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Seznam použitých zkratek 

 

 

3D   Three dimension 

   Trojrozměrný 

C   Uhlík 

CAD   Computer Aadied Design 

   Počítačem podporovaný návrh 

CAM   Computer Aided Manufacturing 

   Počítačem podporovaná výroba 

CBN   Kubický nitrid boru 

Fe3C   Karbid železa 

FeSi75   Ferosilicium 

IGES   Initial Graphic Exchange Specifications 

Mn   Mangan 

P   Fosfor 

PCD   Polykubický nitrid boru 

Sc   Skandium 

Si   Křemík 

SiO2   Oxid křemičitý 
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Seznam použitých symbolů 

 

 

D    [ mm ]    průměr obráběné díry  

HV    [ - ]    tvrdost dle Vickerse  

L    [ mm ]    celková dráha nástroje 

Lr    [ mm ]    celková dráha rychloposuvu 

f    [ mm ]    posuv na otáčku 

fz    [ mm ]    posuv na zub 

l     [ mm ]    délka dráhy nástroje 

ln    [ mm ]    délka nájezdu 

lp    [ mm ]    délka přejezdu 

n    [ ot/min ]   otáčky vřetene  

tAS    [ min ]    strojní čas  

tASR    [ min ]    čas rychloposuvu  

tAV     [ min ]    čas vrtání    

vc    [ m/min ]   řezná rychlost    

vf     [ m/min ]   rychlost posuvu 

vfr    [ m/min ]   rychlost ryhloposuvu  
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Úvod 

 

Rozvoj malých firem zabývajících se zakázkovou výrobou poskytuje velký prostor pro 

vývoj a optimalizace technologií. V rámci uspokojení zvyšující se poptávky je vyvíjen tlak 

na zvýšení efektivity a kvality výroby. Z toho vyplývá potřeba investic do rychlejších, 

přesnějších nebo univerzálnějších obráběcích strojů, měřících zařízení, počítačových 

(CAD/CAM) technologii, nástrojů a dalších. Díky těmto technologiím je i poměrně malá 

firma, limitovaná počtem zaměstnanců a prostorem, schopna uspokojit rostoucí poptávku 

větších zahraničních firem. Rychlejší a tužší obráběcí centra s rychlou výměnou nástrojů  

a palet poskytují v kombinaci s novými nástroji prostor pro růst produktivity. Doplněny  

o vhodný software a zázemí pro kontrolní činnost, jsou tyto investice nezbytné pro 

zachování konkurenceschopnosti firmy. V případě Lenel s.r.o. byla část nákladů hrazena 

z fondu Evropské Unie pro místní rozvoj a podnikání. 

 

Budeme se zabývat návrhem nové technologie pro výrobu ložiskových těles 

vakuových čerpadel. Bude zhodnocen přínos nákupu nového obráběcího centra. Společně 

s obráběcím centrem dodavatel firmě poskytnul CAM systém GibbsCAM, pomocí kterého 

bude ve snaze o zkrácení vedlejších časů optimalizován NC kód pro výrobu. Dále se 

podíváme na proces obrábění šedé litiny a ze získaných znalostí se určí nové nástroje tak 

aby došlo ke zkrácení výrobních časů. V tomto duchu bude rovněž prověřen přínos 

chlazení středem vrtáku. V rámci investice do nové technologie výroby byl zakoupen 

měřící stroj ZEISS, pomocí kterého si v závěru práce bude možné prověřit schopnost 

zajistit opakovatelnost a přesnost výroby. 
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 LENEL spol. s.r.o. 

 

LENEL spol. s r.o. 

 Milíčova č.p. 166/11, Olomouc, Bělidla  

http://www.lenel.cz/kontakt.php 

 

Společnost byla založena v roce 1998 v Olomouci. Specializuje se na zámečnictví  

a kovoobrábění v kusové a malosériové výrobě. Specializuje se zejména na přesné 

zpracování litinových odlitků výrobu přesných součástí strojů, speciálních upínacích  

a manipulačních přípravků, jednoúčelových strojů, forem apod. K jejím zákazníkům patří 

jak tuzemské, tak dnes již také zahraniční firmy, a to zejména z Francie, Velké Británie  

a SRN. Podnikatelskou strategii zakládá na maximální snaze o přizpůsobení svých 

produkčních schopností požadavkům zákazníků. Společnost LENEL spol. s r.o. má 

zaveden systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Neustálé zlepšování 

činnosti a zvyšování kvality je trvalým cílem. 

Nyní je hlavním výrobním programem firmy obrábění odlitků ze šedé litiny. Její 

strojový park se v rámci rozvoje technologie obrábění odlitků rozrostl o nové měřící 

zařízení a 4-osé frézovací centrum. 

http://www.lenel.cz/kontakt.php
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1 Konstrukční řešení CNC strojů a jejich vliv na výběrové řízení  

 

Při práci na obráběcích strojích je dnes kladen stále větší důraz na zvyšování její 

produktivity a zároveň snižování nákladů, tedy zvyšováni efektivity. V systému: stroj – 

nástroj – obrobek, je konfigurace stroje a jeho konstrukční provedení pro ovlivnění těchto 

faktorů velmi zásadní. 

 

Při koupi stroje, či vymezování nároků na výběrové řízení je nutné si uvědomit  

a stanovit způsob používání a účel stroje. Konstrukce stroje je soustavou dalších 

konstrukčních celků, jako jsou například: vřetena, vedení, pohony a další, které svou 

specifikací určují použití stroje. Z předpokládané skladby práce se rozhodujeme, jaké mají 

mít jednotlivé konstrukční prvky stroje vlastnosti. 

 

 

1.1 Vřetena 

 

Vřeteno představuje ve skladbě obráběcího stroje jeden z nejdůležitějších článků, proto 

jsou na jeho konstrukci kladeny vysoké požadavky:  

 

 vysoká přesnost chodu – radiální i axiální házení 

 dokonalé vedení – vřeteno nesmí měnit polohu v prostoru, mění-li jeho zatížení 

směr a smysl 

 vřeteno musí být dostatečně tuhé 

 v uložení vřetena musí být možnost po opotřebení vymezit vůle  

[1] 

 

 

1.2 Pohonné a převodové jednotky 

 

Hlavním úkolem této časti stroje je transformace dodávané formy energie, nejčastěji 

elektrické energie ze sítě, na takovou formu energie, aby mohl stroj konat samotný 

obráběcí proces, nejčastěji řezný cyklus v podobě ubírání třísek. [1] 
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1.3 Lineární motor 

 

Moderní technologické aplikace provozované na CNC obráběcích strojích se pohybují 

mezi dvěma krajními hodnotami: vysokorychlostní obrábění HSC a výkonné obrábění 

HPC. [1] 

 

Požadavkům na stroje odpovídají i pohonné soustavy, zatímco pro HPC jsou vhodné 

spíše kuličkové šrouby, pro HSC lineární motor. [1] 

 

Lineární motory jsou elektromotory konstrukčně uzpůsobené tak, že nemají žádný 

vložený převod, jako jsou ozubená kola, řemeny, apod. Posuvovou sílu vyvozují přímo 

působením elektromagnetických sil na suport stroje. Elektromagnetická síla vzniká mezi 

pohyblivým primárním dílem (přišroubován ke stolu) a pevným sekundárním dílem 

(přišroubován k loži). Primární částí se u lineárních motorů zpravidla označuje stator, který 

je tvořen feromagnetickým svazkem z elektrotechnického plechu a vinutí je umístěno  

v jeho drážkách. Rotor je tedy sekundární díl. Jedná se o tu část, která je tvořena  

z permanentních magnetů, které jsou nalepeny na ocelovou desku. [1] 

 

Je-li potřeba větší posuvová síla, tak se motory zdvojují. Jsou řízeny z jednoho 

napájecího zdroje a mají rovněž jedno společné odměřování polohy. Pohyblivá i pevná část 

motoru je vyrobena z feromagnetických materiálů, čímž vznikají přitažlivé síly, které musí 

zachycovat lineární vedení. [1] 

 

Z funkčního hlediska jsou lineární motory založeny na stejném principu jako klasické 

rotační motory, avšak s konstrukční výjimkou, kde jsou permanentní magnety rozloženy 

po přímce, ne do kružnice. [1] 

