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Poděkování 

Rád bych poděkoval své rodině a přítelkyni za projevenou podporu při práci na 

bakalářské práci. Firmě Siemens s. r. o. za nabídnuté téma a za začlenění do týmu technologie 

týkající se obrobny.  
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Anotace bakalářské práce 

ZBOŽÍNEK, M. Nahrazení broušení hřídelí soustružením na hotovo: Bakalářská práce. 

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

2014,50 str., Vedoucí práce: Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. 

 

Obsahem bakalářské práce je soustružení hřídelí na hotovo bez broušení. V úvodu Vás 

seznámím se stroji, na kterých se současná výroba provádí, materiálem, se kterým přichází 

pracovník do kontaktu, a současným technologickým postupem. Ve druhé části se zaměřím 

na nový stroj, který nahradí předchozí dva stroje. Dále vytipuji vyměnitelné břitové destičky, 

sestavím technologický postup a popíši samotnou výrobu vzorků. V poslední části provedu 

porovnání obou metod.  

Annotation of bachelor thesis 

ZBOŽÍNEK, M Replacement of grinding the shaft with Turning to Finish: Bachelor 

thesis. Ostrava: Technical university of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Machining and Assembly, 2014, 50 pages, Thesis head: Ing. Jiří Kratochvíl, 

Ph.D. 

 

Content of the bachelor's thesis is Replacement of grinding the shaft with turning to 

finish. In introduction, I would like to apprise you with machines. A current production is 

doing on this machines. In second part I would like to explain you a new machine, which will 

replace the last two machines. Next I will explain you a replaceable inserts, I will compile 

technological process and I will explain the production of pattern. In the last part I will 

compare both of the methods. 
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Seznam použitého označení: 

ap      Hloubka řezu    [mm] 

fn     Posuv     [mm/ot] 
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1 Úvod 

V každém z nás dřímá tak trochu vynalézavý duch. Snažíme se ulehčit a zjednodušit 

obyčejné práce. Velký tlak je tak veden na malé či velké firmy. Konkurenceschopnost, cenová 

dostupnost jsou podstatné. Není to jinak i u firmy Siemens, s. r. o. K inovaci výrobních 

procesů, minimalizování nákladů, zkrácení výrobního času a snížení energetických nákladů 

jsou motivováni zaměstnanci i pracovníci vývojového střediska. Jedním z těchto problémů se 

budu zabývat v bakalářské práci na téma soustružení na hotovo bez broušení. 

Cílem bakalářské práce, která bude řešena s pomocí firmy Siemens s. r. o., je docílit 

zrychlení výrobních časů u samotného soustružení a následného broušení. K tomu nám bude 

k dispozici nový stroj a vytipování nových břitových destiček od různých firem. V různých 

částech této práce bude představena nynější technologie, pracovní stroje a materiál na 

obrábění. Dále se zde zhotoví zápis o průběhu soustružení nové technologie, která se zde 

i popíše. Současná a budoucí technologie se na závěr porovná z hlediska výkonnosti 

a prosperity. 

1.1  Siemens s. r. o. 

Zakladatelem společnosti Siemens s. r. o., byl Ernst Werner von Siemens (1816 – 1892). 

Pocházel z pruského městečka Lenthe. Měl 15 sourozenců. Pro nedostatek prostředků 

předčasně ukončil gymnázium. V 19 letech nastoupil do armády, kde mohl studovat fyziku, 

chemii, matematiku a balistiku. První patent obdržel 1892 za princip galvanického 

pokovování. Roku 1847 založil v Berlíně firmu Siemens und Halske. [1,2] 

V současné době má společnost Siemens s. r. o. výrobní i výzkumná centra po celém 

světě. Mezi hlavní odvětví se řadí průmysl, energetika, zdravotnictví a veřejná infrastruktura. 

