvorbou třísky během obrábění obou 

dílů. 

 

 

ANOTATION OF MASTER THESIS 

 

Čepicová, L. Rationalization of Turning in Series Production: Master Thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Deparment of Cutting and Assembly,  2014, 74 p., Thesis head: prof. Dr. Ing. Josef 

Brychta. 

 

This thesis concerns the possibilities, how to improve production of turned small parts 

in series production. The start describes the theory of only turning. Further, will be 

mentioned other possibilities which will lead to an increased productivity in this field. 

 

The aim of the practical part is to compare the machining times for the produciton of 

Zapfen and Polkern parts on a single – spindle and six – spindle turning  automat. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Symbol         popis        jednotka 

 

s          jednotka sekundy     - 

m.min
-1

         jednotka metr za minutu    - 

mm          jednotka milimetr     - 

min          jednotka minuta      - 

mm
2
         jednotka milimetr čtverečný   - 

N          jednotka Newton     - 

kW          jednotka kilowat     - 

kg          jednotka kilogram     - 

tas          strojní čas       - 

mm.ot
-1         

jednotka milimetr za otáčku   - 

i          počet záběrů      - 

L          soustružená délka     [mm] 

f          posuv za otáčku      [mm.ot
-1

] 

n          otáčky vřetene      [min
-1

] 

Re          mez kluzu       [MPa] 

Rm          mez pevnosti v tahu     [MPa] 

A          tažnost        [%] 

Z          kontrakce       [%] 

HSC         High Speed Cutting      - 

š          šířka        [mm] 

l          délka        [mm] 

CNC         Computer Numeric Kontrol   - 
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Zkratka        popis        jednotka 

 

VBD         vyměnitelná břitová destička   - 

HRC         značení tvrdosti dle Rockwell  - 

Ozn.         označení       - 

BD          břitová destička      - 

MNV         místní národní výbor    - 

W          chemická značka wolframu   - 

Ti          chemická značka titanu    - 

Ta          chemická značka tantalu    - 

Mo          chemická značka molybdenu  - 

Ni          chemická značka niklu    - 

Cr          chemická značka chromu   - 

Si          chemická značka křemíku   - 

C          chemická značka uhlíku    - 

Mn          značka manganu     - 

P          značka fosforu      - 
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1. ÚVOD 

Trendem dnešní doby je, a v oblasti strojírenské výroby to platí především, zvyšování 

produktivity výrobního procesu při současném snižování nákladů. To platí nejen v oblasti 

technologické přípravy, ale také přímo během výroby. Strojní časy se neustále zkracují 

hlavně díky moderním technologiím, strojům, nástrojům a v neposlední řadě nově 

vyvinutým materiálům nástrojů i obrobků. 

Jasným příkladem zvyšování produktivity nejen v oblasti soustružení je HSC 

technologie. HSC technologie představuje vysokorychlostní obrábění, respektive obrábění 

vysokými posuvovými rychlostmi (minimálně 15 m.min
-1

). Obráběcí stroje, které obrábí 

vysokými posuvy - HSC stroje, jsou nejčastěji pětiosé a dokážou svým výkonem nahradit 

až pět NC center klasického typu. 

Faktem je, že samotné soustružení je díky dnešní automatizaci výroby čím dál více 

obtížné zdokonalovat a nacházet nové produktivnější metody. Prostor pro zdokonalování 

výroby nám dává správná volba obráběcího stroje, nástroje, upínacího zařízení obrobku i 

nástroje, přípravku, materiálu nástroje, materiálu obrobku apod. 

Tato diplomová práce je zaměřena především na výběr správného obráběcího stroje 

pro danou součást a technologii, pomocí kterého můžeme výrazně snížit strojní časy, a tím 

zproduktivnit výrobu tohoto dílu. Dnes můžeme považovat za produktivní soustružnické 

stroje právě ty, které mají 2 a více vřeten. Takovéto obráběcí stroje nám umožňují provádět 

více soustružnických operací najednou, což vede k výraznému poklesu strojních časů. 

Pokud jsem se záměrem zproduktivnit výrobu, vybrali správný soustružnický stroj, tak 

musíme uvažovat i to, jaký díl budeme na stroji budeme obrábět a které řezné nástroje pro 

výrobu zvolíme. Dalším důležitým faktorem pro zproduktivnění výroby jsou parametry 

materiálu polotovaru a jeho schopnost být obroben, tedy jeho obrobitelnost. Správné 

zvolení nástroje je důležité proto, aby nástroj vydržel co nejdéle obrábět s požadovanou 

kvalitou a integritou povrchu obrobku, a tím omezil vedlejší časy potřebné pro jeho 

výměnu. 
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DANÉHO 

PROBLÉMU 

V diplomové práci se budu zabývat faktory, které vedou ke zproduktivnění soustružení 

v sériové výrobě. Práce je zpracována ve firmě Klein & Blažek, s. r. o. 

Cílem práce je porovnání strojních časů výroby dílů Zapfen a Polkern na 

jednovřetenovém a šestivřetenovém obráběcím automatu.  

Před zproduktivněním se díl Zapfen vyráběl na jednovřetenovém soustružnickém 

automatu ABC firmy Index a díl Polkern na jednovřetenovém soustružnickém automatu 

C65 firmy Index. 

O zproduktivnit výroby těchto dílů se technologové firmy Klein & Blažek, s. r. o. 

snažili za pomocí šestivřetenového soustružnického automatu MS40 C, taktéž firmy Index. 

 

2.1 Seznámení se s firmou Klein & Blažek s. r. o. 

2.1.1 Historie firmy 

Historie sahá až do roku 1958, kdy byl na základě rozhodnutí Krajského národního 

výboru v Olomouci proveden za účelem zprůmyslnění pohraničí převod výroby dětských 

hraček, domovních zvonků a lisování bakelitu z Olomouce do Štítů. 

Provoz byl zahájen dne 2. 5.1958 v počtu čtrnácti pracovníků na náměstí ve Štítech. 

V roce 1960 byl z důvodu převzetí kooperačních prací zvýšen stav pracovníku na 

osmdesát.                     [1] 

 

Obr. 2.1 Pohled na výstavbu firmy Klein & Blažek s. r. o. [2]
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Rok 1968 přinesl ve spolupráci s MNV Štíty jednání, které se týkalo odkoupení 

bývalého atletického a fotbalového stadionu. Na tomto místě se poté začalo s výstavbou 

nových výrobních hal pro již kapacitně nevyhovující provozovnu na náměstí. Stavba 

nového závodu byla ukončena v roce 1970.              [1] 

Současně s dokončením výstavby se do nových prostor přesunula část výroby pro 

automobilové závody ŠKODA Mladá Boleslav. Jednalo se o součásti ovládacích zařízení 

vozů. Stav zaměstnanců se prudce zvýšil na 220.  

 Do roku 1990 byl objekt jedním ze závodů okresního podniku JESAN Jeseník. 

Poté se ze závodu stal státní podnik.               [1] 

 

2.1.2 Současnost firmy 

Společnost sídlí v obci Štíty bez dalších provozních jednotek. Již více než 30 let se 

soustřeďuje na dodávky různých dílců pro automobilový průmysl. Nejvýznamnějšími 

tuzemskými odběrateli jsou ŠKODA Auto a. s., Visteon – Autopal s. r. o., ThyssenKrupp 

Bilstein GmbH, Wolksvagen, Benteler, Keihin Thermal Technology, Kendrion Binder 

Magnety a další. Díky spolupráci se zvučnými jmény nutí společnost dodržovat požadavky 

zákazníků, ať už jde o množství, termíny či jakost dodávek. Základ kvality výroby je 

postaven na zavedeném a stále zdokonalovaném integrovaném systému managementu, 

který je organizován dle normy ISO TS 16949. [1] 

 

 

Obr. 2.2 Současná podoba firmy [2] 
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V současné době firma zaměstnává okolo 690 zaměstnanců. Z tohoto celkového počtu 

zaměstnanců se až 80% zabývá přímo výrobou.  

Firma je rozdělena na dva závody. Závod č. 1 se zabývá lisováním, svařováním a 

montážemi. Závod č. 2 je vybaven stroji a ostatním vybavením pro obrábění a tepelné 

zpracování součástí. 

 [2] 

 

2.1.3 Výrobní program firmy 

Společnost nabízí lisované, svařované, obráběné díly (včetně tepelného zpracování) a 

sestavy (montáže). 

Největší podíl celkové výroby – 54% patří lisovaným a svařovaným automobilovým 

dílům. Výroba lisovaných dílů je zajištěna v moderní lisovně na špičkových lisovacích 

automatech KAISER. 

 

 

Obr. 2.3 Lisované díly [2] 

 

Další část výroby se soustředí na frézované a soustružené díly. Společnost Klein & 

Blažek s. r. o. vyrábí obráběné díly zejména pro firmy Škoda Auto, Visteon-Autopal 

spol. s. r. o., TRW, ThyssenKrupp Bilstein a Kendrion. Obrábí se opěrné desky, 

závaží, distanční podložky a jiné vysoce přesné a náročné díly. 