 

 

Obrázek 1Konstrukce lineárního motoru [1] 
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Obrázek 2 Rozložení magnetů u rotačního motoru (vlevo) a lineárního motoru (vpravo) [1]

 

Výhody: 

 

 Rychlost posuvu (mohou dosahovat rychlosti až 20m/s ) 

 Velmi přesné polohování až 0,001 mm 

 Opakovatelnost - kdy se můžeme vracet mnohokrát do referenčního bodu 

 se stálou přesností 

 Dynamika - lze dosahovat velmi vysokých hodnot zrychlení 

[1] 

 

Nevýhody: 

 

 Cena - jde o nákladný mechanismus oproti konvenčnímu převodovému řešení 

 Přívod energie - je komplikované docílit schopnosti dodávat energii i při 

rychlém pohybu 

 Složitost mechanické konstrukce - je zde složité vyřešit uchycení motoru 

[1] 

 

 

1.4 Kuličkový šroub 

 

Využije-li se pro náhon kuličkový šroub a matice, vyvozuje motor rotační pohyb, který 

je přes kuličkový šroub transformován na přímočarý pohyb. [1] 

 

Aby se zmenšilo opotřebení závitů, umožnilo se vymezení vůle a zlepšila se účinnost, 

zavádějí se šrouby a matice se třením valivým. V závitech mezi šroubem a maticí obíhají 

kuličky, jejich účinnost je 90% nebo i vyšší. Závity jsou kalené a broušené, vyrobené  

s vysokou přesností. [1] 
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Přednosti kuličkového šroubu a matice:  

 

 vysoká účinnost  

 minimální oteplování během provozu  

 možnost úplného odstranění vůle  

 malé opotřebení – vysoká životnost  

 potlačení vzniku trhavých pohybů  

 možnost převodu rotačního pohybu na přímočarý  

[1] 

 

 

Obrázek 3Šroub a matice vedení na principu kuličkového šroubu [1] 

 

 

1.5 Materiály používané na vedení 

 

 šedá litina 

 kalená šedá litina 

 kalená ocel – nejvyšší tvrdost i odolnost proti opotřebení 

 umělé hmoty různého složení – mají stále širší využití, pro své výborné třecí 

vlastnosti a prakticky i s nemožností zadření. Tenké desky z plastických hmot se na 

kovové části obráběcích strojů mohou přišroubovat, přinýtovat nebo přilepit. 

[1] 
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1.6 Automatická výměna nástrojů 

 

Systémy automatické výměny nástrojů mají za cíl v co nejkratším čase: 

 

 odebrat stávající nástroj 

 nastavit nový nástroj do potřebné polohy 

[1] 

 

Na konstrukční provedení sestavy automatické výměny nástrojů jsou kladeny 

specifické požadavky, zejména pak: 

 

 minimální čas cyklu výměny nástroje 

 funkční spolehlivost s ohledem na četnost výměny 

 optimální kapacitu zásobníků 

 odolnost proti znečištění  

[1] 

 

 

1.7 Automatická výměna obrobků 

 

U systémů s automatickou výměnou obrobků je obrobek zpravidla upínán na paletu 

mimo pracovní prostor během práce stroje, samotná výměna palet je pak realizována 

automaticky bez zásahu lidského činitele. U automatické výměny nástrojů jsou nástroje 

většinou do vřetena nebo na nosič nástrojů upínány na jednotné upínací plochy  

v jednotném držáku nástrojů. Při automatické výměně obrobků se používá podobného 

mezičlánku s jednotnými upínacími plochami mezi strojem a obrobkem. Ten se nazývá 

obrobková popř. technologická paleta. [1] 

 

Použití palet při automatické výměně obrobků je vhodné u součástí skříňového  

a plochého tvaru a u rozměrnějších plochých a přírubových součástí. U malých a středních 

rotačních součástí a pro hřídelové obrobky všech velikostí se častěji používají k výměně 

obrobků manipulátory a roboty. U nově nabízených strojů na dnešním trhu lze sledovat 

tendence zvyšování kapacity zásobníků obrobků u jednotlivých strojů a také využívání 

manipulátorů a robotů pro manipulaci bez palet i s rozměrnějšími skříňovými obrobky. [1] 
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Požadavky, které jsou kladeny na systémy automatické výměny obrobků, jsou zejména 

co nejkratší čas na výměnu palet, dostatečně pevné a přesné upnutí palety na pracovním 

stole a v neposlední řadě také přesné ustavení a pevné upnutí obrobků různých tvarů 

 k paletě. [1] 

 

 

2 Přehled časů spotřebovávaných při obrábění 

 

Čistý strojní čas  

 

Představuje celkový čas spotřebovaný pro ujetí obráběcí dráhy nástrojů. Je omezen 

schopností stroje vyvinout určitou rychlost posuvu, obráběným materiálem, nástrojem  

a dalšími technologickými omezeními například vyložení nástroje atd. 

 

Výpočet strojního času 

 

Obecné vyjádření jednotkového strojního času tAs: 

 

tAS = 
𝐿

𝑣𝑓
 [min]   1 

 

 L – dráha nástroje ve směru posuvového pohybu [mm] 

 vf – posuvová rychlost [mm.min-1] 

[2] 

 

Určení dráhy ujeté nástrojem 

 

 

Obrázek 4 Řezná dráha nástroje 
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L = l + ln + lp   1.1 

 

 l – dráhá nástroje v řezu 

 ln – délka předjezdu 

 lp – délka přejezdu 

 

 

Čas spotřebovaný pro přejezdy rychloposuvem 

 

Vychází z velikosti rychloposuvu udávané výrobcem a ujeté dráhy. 

 

tASR = 
𝐿𝑟

𝑣𝑓𝑟
 [min]   2 

 

 Lr – dráha nástroje ve směru rychloposuvového pohybu [mm] 

 vfr – velikost rychlosti rychloposuvu [mm.min-1] 

 

Čas výměny nástroje 

 

Je ovlivněn rychlostí manipulátoru pro výměnu. Rychlost výměny nástroje je udávána 

výrobcem stroje. 

 

 

Obrázek 5 Řetězový zásobník nástrojů (vlevo) a manipulační rameno (vpravo) 
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Čas výměny palety 

 

Rychlost výměny palety je udávána výrobcem stroje. 

 

 

Obrázek 6 Prostory pro výměny palet 

 

 

3 Obrábění litiny s lupínkovým grafitem 

 

Znalosti obráběného materiálu jsou nezbytné pro správnou volbu nástrojů  

a technologie obrábění. Tyto vlastnosti předem určují, jakým typem opotřebení bude 

nástroj nejvíce namáhán, z jakého by měl být vyroben materiálu, popřípadě z jakého 

materiálu bude vyroben jeho povlak, jakou geometrii břitu by měl mít a zda je nutné opatřit 

jej utvařečem třísky či nikoli.  

 

 

3.1 Vlastnosti litin s lupínkovým grafitem 

 

Litina s lupínkovým grafitem, nebo šedá litina je slitina železa a uhlíku na odlitky, ve 

které je uhlík ve formě lamelárních (lupínku). Tento konstrukční materiál patří mezi ty 

levnější a má výborné slévárenské vlastnosti. Jeho slabinou je početný výskyt vrubů 

vznikajících v kovové hmotě v okolí lupínků grafitu. Následkem toho má tato slitina nízké 

hodnoty mechanický charakteristik. Deformační jsou minimální a tažnost je u toho 

materiálu menší než 1%.  
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Složení tohoto materiálu je převážně podeutektického charakteru s následujícím 

obsahem chemických prvků:  

 

Tabulka 1 Základní chemické složení litin s lupínkovým grafitem 

C Si Mn P S 

2,8% – 3,6% 1,7% - 2,4% 0,5% – 1% 0,2% - 0,5% max 0,15% 

 

Ve slitině se mohou také vyskytovat některé další legující prvky. 

 

Pro určení velikosti vlivu legujících prvků na koncentrací uhlíku v eutektiku, což 

přímo ovlivní hrubost a množství grafitu v matrici se určuje stupeň eutektičnosti Sc. Pokud 

je stupeň eutektičnosti Sc = 1, tak je litina v eutektickém složení a to odpovídá 4,3% 

obsahu uhlíku, pokud je Sc < 1 je slitina podeutektická a Sc > 1 znamená nadeutektickou 

litinu.  