Siemens vytváří v celosvětovém měřítku více než 360 tisíc pracovních míst. V České 

republice je zaměstnáno 10,5 tisíce lidí. Spolupracuje s vysokými školami a podporuje 

talentované studenty. Siemens s. r. o. vykázal v minulém roce obrat 32,5 miliardy Kč, a z toho 

21,5 miliard Kč bylo generováno exportem. V České republice má Siemens s. r. o. své 

výrobní závody v Brně, Drásově, Frenštátu pod Radhoštěm, Letohradu, Trutnově 

a Mohelnici. [3,4] 

Roku 1904 společnost „Ludwig Doczekal & Co“ založila výrobní závod. V Mohelnici se 

roku 1924 spustila první výroba elektromotorů společnosti Siemens. Po druhé světové válce 
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dochází ke znárodnění a Siemens se vrací roku 1994. Od té doby se prestiž společnosti drží 

v popředí výroby elektromotorů ve světě. Výrobní závod v Mohelnici se zabývá výrobou 

asynchronních motorů osové výšky 63 mm - 200 mm. Denní výroba se pohybuje 

kolem 4,5 tisíc kusů. Motory se vyváží nejvíce do západní Evropy a Německa.  Elektromotory 

z Mohelnice můžeme najít v tunelech, na benzínových čerpacích stanicích, v jeřábech 

a větrných elektrárnách. V Mohelnici se nachází i vývojové centrum, kde je zaměstnáno více 

než 70 pracovníků. Firma Siemens s. r. o. nezapomíná ani na nemocné či starší občany, 

podporuje je formou akcí či sbírek. [4] 

 

Obrázek č. 1 - Výrobní závod Siemens v Mohelnici [5] 
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1.2  Dokončovací soustružení  

Kvalita obrobeného povrchu na čisto se hodnotí na základě hloubky mikroskopických 

drážek na povrchu. Čím jsou drážky menší, tím vzrůstá jakost povrchu. Hlavní vliv na kvalitu 

povrchu má řezný nástroj. Problém způsobuje jak rádius špičky tak i opotřebení nástroje. Aby 

se zabránilo rychlému opotřebení břitové destičky, používá se chladicí kapalina. Pro klasické 

vyměnitelné břitové destičky platí, čím menší rádius a posuv a největší možné otáčky/minuta, 

tím lepší kvalita obrobeného povrchu. U Wiper vyměnitelných břitových destiček je to 

naopak. Pak je obrobený povrch kvalitnější. Povrch dále zlepšíme přihlédnutím na držák 

břitové destičky. Pokud je držák starý a lůžko pro břitové destičky opotřebené, destička není 

dostatečně fixována do lůžka. Během procesu se tudíž tvoří mikrovibrace, které zhoršují 

kvalitu povrchu obrobku. [6].  

 

Obrázek č. 2 - Dokončovací soustružení [6] 
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2 Seznámení se součástí 

S pracovníky oddělení technologie ve firmě Siemens s. r. o. jsme vytipovali hřídel, která 

bude sloužit mé bakalářské práci. Jedná se o základní hřídel pro typ motoru 1LE1 osovou 

výšku 132 mm. Osovou výškou se rozumí rozměr mezi patkou motoru a osou hřídele. Výkres 

se nachází v příloze číslo 1. Materiál je ocel 11 600 dle označení ČSN. Tento materiál dále 

přiblížím v samostatné kapitole.  

 

obrázek č. 3 – Základní hřídel pro osovou výšku 132 

2.1 Současný technologický postup  

Celý současný technologický postup se skládá ze dvou strojů značky SPT 16 NC, kde se 

provádí soustružnické operace a jednoho stroje značky Junker EJ 30, který provádí broušení. 

Současnou výrobu provádí dva pracovníci. 

První operace na stroji SPT 16 NC pro nástroj T1, která se nachází v procesu soustružení, 

je hrubování. Pro operaci byla používána destička od výrobce Pramet Tools, s. r. o. a typ 

destičky je CNMG 120412 R0,8. Rychlost hlavního řezného pohybu vc je 163 m/min. 

Maximální úběr materiálu ap je 2,5 milimetru a minimální ap 1 milimetr. Posuv značky fn má 

hodnotu 0,33 mm. Pro finální soustružení se ponechá přídavek ve výši 0,2 milimetry                 

+ 0,1 milimetr. To však neplatí pro rozměr pod rotor, který je finální. [7]. 
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Obrázek č. 4 - Detail hrubovací operace na konci hřídele [7] 

 

Obrázek č. 5 - Hrubovací operace po celé hřídeli [7] 

 

Druhá operace pro nástroj T2 je hrubování a dokončování s přídavkem pro brus. Výrobce 

těchto břitových destiček je firma Pramet Tools, s. r. o. a firma Sandvik Coromant. Jedná se 

o typ destičky DNMG 150608 R0,8. Rychlost hlavního řezného pohybu vc je 155 m/min. 