Výroba všech obráběných dílů je realizována na moderních CNC frézovacích 

centrech Chiron, Deckel Maho a CNC soustruzích značky Index, Tornos aj.    [2] 
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Obr. 2.4 Obráběné díly [2] 

 

Do poslední části výroby spadá také montáž podsestav. Jedná se konkrétně o montáž 

různých typů držáků žárovek zadního osvětlení automobilů pro firmu Visteon – Autopal. 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5 Přehled prodejnosti výrobků ve firmě 
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3. PROBLEMATIKA SOUSTRUŽENÍ V SÉRIOVÉ 

VÝROBĚ 

3.1 Technologie soustružení 

Soustružení se dá definovat pomocí soustavy stroj – nástroj – obrobek. Soustava 

S-N-O obsahuje prvky, na kterých je produktivita soustružení nejvíc závislá a musí se klást 

velký důraz na jejich správnou volbu. V diplomové práci se těmito produkci zvyšujícími 

prvky budu zabývat na dalších stranách. 

 

Obr. 3.1 Soustava stroj-nástroj-obrobek 

 

Soustružení řadíme mezi nejčastější (30-40% celkové pracnosti) a po vrtání nejstarší 

způsoby opracování materiálu. Do téhle skupiny patří hlavně proto, že se ve strojírenství 

vyskytuje nejvíce součástí rotačního tvaru. Lze však soustružit i plochy rovinné. 

Je to tedy obrábění rovinných a rotačních (válcových, kuželových, kulových) vnitřních 

a vnějších ploch, nejčastěji jednobřitým nástrojem.  

Technologie soustružení umožňuje obrábět polotovary o hmotnosti od několika 

miligramů až po několik tun. 

[3] 



Diplomová práce 

16 

 

 

3.2 Podstata metody 

Soustružení je vlastně řezání, při kterém je pomocí břitu řezného nástroje odstraňován 

přebytečný materiál tzv. přídavek na obrábění. 

Hlavní - rotační pohyb při soustružení vykonává obrobek. Nástroj koná vedlejší 

podélný posuv rovnoběžný s osou otáčení obrobku a příčný posuv kolmý k ose obrobku. 

Dalším pohybem při obrábění je přísuv, tímto pohybem se nastavuje příslušná hloubka 

řezu.  

 

 

Obr. 3.2 Kinematika soustružení [4] 

 

3.3 Řezné podmínky 

Pokud chceme obrábět produktivně a dosáhnout požadované jakosti obrobeného 

povrchu, tak je důležité dbát na správnou volbu řezných podmínek. Volba řezných 

podmínek je závislá na druhu obráběného materiálu, materiálu břitu nástroje, chlazení 

apod. Při volbě řezných podmínek se musí brát zřetel také na požadované vlastnosti 

obrobku. Zejména na jeho velikost, tvar, jakost jeho povrchu apod. 

Optimální řezné podmínky pro zvolenou technologii soustružení dané součásti lze určit 

několika způsoby, a to buď výpočtem ze vzorce nebo určením z normativů (nejsnadnější a 

nejrychlejší způsob). 

[4] 
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Řezná rychlost - v 

- obvodová rychlost měřená na obráběné ploše 

- řezná rychlost je závislá na: - druhu řezného materiálu 

        - mechanických vlastností obráběného materiálu 

       - velikosti průřezu třísky apod. 

 

- vzorec pro výpočet řezné rychlosti: ]min[
1000

1m
nD

v  (3.1) 

 

kde: D.… průměr obrobku[mm] 

  n…. otáčky vřetene [min
-1

]  

  1000…. převod na metry 

  π…. Ludolfovo číslo, konstanta 

 

- řezná rychlost je hlavním faktorem, který rozhoduje o životnosti nástroje 

- při zvýšení řezné rychlosti o 10 % se nám životnost nástroje zkrátí až o 50%   

[4, 5, 6] 

 

Posuv - f 

- posuv je dráha nástroje, kterou vykoná za jednu otáčku obrobku 

- závisí na požadované jakosti plochy, na posuvu závisí opotřebení nástroje - nesmíme  jej 

volit příliš vysoký. 

[4, 6] 

 

Tab. 3.1 Přehled jednotlivých velikostí posuvů [4] 

hrubování 0,4 – 5 mm 

soustružení na čisto 0,06 – 0,3 mm 

soustružení jemné 0,005 – 0,05 mm 
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Hloubka řezu t 

- jedná se o tloušťku odřezané vrstvy materiálu z obrobku 

- závisí na mechanických vlastnostech obráběného materiálu, tuhosti a způsobu obrábění  

- při zvýšení hloubky řezu dochází k nízkému zkrácení životnosti nástroje 

[4, 6] 

 

Tab. 3.2 Přehled jednotlivých hloubek řezu [4] 

hrubování 3 – 30 mm 

soustružení na čisto 0,5 – 2 mm 

soustružení jemné 0,03 – 0,3 mm 

 

 

Průřez třísky S 

- je dán velikostí řezné síly 

- průřez třísky je vlastně plocha řezu S 

 

 

Obr. 3.4 Tvar průřezu třísky při obrábění [4] 

 

Řezná síla F 

- výpočet řezné síly 

 ][NpSFz  (3.2) 

 kde: S.… průřez třísky [mm
2
] 

  p…. řezný odpor [N.mm
-2

] - volíme jej (4-5).Rm  

  Rm…. pevnost v tahu obráběného materiálu 

[4]
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3.4 Soustava S-N-O a vliv jednotlivých prvků na zproduktivnění 

výroby 

3.4.1 Stroj 

Při technologii soustružení nám stroj představuje soustruh.  

Soustruhy dělíme dle:  konstrukčního hlediska:   - čelní 

            - hrotové 

            - revolverové 

            - karuselové 

 

      stupně automatizace  - poloautomatické 

            - automatické 

            - číslicově řízené (CNC) 

[7] 

Pro sériovou výrobu jsou typické automatické soustruhy. Tyto soustruhy pracují 

automaticky. Automaticky probíhá nejen samotné soustružení, ale také podávaní a upínání 

obrobku. Nevýhoda automatických strojů spočívá v pracném a náročném seřízení těchto 

strojů.                      [4] 

Při výběru soustružnického stroje má vliv na zvyšování produktivity: snížení nákladů 

během obrábění, snížení počtu operátorů strojů a hlavně snížení výrobního času. 

V soustavě STROJ – NÁSTROJ – OBROBEK je stroj definován také vstupními 

parametry, kterými jsou hlavní parametry stroje. Jedná se o rozměry pracovního prostoru, 

příkon elektrické energie, rozsah otáček stroje, přesnost a tuhost stroje. 

Obráběcí stroj umožňuje upnutí polotovaru, upnutí nástroje, nastavení řezných 

podmínek (řezná rychlost, posuv, hloubka řezu) a v konečné fázi realizuje samotné 

pracovní pohyby.                   [8] 

Úkolem každého soustružnického stroje je během technologie soustružení přeměna 

elektrické energie na mechanickou práci. 

Mezi hlavní požadavky kladené na obráběcí stroje patří: velký výrobní výkon, 

spolehlivost, přesnost práce, velká životnost, hospodárnost, nízká hlučnost, bezpečnost, 

vybavení, vzhled, cena atd.                 [7] 
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3.4.2 Nástroj 

Při soustružení nám nástroj představuje soustružnický nůž, který koná vedlejší řezný 

pohyb. Pravidlem je, že nástroj, tedy nůž, musí mít řeznou část vždy z tvrdšího materiálu, 

než je materiál obráběný. 

Řezná část soustružnického nože představuje kalenou nástrojovou, rychlořeznou ocel 

nebo mechanicky upnutou břitovou destičku ze slinutého karbidu či jiného tvrdého 

materiálu. 

Hlavními parametry nástroje jsou hlavně jeho řezivost, materiál a geometrie jeho břitu. 

 

Soustružnické nože dělíme dle: 

a) posuvu –  pravé (nástroj pracuje od koníku k vřetenu), levé (nástroj pracuje od  

   vřetena ke koníku), oboustranné  

b) místa záběru – vnitřní, vnější 

c) způsobu obrábění – zapichovací, upichovací, uběrací, tvarový, závitový 

d) charakteru obrábění – hrubovací, dokončovací 

e) tvaru soustružnického nástroje – stranové, přímé, ohnuté, osazené, kotoučové a  

         prizmatické 

[8, 9] 

 

Obr. 3.5 Tvarové soustružnické nože [8] 



Diplomová práce 

21 

 

 

3.4.2.1 Nástrojové materiály 

Materiály soustružnických nástrojů jsou dalším z důležitých faktorů, které zvyšuji 

produktivitu soustružení. Pokud zvolíme nástroj z materiálu nevhodného pro daný 

obráběný materiál, způsobí to rychlé opotřebení nástroje. To znamená, že narostou vedlejší 

časy potřebné pro častou výměnu takto opotřebeného nástroje.   

Materiály nástrojů volíme vždy tak, aby bylo zaručeno, že jejich tvrdost bude vyšší než 

tvrdost materiálu obrobku. 

 

Požadavky na materiály nástrojů: - pevnost v tahu a ohybu 

        - houževnatost 

        - tvrdost 

        - pevnost za tepla 

        - odolnost proti rázům 

        - vysoká řezivost 

        - odolnost proti otěrům atd. 

[5] 

 

Rychlořezné oceli 

Rychlořezné oceli jsou nástrojové oceli s vysokým obsahem wolframu (5-20%). 

Dalšími legujícími prvky jsou kobalt (5-10%), chróm (4%) a vanad (1-4%). 