 

Delší čas uskladnění umožňuje intersticiálním uvolněným atomům, jako například 

kyslíku, rozptýlit se z odlitku a tím zvýšit jeho obrobitelnost. Všechny šedé litiny obsahují 

částice grafitu o rozdílných velikostech a rozptylu. Příliš rychlé ochlazení má za následek 

příliš mnoho cementitu. V této souvislosti je dobré vyvarovat se vytváření ostrých hran a 

obzvláště tenkých částí obrobků. Obsah cementitu do 2% je normální pro všechny typy 

šedé litiny. Pomalé ochlazování šedé litiny s vysokým obsahem uhlíku a křemíku vytváří 

mikrostrukturu obsahující velké množství volného feritu a velké uhlíkové vločky. [3] 

 

 

3.2 Obrobitelnost 

 

Pod pojmem obrobitelnost materiálu se rozumí souhrn vlastností materiálu, z hlediska 

vhodnosti pro výrobu součástí konkrétním způsobem obrábění. Myslí se tím, jak 

jednoduché, či obtížné je opracovávat obrobek při použití řezných nástrojů. Tak například 

uhlíková ocel střední jakosti se v porovnání s žáropevnou slitinou obrábí snadno. Při 

obrábění šedé litiny vzniká méně problémů, než při obrábění tvárné perliticko-feritické 

litiny, která je odlévána do kokil a ocel se sklony k „nalepování“ s nízkým obsahem uhlíku 

se obrábí hůře, než různé druhy legovaných ocelí. Obrobitelnost ale není obecně platnou 

definovanou standardizovanou vlastností, a to z důvodu různorodosti operací obrábění, 

vývoje a zlepšování řezných nástrojů. Z hlediska obrobitelnosti je velice důležité sestavit 

všechny vlastnosti materiálů a kritéria, které ovlivňují proces obrábění. Obrobitelnost 
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materiálu určuje metalurgie, chemie a mechanika stejně jako tepelné zpracování, druh 

legujících přísad, vměstky a charakter povrchu materiálu obráběné součásti. Mezi důležité 

faktory dále patří kvalita břitu a držáku nástroje, obráběcí stroj a podmínky obrábění. Pro 

uživatele nejsou důležité jen výborné znalosti vlastností obráběného materiálu, ale je nutné 

znát i prostředky a cesty, které umožní vyhodnocení faktorů určujících úspěšný průběh 

procesu obrábění. Často však existuje řada nadřazených priorit, mezi které patří např. 

náklady na jeden obrobek, požadavky na produktivitu práce, trvanlivost břitu, zaručující 

specifickou jakost obrobeného povrchu a spolehlivost obrábění. To jsou zásady pro 

vyhodnocení obrobitelnosti u individuálních koncepcí obrábění v závislosti na výrobě. 

Obrobitelnost je možné zlepšit větší kvalitou odlitků, použitím lepších materiálů, nebo také 

změnou řezných nástrojových materiálů, geometrie břitu, způsobu upnutí, použitím řezné 

kapaliny.[4] 

 

 

3.2.1 Obrobitelnost litin 

 

Obrobitelnost většiny druhů litin, které se používají při obrábění řeznými nástroji, se 

dá všeobecně označit jako dobrá. To, zda se litina opracovává dobře špatně, převážně 

závisí na druhu struktury litiny. V tomto pohledu hodnocení je tvrdší perlitická struktura 

litin méně vhodná k obrábění, než jiné druhy litiny. Litina s lupínkovým grafitem je 

materiál, který tvoří krátkou třísku na rozdíl od litiny temperované nebo litiny  

s kuličkovým grafitem, které vytvářejí třísky dlouhé. Všeobecně se dá říct, že  

s narůstajícím stupněm tvrdosti a pevnosti litiny se horší obrobitelnost a zkracuje 

trvanlivost břitu nástroje. [4] 

 

Hůře se obrábí litiny s lepšími mechanickými vlastnostmi, které jsou upravovány buď 

již technologií lití, nebo přísadou legujících prvků či tepelným zpracováním. Tyto 

materiály se vyznačují podstatně lepšími vlastnostmi než běžné litiny a patří mezi ně např. 

litiny s vyššími mechanickými vlastnostmi, litiny odolné proti opotřebení nebo 

žáruvzdorné a korozivzdorné litiny. Všechny tyto litiny jsou z těžkoobrobitelných 

materiálů a patří mezi nejhůře obrobitelné materiály. Příčinnou špatné obrobitelnosti je 

nejen vysoká tvrdost (tvrdost karbidů přesahuje až 1000 HV), ale i silné abrazivní působení 

cementitu a jiných karbidů na břit nástroje. Proto se u některých materiálů obrábění 

omezuje na minimum, např. pouze na úpravu ploch po nálitcích. Některé z těchto materiálů 

lze ke zlepšení obrobitelnosti žíhat. [5] 
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Prvky mající vliv na obrobitelnost litin: 

 

 Uhlík má vliv na obrobitelnost litiny nejen svým obsahem, ale také svým vlivem na 

mikrostrukturu, která je v porovnání s ocelí podstatně významnějším faktorem  

z hlediska obrobitelnosti. V litinách se uhlík vyskytuje v několika formách a jejich 

vliv na mechanické vlastnosti a obrobitelnost byl popsán v předchozích kapitolách. 

 

 Křemík patří mezi příměsi, které významně ovlivňují formy uhlíku v litině 

(podporuje vznik grafitu) a do obsahu 2,7 % obrobitelnost zlepšuje. Při vyšším 

obsahu ji však zhoršuje. 

 

 Fosfor v litině tvoří sloučeninu steadit (Fe-C-P), která svou tvrdostí zhoršuje 

obrobitelnost litiny. Do obsahu 0,3 % steadit obrobitelnost příliš neovlivňuje, velmi 

značné zhoršení nastává při obsahu nad 5 %. 

 

 Síra a mangan do obsahu 0,8 % vytvářejí sulfid manganu, který je rozptýlen ve 

feritu a zlepšuje obrobitelnost. Pokud se však obsah manganu dostane nad 0,8 %, 

dochází ke zhoršení obrobitelnosti. 

 

 Hliník, titan a zirkon jsou prvky, které jsou silně grafitizující, zpomalují 

vytvrzování odlitku při chladnutí a působí tak kladně na obrobitelnost. 

 

 Nikl se rozpouští ve feritu, zvyšuje jeho pevnost a podporuje grafitizaci uhlíku.  

Do 2 % obsahu způsobuje stejnoměrnost struktury litiny a zlepšuje tak 

obrobitelnost. Při vyšším obsahu má na obrobitelnost negativní vliv, protože 

zvyšuje pevnost. 

 

 Chrom tvoří v litině karbidy, čímž značně zhoršuje obrobitelnost. 

 

 Molybden se rozpouští ve feritu a zvyšuje jeho tvrdost a pevnost. To má  

za následek negativní vliv na obrobitelnost litiny, která se zhoršuje úměrně obsahu 

molybdenu. 

 Wolfram a vanad jsou prvky karbidotvorné a obrobitelnost zhoršují úměrně svému 

obsahu 
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3.2.2 Obrobitelnost litiny s lupínkovým grafitem 

 

Litina s lupínkovým grafitem se vyznačuje malou rázovou houževnatostí, při jejím 

obrábění vznikají malé řezné síly a obrobitelnost této litiny lze označit jako velmi dobrou. 

V průběhu obrábění nedochází k chemickému otěru a příčinou opotřebení je pouze abraze. 