Maximální úběr materiálu ap je 2,5 milimetru a minimální ap 1 milimetr. Velikost posuvu 

značky fn činí 0,33 mm. Musí zde být zachován také přídavek pro broušení 0,2 milimetru 

+ 0,1 milimetru. [7]. 
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Obrázek č. 6 - Detail druhé operace pro nástroj T2 [7] 

 

Třetí operace pro nástroj T3 je dokončovací soustružení s přídavkem pro broušení. Pro 

tuto operaci jsou používány destičky opět od dodavatelů Pramet Tools, s. r. o. a Sandvik 

Coromant. Typ destičky je DNMG 150608 R0,8. Rychlost hlavního řezného pohybu vc je 

163 m/min Maximální úběr materiálu ap je 2,5 milimetru a minimální ap 1 milimetr. Posuv 

značky fn je 0,33 mm. [7]. 

 

Obrázek č. 7 - Detail třetí operace pro nástroj T3 [7] 
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Poslední operaci na stroji SPT 16 NC provádí nástroj T4, který je určen pro zapichování. 

Tyto vyměnitelné břitové destičky dodává firma Pramet Tools, s. r. o. Maximální úběr 

materiálu ap je 6 mm. Rychlost hlavního řezného pohybu vc je 150 m/min  a posuv značky 

fn je 0,1 mm. Šířka vyměnitelné břitové destičky je 1,85 mm. [7] 

 

Obrázek č. 8 - Detail 5. operace zapichování 

Operací na brousícím stroji značky Junker EJ 30 je broušení. Brousí se předepsané části 

hřídele. Materiál brusného kotouče je korund. Obvodová rychlost brousícího kotouče je 

45 m/s. Maximální změna při najetí je 0,2 mm. Rychlost posuvu je 2500 mm/min. [7] 

 2.2 Ocel 11 600 

V Mohelnickém výrobním závodě se používá na obrábění hřídelí, včetně vytipované, 

nejčastěji ocel typu 11 600 dle ČSN. Je to neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti 

s vyšším obsahem uhlíku. Použití ve strojírenství je v oblasti dynamické i statické. U těchto 

ocelí není žádoucí svařování. Používají se pro součásti vystavené velkému měrnému tlaku. 

Další využití je poměrně rozmanité, například na osy, ozubená kola, páky, čepy, šrouby, 

matice, klíny, kladky atd. [8] 
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C Mn Si P S N Al 

   max. 0,045 max. 0,045   

 

Tabulka č. 1 - Chemické složení ocele 11 600 [9] 

 

Mechanické vlastnosti Provedení 

tepelně nezpracované normalizačně žíhané 

Pevnost v tahu          590 – 710  

Mez kluzu          min. 325 

Tažnost          

 

Tabulka č. 2 - Mechanické vlastnosti ocele [9] 

 

2.3 Soustružnický poloautomat – SPT 16 NC 

Soustružnický poloautomat – SPT 16 NC s číslicovým řízením, vyrobila firma TST, k. p. 

Kovosvit, Sezimovo Ústí. Na stroji probíhá současná výroba vytipované hřídele. 

Technologický výkres se nachází v příloze č. 1. [12]  

 

Obrázek č. 9 - Soustružnický poloautomat SPT 16 NC [10] 
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Stroj slouží k obrábění hřídelových součástí a přírub. Je určen pro obrábění povrchových, 

čelních a vnitřních válcových, kuželových a kulových ploch. Na stroji je možno vrtat, 

vyvrtávat a soustružit otvory, řezat vnější a vnitřní otvory. [12] 

 

Hlavní technická data: 

Maximální průměr soustružení: 

Hřídel 160 mm 

Příruba 200 mm 

Maximální oběžný průměr 340 mm 

Maximální obráběná délka: 

Hřídel 500 mm 

Příruba 120 mm 

Maximální průměr tyčového materiálu 40 mm 

Maximální délka tyčového materiálu 1500 mm 

Rozsah otáček vřetena  40 - 4000  min
-1

 

Rozsah posuvů 5 – 2000 mm.min
-1

 

Rychloposuv: 

Podélný 6000 mm.min
-1

 

Příčný 6000 mm.min
-1

 

Celkový příkon stroje 45,0 kVa 

Výkon hlavního elektromotoru 16,0 kVa 

Maximální hmotnost obrobku 50 kg 

Rozměry stroje: 

Délka x šířka x výška 3390x1730x2310 mm 

Hmotnost stroje  4800 kg 

Tabulka č. 3 - Hlavní technická data stroje [14] 
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Stroj je ovládán číslicovým řídicím systémem Sinumerik 810D, což zaručuje snadné 

a rychlé seřízení, které má velký přínos pro malosériovou a středně sériovou výrobu. 

