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Seznam použitých zkratek a symbolů 

ae pracovní záběr [mm] 

ap hloubka záběru třísky [mm] 

CAM Computer Aided Manufacturing  

    [Počítačem podporovaná výroba]  

CAD Computer Aided Design  

     [Počítačem podporované navrhování]  

CNC Computer Numerical Control  

 [Řízení obráběcího stroje počítačem] 

ČSN EN Evropská norma převzatá do národního systému norem ČR  

EN Evropská norma  

ERS Erowa Robot System 

f posuv [mm]  

fz posuv na zub [mm] 

fn posuv na otáčku [mm] 

NC Numerical Control - číslicové řízení  

L dráha nástroje ve směru posuvu [mm] 

l délka opracované plochy [mm] 

ln délka náběhu [mm] 

lp délka přeběhu [mm] 

mc nárůst měrné řezné síly v závislosti na tloušťce třísky  [-]  

n otáčky [min-1 ]  

N výrobní cena [Kč] 

N5,1 výrobní cena pro 5 kusů z 1. způsobu výroby [Kč] 

N10,1 výrobní cena pro 10 kusů z 1. způsobu výroby [Kč] 

N20,1 výrobní cena pro 20 kusů z 1. způsobu výroby [Kč] 

N50,1 výrobní cena pro 50 kusů z 1. způsobu výroby [Kč] 

N100,1 výrobní cena pro 100 kusů z 1. způsobu výroby [Kč] 

N250,1 výrobní cena pro 250 kusů z 1. způsobu výroby [Kč] 

N500,1 výrobní cena pro 500 kusů z 1. způsobu výroby [Kč] 

N5,2 výrobní cena pro 5 kusů z 2. způsobu výroby [Kč] 

N10,2 výrobní cena pro 10 kusů z 2. způsobu výroby [Kč] 

N20,2  výrobní cena pro 20 kusů z 2. způsobu výroby [Kč] 
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N50,2 výrobní cena pro 50 kusů z 2. způsobu výroby [Kč] 

N100,2 výrobní cena pro 100 kusů z 2. způsobu výroby [Kč] 

N250,2 výrobní cena pro 250 kusů z 2. způsobu výroby [Kč] 

N500,2 výrobní cena pro 500 kusů z 2. způsobu výroby [Kč] 

vc řezná rychlost [m×min-1] 

vf Posuvová rychlost [mm×min-1] 

z počet efektivních břitů na nástroji [-]  

hm průměrná tloušťka odřezávané třísky [mm] 

HSS High speed steel   

kc měrná řezná síla [N×mm-2] 

kc1,1 měrná řezná síla v závislosti na ap=1 a ae=1    [N×mm-2 ]  

Pc výkon vřetene [kW] 

PC Personal computer 

PM Powder metallurgy 

Pmot výkon vřetenového motoru [kW] 

Rm pevnost v tahu [N×mm-2] 

Rp mez průtažnosti (kluzu)  [N×mm-2] 

SK slinutý karbid  

tAS jednotkový strojní čas [min] 

Tž teplota žíhání  [°C] 

VBD vyměnitelná břitová destička  

φs úhel záběru frézy [°] 

y nesousledný záběr [mm] 
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Úvod 

Zaměření této práce vzniklo ze skutečné potřeby uvolnit výrobní kapacity na 

čtyřosém horizontálním obráběcím centru Mazak HCN-4000II, na kterém se součástka 

Skříň vyrábí a výrobu převést na CNC pětiosé frézovací centrum Felhmann Picomax 95. 

Uvolněné kapacity budou využity pro výrobu nových součástí deskového charakteru, 

u kterých nebude hrozit deformace dílu vlivem tepla z odebraných třísek po obrábění.  Od 

nového řešení se také očekává zrychlení výroby a ekonomický přínos.  Již stávající 

technologie však z velké části využívá moderních karbidových nástrojů. Frézovací 

strategie byla vytvořena a optimalizována pomocí CAM softwaru a programu SolidCAM 

2014 – k dispozici byl také Camware (CAM software od dodavatele a výrobce obráběcích 

strojů společnosti Mazak). 

1.1 Představení firmy 

Česká společnost Frentech Aerospace, s. r. o., (dále jen Frentech ) byla založena 

v roce 1994 s cílem stát se kvalifikovaným a konkurence schopným dodavatelem v oboru 

přesné mechaniky. V roce 1997 se uskutečnila první dodávka dílů do leteckého průmyslu 

(AIRBUS). Od tohoto roku se datuje spolupráce v oboru Aerospace. Společnost od té doby 

masívně investovala do moderních technologií a rychle zvyšovala své Know-How v tomto 

oboru. V roce 2006 byla v souvislosti s provedenou akvizicí ustanovena skupina firem 

Frentech a Frentech Investments, s.r.o., které jako dceřiné společnosti patří z 100% 

holdingové společnosti Czech Aerospace Systems, s.r.o. Od roku 2006 se datuje další 

rozvoj společnosti, který byl završen dostavbou a rozšířením společnosti z dřívějších 1 000 

m2 výrobní plochy na 2 400 m2 a 400 m2 montážních prostor (2009) včetně administrativní 

budovy. Masivními investicemi, spoluprací s významnými zákazníky, kteří vyžadují Hi-

Tech produkty se společnost Frentech vypracovala ve kvalifikovaného dodavatele 

především pro letecký a vesmírný průmysl, mikroelektroniku, lékařskou techniku, 

vakuovou a přístrojovou techniku, mikrovlnné radarové a rádiové systémy jakožto i pro 

stavbu speciálních strojů. Společnost se také aktivně podílí na dodávkách při realizaci 

projektů ESO a ESA. Společnost Frentech je stoprocentním exportérem především do zemí 

EU, USA a ASIE. Firma dnes má 101 kmenových zaměstnanců v dělnických a technických 

oborech. Malosériová ale většinou kusová výroba se provádí na cca 28 CNC strojích a 12 

klasických. Společnost má zaveden systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 

9001:2009, ČSN EN 9100:2003, podle standartu německého svazu leteckého  

a kosmického průmyslu QSF-A. Vedle kvality svých produktů a procesů společnost sleduje 
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a řídí i jejich dopad na životní prostředí a udržuje bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí. [10] 

 

1.2 Používané materiály 

Nejčastěji používaným materiálem je hliník a jeho slitiny (cca 65%). Jeho vlastnosti 

jsou převážně určeny způsobem, jakým byl materiál zpracován: 

 slévárenská slitina, 

 tvářená slitina. 