Ve snaze zlepšit mechanické vlastnosti, je litina s lupínkovým grafitem často legována 

chromem, což vede ke snížení obrobitelnosti. [3], [6] 

 

 

4 Nástroje pro obrábění litin 

 

Nejpoužívanějším nástrojovým materiálem na obrábění litinových materiálů jsou 

slinuté karbidy. Při volbě nástroje a řezných podmínek je velice důležitá správná 

identifikace obráběného materiálu. A proto se pro zjednodušení, v souladu s normou  

ISO 513, rozdělují materiály do šesti základních skupin, ve kterých jsou sdružovány 

materiály vyvolávající stejné namáhání břitu nástroje. Litiny jsou obráběné slinutými 

karbidy skupiny K (označené červenou barvou), která je určená pro litinu s lupínkovým  

i kuličkovým grafitem a temperovanou litinu. Nástroje vyrobené ze slinutých karbidů jsou 

velice často povlakovány k získání lepších řezných vlastností. Pro obránění litinových 

materiálů existuje široké spektrum těchto povlaků, které mají specifické vlastnosti. Liší se 

pro každý typ obrábění a záleží i na typu operace daného obrábění (hrubování, 

dokončování) a druhu obráběné litiny. Mezi výrobce břitových destiček ze slinutých 

karbidů patří např. Pramet Tools s.r.o., nebo SECO Tools, který nabízí několik základních 

a doplňkových tříd povlakovaných slinutých karbidů na každý typ obrábění. [7] 

 

Další možností při obrábění litiny jsou cermety. Ty je možné použít při obrábění všech 

materiálů na bázi železa a při obrábění litin mají především uplatnění při dokončování 

litiny s kuličkovým grafitem. Poměrně velký význam při obrábění litinových materiálů má 

keramika. Zvláště pak keramika směsná, která je vhodná pro obrábění litiny s lupínkovým 

a kuličkovým grafitem i temperované litiny. A hlavně keramika nitridová (na bázi Si3N4), 

která je zvláště vhodná pro obrábění všech druhů litin. Navíc se jedná o materiál 

nejvhodnější pro hrubování s velkým objemem odebíraného materiálu. Na dokončovací 

operace je zase výhodnější použití řezné keramiky na bázi Al2O3. [6], [8] 

Na obrábění litin je možné použít i super tvrdé materiály, tedy polykrystalický diamant 

(PCD) a polykrystalický kubický nitrid boru (CBN). I když se zde vyskytuje jeden 
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problém, kvůli kterému je obrábění litiny polykrystalickým diamantem poměrně složité.  

Z důvodu vysoké afinity a malé chemické stability za zvýšených teplot je tento materiál 

málo vhodný k obrábění ocelí a litin. Při vyšších teplotách (nad 800 °C) se diamant mění 

na grafit a při obrábění materiálů na bázi železa dochází při ohřevu nad tuto teplotu k silné 

difúzi mezi nástrojem a obráběným materiálem. Za určitých podmínek ale lze dnes litinu 

pomocí PCD obrábět. Podmínkou je, že se teplota diamantového nástroje v řezu udrží pod 

kritickou hodnotou a nedojde tak ke grafitizaci. Zajistit takový průběh procesu řezání 

vyžaduje jak určité úpravy nástroje (speciální příprava břitu), tak přesně řízené chlazení  

a správnou volbu řezných podmínek. To umožní zachovat a využít hlavní přednosti PCD, 

zejména vynikající tvrdost, v procesu řezání. CBN se vyznačuje velmi vysokou tvrdostí  

a používá se při obrábění kalených materiálů. Výborných výsledků dosahuje i při obrábění 

litin a umožňuje použití pro vysokorychlostní hrubování šedé litiny při soustružnických  

i frézovacích operacích. S výhodou lze tímto materiálem obrábět i tvrzenou litinu, kde 

nahrazuje operace broušení. [6], [9], [10] 

 

4.1 Opotřebení břitu nástroje 

 

Opotřebení nástroje je běžným důsledkem funkce všech strojních součástí, které jsou  

v kontaktu a relativním pohybu. Při obrábění dochází k relativnímu pohybu mezi nástrojem 

a obrobkem a nástrojem a třískou. Navíc zde dochází ke kontaktu nástroje s obrobkem  

(na hlavním a vedlejším hřbetě a špičce nástroje) a odcházející třískou (na čele nástroje), 

což vede k opotřebení břitu nástroje. K procesu opotřebení nástroje je třeba přistupovat  

z odlišných pozic, jelikož podmínky práce řezného nástroje se zásadně liší od podmínek 

práce běžných strojních součástí. Jedná se o velmi složitý děj, který závisí na mnoha 

faktorech (fyzikální a především mechanické vlastnosti obráběného a nástrojového 

materiálu, druh obráběcí operace, geometrie nástroje, řezné prostředí, pracovní podmínky) 

a v jehož průběhu působí mnoho odlišných jevů, tzv. mechanizmů opotřebení. [11] 
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4.1.1 Mechanizmy opotřebení 

 

 abraze – brusný otěr vlivem tvrdých částic z obráběného materiálu a materiálu 

nástroje, jde o nejčastější a preferovaný způsob opotřebení, jelikož umožňuje 

dosažení předvídatelné a stabilní životnosti nástroje, 

 

 adheze – vznik a následné porušování mikrosvarových spojů na stýkajících se 

vrcholcích nerovností čela a třísky vlivem vysokých teplot a tlaků, chemické 

příbuznosti 

 

 difúze – migrace atomů z obráběného materiálu do nástrojového a naopak, a z ní 

vyplývající vytváření nežádoucích chemických sloučenin ve struktuře nástroje, 

účinek se zesiluje s rostoucí řeznou rychlostí 

 

 oxidace – vznik chemických sloučenin na povrchu nástroje vlivem přítomnosti 

kyslíku v okolním prostředí 

 

 plastická deformace – projevuje se v okamžiku změknutí materiálu nástroje 

(důsledkem vysokého tepelného a mechanického zatížení, kumulovaného v čase), 

plastická deformace se může projevit až tzv. lavinovým opotřebením 

 

 křehký lom – vznik vlivem vysokého mechanického zatížení, které může být 

způsobeno celou řadou faktorů (přerušovaným řezem, nehomogenitou a vměstky  

v obráběném materiálu, vysokou hodnotou posuvu nebo hloubky řezu, atd. 

 

 

4.2 Opotřebení při obrábění litin 

 

Opotřebení břitu nástroje při obrábění litin lze popsat na břitových destičkách ze 

slinutých karbidů, které jsou nejpoužívanějším materiálem při obrábění litin. Mezi hlavní 

mechanizmy při obrábění těchto materiálů patří opotřebení abrazivní, adhezní a také 

difúzní. Abrazivní účinek jednotlivých strukturních složek litiny je různý a příčinou tohoto 

opotřebení mohou být např. vměstky nebo karbidy. Často je za abrazivní strukturní složku 

považován cementit, ale s ohledem na to, že tvrdost cementitu (Fe3C) je až několikrát 
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menší než tvrdost běžných strukturních složek slinutého karbidu, je to nepravděpodobné. 

Významnější roli však abraze může hrát při obrábění legovaných litin, které obsahují 

karbidotvorné legury, jako je chrom, wolfram, molybden a vanad. Při vyšším obsahu 

uhlíku se mohou ve struktuře objevovat volné karbidy těchto prvků a jejich tvrdost již 

dosahuje tvrdosti strukturních složek slinutých karbidů a jejich povlaků. Při obrábění litiny 

hraje významnou roli opotřebení abrazivní. [9] 

 

 

4.3 Chlazení při obrábění litin 

 

Šedá litina patří mezi křehké materiály a jeho obráběním dochází k tvorbě pouze 

krátké drobivé třísky. Tento fakt komplikuje chlazení procesní kapalinou kvůli potížím při 

odplavení krátkých třísek z místa řezu. Konvenční způsob obrábění litiny proto představuje 

obrábění za sucha. Ale i zde lze použít procesní kapaliny a k dispozici jsou třídy nástrojů, 

které tento způsob chlazení umožňují. V tomto případě však nejde ani tak o zlepšení 

procesu řezání, jako o zamezení, nebo snížení znečištění prachovými částicemi uhlíku  

a železa. [6] 

 

 

5 Původní technologie výroby  

 

Firma LENEL s.r.o. je pro zadavatele zakázky na obrábění ložiskových těles již 

tradičním dodavatelem. V souvislosti s vyšší poptávkou v této zakázce se vyvinul tlak  

na optimalizaci celé technologie výroby pro tuto zakázku, tak aby byla zachována 

schopnost uspokojit poptávku tohoto stěžejního zákazníka. V následující kapitole bude 

shrnut stav výroby před optimalizací a investicemi do jeho zlepšení.  
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5.1 Obráběný materiál a odlitek  

 

Materiál odlitku ložiskového tělesa je dle ČSN 42 2425 (ekvivalent EN GJL 250): 

 

Litina s lupínkovým grafitem 

 

skupina materiálu pro všeobecné použití, pro použití s vyššími tlaky a většími hodnotami 

namáhání a také za vyšších teplot. [15] 

 

 

Tabulka 2Chemické složení litin EN GJL 250 

P – max. 0,50 S – max. 0,15 

 

 

Obrázek 7 Odlitky polotovaru ložiskového tělesa 

Struktura této litiny je tvořena perlitem s malým množstvím feritu a lupínkovým 

grafitem. Je vhodná na odlitky o tloušťce stěn od 15 mm do 70 mm, např. na válce motorů, 

součásti turbín, ozubená kola, značně namáhané strojní součásti, na stojany středně těžkých 

obráběcích strojů apod. [15] 
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5.2 Ložiskové těleso 

 

Obráběná součást je odlitek ložiskového tělesa pro vakuové čerpadlo (viz obr. 8). 