 Mezi výhody těchto ocelí patří jejich tvrdost, pevnost a houževnatost. Nejznámějším 

druhem těchto ocelí jsou oceli RADECO.           [10] 

Dnes se nástroje vyrobené z rychlořezné oceli téměř nepoužívají. Nahradily je nástroje 

ze slinutých karbidů. 

 

Slinuté karbidy 

Jsou tvořeny částicemi tvrdých karbidů, jako je W, Ti a Ta, které jsou spojeny pojivem 

(kobaltem). Tyto materiály jsou vyrobeny metodou práškové metalurgie. 

Slinuté karbidy jsou mnohem tvrdší než rychlořezné oceli.  Jsou vhodné k obrábění od 

měkkých materiálů (mosaz, slitiny hliníku), až po nejtvrdší materiály (bílá litina apod.). 

[10] 
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Slinuté karbidy se vyrábějí ve tvaru destiček, které mají normalizovaný rozměr i tvar. 

Tyto destičky se mechanicky upínají nebo připájejí na řeznou část nástroje.   [11] 

Destičky ze slinutých karbidů mohou být bez povlaku nebo s povlakem. Mohou mít 

také různou konstrukci: bez otvoru, s otvorem, čtvercové, kosodélníkové, trojúhelníkové 

apod. 

Destičky se k tělesu nože (tzv. nástrojovému držáku) upínají pomocí upínací páky 

(upínky) nebo upínacího šroubu s kuželovou hlavou. Pokud obrábíme přerušovaným řezem 

je možno přidat podložku, která tlumí rázy a vibrace.         [8] 

 

 

Obr. 3.6 Soustružnické nože s připájenými BD v pracovní poloze [8] 

 

  

Obr. 3.7 Způsoby upínání VBD k nástrojovému držáku [8] 
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Řezná keramika 

Výchozí surovinou pro výrobu řezné keramiky je oxid hlinitý (Al2O3). Tyto materiály 

se vyrábí metodou slinování lisovaných prášků do tvarů řezných destiček.  

Řezná keramika má velmi malou pevnost v ohybu a vysokou odolnost proti otěru. 

Používá se až do teplot 1200°C. 

Jestliže k oxidu hlinitému přidáme až 40% čistých kovů (Mo, Ni, Cr) dostaneme 

materiál s větší houževnatostí a tvrdostí. Takto upravené materiály nazýváme cermety.  

                     [11] 

 

Technický diamant a Kubický nitrid bóru 

Technický diamant je nejtvrdším minerálem. Dělíme jej na přírodní a syntetický 

(uměle vyrobený). Výhodou syntetických diamantů jsou výrazně lepší mechanické 

vlastnosti a nižší cena oproti diamantům přírodním.         [11] 

Vlastnosti Kubického nitridu bóru jsou velmi podobné diamantu.  

 

3.4.2.2 Upínání nástroje 

Při upínání nástroje je důležité, aby bylo upnutí spolehlivé, pevné, s minimálním 

vyložením a hlavně tuhé. Na univerzálních soustruzích upínáme nástroje do otočné 

čtyřpolohové nožové hlavy. U revolverových soustruhů nám k upnutí nástroje slouží 

šestiboká nástrojová hlava nebo kotoučová nástrojová hlava s vloženými noži pro vnější 

soustružení.                     [8] 

 

Obr. 3.8 Kotoučová nástrojová hlava s vloženými noži 
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3.4.3 Obrobek – polotovar  

I samotný polotovar, ze kterého vytváříme obrobek, má velký vliv na zproduktivnění 

výroby. Hlavními parametry polotovaru jsou: materiál, způsob zpracování materiálu, 

rozměr polotovaru – přídavek na obrábění apod. 

Jednou z nejvíce důležitých vlastností materiálu obrobku je jeho obrobitelnost. 

 

3.4.3.1 Obrobitelnost materiálu 

Obrobitelnost je jednou z nejdůležitějších vlastností obráběných materiálů. Jedná se o 

schopnost daného materiálu být zpracován některou z vybraných metod obrábění a závisí 

na spoustě faktorů, jako je například:  

 - způsob výroby obráběného materiálu 

 - tepelné zpracování obráběného materiálu  

 - chemické složení a fyzikální a mechanické vlastnosti materiálu 

 - metoda obrábění, geometrie nástroje atd. 

[12] 

 Konstrukční materiály jsou rozděleny do několika skupin a tříd. Skupiny jsou 

označeny vždy písmenem a každá skupina má určený jeden materiál, který představuje 

etalon obrobitelnosti. K tomuto etalonu se vztahuje relativní obrobitelnost všech materiálů 

v dané skupině. 

 Před písmeno značící skupinu obrobitelnosti se umisťuje číslo, které značí třídu 

obrobitelnosti materiálu.  

Tab. 3.3 Skupiny obrobitelnosti [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a litiny 

b oceli 

c těžké neželezné kovy (Cu a její slitiny) 

d lehké neželezné kovy (Al a jeho slitiny) 

e plastické hmoty 

f přírodní nerostné hmoty 

g vrstvené hmoty 

v tvrzené litiny pro výrobu válců 
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Obrobitelnost má jasný vliv také na způsob utváření a tvar třísky. Tříska vzniká 

důsledkem plastické deformace, která je ovlivněna vlastnostmi obráběného materiálu a 

podmínkami, za kterých obrábění probíhá. K tvorbě třísky dochází v oblasti primární 

plastické deformace, kde již materiál není plastický. 

Tříska může být tvářená (při obrábění vznikají elementy, které se navzájem 

neoddělují) nebo tříska netvářená (lamely se od sebe oddělují – obrobený materiál 

odletuje). Tříska netvářená se tvoří u tvrdých a křehkých materiálů jako je sklo, kalená ocel 

apod. Tvářená tříska je tvořena při obrábění běžně používaných strojírenských materiálů. 

[12] 

 

Produktivní obrábění vyžaduje utváření nejlépe krátkých třísek s ideálně čtvercovým 

průřezem. Krátká tříska totiž zamezuje poškozování obrobku, nástroje a také poranění 

operátora stroje. Ideální tříska by měla být tedy krátká, ale ne zase příliš krátká, jelikož 

příliš krátké třísky způsobují mikrotrhliny na řezné hraně, což způsobuje snížení životnosti 

nástroje. 

[6] 

 

 

Tab. 3.4 Faktory ovlivňující utváření třísky [13] 

Nástroj Řezné podmínky Materiál Způsob chlazení 

úhel čela posuv tvrdost soustružení za sucha 

úhel řezné hrany hloubka řezu pevnost v tahu emulze 

geometrie řezné 

hrany 
řezná rychlost složení materiálu 

olej 

utvářeč třísky tloušťka třísky houževnatost 
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Pro zlepšení dělení třísek se lisováním utváření na čelech nástrojů (vyměnitelných 

břitových destiček ze slinutých karbidů) utvařeče třísek.  

 

 

Obr. 3.9 Tvary utvářečů třísek [12] 

 

 

3.4.3.2 Upnutí obrobku 

Pro správnou funkci nástroje je důležité jeho dokonalé upnutí. Dokonalé upnutí musí 

být dostatečně tuhé, jednoduché a spolehlivé. Způsob upnutí závisí hlavně na tvaru a 

hmotnosti obrobku. 

 

Způsoby upnutí:   

 - univerzální sklíčidlo –  pro ruční upínání 

- samosvorná sklíčidla – používá se pro poloautomatické a automatické soustruhy.  

- mezi hroty – pro obrobky malých délek a velkých průměrů. Používají se při vyšších  

       požadavcích na přesnost  

- lunetami -  pro obrobky malých průměrů a velkých délek. Lunety obrobek    

    “podpírají“. 

- kleštiny – pro menší kruhové průměry 

- upínací lícní deska – k upínání obrobků s velkým průměrem nebo asymetrickým  

        tvarem 

- upínací trn – užívají se tehdy, pokud má být díra vůči ploše obrobku přesně centrická 

[5,8] 
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4. NÁVRH NOVÉ TECHNOLOGIE VÝROBY PRO 

VYBRANOU SOUČÁST 

4.1 Dílec vybraný pro experimenty 

4.1.1 Díl Zapfen 

První díl, jehož výroba se bude zproduktivňovat je nazván Zapfen. Díl je vyroben 

z kruhové tyče o průměru 33 mm a oceli 42CrMo4. Jedná se o nejpoužívanější konstrukční 

nízkolegovanou chrom - molybdenovou ocel k zušlechťování.  

Ocel se vyznačuje vysokou prokalitelností a tvrdostí přibližně 58 HRC. Obrábí ve 

stavu žíhaném na měkko a při nižších pevnostech je možno ji obrábět i ve stavu 

zušlechtěném. 

Doporučené tvářecí teploty za tepla pro tuto ocel jsou 1 100 – 850 °C. Obrobitelnost 

této oceli je nejlepší, pokud je ocel ve stavu žíhaném na měkko. Přidáním síry o obsahu 

0,02- 0,04 % do oceli se obrobitelnost zlepšuje. 