Poloautomat se vyznačuje tím, že pracovní cyklus probíhá zcela automaticky. Pracovní náplní 

obsluhy je vkládání a vyjímání obrobků, ovládání nastavení korekcí a vizuální kontrola stroje. 

Na stroji lze vyrábět automaticky podle programu nebo ručně. [12] 

Soustruh má dvě nástrojové hlavy - dolní a horní, které jsou umístěny na společném 

suportu. Suport je řízen ve dvou souřadných osách. [12] 

Dolní nástrojová hlava je pěti polohová s vodorovnou osou otáčení. Je určena hlavně pro 

upínání povrchových nástrojů. Pokud bychom použili redukční držák, můžeme dolní 

nástrojovou hlavu využít i pro lehké středové práce. Lehkými středovými pracemi rozumíme 

například: navrtávání, vrtání malých otvorů, srážení hran v otvoru, soustružení vnitřních 

zápichů atd. Nástroji, které se nachází v dolní nástrojové hlavě, můžeme soustružit od vřetene 

ke koníku. Z důvodu osazení nástrojů s nulovými odchylkami ustavení postačí pouze jeden 

přívod chladicí kapaliny. [12] 

Horní nástrojová hlava, jakož i dolní nástrojová hlava, je pěti polohová s vodorovnou 

osou otáčení. Slouží k obrábění vnitřních ploch a otvorů. Z důvodu používání nástrojů velmi 

odlišného charakteru, například: vrták nebo výstružník mající odchylky ustanovení, které se 

liší až o 200 mm, musí mít každý nástroj, který se zde nachází, svůj vlastní přívod chladicí 

kapaliny. Vhodné nástroje umožňují hrubovat, obrábět libovolný počet průměrů, vrtat, 

vystružovat, rýhovat, řezat závity nožem, zapichovat a vypichovat. [12] 

 

Obrázek č. 10 - Horní a dolní nástrojová hlava SPT 16 NC [11] 
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Seřizování nástroje patří k důležitému faktoru ve výrobním čase. Držáky musí splňovat 

hned několik požadavků, jako je tuhé upnutí, rychlá výměna, rychlé a snadné seřízení 

nástroje. Nástroje v držáku se seřizují předem mimo stroj. Při obrábění širokého spektra 

součástí se používá různých tvarů a druhů nástrojů. Existují nože pravé i levé, totéž platí i pro 

nože s vyměnitelnými destičkami. [12] 

2.4 Junker EJ 30 

Junker EJ30 je brousící stroj hřídelí na požadovanou kvalitu, byl vyvinut s ohledem na 

současné technické poznatky a vyznačuje se statickou, dynamickou a teplotní stabilitou. 

Způsoby broušení jsou čelní, podélné, obrysové a broušení se zápichem. Broušení na stroji je 

ruční a automatické. Pohodlnou obsluhu zajišťuje software Juwop/R. [15] 

 

Obrázek č. 11 – Junker EJ30 [13] 
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Technická data EJ30 

Rozsah měření 

Výška hrotů mm 150 

Oběžný průměr mm 290 

Upínací délka mm max. 800 

Brousící délka mm max. 800 

Hmotnost obrobku mezi hroty kg max. 80 

Jednotka brousícího vřetena 

Průměr brousícího kotouče mm min. 290 

 mm max. 400 

Šířka brousícího kotouče mm max. 63 

Výkon pohonu KW 7,5 

Obvodová rychlost m/s max. 45 

Uložení brousícího kotouče  vlevo 

Technické parametry stroje 

Brusivo  korund 

Přísuv  osa X, CNC 

Podélný posuv   osa Z, CNC 

Rozlišení osy přísuvu mm 0,0001 

Hmotnost stroje kg cca 7000 

Rozměry stroje ŠxHxV 3.550 x 2.850 x 2.100 

Tabulka č. 4 – technická data Junker EJ30[15] 
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Jedná se o hrotovou brusku pro přesné vnější broušení s příslušenstvím. Tento stroj je 

určen pro broušení hřídelí. Požadované operace na tomto stroji se dělí na dvě stanice. První je 

pro broušení průměrů 28j6, 30e7 a 30k5, u těchto broušení se mu natvarovat brusný kotouč 

zhruba po 30 kusech, a druhá pro průměr 25k5 na jeden zápich. Celková délka broušení je 