Během obrábění odlitku probíhají především vrtací a vyvrtávací operace, dále závitování a 

frézování. Předmětem optimalizací budou nástroje a jejich dráhy. 

 

 

Obrázek 8 Přehled základních operací 

 

Obrázek 9 Přehled základních operací 

 

 

5.3 Přípravné práce 

 

Po odlití se materiál, jednak zdeformuje vlivem tepla a dále nemá požadovanou kvalitu 

ploch. Před upnutím na frézovací centrum se tedy nejdřív předfrézuje z obou stran a poté 

brousí.  
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Frézování 

 

Odlitek je ofrézován na dvě upnutí. V prvním upnutí se zarovnává horní plocha, 

obsluha volí velikost třísky dostatečně velkou, tak aby došlo k ofrézování vad na povrchu 

odlitku a ochranného nátěru. Ve druhém upnutí se orovná protější plocha a odlitek se 

frézuje na šířku 73,78 mm. Nástroj je kotoučová čelní fréza s vyměnitelnými břitovými 

destičkami průměru 350 mm, celá plocha je pak ofrézována jedním průchodem. 

 

 

Obrázek 10 Fréza pro předfrézování odlitku 

 

 

Broušení 

 

Pro dosažení požadované rovinnosti, tloušťky a drsnosti povrchu je odlitek na obou 

ofrézovaných plochách broušen. Upnutí je realizováno ve dvou korcích na magnetický stůl 

brusky zobrazené na obrázku 10. Tolerance tloušťky je 73,762−0,254
+0 . Rovinnost povrchu 

je 0,051. A drsnost 1,6. Rovinnost ploch má také vliv na kvalitu upnutí, jeho přesnost  

a stabilitu rozměrů.  
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Obrázek 11 Bruska se svislým vřetenem používaná pro broušení ploch odlitku 

 

 

5.4 Obráběcí centrum Mori Seiki MH – 50  

 

Původně byl odlitek obráběn na 4 – osém horizontálním obráběcím centru MH – 50  

od firmy Mori – Seiki. Stroj disponuje automatickou výměnou palet (2 palety) a nástrojů, 

vysokotlakým chlazením a je osazen řídícím systémem FANUC.  

 

Tabulka 3 Technické parametry stroje Mori Seiki MH - 50 

Velikost palety 500 x 500 mm 

Pozic v zásobníku nástrojů 60 

Rychloposuv 20 000/min 

Čas výměny palety  18 s  

Čas výměny nástrojů 18 s (od třísky ke 

třísce) 

Maximální otáčky vřetene 6000/min 

Maximální hmotnost obrobku 1000 kg 

 

 

 

Obrázek 12 Prostor operátora stroje Mori Seiki MH -50 
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Obrázek 13Prostor upínání palet 

 

 

5.5 Upnutí 

 

Obrobek je upnut na otočnou paletu. Celé obrábění je tak možné realizovat na jedno 

upnutí. Na čelo upínacího hranolu jsou pomocí šroubů a per v drážkách namontovány 

upínací ocelové desky. Odlitek je ustaven pomocí kalených kostek se stavěcími a 

aretačními šrouby. Po nastavení na potřebný rozměr je pevně upnut pomocí pákových 

upínek. 

 

 

Obrázek 14 Upnutí odlitku při obrábění v 0° (nahoře) v 90° (dole) 
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Upínací hranol 

 

Na upínací hranol se pomocí šroubů namontuje upínací deska, ta se vyrovná  

a zapolohuje pomocí čtyř per v křížové drážce. Upínací hranol má žebrovitou konstrukci 

opatřenou odlehčujícími prvky, které mají za úkol zajistit maximální využití hmotnostní 

kapacity paletizačního systému.  

 

 

Obrázek 15 Otočný upínací hranol 

 

Upínací deska 

 

Na čelo upínací desky se montuje systém „tvrdých“ upínacích kostek, na jejich čele  

a tedy na spodní ploše obrobku je nulový bod pro obrábění v otočení B = 0°.  

 

        

Obrázek 16 Upínací deska pro odlitek tělesa 
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Stavěcí kostky 

 

Odlitek je broušenou spodní plochou upnut na čele kostek. Kostky jsou frézovány 

z oceli a následně kaleny a černěny. Dolní sada kostek slouží pro seřízení výšky odlitku na 

paletě. Odlitek je nálitky postaven na hrotové dorazy. Hrotové dorazy jsou stavitelné 

pomocí závitů. Horní sada kostek pomocí dvou kostek zajistí zachování seřízeného 

rozměru během dotahování. Pro dostatečné podepření velké plochy odlitku jsou na desce 

namontovány pomocné opěrné plochy. 

 

 

Obrázek 17 Horní sada upínacích kostek 

 

Obrázek 18 Dolní sada upínacích kostek 

 

Obrázek 19 Pomocné opěrné plochy 
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Obrázek 20 Sestava upnutí 

 

 

  



 

36 

 

5.6 Obrábění 

 

Technologický postup, tedy sledy operací a nástroje, je shodný s kapitolou 6.3. 

Celkový čas obrábění je cca 61 minut (měřeno stopkami). Po odepnutí obrobku obsluha po 

seřízení dalšího kusu odjehlí hrany popřípadě prořeže závity. Čas obrábění od otočení 

palety k dalšímu je 62 minut. Toto je čas zahrnující výměny nástrojů, pojezdy 

rychloposuvem a také kontrolní měření obsluhy. NC kód (viz příloha 2). 

 

 

6 Nové technologie vy výrobě ložiskového tělesa 

 

V důsledku navýšení objemu výroby bylo nutné podniknout nezbytné kroky pro 

zajištění požadavků zadavatele výroby. Bylo zapotřebí snížit časy hlavních a pomocných 

chodů stroje, zajistit kontrolu kvality a flexibilitu v inovacích. Snaha o dosažení těchto cílů 

vedla k rozhodnutí zakoupit nové 4 - osé horizontální frézovací centrum a souřadnicový 

měřící stroj. Celý projekt byl spolufinancován fondem Evropské unie pro rozvoj 

podnikání, na nákup nového vybavení tedy muselo být vypsáno výběrové řízení. Ve 

výběrovém řízení zvítězila dodavatelská firma Machtrade s.r.o. Spolu se strojem byl 

zdarma firmě poskytnut i CAM systém GibbsCAM od Cimatron Group a 150 000 Kč limit 

u firmy Pramet na nové nástroje. CAM systém a nové nástroje se pak staly hlavní páteří 

nových inovací a poskytly firmě do budoucnosti velký prostor k rozvoji. 