 

Ocel 42CrMo8 je tvořena těmito prvky: 

 

Tab. 4.1 Přehled obsahu chemického složení v oceli 42CrMo4 [2] 

Chemické prvky a jejich obsah v procentech 

C Si Mn P S Cr Mo 

0,38 – 0,45 0,4 0,60 – 0,90 0,02 0,035 0,9 – 1,2 0,15 – 0,30 

 

Tab. 4.2 Mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4 [13] 

Průměr tyče 

[mm] 

Re 

[Mpa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

Z 

[%] 

KV 

[J] 

33 750 800 - 850 11 45 35 

 

Tab. 4.3 Tepelné zpracování oceli 42CrMo4 [13] 

Normalizační 

žíhání [°C] 

Žíhání na 

měkko [°C] 

Isotermické 

žíhání [°C] 

Teplota 

kalení [°C] 

Kalící 

prostředí 

Teplota 

popouštění 

[°C] 

850 – 880 680 – 720 800 – 900 820 – 860 olej, voda 540 - 680 
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Polotovarem dílu Zapfen je kruhová tyč o průměru 33 mm. 

 

Obr. 4.1 Tyčový materiál 42CrMo4 pro výrobu dílu Zapfen 

 

Použití dílu: Jedná se o díl, který je jednou z části sestavy tlumičů osobních 

automobilů. Rozměry dílu: Ø 32,5 x 45,7 mm. 

 

 

Obr. 4.2 Díl Zapfen 
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4.1.2 Díl Polkern 

Další díl nám známý pod názvem Polkern je vyroben z oceli 11SMnPb30+C. Jedná se 

o nelegovanou ušlechtilou ocel taženou za studena, která není určena pro tepelné 

zpracování. Třída této oceli se vyznačuje jen dobrou obrobitelností. Zlepšit obrobitelnost 

této oceli je možno přidáním Teluru nebo Bismetu. 

Ocel 11SMnPb30 se vyznačuje tímto chemickým složením. 

 

Tab. 4.4 Přehled obsahu chemického složení v oceli 11SMnPb30+C 

Chemické prvky a jejich obsah v procentech 

C Si Mn P S Pb 

0,14 0,05 0,90 – 1,30 0,11 0,27 – 0,33 0,20 – 0,35 

 

Tab. 4.5 Mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4 [13] 

Průměr tyče 

[mm] 

Re 

[MPa] 

Rm 

[Mpa] 

A 

[%] 
Tvrdost HB 

19 375 460 – 710 8 112 - 169 

 

Zde se jedná o jednoduchý a malý díl, který je jednou z části sestavy tlumičů osobních 

automobilů. Rozměry dílu: Ø 18,5 x 15,4 mm 

 

 

Obr. 4.3 Díl Polkern 
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Polotovarem dílu je kruhová tyč o průměru 19 mm. 

 

 

Obr. 4.4 Tyčový materiál 11SMnPb30+C  pro výrobu dílu Polkern 

 

 

4.2 Původní technologie soustružení  

4.2.1 Díl Zapfen 

Původně byl díl Zapfen vyráběn na jednovřetenovém soustružnickém automatu C65 

firmy Index. Jako obráběcí kapalina byla použita emulze. 

 

Jednovřetenový soustružnický automat Index C65 

Tento jednovřetenový soustružnický automat je určený pro výrobu náročných dílů. 

Soustružnický automat má jedno vřeteno a jedno protivřeteno. Dá se tedy říct, že stroj 

obrábí dvěma vřeteny. Automat má tři revolvery pro upnutí většího počtu nástrojů, a tím 

zkrácení vedlejších časů při soustružení. 
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Takovýto soustružnický automat je optimální pro obrábění tyčí (má vlastní podavač 

tyčí), přičemž zaručuje vysokou produktivitu. 

[2] 

 

 

 

Obr. 4.5 Pracovní prostor soustružnického automatu C65 firmy Index 
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Tab. 4.6 Základní parametry soustružnického automatu C65 firmy Index [2] 

Rozměry (délka x šířka x výška) [mm] 8 918 x 1 690 x 1 766 

Maximální rychlost vřetene [min
-1

] 5000 

Příkon vřetene [kW] 20 

Točivý moment [N.m
-1

] 105 

Průměr sklíčidla [mm] 140/160 

Hmotnost stroje [kg] 6500 

 

 

 

 

Obr. 4.6 Jednovřetenový soustružnický automat C65 firmy Index 
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4.2.1.1 Postup výroby dílu Zapfen – původní technologie 

 

Tab. 4.7 Postup výroby dílu Zapfen – původní technologie 

 

Označení 

operace 

 

Název operace Revolver Poznámka 

T1 D201 Doraz Revolver 2 - 

T1 D101 Hrubování Revolver 1 obrábí 

současně T2 D202 Hrubování Revolver 2 

T1 D707 Navrtávání Revolver 3 - 

T2 D702 Vrtání otvoru Ø8 Revolver 3 - 

T2 D102 Soustružení na čisto Revolver 1 - 

T3 D703 Zarovnání čela + sražení hrany 1x45° Revolver 3 - 

T3 D203 Navrtání Revolver 2 - 

T4 D704 Hrubování otvoru Revolver 3 - 

T4 D204 Vrtání otvoru Ø8 Revolver 2 - 

T5 D705 Soustružení otvoru na čisto Revolver 3 - 

T2 D102 Zarovnání čela + soustružení Ø 11,98 Revolver 1 obrábí 

současně T6 D706 Zapichování 1,4 + 0,2 Revolver 3 

T3 D103 Řezání závitu M12x1 Revolver 1 obrábí 

současně T7 D707 Zapichování R 0,5 Revolver 3 

T5 D105 Frézování R 2,5 Revolver 1 obrábí 

současně T8 D708 Řezání závitu M32x1 Revolver 3 

T2 D102 Začištění závitu M12x1 Revolver 1 obrábí 

současně T7 D707 Začištění zápichu R 0,5 Revolver 3 

T5 D105 Odjehlování R 2,5 Revolver 1 obrábí 

současně T3 D703 Začištění závitu M32x1 Revolver 3 

T8 D708 Začištění závitu M32x1 Revolver 3 - 

T8 D108 Upichování Revolver 1 - 
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4.2.1.2 Použité nástroje při výrobě dílu Zapfen – původní technologie 

Řezný materiál všech použitých nástrojů při původní technologii soustružení dílů 

Zapfen na soustružnickém jednovřetenovém automatu C65 firmy Index je slinutý karbid. 

 

Tab. 4.8 Seznam použitých nástrojů při výrobě dílu Zapfen – původní technologie 

Označení 

operace 
Nástroj Poznámka 

T1 D101 Hrubovací nůž 

Revolver 1 

T2 D102 Nůž na soustružení na čisto 

T3 D103 Závitový nůž 

T5 D105 Speciální stopková fréza 

T8 D108 Upichovací nůž 

T1 D201 Doraz 

Revolver 2 

T2 D202 Hrubovací nůž 

T3 D203 Navrtávák 

T4 D204 Vrták Ø8 

T1 D701 Navrtávák 

Revolver 3 

T2 D702 Vrták Ø8 

T3 D703 Nůž na zarovnání čela 

T4 D704 Hrubovací nůž 

T5 D705 Nůž do otvoru 

T6 D706 Zapichovací nůž 

T7 D707 Zapichovací nůž 

T8 D708 Závitový nůž 
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4.2.2 Díl Polkern 

Při původní technologii výroby dílu Polkern byl použit jednovřetenový soustružnický 

automat ABC firmy Index. Jako obráběcí kapalina byla použita emulze. 

 

Jednovřetenové soustružnický automat firmy Index ABC 

Tento soustružnický automat umožňuje rychlé, flexibilní a ekonomické obrábění dílů. 

Automat vlastní jedno vřeteno a dva revolvery (horní – revolver č. 1 a dolní – revolver č. 

2), díky nimž zvládne obrábět až třemi nástroji při extrémně nízkých cyklech. Při výrobě 

náročných dílů může centrum obrábět až ve čtyřech osách až pěti nástroji.  

 

 

Obr. 4.7 Pracovní prostor soustružnického automatu ABC firmy Index
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Tab. 4.9 Základní parametry soustružnického automatu ABC firmy Index [14] 

Rozměry (délka, šířka, výška) [mm] 2 500 x 1 250 x 1 750 

Maximální rychlost vřetene [min
-1

] 6000 

Příkon vřetene [kW] 20 

Točivý moment [N.m
-1

] 95 

Vrtání vřetena [mm] 60 - 65 

Hmotnost stroje [kg] 2500 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8 Jednovřetenový soustružnický automat ABC firmy Index 
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4.2.2.1 Postup výroby dílu Polkern – původní technologie 

 

Tab. 4.10 Postup výroby dílu Polkern – původní technologie 

Označení 

operace 
Název operace Revolver Poznámka 

T1 D1 Doraz tyče Revolver 2 - 

T2 D2 Předvrtání otvoru pro Ø 6,2 Revolver 1 

obrábí současně 

T2 D32 Hrubování Ø 7,5 Revolver 2 

T3 D3 Předhrubování otvoru Ø 12,5 Revolver 1 - 

T3 =1 Předvrtání pro Ø 7,5 
Zadní pozice 

(HIBO) 
- 

T3 = 4 
Soustružení na čisto 

Ø7,5+ rovné čelo v otvoru 

Zadní pozice 

(HIBO) 

obrábí současně 

T3 D33 

Hrubování Ø17,53  

Revolver 2 Soustružení na čisto Ø 17,53 

Soustružení na čisto Ø 18,5 

T4 D4 
Soustružení na čisto - čelo 

v otvoru Ø 6,2 
Revolver 1 - 

T4 D34 Soustružení Ø 17s7 na čisto Revolver 2 - 

T5 D35 Předpichování a upichování Revolver 2 - 

T6 D6 
Soustružení na čisto Ø 12,5 

a sražení hrany 0,3 x 30° 
Revolver 1 - 

T7 D7 
Čelní zapichování v otvoru 

a soustružení Ø  6,2 na čisto 
Revolver 1 - 
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4.2.2.2 Použité nástroje při výrobě dílu Polkern – původní technologie 

Řezný materiál všech použitých nástrojů pro výrobu dílu Polkern na jednovřetenovém 

soustružnickém automatu ABC firmy index je slinutý karbid. 