91,9mm broušeno na jeden zápich tvarovým kotoučem. Hřídel se zde upíná mezi hroty 

pomocí plovoucího unášeče. U Junkeru EJ 30 je automatická manipulace pomocí vnitřního 

zakladače. Rychlost stroje při přídavku na broušení je maximálně 0,3 mm za 51 sekund 

včetně vyjmutí a vložení kusu. Na stroji se používá chladicí kapalina značky OMV, typ AS 

220R. [15] 

 

 

obrázek č. 12 – Detail broušení hřídele [14] 
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3 Praktická část 

V praktické části se představí navrhovaná technologie se stroji a upínacím systémem 

značky NEIDLEN, vyměnitelnými břitovými destičkami a výrobním procesem. V příloze 

bude nabídnut CNC program pro danou výrobu a technický výkres.  

3.1 Navrhovaný technologický postup 

Navrhovaný technologický postup se skládá pouze z jednoho navrhovaného stroje, a to 

značky SP430 Y/L2/1100. Tento stroj ovládá pouze jediný zaměstnanec. Detail stroje, který 

slouží pro obrábění, se nachází v kapitole SP430 Y/L2/1100. 

První operace pro nástroj T1 je hrubování a používáme typ destičky DNMX WMX R1,2 

od výrobce Sandvik coromant. Destičky, které byly použity v tomto technologickém postupu, 

se nachází v samostatné kapitole s názvem typy destiček. Maximální úběr materiálu ap je 

3 milimetry a minimální ap je 1 milimetr. Rychlost hlavního řezného pohybu vc je 265 m/min 

a posuv 0,5 mm. Přídavek pro finální soustružení je 1,5 mm.  

 

Obrázek č. 13 - Detail soustružení pravé části hřídele 
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Obrázek č. 14 - Průměr pod rotor hotově na finální rozměr 

 

Druhá operace pro nástroj T2 je opět hrubování, tentokrát z druhé strany. Použijeme 

stejný typ destičky DNMX WMX R1,2 od výrobce Sandvik coromant. Maximální úběr 

materiálu je 3 milimetry a minimální 1 milimetr. Rychlost hlavního řezného pohybu vc je 

265 m/min a posuv 0,5 mm. 

 

Obrázek č. 15 - Detail hrubovací operace 

 

Třetí operace pro nástroj T3 je dokončování. Použitý typ destičky je DNMX WF 0,8 od 

výrobce Sandvik coromant. Maximální úběr materiálu ap je 3 milimetry a minimální 

ap 1 milimetr. Rychlost hlavního řezného pohybu vc je 325 m/min a posuv 0,25 milimetry. 
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Obrázek č. 16 - Detail dokončovací operace levé strany 

 

Čtvrtá operace pro nástroj T4 je rovněž dokončování, tentokrát z druhé strany. Použitý 

typ destičky je DNMX WF 0,8 od výrobce Sandvik coromant. Maximální úběr materiálu ap je 

3 milimetry a minimální ap 1 milimetr. Rychlost hlavního řezného pohybu vc je 335 m/min 

a posuv 0,25 milimetry. 

 

Obrázek č. 17 - Detail dokončovací operace pravé strany 

 

Poslední operace je zapichování. Pro tuto operaci dodává destičky firma Pramet Tools 

s. r. o. Maximální úběr materiálu ap je 6 milimetru. Rychlost hlavního řezného pohybu vc je 

150 m/min a posuv 0,12 milimetry. Šířka vyměnitelné břitové destičky je 3 milimetry.  
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Obrázek č. 18 - Detail zápichu 

 

3.2 SP430 Y/L2/1100 

Jedná se o soustruh, který vyrobila firma Kovosvit MAS, a. s. Tato firma má sídlo ve 

Zlíně na náměstí Tomáše Bati. Jedná se o výkonný stroj, který se skládá z programovatelného 

koníka a nástrojové hlavy řízené lunetou. Tento stroj najde své uplatnění v univerzálním 

a v hospodárném obrábění přírub, součástí z tyče a hřídelí. Stavebnicový systém tohoto stroje 

s rozsáhlým množstvím příslušenství splní nároky mnohých zákazníků. V našem případě 

oceňujeme jeho použití při obrábění dlouhých hřídelí podepřených číslicově řízenou lunetou. 