 

 

6.1 Nové obráběcí centrum 

 

Horizontální obráběcí centrum HX 635 je představitelem střední velikostní řady strojů 

firmy QUASER. Horizontální centrum HX 635 je vyráběno plynule regulovatelným 

pohybem otáčení stolu jako čtvrtá osa. Oproti starší Mori Seiky je toto centrum 2x 

rychlejší co se týče rychloposuvu a o 12 vteřin rychlejší na výměně nástroje.  
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Obrázek 21 Nové obráběcí centrum Quaser HX 635 

 

Tabulka 4 Technické parametry stroje Quaser HX 635 

Velikost palety [mm] 630 x 630 

Maximální průměr obrobku [mm] 950 

Maximální výška obrobku [mm] 950 

Maximální dovolené zatížení stolu [kg] 90 

Rozjezdy X, Y, Z [mm] 1000/800/900 

Počet nástrojů v zásobníku 60 

Doba výměny nástroje [s] 7,9 (od třísky ke třísce) 

Počet palet 2 

Doba výměny palet [s] 14 

Rychloposuv [m/min] 40 

Řídící systém Fanuc 31i model b 

 

 

6.2 Optimalizace obrábění pomocí GibbsCAM 

 

GibbsCAM je v CAM průmyslu uznávaný jako přední, snadno použitelná aplikace, 

nabízí snadné použití a přitom velmi výkonné řešení programování CNC obráběcích strojů. 

Intuitivní grafické uživatelské rozhraní GibbsCAMu není jen snadné se naučit, ale jeho 

používání je velmi efektivní. GibbsCAM je dobře známý uživatelům, kteří jsou  

z výrobních provozů. Vývojáři GibbsCAMu, od začátku od roku 1982, ctí pravidlo: 

navrženo obráběči pro obráběče. [16] 

 

1, Import a definice tělesa 

 

GibbsCAM umí otvírat soubory následujících aplikací: Parasolid, SolidWorks, Solid 

Edge, ACIS/SAT, Autodesk Inventor, CimatronE, Rhinoceros, Unigraphics/NX, STEP 
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AP203 and AP214, Creo Elements/ProE, Catia V5, ale i soubory ve formátech IGES  

a STL. 

 

Po importování souboru si jej rozdělíme na skupiny, to znamená upínky, polotovar  

a součást. Dále definujeme oblast polotovaru, souřadné systémy a nulové body.  

 

 

Obrázek 22 Odkladiště těles softwaru GibbsCAM 

 

2, Tvorba drah nástrojů 

 

V tomto kroku definujeme nástroje a jejich dráhy. 

 

 

Obrázek 23 Definice strategie obrábění v software GibbsCAM 
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Simulace  

 

Po definování drah nástrojů a určení řezných podmínek provedeme simulaci. V té je 

možné si vizuálně zkontrolovat, jestli nástroje správně najíždí do řezů, nekolidují 

s obrobkem či upínkami nebo jestli je strategie správně nadefinována. 

 

.  

Obrázek 24 Ukázka simulace obrábění v GibbsCAMU 

 

Postprocesing 

 

Posledním krokem je vygenerování NC kódu pomocí postprocesoru. V našem případě 

ještě doplněn úpravou v CNC editoru. 

 

 

Obrázek 25 Nastavení postprocesoru 
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Obrázek 26 Uspořádání programu pro jeho přehlednost pomocí CNC editoru 

 

 

6.3 Obráběcí operace 

 

Ložiskové těleso je obráběno celkem 23 nástroji. Ty jsou tvořeny frézami, vrtáky, 

navrtáváky, výstružníky, vrtacími a hrubovacími tyčemi dále závitníky a jednou tyčí 

na srážení hran. (viz. Tabulka 5). Pomocí GibbCAMu vygenerujeme nový NC kód  

ve snaze eliminovat zbytečné přejezdy, optimalizovat pořadí obrábění a zrychlit nájezdy  

a výjezdy. 

 

Tabulka 5 Nástrojový list 

POZICE              POPIS DÉLKA POLOMĚR 

1 Ø 74,7 HRUBOVACÍ  TYČ 220,28   

2 Ø 84,2 HRUBOVACÍ  TYČ 220,28   

3 Ø 89,8 HRUBOVACÍ TYČ 220,24   

4 FRÉZA ČELNÍ 100 118,14   

5 Ø 16 NAVRTÁVÁK 241,42   

6  VRTÁK 19 HSS 238,36   

7 Ø 20 mm. FREZA VHM 178,09   
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DLOUHÁ 

8 FR.75X8 PŘED.BŘIT RO 199,75   

9 TYČ NA SRAŽ. MĚŘENO NA 

BŘIT 

240,7   

10 Ø 11,1 VRTÁK  VHM 205,15   

11 Ø 11,1 VRTÁK DLOUHÝ HSS 278,65   

12 Ø 5 VRTÁK VHM  167,14   

13 Ø 8 VRTÁK VHM  205,66   

14 Ø 8 VRTÁK  HSS 233   

15 Ø VRTÁK 15,75 HSS 204,7   

16 Ø 12,5 FRÉZA VRTACÍ VHM 181,07   

17 Ø 12,713  VÝSTRUŽNÍK +0,0127 186,15   

18 Ø 6,2 FRÉZA VRTACÍ VHM 154,64   

19 Ø 6,363  VÝSTRUŽNÍK +0,0127 135,51   

20 Ø 40 FRÉZA VÁLCOVÁ OR. 156,49   

21 Ø 90,015 VRTACÍ TYČ ŠLICHT 166,52   

22 Ø 74,9 VRTACÍ TYČ ŠLICHT 168,15   

23 ZÁVITNÍK 3/8-16" UNC 289,1   

 

 

Hrubování velkých otvorů 

 

V tomto úseku se předhrubují otvory pro ložiska a sedla.  Tloušťka odebíraného 

materiálu se pohybuje okolo 6 mm v závislosti na odlitku.  

 

Tabulka 6 Řezné podmínky a vyobrazení obrábění úseku hrubování děr 

 
Vyobrazení 

Č. op ap fz n Pozice vc Obráběcí 
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[mm] [mm/min] [ot. /min] nástroje [m/min] čas [min] 

1 - 60 750 1 176 2:38 

2 - 50 690 2 183 2:24 

3 - 50 710 3 189 0:23 

  

 

Úsek otočení palety do 90° 

 

Při otočení palety na 90° se ofrézují čela patek, vyvrtají středící důlky a následně díry.  

 

Tabulka 7 Řezné podmínky a vyobrazeni obráběného úseku v 90° 

 
Vyobrazení 

Č. op 
ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

4 0,5 450 480 4 151 0:51 

5 0,5 450 480 4 151 0:51 

6 - 200 2000 5 101 0:04 

7 - 60 300 6 18 1 

 

 

Frézování sedel na horní ploše 

 

Zde se kruhovou interpolací kotoučové frézy vyfrézují sedla. Každá operace 

představuje jedno sedlo.  
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Tabulka 8 Řezné podmínky a vyobrazeni obráběného úseku sedel na horní ploše 

 
Vyobrazení 

Č. op ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

8 2,5 440 1200 7 75 0:18 

9 2,5 440 1200 7 75 0:18 

10 2,5 440 1200 7 75 0:18 

11 2,5 440 1200 7 75 0:18 

 

 

Začištění dráhy po hrubovací tyči  

 

Při hrubování v operaci 2 vznikne na čele plochy pod hrubovací tyčí schodek. Jeho 

velikost závisí na konkrétních rozměrech daného odlitku a u každého kusu je jiná. 

Následující operace 12 (schodek v levé díře) 13 (schodek vpravo) jsou zařazeny pro jeho 

začištění. 

Tabulka 9 Řezné podmínky a vyobrazeni obráběného úseku začištění kotoučovou frézou 

 
Vyobrazení  

Č. op ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

12 - 30 100 8 31 4:10 

13 - 30 100 8 31 4:11 
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Sražení hran v otvorech pro ložiska 

 

Tabulka 10 Řezné podmínky a vyobrazeni obráběného úseku sražení hran 

 
Vyobrazení 

Č. op ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

14 - 20 80 9 20 0:24 

 

 

Vrtání otvorů a sražení hran 

 

Tabulka 11 Řezné podmínky a vyobrazeni obráběného úseku vrtacích operací 

 
Vyobrazení 

Č. op ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

15 - 225 2000 10 70 0:15 

16 - 225 2000 10 70 0:50 

17 - 225 2000 10 70 2:00 

18  80 500 11 18 2:00 
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19 - 80 2500 12 39 0:53 

20 - 210 2500 13 63 1:16 

21 - 210 2500 13 63 1:09 

22 - 210 2500 13 63 0:05 

23 - 210 2500 13 63 0:04 

24 - 90 720 14 18 1:26 

25 - 210 2500 5 126 0:14 

26 - 300 3000 5 151 0:02 

27 - 70 360 15 18 1:33 

28 - 70 370 15 18 0:21 

29 - 70 360 15 18 0:11 

 

 

Obrábění přesných otvorů 

 

Otvory pro kolíky o průměrech 12,713 mm a 6,363 mm musejí být vyrobeny v dané 

polohové a průměrové toleranci. Pro dosažení maximální přesnosti je předvrtaný otvor 

dovrtán monolitní vrtací frézou, vyhrubován a následně vystružen. 