- vytvrditelná, 

- nevytvrditelná.  

Hlavními legujícími prvky jsou měď, mangan, křemík, hořčík, zinek a železo. Jejich 

účinky na slitinu jsou různé: 

 měď zvyšuje pevnost a zlepšuje obrobitelnost, 

 mangan zlepšuje tvárnost a slévatelnost, 

 křemík zlepšuje korozivzdornost a slévatelnost, 

 hořčík zlepšuje pevnost a korozivzdornost, 

 zinek zvyšuje pevnost a zlepšuje slévatelnost, 

 železo ovlivňuje pevnost a tvrdost. 

Tvářené slitiny hliníku se vyskytují v provedení tepelně zpracovaném a tepelně 

nezpracovaném.  Vytvrzování, žíhání na snížení pnutí a rozpouštěcí žíhání jsou běžné 

postupy pro získání materiálu s lepší rozměrovou stabilitou a pevností.  Slitiny hliníku mají 

dobrou obrobitelnost. Pracovní teploty jsou většinou nízké a lze použít vysoké řezné 

rychlosti. K obrábění slitiny Al se používá pozitivní ostrý břit s dostatečně velkým úhlem 

čela, který zaručuje dobrý odchod třísky a zamezuje vytváření nárůstků. Jako řezný 

materiál se obvykle používají nepovlakované, jemnozrnné typy slinutých karbidů, 

nejčastěji s leštěným čelem břitu.  

Druhým nejčastěji používaným materiálem ve firmě Frentech je titan a jeho slitiny 

(cca 25%). Tento kov má vysokou pevnost, nízkou hustotu a vynikající odolnost proti 

korozi. Nejčastěji obráběná slitina titanu je Ti 6Al-4V, Hastelloy N a Inconel 713. Obrábění 

uvedených materiálů, které se využívají v extrémně zatěžovaných částech letadel, s sebou 

nesou určitá specifika: 
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 nízká tepelná vodivost titanu a jeho slitin, 

o důsledek – vysoká koncentrace tepla na řeznou hranu nástroje, 

 vysoká afinita titanu k většině chemických prvků, 

o důsledek – intenzivní tření mezi třískou a plochou čela nástroje, 

 vznik nárůstku na řezné hraně nástroje, 

 nízký modul pružnosti v kombinaci s vysokou pevností, 

o důsledek – vznik samobuzeného chvění a vibrací, které poškozuje nástroj 

(křehký lom). 

S ohledem na obráběcí stroje si obrábění tohoto materiálu vyžaduje tuhé vřeteno  

a vysokou dynamickou tuhost konstrukce stroje. Požadavky na obráběcí nástroj jsou: 

 ostrý břit s pozitivní geometrií, při zachování pevnosti v tlaku a ohybu, 

 chemickou stabilitu a vysokou otěruvzdornost při vysokých teplotách, 

 odolnost proti difuznímu opotřebení a tepelným rázům, 

 v maximální míře využít vnitřního chlazení, zejména pak u vrtání, 

 využít frézy s nestejnou roztečí zubů a s rozdílným stoupáním šroubovice (ve 

Frentechu se používá stoupání 42° a více), 

 použít maximálně pevné upnutí nástroje (např. tepelná upínače nebo silové 

upínací kleštiny) s co nejmenší vyložením. 

Třetí nejčastěji používanou skupinou obráběných materiálů jsou nerezy (cca 5%). 

Z této skupiny materiálu se nejčastěji používá austenitická nerez (částečná odolnost proti 

korozi). U nerezové oceli, u které se vyžaduje větší pevnost a vyšší odolnosti proti korozi, 

se jako přísada používá molybden.  

1.3 Zadaná součást  

Součást je kvádrového tvaru o rozměrech 34 × 34 × 16 mm (š × h × v). Požadovaná 

drsnost obrobeného povrchu je Ra 3,2. Součástí prochází průchozí díra s požadovanou 

drsností obrobeného povrchu Ra 0,8. Na horní části je prstenec. V každém rohu je vyvrtaný 

průchozí otvor, který je osazen závitem do funkční hloubky 5,2 mm.  

Pro montážní potřebu jsou po stranách vyraženy písmena B a T. Součástka je používaná 

v oboru měřící techniky. Jedná se o plynový analyzátor, který slouží k detekci toxických 

plynů nebo k měření koncentrace hořlavých plynů a par ve vzduchu (riziko exploze). Po 

ukončení výroby je součást určena pro další montáž do sestavy. Ta se však již provádí 

v mateřské firmě. Frézovací strategie byla vytvořena a optimalizována pomocí CAM 
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softwaru a programu SolidCAM 2014. Model součásti můžeme vidět na obr. 1.3 a výkres 

součásti je přiložen jako příloha A.  

 

Obr. 1.3 – Izometrický model součásti 

 

1.4 Materiál součásti  

V přiložené dokumentaci je pro danou součást jako výchozí materiál definován 

1.4301 dle EN 10084. Tato nerezová ocel má Rm = 520÷720 N/mm2 , Rp = 210 N/mm2, 

Tž = 1000 ÷ 1100 °C. Tvrdost = 160÷210 HB. V tab. 1 je uvedeno značení této oceli 

a v tab. 2 je napsáno chemické složení.  