Také můžeme využít rotačních nástrojů při frézování a vrtání i mimo osu soustružení. Stroj je 

určen pro práci v prostředí dílny. Teplota na dílně musí kolísat v rozmezí +15°C a +35°C. 

Absolutní vlhkost by neměla překročit hranici 15 g/m
3
. Zkoušky přesnosti dosáhneme při 

teplotě 20°C ± 3°C.[17] 
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Obrázek č. 19 - SP430 Y/L2/1100 [16] 

 

Takticko technická data 

Pracovní rozsah  SP430 Y/L2 

Geometrická a pracovní přesnost mm ISO 13041 

Oběžný průměr nad nožem mm 680 

Oběžný průměr nad příčným suportem mm 480 

Maximální doporučený obráběný průměr 

z horní hlavy 

mm 430 

Maximální délka obrobku s obrobenými 

čely 

mm 1100 

Hlavní pohon    

Výkon motoru S1/S6 - 40%  Siemens kW 28 / 42 

Maximální Mk na vřetenu S1/S6 - 40%   Nm 1403 / 2106 

Maximální otáčky vřetena min-1 3150 

Maximální průchod tyče mm 90 
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Horní nástrojová hlava   

Počet poloh  12 (6 poháněných) 

Rozměr nože mm 32 x 25 

Maximální otáčky nástrojového vřetena min-1 4000 

Výkon S1/S3 - 40% kW 10 / 18 

Krouticí moment S1/S3 - 40% Nm 48 / 60 

Rozměry a hmotnost stroje   

Délka x šířka x výška mm 5591 x 2594 x 2402 

Hmotnost kg 12 500 

Tabulka č. 5 – Technická data stroje SPT 430 Y/L2/1100 [17] 

3.3 Stirnmitnehmer FSB/SB  

Výrobcem upínacího systému Stirnmitnehmer FSB/SB je NEIDLEN SPANNZEUGE 

GmbH. Jedná se o upínací nástroj pro opracování obrobku mezi hroty. Celá vnější plocha 

může být obrobena jediným nastavením při  maximálním točivém momentu. Mechanický 

upínací systém je vhodný pro měkké a tvrdé obrábění. Obrobky jsou vystředěné pomocí 

pohyblivé centrovací špičky. [19] 

 

obrázek č. 20 – Upínací systém značky neidlen 
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Upínací systém  Stirnmitnehmer FSB/SB garantuje několik specifik: 

 Maximální přenos točivého momentu s vysokým obráběcím výkonem. 

 Nulový bod na rovině obrobku s pevnou referencí u rozdílného centrování. 

 Prodloužená životnost hnacího prvku a řezných obrobků bez vibrací. 

 Maximální možná odchylka při rotaci 0,015 mm až 0,02 mm. 

 Snadné použití. 

 Optimální napětí obrobku. 

 Pevné upínací místo. 

 

Nástroj pracuje tak, že špička tlačí na obrobek proti pohyblivé špici Neidlen 

Stirnmitnehmer FSB/SB. Ten před ní ustupuje až do doby, než se dostane na čep. Během 

obráběcího procesu je zaručeno, že se obrobek nepohne pomocí síly, která tlačí obrobek na 

upínací šrouby. [19] 

Případné nerovnosti obrobku eliminuje pohyblivě uloženými čepy. Celá vnější část 

obrobku může být osoustružena na jedno upnutí. [19] 

 

obrázek č. 21 – Schéma upnutí obrobku[19] 

Stabilní spojení vřetena stroje je umožněno pomocí příruby. Příruba se doručuje 

s rozdílnou velikostí vřetenní hlavy v normované velikosti DIN 55028 nebo specifické hlavy 

vřetene podle výrobce. Čelo nástroje Neidlen Stirnmitnehmer FSB/SB umožňuje nasazení na 

různé stroje. Přídavné prvky a centrovací špička umožňují rychlou a snadnou výměnu 

z přední části stroje. [19] 
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3.4 Typy destiček 