Tabulka 12 Řezné podmínky a vyobrazeni obráběného úseku dokončování kolíkových děr 

 
Vyobrazení 

Č. op ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

31 - 200 1100 16 43 0:15 

32 - 100 450 17 18 1:15 

33 - 180 3000 18 58 0:22 

34 - 45 580 19 14 1:19 
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Sedla pro ložiska 

 

Sedla jsou po obrobení vrtací tyčí zhotovena s nežádoucím poloměrem ve spodní 

hraně, ten způsobuje poloměr špičky plátku vyvrtávací tyče, a také s nedostatečnou 

přesností hloubky. Je proto třeba je dokončit. To lze provézt karbidovou frézou s ostrými 

hranami v kruhové dráze po ploše sedla. 

 

Tabulka 13 Řezné podmínky a vyobrazeni obráběného úseku frézování dosedacích ploch pro ložiska 

 
Vyobrazení 

Č. op ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

35 - 180 350 20 22 2:01 

36 - 180 350 20 22 2:01 

 

 

Dokončení otvorů pro ložiska 

 

Do požadované tolerance se jednobřitou vyvrtávací tyčí obrobí otvory pro ložisko a 

ucpávky. Po dokončení se zastaví otáčky vrtací tyče a odsune se od povrchu tak, aby při 

zpětné dráze nepoškodil nůž povrch. Pro odebírání malé třísky jako je tato se ve firmě 

osvědčily plátky z kubického nitridu bóru. Zajišťují výbornou kvalitu povrchu a jsou bez 

údržby schopny obrábět do požadovaného rozměru velmi dlouhou dobu.  

 



 

47 

 

Tabulka 14 Řezné podmínky a vyobrazeni obráběného úseku dokončování otvorů pro ložiska 

 
Vyobrazení 

Č. op ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

37 - 80 800 21 222,6 1:05 

38 - 90 900 22 212 0:58 

 

 

Vyřezání závitu 

 

Tabulka 15 Řezné podmínky a vyobrazeni obráběného úseku vyřezávání závitů 

 
Vyobrazení 

Č. op ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

39 - 206 130 23 7 1:52 

40 - 206 130 23 7 0:19 

41 - 206 130 23 7 0:27 
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6.3.1 Čas obrábění pro nový stroj společně s optimalizací drah 

 

Celkový čas drah nástrojů po jejich optimalizaci je 36 minut, toto je však čas 

vypočítaný v CAM systému a ten se od skutečnosti liší; nezahrnuje například výměny 

nástrojů nebo pojezdy rychloposuvem. Skutečný celkový čas je 51 minut. Po odepnutí 

obrobku obsluha po seřízení dalšího kusu odjehlí hrany popřípadě prořeže závity. Čas 

obrábění od otočení palety k dalšímu je 52 minut. NC kód (viz příloha 3). 

 

 

Obrázek 27 Dokončený obrobek ložiskového tělesa 

 

6.4  Výměna zastaralých nástrojů za standartní nástroje vhodné pro 

obrábění šedé litiny 

 

Z analýzy jednotlivých časů operací vyplývá, že ne největší podíl na celkové době 

obrábění mají operace: začištění po hrubovací tyči, dokončení sedel a vrtací operace 17  

a 18. U dokončování a začisťování je toto způsobeno materiálem nástroje. U vrtání pak 

absencí středového chlazení vrtáků. Díry je nutno vyplachovat a to prodlužuje čas operací. 

Operace 17 je zároveň předvrtání pro operaci 18. Díky středově chlazenému nástroji je 

nyní možné díry vyvrtat v jedné operaci. 
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Tabulka 16 Nový nástrojový list 

POZICE              POPIS DÉLKA POLOMĚR 

1 Ø 74,7 HRUBOVACÍ  TYČ 220,28   

2 Ø 84,2 HRUBOVACÍ  TYČ 220,28   

3 Ø 89,8 HRUBOVACÍ TYČ 220,24   

4 FRÉZA ČELNÍ 100 118,14   

5 Ø 16 NAVRTÁVÁK 241,42   

6  VRTÁK 19 HSS 238,36   

7 Ø 20 mm. FREZA VHM 

DLOUHÁ 

178,09   

8 PRAMET 80 X 8 201,124   

9 TYČ NA SRAŽ. MĚŘENO NA 

BŘIT 

240,7   

11 Ø 11,1 PRAMET  100,05   

12 Ø 5 VRTÁK VHM  167,14   

13 Ø 8 VRTÁK VHM  205,66   

14 Ø 8 VRTÁK  HSS 233   

15 Ø VRTÁK 15,75 HSS 204,7   

16 Ø 12,5 FRÉZA VRTACÍ VHM 181,07   

17 Ø 12,713  VÝSTRUŽNÍK +0,0127 186,15   

18 Ø 6,2 FRÉZA VRTACÍ VHM 154,64   

19 Ø 6,363  VÝSTRUŽNÍK +0,0127 135,51   

20 Ø 32 FRÉZA VÁLCOVÁ SK. 

ROHOVÁ. 

156,49   

21 Ø 90,015 VRTACÍ TYČ ŠLICHT 166,52   

22 Ø 74,9 VRTACÍ TYČ ŠLICHT 168,15   

23 ZÁVITNÍK 3/8-16" UNC 289,1   
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6.4.1 Kotoučová fréza pro začištění po hrubovací tyči v operaci 12 a 13 

 

Použitím nové frézy od firmy Pramet: 80A04R-S90SN12N6 s vyměnitelnými 

břitovými destičkami SNHQ AZ TN-EN (viz příloha 4) se zkrátil čas operací na začistění 

z 8:21 na 0:22 minut. 

 

 

Obrázek 28 konstrukce kotoučové frézy Pramet S90SN1 

 

Tabulka 17 Nové řezné podmínky a vyobrazeni obráběného úseku začištění kotoučovou frézou 

Č. op ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

12 - 764 477 8 120 0:11 

13 - 764 477 8 120 0:11 

 

 

6.4.2 Fréza pro dokončení sedla  

 

Použitím nové frézy do rohu od firmy Pramet: 32A4R042B32-SAD11E-C 

s vyměnitelnými břitovými destičkami ADMX 11 - R (viz příloha 5) se zkrátil čas operací 

na začistění z 4:02 na 0:32 minut.  

 

 

Tabulka 18 Nové řezné podmínky obráběného úseku dokončení sedel 

Č. op ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

35 - 656 1094 20 110 0:16 

36 - 656 1094 20 110 0:16 
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6.4.3 Vrtáky se středovým chlazením  

 

Použitím nových vrtáků se středovým chlazením od firmy Pramet: 308FA 

(viz příloha 6) se zkrátil čas operací vrtání z 4:00 na 0:14 minut. A to hlavně v důsledku 

odstranění nutnosti vyplachování při vrtání a sloučení dvou vrtacích operací do jedné. 

 

Tabulka 19 Nové řezné podmínky obrábění   

Č. op ap 

[mm] 

vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Pozice 

nástroje 

vc 

[m/min] 

Obráběcí 

čas [min] 

18 - 688 2867 11 100 0:14 

 

 

6.5  Čas obrábění dosažený po aplikaci nových technologii 

 

Celkový čas drah nástrojů je nyní 22 minut, toto je však čas vypočítaný v CAM 

systému a ten se od skutečnosti liší; nezahrnuje například výměny nástrojů nebo pojezdy 

rychloposuvem. Skutečný celkový čas je 38 minut. Po odepnutí obrobku obsluha po 

seřízení dalšího kusu odjehlí hrany popřípadě prořeže závity. Čas obrábění od otočení 

palety k dalšímu je 38 minut.   
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6.6 Kontrola přesnosti  

 

Přesnost výroby se kontroluje pomocí souřadnicového měřícího stroje Contura G2 

s měřícím software Calypso od špičkového výrobce Zeiss.  