Tab. 1 – Značení nerezové oceli 

Označení EN AISI (USA) JIS (Japan) ČSN 

Norma X5CrNi18÷10 304 SUS 304 17 240 

 

Tab. 2 – Chemické složení nerezové oceli 

 

 

Materiál tohoto charakteru je nekalitelný a nemagnetický. Při tažení za studena se 

materiál zpevňuje, což se také děje, když se třískově obrábí za špatných řezných podmínek. 

Zpevnění vzniká v důsledku přetvoření austenitu na deformační martenzit, který má za 

C Si Mn P S N Cr Ni 

[%] 

≤ 0,07 ≤ 1,00 ≤ 2,00 

max. 

0,045 

max. 

0,03 ≤ 0,11 17÷19,5 8÷10,5 
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následek zvýšení pevnosti, sníží tažnost a také způsobí magnetovatelnost. 

U profilů s větší plochou průřezu, může vzniknout i částečná magnetovatelnost v oblasti 

středu. Toto je většinou způsobeno martenzitem, který vznikl při vysokých teplotách 

u výroby profilu. Pokud už tento martenzit při výrobě vznikl, tak ho lze odstranit žíháním. 

Ovšem tato změna struktury materiálu (žíhání) nemá vliv na svařitelnost 

a korozi. [11] 

Použití:  

 především farmaceutický a potravinářský průmysl, 

 dále v potrubních systémech odpařovačů. 
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2 Rozbor problematiky a současný stav 

V roce 2012 se firma Frentech zúčastnila výběrového řízení na výrobu součásti 

Skříň. Zadavatel zakázky, firma ze zemí EU, která se v oboru měřící  

a regulační techniky angažuje, měla již dříve s touto společností dobrou zkušenost. 

Oddělením technické přípravy výroby byla vypracovaná nabídka na výrobní dávky v počtu 

5, 10, 20, 50, 100, 250 a 500 kusů a zadavatel tuto nabídku akceptoval. Technická 

vybavenost a profesionální úroveň pracovníků české firmy na všech stupních výroby  

a řízení byla základem k opakujícím se objednávkám výroby této součásti. S postupem 

času se ukázalo, že si zavedená technologie žádá vylepšení. Zapojit se do výroby součástí 

v tomto oboru a být v ní úspěšný vyžaduje neustálou inovaci a sledování nejnovější trendů 

v oboru třískového obrábění. 

2.1 Současný stav 

Výchozí materiál o rozměrech 40 × 20 v tolerancích h11 v délce 3000 mm si 

zadavatel na počátku spolupráce sám nakupoval a dopravoval jej do ČR. Později bylo 

domluveno, že si jej v jakosti 1.4301 (nebo alternativa 1.4828) bude Frentech nakupovat 

samostatně. První výrobní operací je řezání tyčí, kde se profil 40 × 20 řeže na délku 36 mm 

a to na pásové pile Forte. Rozpracovaný polotovar se podle velikosti mezioperačně 

přepravuje v bednách nebo na paletách. Již od první operace se k zakázce přikládá 

technologický postup – výrobní příkaz (viz Příloha B). Pracovníci, kteří jednotlivé operace 

vykonali, její správné provedení stvrdí svým podpisem a razítkem. Řezné i upínací nářadí 

na všechna pracoviště CNC strojů a podle náročnosti i u klasických obráběcích strojů se 

vychystávají ve skladu nářadí. Jeho součástí je zařízení ThermoGrip ISG3200 WK, na 

kterém se upínají rotační nástroje z SK i HSS za pomocí indukčního ohřevu do tepelných 

upínačů. Podle nástrojových listů (viz příloha C) je zkompletován upínač, ustaven  

a upevněn obráběcí nástroj a to nejenom podle druhu, ale i podle vyložení a případně podle 

orientace. Kompletace nástrojových sestav se provádí v montážním bloku. Kužely jsou 

před prvním použitím osazeny čipem a potom dynamicky vyváženy s ohledem na otáčky 

strojů. Měření (především délkových a průměrových korekcí), seřízení (měření 

obvodového házení břitů a měření nejvyššího břitu) a kontrola nástrojů se provádí na 

měřícím a seřizovacím přístroji ZOLLER VENTURION 450 (příloha D). Nastavené  

a naměřené hodnoty jsou prostřednictvím čipu ke každé nástrojové sestavě přiřazeny. 

Zkompletované sestavy jsou ke strojům dopraveny v lehkých plastových boxech – 

dodavatel firma Jaroslav Pokorný, Dačice. Obsluha obráběcího stroje pomocí čtečky načte 
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tyto údaje, a doručené nářadí vloží do zásobníku stroje. Tímto se ušetří čas a eliminují se 

možné chyby vzniklé přepisováním údajů. Dílenská měřidla podléhající pravidelným 

kontrolám dostane obsluha rovněž k dispozici. Po ustavení upínacích přípravků, načtení 

programů z centrální databáze vytvořených programátory a po upnutí polotovaru je možné 

přistoupit k obrábění. Druhou výrobní operací je frézování, které je podrobněji popsáno 

v kapitole 2.1.1. Nové nebo i částečně použité a neopotřebení nástroje se skladují 

v regálovém zakladači řízeném PC. Nástroje, které již nesou stopy opotřebení, ať již ze 

slinutého karbidu (dále jen SK), nástrojových ocelí (dále jen HSS) nebo nástrojových ocelí 

vyrobených pomocí práškové metalurgie (dále jen PM) vždy však bez povlaku, se 

přeostřuje na ostřičce nástrojů SAACKE, která je ve výrobní hale firmy.  