Důležitým faktorem pro technologii soustružení bez broušení jsou břitové destičky. Po 

schůzce s dealerem firmy Sandvik Coromant byly doporučeny následující typy destiček 

Wiper. [18] 

Budou použity pro čelní a podélné soustružení. Tyto destičky nahradí broušení. Povrch 

obrobené hřídele však zůstane stejně kvalitní jak při broušení. Zvýšením posuvu dochází 

k lepšímu dělení třísek, zkrátí se čas v řezu a tím se zvyšuje životnost břitu. Vizuálně má 

povrch matný vzhled. [18] 

První destička typu DNMX 15 06 08-WMX se hodí pro střední a v našem případě pro 

hrubovací operace. Destička je oboustranná. Hodnota ap se pohybuje v rozmezí 0,5 mm - 

5 mm a fn 0,15 mm- 0,7 mm. Destička má sklon k vibracím u méně stabilních součástí. [18] 

 

Obrázek č. 22 – Břitová destička typu DNMX 15 06 08-WMX [18] 

 

Druhá destička typu DNMX 11 04 08-WF je vhodná pro dokončovací operace. Hodnota 

fn  je 0,1 – 0,4 mm
-1

 a ap 0,2– 3 mm. Destička je oboustranná. [18] 
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Obrázek č. 23 – Břitová destička typu DNMX 11 04 04-WF[18] 

 

4 Popis výroby zkušebních kusů 

Pro ověření nové technologie bylo vyčleněno 33 kusů. V hodnocení se budu zajímat         

o kvalitu obrobených ploch, zachování veškerých rozměrů a rychlost výroby. 

 

Obrázek č. 24 – Pohled na pracovní stůl s obrobenými hřídeli 
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K dispozici jsme měli Digimatic Mikrometr s neotáčivým vřetenem OMV, měřicí přístroj 

značky Mituyo pro měření vzdáleností v ose Z a hartgestein pufplatte pro měření házivosti, 

přenosný přístroj na měření drsnosti a digitální posuvové měřidlo.  

 

 

obrázek č. 25 – Měřicí přístroj Mituyo 
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Obrázek č. 26 - Měřící stroj hartgestein pufplatte 

 

 
Obrázek č. 27 – Detail měření přenosným přístrojem na měření drsnosti 
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Před výrobou prvního kusu bylo potřeba stroj a chladicí kapalinu zahřát na provozní 

teplotu. Tudíž kus musí být podroben měření digitálním mikrometrem na všech průměrech. 

Pokud je špatný rozměr, je třeba tento údaj přepsat v řídící jednotce a spustit opravnou 

operaci. 

Pokud kusy vyhovují všem předepsaným parametrům dle technického výkresu, do 

zásobníku se vloží kusy a výroba je zcela automatická. Podavač jednotlivé kusy do stroje 

vkládá a odebírá. 

 

 

Obrázek č. 28 – Detail zásobníku kulatin v horní části se nachází kulatiny a ve spodní 

části se nachází hotové kusy 

Průměrný čas potřebný pro obrobení jedné hřídele byl 1 minuta a 56 sekund. Pracovník 

jednotlivé kusy přeskládává do připravených palet a kontroluje jejich kvalitu pomocí 

digitálního mikrometru, popřípadě upravuje korekce v počítači. Kontrola u vyrobených kusů 

se prováděla na každé desáté hřídele. Odpadem byla tříska zlatavé barvy. 
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Obrázek č. 29 – Detail odpadu při obrábění 

Celková délka výroby všech 33 kusů včetně seřizování byla 80 minut a 30 sekund. 

Doporučená břitová destička nebyla po dobu 33 kusů vyměněna. Předpokládaná výměna dle 

normy by trvala 2 minuty. Doba seřízení nové zakázky se pohybuje v průměru 20 minut. 

Všechny vyrobené vzorky byly odeslány na detailní rozbor na podnikové 3D měřící centrum   

a optické měřící centrum.  

 
Obrázek č. 30 – Detail drsnosti povrchu 
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Při použití vyměnitelných břitových destiček vždy vzniká na povrchu obrobené plochy 

šroubovice. Technologickým postupem a vybranými stroji či nástroji ji lze jen minimalizovat. 