 

 

Obrázek 29 Kontrola přesnosti odlitku 

 

 

Měřící stroj Zeiss Contura G2 

 

Podle konstrukční velikosti se na stroji ZEISS CONTURA používají keramická vedení 

nebo vedení v technologii CARAT pro vysokou tuhost, nízkou tepelnou roztažnost  

a minimální pohybující se hmotnost. Vzduchová ložiska ve všech třech osách zajišťují 

konstantní stabilitu i při vysoké pojezdové rychlosti a při zrychlení. ZEISS CONTURA má 

sklokeramická měřítka s plovoucím uložením, která téměř nepodléhají roztažnosti  

a nevyžadují tudíž přídavná teplotní čidla a matematickou kompenzaci. Jsou vhodná do 

dílenského prostředí, protože jsou chráněna proti nečistotě a dalším okolním vlivům. [17] 

 

Měřící software Calypso 

 

Software CALYPSO je určen pro manuální a CNC měření, pro online i offline 

programování. CALYPSO umožňuje multisenzorové snímání a podporuje všechny 

aktuální senzory a měřicí postupy firmy Carl Zeiss. Přes rozhraní I++ DME může 

CALYPSO ovládat také měřicí systémy jiných výrobců, např. 3D měřicí stroje, měřicí 

přístroje s kloubovým ramenem, lasertrackery a počítačové tomografy. [18] 
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6.6.1 Kontrolované rozměry 

 

Z hlediska montáže a funkčnosti tělesa jsou u součásti určeny rozměry, u kterých je 

nutno často nebo i u každého kusu provádět kontrolu. Jsou to polohy kolíků a rozměry děr 

pro ložiska. Vyhodnocení se provádí na základě protokolu o měření. Pro diskutované 

rozměry viz obr. 30 a 31. 

 

Polohy kolíků 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 Úryvek protokolu o měření ložiskového tělesa 

 

 

Obrázek 31 vyznačené plochy často kontrolovaných rozměrů 
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7 Zhodnocení přínosů nové technologie z hlediska času obrábění 

 

Optimalizace drah nástrojů pomocí software GibbsCAM, nový stroj s rychlejší 

výměnou nástrojů a rychloposuvem společně s novými nástroji téměř zdvojnásobily 

produkci. Nové nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami umožnují rychle řešit 

opotřebení otočením destičky a nový vrták se středovým chlazením umožňuje vyvrtat 

otvor bez zpětných chodů pro výplach vrtaného otvoru. Společně tyto nástroje také 

umožnují obrábění většími rychlostmi a tím pádem výrazně šetří čas. Optimalizované 

dráhy nástrojů jsou nyní bez zbytečných přejezdů a pohybů v pomalém pracovním posuvu, 

nový stroj má 2x rychlejší rychloposuv a výměna nástrojů je od třísky ke třísce  

o 12 sekund rychlejší. Díky programování v GibbsCAM jsou budoucí optimalizace 

procesu a případné změny proveditelné rychleji a výroba je tak celkově pružnější.  

 

 

7.1 Původní čas obrábění a čas obrábění novou technologii 

 

Celkový čas obrábění jednoho kusu před změnou technologie byl 62 minut. Po změně 

stroje, drah nástrojů a samotných nástrojů je 38 minut. Tohoto výrazného zrychlení se 

podařilo dosáhnout zejména díky novým nástrojům, které ve srovnání s předchozími 

zastaralými nástroji, v jednom případě například z rychlořezné oceli, dosahují 

neporovnatelně vyšších řezných rychlostí. 

 

 

Obrázek 32 Porovnání času obrábění původní a novou technologii 

 

62

38

čas obrábění původní technologii

čas dosažený s novou technologii

Časy obrábění nové a původní 
technologie [min]
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7.2 Rozdělení úspory času do dvou skupin 

 

Celková časová úspora během inovace technologie výroby vyplývá ze dvou hlavních 

částí celého procesu. První skupina časových úspor zahrnuje zkrácení vedlejších časů 

obrábění a druhá skupina úspor zahrnuje zkrácení časů hlavních chodů stroje. Čas obrábění 

dosažený při aplikaci nových technologii a časy uspořené v jednotlivých skupinách (viz 

obr. 32).  

 

 

Obrázek 33 Čas obrábění s vyobrazením úspor oproti staré technologii 

 

 

Závěr 

 

Diplomová práce se zabývala návrhem nové technologie obrábění ložiskového tělesa 

vakuového čerpadla. V první praktické části je popsán původní stav technologie výroby, 

aby bylo možné srovnání. 

 

Prvním krokem modernizace byl nákup nového stroje. Stroj byl spolufinancován 

fondem EU na rozvoj podnikání, byl tedy vybrán na základě výběrového řízení. Vítěznou 

variantou v tomto řízení je stroj Quaser HX 635. Nákupem nového stroje se podařilo 

zkrátit dosavadní vedlejší časy obrábění a to hlavně výměny nástrojů, přejezdy 

rychloposuvem a výměny palet. Srovnání těchto parametrů je uvedeno v tab. 20 niže. 

3810

14

Časy obrábění nové technologie a 
úspor [min]

čas dosažený s novou
technologii

I. Skupina úspor času

II. Skupina úspor času
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Tabulka 20 Porovnání parametrů strojů 

Stroj Rychloposuv  Výměna nástrojů  Výměna palet 

Quaser HX 635 40 000 mm/min 7,9 s 14 s 

Mori Seiki MH - 50 20 000 mm/min 20 s 18 s 

 

Dále byli pomocí CAM systému GibbsCAM optimalizovány dráhy nástrojů. A to 

zejména v operaci frézování patek při otočení na 90°, kde původní fréza prostor mezi nimi 

překonávala se zařazeným pomalým pracovním posuvem. GibbsCAM je vybaven simulací 

obrábění a nástrojem pro efektivní rozdělení sestavy upínky na polotovar, součást a 

upínky. Díky tomu byly dále odstraněny zbytečně velké nájezdy a přejezdy. Vytvořením 

programu v softwaru GibbsCAM je nyní umožněno efektivněji reagovat na změny 

požadované dodavatelem, rychleji měnit nástrojový list a tím optimalizovat výrobu podle 

současných požadavků.  

 

V poslední fázi modernizace technologie výroby této součásti byli nakoupeny nové 

nástroje, které nahradili původní zastaralé frézy a vrták. K tomuto účelu byl využit 

poskytnutý limit 150 000 Kč od frimy Pramet, který získala firma od dodavatele nového 

stroje. Byly nakoupeny celkem tři nové nástroje: kotoučová fréza 80A04R-S90SN12N6 

s vyměnitelnými břitovými destičkami SNHQ AZ TN-EN, válcová fréza do rohu 

32A4R042B32-SAD11E-C s vyměnitelnými břitovými destičkami ADMX 11 – R a vrták 

se středovým chlazením 308FA. Srovnání řezných podmínek je uvedeno v tab. 21 níže. 

Původní nástroje jsou znázorněny kurzívou.  

 

Tabulka 21 Srovnání řezných podmínek původních a nových nástrojů 

Nástroj vf 

[mm/min] 

n 

[ot. /min] 

Obráběcí čas 

[min] 

S90SN12N6 764 477 0:22 

FR.75X8 PŘED.BŘIT 

RO 

30 100 8:21 

SAD11E-C 656 1094 0:32 

Ø 40 FRÉZA 

VÁLCOVÁ OR. 

180 350 4:02 

 

Při tomto několikanásobném navýšení posuvových rychlostí se celý proces podstatně 

zrychlil. Celkový čas obrábění je z 62 minut zkrácen na 38 minut. Celková časová úspora 

je 24 minut, z nichž 14 minut bylo uspořeno díky novým nástrojům a 10 minut nákupem 

nového stroje a optimalizací drah v GibbsCAM. 
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