U nepovlakovaných nástrojů se složitou geometrií a u nástrojů s povlakem se tyto svážnou 

službou nebo poštou zasílají k dodavatelům nářadí. Při opětovném přeostření a povlakování 

je takto dána záruka plného využití nástrojů bez omezení, řezné podmínky proto nemusí 

být upravovány. Po operaci frézování se na rozměru 16,2 ± 0,05 nechává přídavek  

0,1 ± 0,05 mm. Třetí výrobní operací je broušení na plocho, kde se míra 16,2 ± 0,05 obrábí 

na hotovo. Součástka je při ní upnuta ve strojním svěráku vždy po jednom kuse. Čtvrtou 

operací je zámečník, který provádí celkové odjehlení a značení mikro úderem. Pomocí 

speciální sady pilníčků, vysokootáčkových pneumatických brusek NAKANISHI 

IMPULSE s 60.000 min-1 a brusných tělísek se pod lupou sráží hrany. Následuje operace 

konečná kontrola. Kontrola prvního kusu a konečná kontrola se provádí na speciálně 

vybaveném pracovišti. Zde se díky výkonné klimatizaci udržuje konstantní teplota 

 (20 ° C ± 1 ° C) a konstantní vlhkost. Toto pracoviště je vybaveno řadou jednoúčelových 

speciálních zařízení pro měření. Měřící centra MITUTOYO 7106 a BHN 706 jsou 

souřadnicové měřicí přístroje s rozsahem měření 700 × 600 × 450 mm. Na měřícím 

projektoru MITUTOYO PJ300 se měří především úhly a profily. Pro měření drsnosti slouží 

drsnoměr ZEISS SURFCOM 130A, vybavený měřící jednotkou, etalony drsnosti  

a stejně jako předchozí měřidla je vybaven granitovou deskou, PC s dotykovým LCD 

displejem. Posledním elektronickým měřidlem na tomto pracovišti je výškoměr LINEAR 

HEIGHT LH - 600E MITUTOYO. Pracoviště je také vybaveno řadou posuvných měřítek  

a mikrometrických třmenů ať už mechanických nebo s digitálním displejem, válcovými  

a závitovými kalibry atd. Další nevýrobní operací je naskladnění dílů do sestav. Hotové 

výrobky se zakládají do druhého regálového zakladače řízeného PC, který je ve firmě  

k dispozici. U součásti Skříň se každý kus ukládá samostatně do blistru (plastový výlisek 

s průhledným víkem). I poškrábaní kusů, které jsou hlavně určeny pro letecký průmysl, je 

v této výrobě důvodem k reklamaci a vrácení dávky. Certifikát od materiálu požadovaný 
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zákazníkem vypracovává oddělení nákupu – poslední operace doklady požadované pro 

výrobní dávku. V další pasáži bakalářské práce bude detailněji popsána operace na 

horizontálním centru. Přehled nástrojů je uveden v tab. 3. Následně řezné podmínky pro 

frézování v tab. 4 (tab. 5 řezné podmínky pro vrtání, tab. 6 – podmínky pro tváření závitu, 

tab. 7 – řezné podmínky pro speciální nástroje). 

2.1.1 Operace frézování  

Ve druhé výrobní operaci se na dvě polohy provádí výrobní úkony frézování, vrtání 

a tváření závitů pomocí 19. nástrojů, které jsou uvedeny v nástrojovém listu (viz příloha 

C). Mazak HCN-4000 II je vybaven systémem dvou palet o rozměrech 400 × 400 mm. 

Jedna paleta je v pracovním prostoru stroje a obrábí se na ní, druhá paleta je v seřizovacím 

prostoru. V překrytém čase se na ní obrobek upíná.  Řídicí systém stroje je MAZATROL 

MATRIX NEXUS. Na každé paletě je osazena upínací věž, na níž je pro: 

I. polohu upevněn upínací přípravek kipp 40 – štíhlá konstrukce přípravku umožňuje 

snadný přístup nástrojů ze tří stran. Pro názornost je na levé části obrázku 

vyfocen polotovar s jeho výchozími rozměry (viz Obr. 2.1 vlevo).  

II. poloha přes polohovací kameny je k upínací věži upevněn i hydraulický svěrák s šířkou 

čelistí 100 mm – dodavatel firma WNT. Součástka se opět upíná do svěráku na 

paletě mimo pracovní prostor stroje, zatím co kus ve druhém svěráku je obráběn. 

Po ukončení obrábění se palety prohodí. I tady platí zásada dvě palety, dvě věže 

a 2 × upínací přípravek. 

 

Obr. 2.1 – Kipp 40 (vlevo před obráběním a vpravo po obrábění)



 

 

2.1.2 Použité řezné nástroje  

Tab. 3 – Použité řezné nástroje 

Číslo 

nástroje 

Nástroj Označení Počet 

zubů 

Označení plátku Středové 

chlazení 

Výrobce Odkaz 

T1 Fréza ø50 A211. 50. R. 08-11 8 XDKT 11T308SR-F50 CTP2235 Ano Ceratizit [12, 13] 

T2 Fréza ø16 3630-16 4 SK Bez Gühring [14] 

T3 Vnější zapichovák Těleso: TRC32HS 

 

1 Zapichovací nůž: PICCO R  

R010.1006-10 (Obj. č. 7305561) 

Ano D´Andrea 

WNT 

[15] str. 110 

[16] 

T4 Fréza ø6x45° 7755006001 4 SK Bez Maykestag [17] str. 123 

T5 Navrt. strojní ø6/9° 6225006001 2 SK Bez Maykestag [17] str. 47 

T6 Vrták ø 11,8 6827011801 2 SK Ano Maykestag [17] str. 42 

T7 Vyvrt. tyč ø12F8 B1.10 1 Těleso: TRC32HS 

Nůž: B1.10 

Plátek: TPGX 090204L DP300 

Ano D´Andrea [15] str. 111 

str. 110 

str. 158 

T8 Vrták ø2,8 6157002801 2 SK Bez Maykestag [17] str. 30 

T9 Tvářecí závit. M3 FAS381VS-3 M3  PM + povlak Bez DC Swiss [18] 

T10 Fréza ø12 6767012001 3 SK Bez Maykestag [17] str. 85 

T11 Fréza ø12 6767012001 3 SK Bez Maykestag [17] str. 85 

T12 Fréza ø4 6767004001 3 SK Bez Maykestag [17] str. 85 

T13 Fréza ø4 6767004001 3 SK Bez Maykestag [17] str. 85 

T14 Korunková Fréza 

ø10/1 

53004015 3 53 00710 Ano WNT [19, 23] 