 

Tab. 4.11 Seznam použitých nástrojů při výrobě dílu Polkern – původní technologie 

Označení 

operace 
Druh nástroje 

Rozměr 

nástroje 
Poznámka 

T2 D2 Navrtávák 5,8 mm 

Revolver 1 

T2 D32 Hrubovací nůž - 

T3 D3 Vrtací nůž - 

T4 D4 Fréza Ø 4 mm 

T6 D6 Kopírovací nůž Ø 10 mm 

T7 D7 Zapichovací nůž l = 35 mm 

T2 D32 Kopínací nůž přímý <35° 

Revolver 2 

T3 D33 

Hrubovací nůž 

Kopírovací nůž 

Kopírovací nůž 

- 

T4 D34 Kopírovací levý nůž <35° 

T5 D35 Upichovací šikmý nůž š = 3mm 

T3 = 1 Vrták Ø 6,9 mm 

HIBO 

T3 = 4 Kopírovací nůž - 
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 4.3 Nová technologie soustružení 

 Ve snaze zproduktivnit stávající výrobu dílů Zapfen a Polkern, se technologové ve 

firmě Klein & Blažek s.r.o. rozhodli pořídit nové a výkonnější soustružnické automaty. 

Technologové firmy hledali takové automaty, které by hlavně zkrátily strojní časy potřebné 

pro obrobení obou kusů. Těmto požadavkům vyhovoval šestivřetenový soustružnický 

automat MS40C firmy Index a proto jej zakoupili a zahájili na něm novou technologii 

výroby dílů. 

 

Šestivřetenový soustružnický automat MS40C 

Jedná se o rychlejší, přesnější a energeticky účinnější stroj než ostatní konkurenční 

stroje. Toto soustružnické centrum je cenově dostupné a vhodné pro téměř neomezený 

provoz.  

Slouží k obrábění složitých součásti, pro které slouží suporty, které pojmou až 18 

nástrojů. Každé z šesti vřeten, chlazených kapalinou, je poháněno samostatně a může 

dosáhnout až sedmi tisíc otáček za minutu. Hlavní pohon vřetena má zvýšenou tuhost a je 

opatřen hydrostatickými vodícími kroužky, které mají za úkol eliminovat opotřebení a 

přenos vibrací do nástroje. Díky vysokému krouticímu momentu se výrazně snižují časy 

výroby, což vede k vyšší produktivitě výroby na tomto stroji. Další výhodou stroje je jeho 

snadná nastavitelnost díky volně přístupnému pracovnímu prostoru. Tento stroj slouží 

nejen k soustružení, ale také k: vrtání, řezání závitů a frézování. 

 

Tab. 4.12 Základní parametry soustružnického automatu MS40C [15] 

Rozměry [mm] 3 230 x 2 030 x 2 854 

Řízení Index C200-4D (Siemens 840D powerline) 

Hmotnost [kg] 7100 

Vrtání vřetene [mm]  40 

Výkon při 100/25% [kW] 13/24 

Točivý moment [N.m
-1

] při 100/25% 31/57 

Maximální rychlost otáček [min 
-1

] 7000 

Maximální počet nástrojů v držáku nástrojů 12 
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Obr. 4.9 Šestivřetenový soustružnický automat MS40C firmy Index 

 

 

Obr. 4.10 Pracovní prostor soustružnického automatu MS40C



Diplomová práce 

41 

 

 

4.3.1 Díl Zapfen 

Vzhledem ke snaze zproduktivnit výrobu tohoto dílu zakoupila firma Klein & Blažek, 

s. r. o. šestivřetenový soustružnický automat MS40C firmy Index. 

Soustružení dílu Zapfen na tomto soustružnickém automatu probíhá na šesti 

vřetenových místech a každé z šesti vřeten vykonává na dílu Zapfen jinou práci. 

 

4.3.1.1 Postup výroby dílu Zapfen – nová technologie 

 

Tab. 4.13 - Postup výroby dílu Zapfen – nová technologie 

Ozn. 

operace 

Název 

operace 

Rychlost 

otáček 

[min
-1

] 

Řezná 

rychlost 

[m.min
-1

] 

Posuv 

[mm.ot
-1

] 
Poznámka 

1.1 Hrubování 1800 150 0,45 vřeteno 1. 

supurt 1. - - 2400 150 0,45 

1.2 Navrtávání Ø 8 2300 60 0,12 vřeteno 1. 

suport 2.  Vrtání Ø 8 mm 2300 60 0,16 

2.1 
Soustružení na 

čisto (Ø 11,98) 
3900 150 0,09 

vřeteno 2. 

suport 1. 

2.2 Hrubování 2400 150 0,45 vřeteno 2. 

suport 2. - - 3700 150 0,35 

3.1 
Frézování  

R 2,5 mm 
4000 65 0,035 

vřeteno 3. 

suport 1. 

3.2 
Předpichování 

na konci dílu 
1400 150 0,12 

vřeteno 3. 

suport 2. 

4.1 
Tvarové 

zapichování 
1050 100 0,04 

vřeteno 4. 

suport 1. 

4.2 
Řezání závitu 

M32x1 
1050 110 1 

vřeteno 4. 

suport 2. 

5.1 
Řezání závitu 

M12x1 
2800 110 1 

vřeteno 5. 

suport 1. 
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5.2 - - - - 
vřeteno 5. 

suport 2. 

6.1 - - - - 
vřeteno 6. 

suport 1. 

6.2 

 

Upichování 

dílu 
2000 110 0,12 

vřeteno 6. 

suport 2. 

Hrubování 

dutiny- 
2300- 140 0,12 

vřeteno 5. 

suport 2. 

Hrubování 

dutiny 
3300- 140 0,1 

vřeteno 6. 

suport 1. 

Dutina na 

čisto 
1500 130 0,1 

vřeteno 6. 

suport 2. 

 

4.3.1.2 Použité nástroje při výrobě dílu Zapfen – nová technologie 

Řezné části všech použitých nástrojů jsou vyrobeny ze slinutého karbidu.  

 

Tab. 4.14 Seznam použitých nástrojů při výrobě dílu Zapfen – nová technologie 

Označení 

operace 
Druh nástroje Označení a rozměr nástroje  

1.1 Hrubovací nůž WNMX 080712-HTW IC8150 

1.2 Navrtávák Ø 8 mm / 140° 

- Vrták Ø 8 mm / 135° 

2.1 Nůž na soustružení na čisto DCMT 11T308 IC520N 

2.2 Hrubovací nůž WNMX 080712-HTW IC8150 

3.1 Tvarová fréza Ø 10 mm / Ø5 

3.2 Zapichovací nůž S312.0400.52 TI25 

4.1 Zapichovací nůž 315.0126.9503 AS45 

4.2 Závitový nůž M32x1 XM13005.0925 

5.1 Závitový nůž M12x1 16 ER 1.00 ISO IC908 
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4.3.2 Díl Polkern 

Ve firmě Klein & Blažek bylo rozhodnuto zproduktivnit také výrobu dílu Polkern, a to 

tak, že se použil tentýž stroj jako u dílu Zapfen. Použil se šestivřetenový soustružnický 

automat MS40C firmy Index. 

Díky jednoduchosti dílu během obrábění pracuje opět všech 6 vřeten, ale s tím 

rozdílem, že stroj vyrobí najednou dva kusy dílu Polkern. 

Díl se obrábí metodou „obvřeteno“ (zobrazeno na obr. 4.10). Jeden kus obrábí vřetena 

č. 1, 3, 5 a druhý kus obrábí vřetena č. 2, 4, 6.  

 

 

Obr. 4.11 Způsob obrábění dílu Polkern na soustružnickém automatu Ms40C 

 

5.2 - - 

6.1 - - 

6.2 

Upichovací nůž DGNC 3102C IC808 

Nůž pro hrubování otvoru 
XM13005.0926   (WCMT 

040204-AM AM5120) 

Nůž pro hrubování otvoru LPNT 050204EN AM5035 

Nůž pro soustružení otvoru 

na čisto 
LPNT 040104EL AM5035 



Diplomová práce 

44 

 

4.3.2.1 Postup výroby dílu Polkern – nová technologie 

Tab. 4.15 Postup výroby díly Polkern – nová technologie 

Ozn. 

operace 
Název operace 

Rychlost 

otáček 

[min
-1

] 

Řezná 

rychlost 

[m.min
-1

] 

Posuv 

[mm.ot
-1

] 
Pozn. 

1.1 
Soustružení 

 (Ø 17,53) 
3200 180 0,09 

vřeteno 1. 

supurt 1. 