Jediný stroj, který dokáže šroubovici odstranit, je brousící stroj. 

Podle zjištěných informací o kvalitě obrobené plochy můžeme konstatovat, že 

navrhovaná plocha splňuje všechny jakostní podmínky dle výkresové dokumentace. 

4.1 Ekonomické zhodnocení současné a navrhované 

technologie 

Ekonomické rozdělení dle jednotlivých výrobních technologií je rozepsáno 

v následujících tabulkách.  

 

Norma na jednotlivých strojích 

Stroje používané v současné technologii 

SPT 16 NC (práce 

jednostrojově) 
min 4,22 

SPT 16 NC (práce dvojstrojově) min 2,11 

Junker EJ 30 min 2,22 

Stroj používaný v navrhované technologii 

MAS SP430 min 1,94 

Hodinová sazba stroje 

SPT 16 NC Kč 447 

Junker EJ 30 Kč 376 

MAS SP430 Kč 551 

Tabulka č. 6 – Tabulka norem a hodinová sazba stroje 

 

Účel této práce byl zefektivnit výrobu na stejnou či vyšší kvalitu. Z tabulek, které se 

nachází výše, je zřejmá norma pro jednotlivé operace a hodinová sazba stroje. Hodinová 

sazba stroje a výrobní norma má zásadní vliv na konečnou cenu vyrobeného elektromotoru. 

  



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

 

36 

 

SPT 16 NC (práce 

jednostrojově) 

Kusů/ hodina 14,21 

SPT 16 NC (práce 

dvojstrojově) 

Kusů/ hodina 28,43 

Junker EJ 30 Kusů/ hodina 27,02 

MAS SP 430 Kusů/ hodina 30,92 

Tabulka č. 7 – Výpočet kusů za jednu výrobní hodinu 

 

Z tabulky je vidno, že kusy můžeme vyrábět třemi způsoby. Zde také můžeme vyčíst, že 

navrhovaná technologie je schopna vyrobit nejvíce kusů za jednu hodinu. 

 

SPT 16 NC (práce 

jednostrojově) 

Kč 31,45 

SPT 16 NC (práce 

dvojstrojově) 

Kč 31,45 

Junker EJ 30 Kč 13,9 

MAS SP430 Kč 17,82 

tabulka č. 8 – Výpočet ceny jednoho kusu za hodinu 

V tabulce je možno zjistit, jaká je cena jednotlivého výrobku na určitých pracovištích. 

Cena u SPT 16 NC je totožná z důvodu stejné hodinové sazby a dvojnásobné produkce při 

použití obou strojů.  

 

Současná výroba (práce 

jednostrojově) 

Kč 823 

Současná výroba (práce 

dvojstrojově) 

Kč 1270 

Navrhovaná výroba Kč 551 

tabulka č. 9 – Hodinová sazba strojů při jednotlivých výrobách 
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Z tabulky je zřejmé, jaká je hodinová sazba pro jednotlivé typy výroby. Je zřejmé, že 

navrhovaná technologie je nejvýhodnější. 

 

Současná výroba (práce 

jednostrojově) 

Kč /kus 57,91 

Současná výroba (práce 

dvojstrojově) 

Kč /kus 47 

Navrhovaná výroba Kč / kus 17,82 

Tabulka č. 10 – Výpočet ceny jednotlivého kusu 

.  
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5 Závěr 

Zadání bakalářské práce spočívalo v nahrazení broušení soustružením na hotovo. 

V současné technologii byly ukázány stroje k výrobě, technologie i materiál, z kterého se 

vyrábí většina hřídelí ve firmě Siemens s. r. o. 

Navrhovaná technologie představuje úsporu výrobního času i pracovního místa. Kvalita 

obrobené plochy se vyznačuje kvalitními hodnotami s velmi úzkým rozptylem.  

V současné technologii výroby jsou NC stroje ovládány v některých případech 

jednostrojově, ale ve většině případů dvojstrojově. Posléze kus je poslán na další operaci, 

která je broušení. V navrhované technologii bude pouze jeden stroj, který tak zkrátí výrobní 

čas. 

Z poslední kapitoly, která se týkala ekonomického zhodnocení současné a navrhované 

technologie, můžeme zjistit, že navrhovaná technologie je o více než 62 procent úspornější 

než současná technologie v měřítku výroby ceny jednoho vyrobeného kusu. 
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