T15 Navrt.ø1 typ A 6525001001 2 SK Bez Maykestag [17] str. 47 

T16 Vrták ø1,4 901001401 2 HSS Bez Maykestag [17] str. 157 

T17 Vrták ø1 6147001001 2 SK Bez Maykestag [17] str. 28 

T18 Vrták ø3 6827003001 2 SK Bez Maykestag [17] str. 42 

T19 Fréza ø2 7657002001 3 SK Bez Maykestag [17] str. 82 
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2.1.3 Současné řezné podmínky  

Tab. 4 – Řezné podmínky pro frézování 

Číslo 

nástroje 

Průměr 

nástroje 

Zuby 

frézy 

Řezná 

rychlost 

Posuv na 

zub 

Rychlost 

posuvu 
Otáčky 

Velikost 

třísky 

Překrytí 

nástroje 

[-] 
D  

[mm] 

z  

[-] 

vc 

[m×min-1] 

fz  

[mm] 

vf 

 [mm×min-1] 

n 

[min-1] 

ap 

[mm] 

ae  

[%] 

ae  

[mm] 

T1 50 8 60 0,100 305 382 1,3 65 32,5 

T2 

(obvod) 
16 4 70 0,070 390 1 400 5,6 10 1,6 

T2 

(čelo) 
16 4 70 0,070 390 1 400 0,6 100 16 

T4 6 4 47 0,015 150 2 500 0,2 3 0,2 

T10 12 3 60 0,067 320 1 600 2,6 30 3,6 

T11 12 3 60 0,067 320 1 600 0,6 5 0,6 

T12 4 3 60 0,021 300 4 770 0,25 100 4 

T13 4 3 60 0,021 300 4 770 2 5 0,2 

T14 10 3 20 0,033 64 637 1 2,5 0,25 

T19 2 3 57 0,007 190 9 071 0,5 5 0,1 

 



 

 

Tab. 5 – Řezné podmínky pro vrtání 

Číslo 

nástroje 

Průměr 

nástroje 

Řezná 

rychlost 
Otáčky 

Posuv 

na 

otáčku 

Posuvová 

rychlost 

[-] 
D 

[mm] 

vc 

[m×min-1] 

n  

[min-1] 

f 

[mm] 

vf  

[mm×min-1] 

T5 6 25 2500 0,090 225 

T6 11,8 30 2000 0,120 240 

T8 2,8 18 2000 0,025 50 

T15 1 30 9549 0,016 150 

T16 1,4 20 4500 0,013 60 

T17 1 21 6820 0,012 80 

T18 3 47 5000 0,010 50 

 

 Tab. 6 - Řezné podmínky pro tváření závitu 

Číslo 

nástroje 

Průměr 

nástroje 

Řezná 

rychlost 
Stoupání 

[-] 
D 

[mm] 

vc 

[m×min-1] 
[mm] 

T9 3 9 0,5 

 

Tab. 7 - Řezné podmínky speciálních nástrojů 

Číslo 

nástroje 

Řezná 

rychlost 

Posuv na 

zub 

[-] vc  

[m×min-1] 

fz  

[mm] 

T3 55,8 0,033 

T7 45 0,03 



 

 

2.1.4 Způsob použití řezných nástrojů a strojní časy 

Tato část bakalářské práce se zabývá způsobem použití strojních nástrojů. 

Pojmem jednotkový strojní čas (dále jen tAS) se rozumí čas automatického chodu 

obráběcího stroje, při obrobení dané součásti vztažený na jeden řezný nástroj. Je v něm 

zahrnuto také najetí na pracovní souřadnice součástky a otáčení stolu (osa B), není 

v něm zahrnut čas na výměnu nástroje. Jednotkové strojní časy pro jednotlivé nástroje 

byly získány ze seřizovacích listů (viz Příloha C), ale také ze simulace pohybů nástrojů 

na pracovišti programátorů. Pro I. polohu je to program č.: 280, pro II. polohu program 

č.: 281. Ze stejného zdroje byly získány dráhy nástrojů absolvované pracovním 

posuvem (dále jen L), délku náběhu (dále jen ln), délku opracované plochy (dále jen l) 

a délku přeběhu (dále jen lp). V následující tabulce Tab. 8 jsou uvedeny pouze ty dráhy, 

u kterých se budou nástroje měnit.  Obecně platí následující vztahy: 

[min]
f

AS
v

L
t   (7.1) 

kde:  tAS [min] … jednotkový strojní čas 

 L  [mm] … dráha nástroje ve směru posuvu 

 vf [mm·min-1] … posuvová rychlost 

a dále platí: 

L = ln + l + lp  [mm]  

kde: ln [mm] - délka náběhu, l [mm] – délka opracované plochy,  lp  [mm] – délka 

přeběhu. 
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Jednotkový strojní čas - I. poloha   

Tab. 8 – Jednotkový strojní čas – I. poloha 

Číslo 

nástroje 

Nástroj úkon tas 

[min] 

T1 Fréza ø50 Hrubování základní roviny 33,7 ± 0,1 x 34+0,05/-

0,15 

0:19 

T2 Fréza ø16 Obrábění základní roviny 33,7 ± 0,1 x 

34+0,05/-0,15 na hotovo 

L  = 3·(ln+ l+lp) = 3·(10+35+10) = 165[mm] 

0:25 

T2 Fréza ø16 Hrubovat vnitřní kapsu u ø24,1 ± 0,05 

L  = 8·(ln+ l+lp) = 8·(π·d) = 8·(24π) = 

603[mm] 

 

1:32 

T2 Fréza ø16 Frézovat na hotovo rozměry 33,7±0,1 a 

34+0,05/-0,15 do hloubky 16,8 

L = (12· l)+ln+lp = (12·34)+10+2 = 420 [mm] 

 