1.2 
Vrtání  

(Ø 12,5/délka3,2) 
2400 95 0,15 

vřeteno 1. 

suport 2. 

2.1 
Soustružení (Ø 

17,53) 
3200 180 0,09 

vřeteno 2. 

suport 1. 

2.2 
Vrtání  

(Ø 12,5/délka 3,2) 
2400 95 0,13 

vřeteno 2. 

suport 2. 
 

Hrubé vrtání  

(Ø 6 / Ø12) 
2400 95 0,15 

3.1 
Soustružení 

drážky 
2400 150 0,08 

vřeteno 3. 

suport 1. 

3.2 
Vrtání 

(Ø 6,2/30°) 
4000 80 0,07 

vřeteno 3. 

suport 2. 

4.1 
Soustružení 

drážky 
2400 150 0,08 

vřeteno 4. 

suport 1. 

4.2 
Vrtání 

( Ø 6,2/30°) 
4000 80 0,07 

Vřeteno 4. 

suport 2. 

5.1 Upichování dílu 3900 100 0,12 
vřeteno 5. 

suport 1. 

5.2 - - - - 
vřeteno 5. 

suport 2. 

6.1 - - - - 
vřeteno 6. 

suport 1. 

6.2 Upichování dílu 3900 100 0,12 vřeteno 6. 

suport 2.  Vrtání Ø 7,5 3400 85 0,1 
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4.3.2.2 Použité nástroje při výrobě dílu Polkern – nová technologie 

Všechny řezné části použitých nástrojů pro výrobu dílu Polkern na šestivřetenovém 

soustružnickém automatu MS40C firmy index jsou vyrobeny ze slinutého karbidu. 

 

 

Tab. 4.16 Seznam použitých nástrojů při výrobě dílu Polkern – nová technologie 

Označení 

operace 
Druh nástroje 

Označení a rozměr 

nástroje 

1.1 Soustružnický nůž na otvory DCMT 11T302-F1 TP1030 

1.2 Vrták Ø 12,5 mm 

2.1 Soustružnický nůž na otvory DCMT 11T302-F1 TP1030 

2.2 Vrták Ø 12,5 mm 

3.1 Zapichovací nůž RS229.0540.32 TN32        

3.2 Vrták Ø 6,2 mm / 30° 

4.1 Zapichovací nůž RS229.0540.32 TN32        

4.2 Vrták Ø 6,2 mm / 30° 

5.1 
Upichovací nůž DGNC 3102C IC808 

Vrták Ø 7,5 mm 

5.2 - - 

6.1 - - 

6.2 
Upichovací nůž DGNC 3102C IC808 

Vrták Ø 7,5 mm 
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5. Diskuze experimentů  

Experimenty dílů Zapfen a Polkern jsem prováděla během plného provozu ranní 

směny ve firmě Klein & Blažek, s. r. o. 

Cílem experimentů bylo snížit strojní čas potřebný k výrobě dílů Zapfen i Polkern, 

tedy zproduktivnit jejich výrobu. Zproduktivnění výroby spočívalo v nahrazení stávajícího 

soustružnického automatu novým. 

Při pokusu o zproduktivnění výroby dílu Zapfen jsem měřila strojní čas potřebný k 

výrobě jednoho dílů. U dílu Polkern jsem měřila strojní čas potřebný k výrobě dvou kusů 

najednou. 

 

5.1 Experiment 

Během experimentální části jsem se snažila o přesné odměření strojních časů 

potřebných k obrobení zadaných dílů.  

Nejdříve jsem se zabývala původní technologií soustružení obou dílů. Měřila jsem 

strojní čas potřebný pro výrobu dílu Zapfen na jednovřetenovém soustružnickém automatu 

C65 firmy Index. Následně jsem měřila strojní čas potřebný pro výrobu dílu Polkern na 

jednovřetenovém soustružnickém automatu ABC firmy Index. Jako poslední jsem počítala 

strojní čas potřebný pro soustružení jedné vybrané délky na dílu Zapfen. 

V druhé části experimentu jsem měřila strojní časy potřebné nejprve pro obrobení dílu 

Zapfen a poté i dílu Polkern na šestivřetenovém soustružnickém automatu firmy Index, a to 

na soustružnickém automatu MS40C. I zde jsem počítala strojní čas potřebný pro 

soustružení vybrané délky na dílu Polkern. 

Třetí a poslední experimentální část se zabývá tvorbou třísky během obrábění dílů 

Zapfen a Polkern na soustružnickém automatu C65, ABC i MS40C. V této části jsem 

sledovala, jak se mění tvar a barva jednotlivých třísek. 
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5.2 Experiment původní technologie  

5.2.1 Strojní čas potřebný pro výrobu dílu Zapfen – původní technologie 

Nejprve jsem se zabývala strojním časem potřebným pro výrobu dílů Zapfen na 

jednovřetenovém soustružnickém automatu C65 firmy Index.  

Z obrázku 5.2 vyplývá, že celkový čas potřebný pro výrobu jednoho dílu Zapfen je dán 

časem nejpomalejšího revolveru. Na obrázku 5.2 je možné vidět, že nejvíce 

soustružnických operací vykonává revolver č. 1, a to celkem osm soustružnických operací. 

Na revolveru č. 1 se obrábí celých 100 sekund, přičemž revolver dvakrát stojí a čeká, až 

jiný revolver dokončí obrábění. 

Revolver č. 3 vykonává sice více operací – jedenáct, ale tyto operace jsou méně 

náročně a tedy časově kratší. Celkově pracuje revolver č. 2 po dobu 90 sekund. 

Nejméně práce má s obrobením dílu Zapfen revolver č. 2. Na tomto revolveru 

obrábění dílu začíná - probíhá doraz polotovaru a dále další 3 operace. Tento nejméně 

vytížený revolver pracuje po dobu 36 sekund. 

 

Obr. 5.1 - Práce jednotlivých nástrojů při výrobě dílu Zapfen – původní technologie 
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Obr. 5.2 Strojní časy při obrábění dílu Zapfen – původní technologie 

 

Z obrázku 5.2 plyne, že celkový potřebný čas pro výrobu jednoho kusu dílu Zapfen na soustružnickém automatu C65 firmy Index je 100 sekund
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 Dále jsem se věnovala výpočtu strojního času. Pro názornost a následné porovnání 

změn technických parametrů obrábění jsem si vybrala vždy jednu délku dílu, která se 

soustruží v jedné soustružené vrstvě. K této délce jsem dohledala potřebné parametry pro 

výpočet strojního času, jako jsou otáčky a posuv. 

 Délku soustružení L znázorněnou na obrázku 5.3 obrábí nástroj T2D102 – nůž na 

soustružení na čisto. Soustružení probíhá při otáčkách vřetena 4000 ot.min
-1 

a posuvu 0,1 

mm.ot
-1

.  

Jedná se o obrábění podélné a příčné , tudíž jsem strojní čas vypočítala podle vzorců: 

)3.5(min155,0015,014,0

)2.5(min015,0
1,04000

1
2

12

2)1.5(min14,0
1,04000

1)2,33106,12(

21

21

tastastas

fn

i
D

tas
fn

iL
tas

 

 

 Kde: L….soustružená délka [mm] 

   n….otáčky vřetene [min
-1

] 

   f….posuv na otáčku [mm.ot
-1

] 

 

 

Obr. 5.3 Délka soustružení L 

 

 

Obr. 5.4 Soustružnický nůž pro soustružení načisto
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5.2.2 Strojní čas potřebný pro výrobu dílu Polkern – původní technologie 

 

Strojní čas potřebný pro obrobení dílu Polkern při původní technologie obrábění jsem 

měřila na jednovřetenovém soustružnickém automatu ABC firmy Index. 

Vzhledem k menší náročnosti tohoto dílu, bylo možné díl Polkern obrábět na 

soustružnickém automatu za pomocí jen dvou revolverů. I tady závisel celkový čas výroby 

jednoho dílu Polkern na revolveru, který obráběl nejdéle. V tomto případě nejdéle obráběl 

revolver č. 2, a to 35 sekund. Revolver č. 1 zvládl veškerou práci v celkovém čase 32 

sekund. Oba revolvery, pokud nepočítám doraz, provedli stejný počet operací a přibližně 

stejně dlouho na sebe čekaly, viz obr. 5.6. 

 

 

 

Obr. 5.5 Práce jednotlivých nástrojů při výrobě dílu Polkern – původní technologie 
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Obr. 5.6 Strojní časy při obrábění dílu Polkern – původní technologie 

 

 

Z obrázku 5.6 plyne, že pro výrobu dílu Polkern na jednovřetenovém soustružnickém automatu ABC firmy Index je potřeba 35 sekund. 
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 I zde jsem se zabývala výpočtem strojního času. Délku soustružení L znázorněnou na 

obrázku 5.7 obrábí nástroj T3 D64 – nůž pro soustružení otvoru. Soustružení probíhá při 

otáčkách vřetena 3700 ot.min
-1 

a posuvu 0,05mm.ot
-1

. 