1:04 

T3 Zapichovák Obrábět hotově ze dvou stran vnější zápich čelní 

šířka 1mm (ø14,8/ ø 12,8) 

0:13 

T4 Fréza ø6x45° Sražení hran 0:48 

T5 Navrt. strojní 

ø6 /90° 

Navrtat otvor pro ø12F8 0:09 

T6 Vrták ø11,8 Předvrtat otvor pro ø12F8 0:39 

T7 Vyvrtávací tyč Obrábět ø12F8 na hotovo 1:55 

T8 Vrták ø2,8 Předvrtat otvor pro M3 – 4x 

L=4·(ln+ l+lp)=4·(0.5 + 18+1.5)=80 [mm] 

4:14 

T9 Závitník M3 Tvářet závit M3 - 4x 0:13 

T10 Fréza ø12 Hrubovat ø32,2, ø30+0,2 4:29 

T11 Fréza ø12 Frézovat ø32,2 a ø30+0,2 na hotovo 0:45 

T12 Fréza ø4 Hrubovat drážku 13,5 x 5 1:32 

T13 Fréza ø4 Drážku 13,5 x 5 na hotovo 0:57 

T14 Korunková 

fréza 

Frézovat zápich š=1,7 na ø31,2 4:30 

T15 Navrt.ø1 typ A Navrtat ø1 ø1,4 a otvor pro M3 - 4X 0:06 

T16 Vrták ø1,4 Vrtat otvor ø1,4 

L= ·(ln+ l+lp)=(0.5 +4+0.5)=5[mm] 

0:25 

T17 Vrták ø1 Vrtat otvor ø1 

L=(ln+ l+lp)=( 0.5 +4+0.5)=5 [mm] 

0:18 

Celkový jednotkový strojní čas pro I. polohu je tASCI = ∑ tAS 

    tASCI = 1511 s = 25,2 min 
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Jednotkový strojní čas - II. poloha  

Tab. 9 – Jednotkový strojní čas – II. poloha 

Číslo 

nástroje 

Nástroj úkon tAS 

[min] 

T1 Fréza ø50 Hrubovat spodní čelo 33.7±0.1 x 34+0.05/-0.15 0:38 

T4 Fréza ø6x45° Sražení hran 1:04 

T5 Navrt. ø6 

/90° 

Navrtat ø3,2 0:06 

T10 Fréza ø12 Obrábět na hotovo spodní čelo 33.7±0.1 x 

34+0.05/-0.15 s přídavkem 0.1±0.05 pro brus 

0:51 

T18 Vrták ø3 Předvrtat otvor pro ø3,2 

Lv= Ld·(Ln + L+Lp)=1·(0.5 +4+0.5)=5 [mm] 

0:20 

T19 Fréza ø2 Frézovat otvor ø3 na ø3,2 0:19 

 

Celkový jednotkový strojní čas pro II. polohu je tASCII = ∑ tAS 

    tASCII = 198 s = 3,3 min 

 

Celkový jednotkový strojní čas je dán součtem jednotkových strojních časů pro I. a II. 

polohu, tedy platí:  

 tASC  = tASCI + tASCII  

 tASC = 1511 + 198 

 tASCII = 1709 s = 28,5 min 
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3. Návrh nového technologického postupu výroby 

Tato část bakalářské práce se zaměřuje na nový, efektivnější způsob výroby 

součástky Skříň. Pro dosažení tohoto cíle je použito řezných nástrojů z SK opatřených 

povlakem (monolitní vícezubá fréza) a vrtáků se středovým chlazením. 

 

3.1 3osé obráběcí centrum s 2osou děličkou a s robotem pro zakládání 

polotvarů 

Rozhodnutí o využití 3osého obráběcího stroje s 2osou děličkou bylo dáno 

manegmentem firmy již před zadáním této bakalářské práce. Obráběcí centrum 

FEHLMANN PICOMAX 95 se vyrábí ve Švýcarsku. Rozjezdy jsou v osách X 800, 

Y 500 a Z 610 mm, rozsah otáček 50 – 20 000 min-1, výkon na vřetenu 24 kW, max. 

krouticí moment 119 N×m při 50 ÷ 1920 min-1. Stroj je tedy ve své podstatě 3osý. Již při 

jeho nákupu se zakoupil robot pro zakládání palet. Součástí pracoviště jsou dva kruhové 

4patrové natáčecí zakladače, ve kterých jsou celkem tři druhy upínacích přírub. Na tyto 

příruby se šrouby a polohovacími kameny připevňují montážní desky, vybavené různými 

průměry otvorů vyrobených v pravidelných řadách (rastrech). Z důvodu dosažení ještě 

lepších technologických možností je na pracovním stole stroje stabilně upevněná 

naklápěcí vertikální CNC dělička (osa B), kterou je možno v obou směrech plynule otáčet 

(osa C). Základem děličky je karbidový šnek a ocelové kalené šnekové kolo, které je 

především pro mimo-osé obrábění nutné vždy zafixovat zabudovanou brzdou. Stroj je 

vybaven řídícími systémem Hidenhaimm íTNC 530. 

 

  

Obr. 3.1 – První poloha 
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Samotné upínání surového materiálu: viz přiložený obrázek – První poloha, se 

provádí do svěráku vlastní konstrukce a výroby firmy Frentech. Ocelové těleso je mimo 

jiné tvořeno pevnou čelistí se stavitelným dorazem, druhá - pohyblivá čelist je vedena po 

loži tělesa svěráku a je k němu přitahována šroubem s imbusovou hlavou. Pracovní rozsah 

svěráku je možné lehce měnit, zasunutím aretačního čepu do jednoho z pěti otvorů. Pevná 

i pohyblivá část jsou pro první polohu osazeny kalenými ocelovými čelistmi 

s vroubkováním. Svěrák je pomocí šroubů a polohovacích kolíků připevněn k rastrové 

desce.  Takových to upevněných svěráků s vloženými polotovary je v zakladači 

k dispozici 30 ks. Upínání výchozího materiálu do svěráku se provádí na pracovní desce 

zakladače v překrytém čase, to tedy znamená, že stroj může celou dobu obrábět, zatím co 

obsluha připravuje materiál k upnutí. Před každým spuštěním programu se takto 

připravená sestava pomocí robota s otočnou rukou dopraví do pracovního prostoru stroje 

a upne. Po ukončení obrábění se sestava vrátí zpět do zakladače a vymění se za nový, 

neopracovaný kus. To může probíhat až do obrobení všech připravených dílů. Pokud se 

pro práci používá robot pro zakládání polotovarů (to mimo jiné znamená, aby výrobní 

dávka byla patřičné velikosti) je po každé výměně nástrojů tento včetně upínacího kužele 

s HSK63 automaticky zkontrolován. Kontrola probíhá v pracovním prostoru stroje, kde 

na upínacím stole je upevněna nástrojová laserová sonda firmy Renishaw. Na nástrojích 

je kontrolována délka, průměr nebo délka i průměr. Přitom naměřené hodnoty jsou 

porovnávány se zadanými průměrovými a délkovými korekcemi. V případě, že dojde ke 

zjištění odchylky, stroj se pro další úkon nespustí a obrábění se zastaví. Pomocí majáčku, 

případně textovou SMS zprávou se přivolá zodpovědný pověřený pracovník. Druhá 

poloha pro obrábění je ve stejném svěráku jako první poloha, obráběný kus je však otočen 

spodním čelem vzhůru viz Obr. 3.2 – Druhá poloha.  Protože se tentokrát upíná za 

opracovanou plochu, je pevná i pohyblivá čelist hladká a vyrobená opět z kalené oceli. 

.  

Obr. 3.2 – Druhá poloha 
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3.2 Volba moderních řezných nástrojů  

V bodě 2.1.2 jsou popsány používané řezné nástroje. Při jejich rozboru bylo 

zjištěno následující: 

 vrták ø 1,4 je vyroben z HSS (tj. nižší řezná rychlost, menší posuv na otáčku 

proti nástrojům z SK) 

Řešení: nahradit nástrojem z SK 

 vrtáky ø 1, ø 1.4, ø 2.8 a ø 3 jsou bez středového chlazení. (v programu vrtají 

s vyprazdňováním - podle ISO G83 a ne kontinuálně G81, procesní kapalina 

nevytlačuje třísky z místa řezu, horší odvod tepla, horší mazání nástroje, nižší 

životnost) 

Řešení: nahradit SK nástroji se středovým chlazením 

 otvor ø 3,2 se předvrtává na ø 3 a poté se frézou ø 2 rozfrézuje na ø 3,2  

Řešení: použít vrták z SK s vnitřním chlazením o průměru ø 3,2, otvor vrtat na 

hotovo 

 spodní rovné čelo o rozměrech 33,7 ± 0.1 × 34 + 0,05 / - 0,15 s drsností Ra 3,2 

na míře 16,2 ± 0,05 se v následující operaci s přídavkem 0,1 ± 0,05 brousí na 

hotovo 

Řešení: tuto plochu lze vhodným nástrojem frézovat na hotovo v operaci č. 20, 

operaci č. 25 broušení na plocho se navrhuje zrušit.  

Varianta A – frézu ø 16 z SK se 4z (Nastroj T2) nahradit frézou ø 20 z SK s 8z, 

určenou výrobcem pro obrábění austenitických ocelí. 

Varianta B – pouze pro zrušení třetí výrobní operací - broušení na plocho - 

navrhuji doplnit frézovací nástroj (dále Nástroj T19). Jedná se o frézovací hlavu 

ø 80 se 6 zuby osazenou VBD. Destičky jsou umístěny v kazetách, a dají se na 

seřizovacím přístroji prostřednictvím čepů a šroubků ustavit axiálně, viz příloha 

E. Nevýhodou této varianty je však velikost tělesa frézy, v zásobníku nástrojů 

se musí vynechat jedna pozice před nástrojem a jedna pozice za. Ztratíme tím 

také výhodu vysokorychlostního obrábění. Proto se tato bakalářská práce bude 

v bodě 4. Technicko-ekonomické posouzení  zabývat pouze variantou A. 

 

Možnost použití obou variant dokládám  následujícími výpočty a jejich 

zanesením do grafu. 

 



 

 

Výpočet výkonnosti vřetene stroje pro nástroj T2n 

Určení méně příznivých podmínek pro vřeteno. Usuzování bylo určeno na základě plochy třísky 

a) 

ap = 0,6 mm 

ae = 1 × Dc mm 

S = a × b = ap × ea = 0,6 × (1 × 20) = 12 mm2 

 

b) 

ap = 5,6 mm 

ae = 0,1 × Dc mm 

S = a × b = ap × ea = 5,6 × (0,1 × 20)=11,2 

mm2 

Jak můžeme vidět, tak pro stroj bude náročnější frézování typu a.  

 

Tab. 10 – Zadané parametry 

Veličina Řezná 

rychlost 

Hloubka 

třísky 

Pracovní 

záběr 

Posuv na 

zub 

Počet 

břitů 

Značka, 

 jednotky 

vc 

[m×min-1] 

ap  

[mm] 

ae 

 [mm] 

fz  

[mm] 

z 

 [-] 

Hodnota 75 0,6 20 (100%) 0,05 8 

 

Výpočet otáček:  

][min1194
20

1000751000 1








c

c

D

v
n   

Rychlost posuvu:  

]min[5,4771194805,0 1 mmnzfv zf   

Průměrná tloušťka třísky:  








































180

20

20
)90sin(05,07,114sin7,114

s

z

m

Dc

ae
f

h




0,0319 [mm] 

Specifická řezná síla:  

][767,36731800
0319,0

01,0101,01 2

21,01.1´







 mmNk
h

y
k cmc

m

c  

Úhel záběru:  