Zde se jedná o soustružení podélné. Strojní čas se vypočte ze vzorce: 

 

min02,0
05,03700

17,3

fn

iL
ts  (5.4) 

 

 Kde: L….soustružená délka [mm] 

   n….otáčky vřetene [min
-1

] 

   f….posuv na otáčku [mm.ot
-1

] 

 

 

Obr. 5.7 Délka soustružení L 

 

 

Obr. 5.8 Soustružnický nůž do otvoru 
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5.3 Experiment nově navržené technologie  

5.3.1 Strojní čas potřebný pro výrobu dílu Zapfen – nová technologie 

 Měření strojního času potřebného pro výrobu dílu Zapfen u nové technologie 

představuje měření strojního času potřebného pro výrobu dílu Zapfen na šestivřetenovém 

soustružnickém automatu MS40C firmy Index. 

 Během obrábění dílu na tomto šestivřetenovém soustružnickém automatu jsem zjistila, 

že výroba jednoho dílu Zapfen trvá 20,5 sekund. Celkový čas potřebný pro obrobení dílu 

je dán nejpomalejším vřetenem, což je v našem případě vřeteno č. 6. 

 

 

 

Graf 5.1 Přehled strojních časů na jednotlivých vřetenech a suportech 
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 I u nové technologie soustružení dílu Zapfen, jsem se věnovala výpočtu strojního času.  

Pro výpočet jsem použila tutéž soustruženou délku L, jako u technologie původní. 

Soustružení probíhá hrubovacím soustružnickým nožem při otáčkách vřetena 3050 ot.min
-1 

a posuvu 0,4 mm.ot
-1

.  

 Jedná se o soustružení podélné a příčné, tudíž jsem strojní čas vypočítala opět podle 

vzorců: 
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   f….posuv na otáčku [mm.ot
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] 

 

 

Obr. 5.9 Délka soustružení L 

 

 

Obr. 5.10 Soustružnický hrubovací nůž 
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Na následujících fotografiích lze vidět postup výroby dílu Zapfen na jednotlivých 

vřetenech šestivřetenového obráběcího automatu MS40C. 

 

 

Obr. 5.11 – Vřeteno č. 1 

 

 

Obr. 5.12 – Vřeteno č. 2 
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Obr. 5.13 –Vřeteno č. 3 

 

 

Obr. 5.14 – Vřeteno 4 
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Obr. 5.15 – Vřeteno č. 5 

 

 

 

Obr. 5.16 – Vřeteno č. 6 
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5.3.2 Strojní čas potřebný pro výrobu dílu Polkern – nová technologie 

 Měření strojního času potřebného pro výrobu dílu Polkern u nové technologie 

představuje měření strojního času potřebného pro výrobu dílu Polkern na šestivřetenovém 

soustružnickém automatu MS40C firmy Index. 

Toto měření (stejně jako měření stejného dílu na jednovřetenovém soustružnickém 

automatu ABC firmy Index) bylo oproti měření dílu Zapfen podstatně rychlejší a 

jednodušší vzhledem k méně náročnému tvaru dílu. 

Celkový čas potřebný pro výrobu dílu Polkern na tomto automatu byl 4,8 sekund. U 

výroby tohoto dílu vyrábí stroj v jednom cyklu 2 kusy současně, takže čas 4,8 sekund je 

čas potřebný pro výrobu dvou kusů dílu Polkern. 

 

 

Graf 5. 2 Přehled strojních časů na jednotlivých vřetenech a suportech 
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 Také zde jsem se zabývala výpočtem strojního času. Délka soustružení pro výpočet 

strojního času zůstává stejná, jako délka u původní technologie obrábění dílu Polkern. 

Soustružené této délky probíhalo při otáčkách vřetena 3400 ot.min
-1 

a posuvu 0,1 mm.ot
-1

. 

Jako nástroj byla zvolena speciální frézao průměru 7,5 mm. 

 I v tomto případě se jedná o soustružení podélné, tudíž jsem strojní čas vypočítala dle 

následujícího vzorce: 

 

mm
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-1
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Obr. 5.17 Délka soustružení L 

 

 

Obr. 5.18 Speciální fréza průměru 7,5 mm 
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Na následujících fotografiích lze vidět postup výroby dílu Polkern na jednotlivých 

vřetenech  šestivřetenového obráběcího automatu MS40C. 

 

Obr. 5.19 Vřeteno č. 1,2 a 3 

 

 

Obr. 5.20 Vřeteno č. 4,5 a 6
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5.4 Průběh tvorby třísky během obrábění dílu Zapfen a Polkern 

Tvar třísky a její utváření je další z faktorů, který má vliv na kvalitu povrchu a 

produktivitu soustružení.  

Tvar třísky, jak už jsem zmínila v teoretické části diplomové práce, závisí zejména na 

druhu obráběného materiálu, geometrii nástroje, provozní kapalině apod. Já se ve své práci 

rozhodla věnovat jen některým těmto aspektům.  

Mým úkolem v této praktické části diplomové práce bylo sledovat vliv obráběcí 

kapaliny na způsob utváření třísky, ale také vliv samotného materiálu polotovaru a vliv 

zvoleného nástroje na tvar třísky. 

 

5.4.1 Utváření třísky při obrábění dílu Zapfen 

Při obrábění dílu Zapfen na jednovřetenovém soustružnickém automatu C65 byla při 

původní technologii použita jako provozní kapalina emulze. Pro obrábění stejného dílu na 

novém šestivřetenovém soustružnickém automatu MS40C byl jako provozní kapalina 

předepsán firmou Index řezný olej. 

Rozdíl mezi těmito provozními kapalinami byl při pohledu do kontejnerů s třískami u 

obou soustružnických automatů jasně viditelný. Třísky vzniklé po obrábění dílu Zapfen na 

jednovřetenovém soustružnickém automatu C65 s použitím emulze, byly viditelně světlejší 

oproti třískám, které vznikly po obrábění dílu Zapfen na šestivřetenovém soustružnickém 

automatu MS40C, kdy se používal řezný olej.  

Emulze je vodou ředitelná a tudíž schopna lépe chladit tvrdé materiály jako je materiál 

dílu Zapfen 42CrMo4. To, že emulze lépe chladí teplo odváděné třískou, má za důsledek 

to, že se tříska méně zahřívá a tedy i světlou barvu těchto třísek. 

Při obrábění dílu Zapfen na šestivřetenovém soustružnickém centru MS40C vznikaly 

podstatně tmavší třísky. Při této technologii byl použit jako provozní kapalina již zmíněný 

řezný olej. Ten sice snižuje tření mezi řeznou hranou nástroje a obrobkem, a tím 

prodlužuje životnost řezné hrany nástroje oproti vodě ředitelné emulzi. Ale jeho 

nevýhodou je to, že podstatně méně chladí, jak vzniklé teplo v nástroji a obrobku, tak i 

teplo, které se kumuluje ve třísce. Tento jev má za příčinu tmavou barvu třísek. 
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Obr. 5.21 Třísky vzniklé po obrábění materiálu 42CrMo4 na C65 - emulze 

 

 

Obr. 5.22 Třísky vzniklé po obrábění materiálu 42CrMo4 na MS40C – olej 
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Z obrázků lze vidět také to, že třísky vzniklé po obrábění dílu Zapfen mají spíše 

dlouhý tvar třísky Vliv na dlouhý tvar třísek má vysoká pevnost (800 – 850 MPa) 

materiálu. 

Na vznik třísky nemá vliv jen použitá provozní kapalina a vlastnosti materiálu 

polotovaru. Vliv má také použitý obráběcí nástroj a jeho geometrie včetně geometrie jeho 

řezné části. Geometrie obráběcího nástroje má rozhodující vliv na tvar třísky.  

Na následujících obrázcích lze vidět vliv jednotlivých obráběcích nástrojů na tvar 

třísky přímo při obrábění dílu Zapfen na šestivřetenovém soustružnickém automatu 

MS40C.  

 Na obrázku 5.23 je možné vidět dlouhou a tmavou třísku, která se vytvořila při 

hrubování hrubovacím nožem na soustružnickém automatu MS40C. Tříska má tvar 

šroubovice. 

 

Obr. 5.23 Tříska vzniklá po hrubování + hrubovací soustružnický nůž  

 

Obrázek 5.24 zobrazuje vzniklou třísku po upichování upichovacím soustružnickým 

nožem na soustružnickém automatu MS40C. Tříska vzniklá po upichování má spirálový 

tvar.  

 

Obr. 5.24 Tříska vzniklá po upichování + upichovací soustružnický nůž 
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Poslední obrázek zobrazuje podobnou třísku jako na obrázku číslo 5.23. Tato tříska 

vznikla během soustružení otvoru na čisto. 

 

Obr. 5.25 Tříska vzniklá po soustružení otvoru na čisto + soustružnický nůž 

 

5.4.2 Utváření třísky při obrábění dílu Polkern 

Při obrábění dílu Polkern na jednovřetenovém soustružnickém automatu C65 byla 

během původní technologie obrábění použita jako provozní kapalina opět vodou ředitelná 

emulze. Pro obrábění stejného dílu na novém šestivřetenovém soustružnickém automatu 

MS40C byl jako provozní kapalina předepsán firmou Index, stejně jako u dílu Zapfen, 

řezný olej. 

Jelikož se materiál dílu Polkern nevyznačuje vysokou houževnatostí, neměla ani 

použitá provozní kapalina významný vliv na barvu vzniklých třísek. Třísky byly v obou 

případech světlé. Světlou barvu třísek nám podpořila také jedna z nejdůležitějších 

vlastností materiálu 11SMnPb30+C, a to jeho dobrá obrobitelnost. Dobrou obrobitelnost u 

tohoto materiálu zaručují chemické prvky síra a olovo. 

 

Z následujících obrázků je patrné, že vzniklé třísky jsou v obou případech na rozdíl od 

obrábění dílu Zapfen, kratší a více lámané. To má za následek již zmíněná lepší 

obrobitelnost a lámavost materiálu dílu Polkern. 
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Obr. 5.26 Třísky vzniklé po obrábění materiálu 11SMnPb20+C na ABC - emulze 

 

 

 

Obr. 5.27 Třísky vzniklé po obrábění materiálu 11SMnPb20+C na MS40C - olej 
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Na následujících obrázcích lze vidět vliv jednotlivých obráběcích nástrojů na tvar 

třísky přímo při obrábění dílu Polkern na šestivřetenovém soustružnickém automatu 

MS40C.  

 

 Na obrázku 5.28 je možné vidět krátkou třísku, která se vytvořila při vrtání vrtákem o 

průměru 12,5 na šestivřetenovém soustružnickém automatu MS40C. 

 

 

Obr. 5.28 Tříska vzniklá po vrtání+ vrták  

 

 

Další obrázek ukazuje elementární třísky vzniklé po soustružení otvoru dílu Polkern na 

šestivřetenovém soustružnickém automatu MS40C. 

 

 

Obr. 5.29 Tříska vzniklá soustružení otvoru + soustružnický nůž na otvory 
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6. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Již při výběru nového soustružnického centra pro oba díly, a to při výběru 

šestivřetenového soustružnického automatu MS40C technologové firmy očekávali výrazné 

snížení strojních časů oproti výrobě na automatech jednovřetenových. Jejich očekávání se 

při porovnání původní s technologií nově navrženou jasně potvrdilo. 

 

6.1 Porovnání výsledků strojních časů  

6.1.1 Strojní časy pro díl Zapfen 

Následující tabulka jasně dokazuje, že výroba dílu Zapfen na šestivřetenovém 

soustružnickém automatu MS40C je oproti jednovřetenovému soustružnickému automatu 

C65 podstatně rychlejší a strojní časy kratší. Rozdíl výroby na jednovřetenovém a 

šestivřetenovém soustružnickém automatu je 79,5 sekund.  

 

Tab. 6.1 Porovnání výsledků naměřených hodnot pro díl Zapfen 

Soustružnické 

centrum 

Strojní čas 

[s] 

Strojní čas pro vybranou délku 

L [min] 

C65 100 0,155 

MS40C 20,5 0,044 

Rozdíl 79,5 0,111 

 

 

Graf 6.1 Vliv počtu vřeten na strojní čas - díl Zapfen  
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6.1.2 Strojní časy pro díl Polkern 

Taktéž strojní čas potřebný pro výrobu dílu Polkern je na šestivřetenovém 

soustružnickém automatu Ms40C oproti jednovřetenovému soustružnickému automatu 

ABC výrazně kratší. Rozdíl času soustružení mezi jednovřetenovým a šestivřetenovým 

obráběcím automatu je 30,2 sec. 

 

Tab. 6.2 Porovnání výsledků naměřených hodnot pro díl Polkern 

Soustružnické 

centrum 
Strojní čas [s] 

Strojní čas pro vybranou délku 

L [min] 

ABC 35 0,02 

MS40C 4,8 0,01 

Rozdíl 30,2 0,01 

 

 

 

Graf 6.2 Vliv počtu vřeten na strojní čas – díl Polkern 
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6.2 Ekonomické zhodnocení 

 Vzhledem k tomu, že nový soustružnický automat MS40C firmy Index obrábí oba díly 

podstatně v kratším čase, bude počet těchto vyrobených dílů za směnu mnohem vyšší než u 

soustružnických automatu C65 a ABC firmy Index. 

Větší efektivitu šestivřetenového soustružnického automatu MS40C oproti 

jednovřetenovému soustružnickému automatu C65 a ABC lze zdůraznit také pomocí 

vyrobených kusů za směnu. 

 

6.2.1 Efektivita výroby dílu Zapfen 

Zproduktivnění výroby se díky zkrácení celkového času výroby dílu Zapfen projevilo 

samozřejmě i na počtu vyrobených kusů za směnu.  

Během původní technologie na jednovřetenovém soustružnickém automatu C65 stihl 

tento stroj za 7,5 hodinovou pracovní směnu vyrobit celkem 228 kusů dílů Zapfen. Toto 

číslo navýšil nově zakoupený šestivřetenový soustružnický automat MS40C, který vyrobil 

za stejně dlouhou pracovní směnu až 900 kusů dílů Zapfen. 

 

 

 

Obr. 6.1 – Díly Zapfen v paletě 



Diplomová práce 

70 

 

 

Následující tabulka nám poskytuje přehlednější porovnání zefektivnění výroby 

vzhledem k počtu vyrobených kusů. 

 

Tab. 6.3 Počet vyrobených kusů dílu Zapfen 

Soustružnické 

centrum 

Počet vyrobených kusů za 

směnu 

C65 228 

MS40C 900 

Rozdíl 672 

 

 

Šestivřetenový soustružnický automat MS40C firmy Index vyrobí o 672 dílů víc než 

původní soustružnický automat C65 firmy Index. 

 

 

 

Graf 6.3 Vliv počtu vřeten na počet vyrobených kusů pro díl Zapfen 
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6.2.2 Efektivita výroby dílu Polkern 

I v případě výroby dílu Polkern se nám výrazně zvýšil počet vyrobených kusů za 

směnu. 

Při původní technologii na jednovřetenovém soustružnickém automatu ABC vyrobil 

tento stroj za 7,5 hodinovou pracovní směnu celkem 612 kusů Polkern. 

Nový šestivřetenový soustružnický automat MS40C vyrobil za stejně dlouhou 

pracovní směnu celých 3958 kusů dílů Polkern. 

 

 

Obr. 6.2 Díly Polkern v paletě 

 

Následující tabulka nám rovněž poskytuje přehlednější porovnání zefektivnění výroby 

vzhledem k počtu vyrobených kusů. 

 

Tab. 6.4 Počet vyrobených kusů dílu Polkern 

Soustružnické 

centrum 

Počet vyrobených kusů za 

směnu 

ABC 612 

MS40C 3 958 

Rozdíl 3 346 
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Šestivřetenový soustružnický automat Ms40C firmy Index je schopno vyrobit až o 

3 346 dílů Polkern více než jednovřetenový soustružnický automat ABC firmy index. 

 

 

 

Graf 6.4- Vliv počtu vřeten na počet vyrobených kusů pro díl Polkern 
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ZÁVĚR 

V celé diplomové práci jsem se zabývala možnostmi zproduktivnění sériové výroby 

malých dílů. Po celou dobu se v diplomové práci zmiňuji o zproduktivnění výroby dvou 

konkrétních dílů – Zapfen a Polkern, které jsou vyráběny ve firmě Klein & Blažek s.r.o. 

Oba díly se původně vyráběli na jednovřetenových soustružnických automatech firmy 

Index. První díl - Zapfen byl vyráběn na jednovřetenovém soustružnickém automatu C65 a 

druhý díl - Polkern na jednovřetenovém soustružnickém automatu ABC. 

Zproduktivnění výroby se ve firmě dosáhlo zakoupením nového šestivřetenového 

soustružnického automatu MS40C, taktéž firmy Index. Tento šestivřetenový soustružnický 

automat vysoce zvýšil produktivitu výroby obou dílů. 

Po technické stránce jsem porovnávala délky trvání výroby dílů. Výroba dílu Zapfen 

na jednovřetenovém soustružnickém automatu C65 trvala 100 sekund. Šestivřetenový 

soustružnický automat MS40C přinesl výrazné zkrácení tohoto času, a to až na 20,5 

sekund, což je o 79,5 sekund méně. 

Výroba jednodušší dílu Polkern trvala na jednovřetenovém soustružnickém automatu 

ABC 35 sekund. Šestivřetenový soustružnický automat MS40C přinesl další výrazné 

zproduktivnění. Doba výroby na tomto automatu trvala 4,5 sekundy, což je o 30,2 sekund 

méně. 

 

 

Graf č. 6. Porovnání strojních časů dílů Zapfen a Polkern 
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Zkrácení délky trvání výroby dílů mělo výrazný vliv i na počet vyrobených kusů za 

směnu. Směna ve firmě Klein & Blažek s.r.o. trvá 7,5 hodin. Za tuto dobu bylo při původní 

technologii na jednovřetenovém soustružnickém automatu C65 vyrobeno 228 kusů dílů 

Zapfen. Produktivnější soustružnický automat MS40C dokázalo za tutéž dobu vyrobit 900 

kusů těchto dílů, tedy o 672 dílů více. 

Druhého dílu – Polkernu bylo na jednovřetenovém soustružnickém automatu ABC 

vyrobeno 612 kusů za směnu. Toto číslo navýšil šestivřetenový soustružnický automat 

MS40C, který vyrobil za stejnou dobu 3 958 kusů dílů. Což je o 3 346 kusů za směnu více. 

Z výše uvedených faktů vyplývá, že nově zakoupený šestivřetenový soustružnický 

automat MS40C výrobu obou dílů opravdu zproduktivnil, tak jak se na začátku 

předpokládalo.  

 

 

 

Graf 6.5 Porovnání počtu vyrobených kusů dílů Zapfen a Polkern 
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