][180
20

20
arcsin2arcsin2 
























c
s

D

ae
  

Výkon motoru: 

][4,0
9,0106

7674,36735,477206,0

106 77
kW

kvaa
P

cfep













 

Uvedené vztahy pro výpočty jsou z přílohy F. 
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Výpočet výkonnosti vřetene stroje pro nástroj T19n 

Tab. 11 – Zadané parametry 

Veličina Řezná 

rychlost 

Hloubka 

třísky 

Pracovní 

záběr 

Posuv na 

zub 

Počet 

břitů 

Značka, 

 jednotky 

vc 

[m×min-1] 

ap  

[mm] 

ae 

 [mm] 

fz  

[mm] 

z 

 [-] 

Hodnota 100 0,5 40 (50%) 0,12 6 

 

Výpočet otáček:  

][min398
80

10001001000 1








D

v
n c   

Rychlost posuvu:  

min]/[6,286398612,0 mmnzfv zf    

Průměrná tloušťka třísky:  








































60

80

40
)75,89sin(12,07,114sin7,114

s

z

m

Dc

ae
f

h




0,115 [mm] 

Specifická řezná síla:  

][475,28061800
115,0

01,0101,01 2

21,01.1´







 mmNk
h

y
k cmc

m

c  

Úhel záběru:  

][60
80

40
arcsin2arcsin2 
























c
s

D

ae
  

Výkon motoru: 

][3,0
9,0106

475,28066,286405,0

106 77
kW

kvaa
P

cfep













 

Následující graf výkonu na vřetenu byl získán z manuálu obráběcího stroje, kapitola technická 

data 
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Graf 1 – Výkon na vřetenu pro nástroj T2n 

 

Graf 2 – Výkon na vřetenu pro nástroj T19 
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3.2.1 Nové řezné nástroje 
 

Tab. 12 – Nové řezné nástroje 

Číslo 

nástroje 

Nástroj Označení Počet 

zubů 

Označení plátku Středové 

chlazení 

Výrobce Tvar stopky Odkaz 

T1 Fréza ø50 A211. 50. R. 08-11 8 XDKT 11T308SR-F50 CTP2235 Ano Ceratizit  [12, 13] 

T2n Fréza ø20 52112200 8 SK + povlak Bez WNT DIN6535HB [24] 

T3 Vnější zapichovák Těleso: TRC32HS 

 

1 Zapichovací nůž: PICCO R  

 R010.1006-10 (Obj č. 7305561) 

Ano D´Andrea 

WNT 

DIN6535HB [15] str. 

110 

[16]  

T4 Fréza ø6x45° 7755006001 4 SK Bez Maykestag DIN6535HB [17] str. 

123 

T5 Navrt. stroj. ø6/90° 6225006001 2 SK Bez Maykestag DIN 6535HA [17] str. 47 

T6 Vrták ø11,8 6827011801 2 SK Ano Maykestag DIN 6535HA [17] str. 42 

T7 Vyvrtávací tyč 

ø12F8 

B1.10 1 Těleso: TRC32HS 

Nůž: B1.10 

Plátek: TPGX 090204L DP300 

Ano D´Andrea DIN6535HB [15] str. 

111 

str. 110 

str. 158 

T8n Vrták ø2,8 B053A02800CPG    2 SK + povlak Ano Kennametal DIN 6535HA [20] 

T9 Tvářecí závit. M3 FAS381VS-3 M3 6HX 3 PM + povlak Bez DC Swiss DIN 2174 [18] 

T10 Fréza ø12 6767012001 3 SK Bez Maykestag DIN6535HB [17] str. 85 

T11 Fréza ø12 6767012001 3 SK Bez Maykestag DIN6535HB [17] str. 85 

T12 Fréza ø4 6767004001 3 SK Bez Maykestag DIN6535HB [17] str. 85 

T13 Fréza ø4 6767004001 3 SK Bez Maykestag DIN6535HB [17] str. 85 

T14 Korunková Fréza 

ø10/1 

53004015 3 53 00710 Ano WNT DIN 6535HA [19, 23] 

T15 Navrt.ø1 6525001001 2 SK Bez Maykestag DIN 6535HA [17] str. 47 

T16n Vrták ø1,4 B041A01400CPG 2 SK + povlak Ano Kennametal DIN 6535HA [21] 

T17n Vrták ø1 B041A01000CPG 2 SK + povlak Ano Kennametal DIN 6535HA [21] 

T18n Vrták ø3,2 B041A03200CPG 2 SK + povlak Ano Kennametal DIN 6535HA [21] 

T19n Fréza ø80 F2010. B. 080. Z06. 

11. R455M   

6 SPMT120408-F55 WSM35 Ano Walter  [22] str. 

F84 

[22] str. 26 
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n… nový nástroj  Tvar stopky: Válcová stopka: DIN 6535HA  Weldon: DIN6535HB 

Tab. 13 – Použité řezné podmínky - Frézování 

 

 

Vzorové výpočty pro řezné podmínky 

Frézování 

Výpočet otáček:  

][min382
50

1000601000 1








D

v
n c  

 

  

Rychlost posuvu:  

]min[12,61382802,0 1 mmnzfv zf

Číslo 

nástroje 

Průměr 

nástroje 

Zuby 

frézy 

Řezná 

rychlost 

Posuv na 

zub 

Posuvová 

rychlost 
Otáčky 

Velikost 

třísky 

Překrytí 

nástroje 

[-] 
D 

[mm] 

z  

[-] 

vc  

[m×min-1] 

fz  

[mm] 

vf 

[mm×min-1] 

n  

[min-1] 

ap  

[mm] 

ae 

[%] 

ae 

[mm] 

T1 50 8 60 0,02 61 382 3,3 65 32,5 

T2n(obvod) 20 8 75 0,011 105 1 194 5,6 10 1,6 

T2n (čelo) 20 8 75 0,05 390 1 194 0,6 100 16 

T4 6 4 47 0,015 150 2 500 0,2 3 0,2 

T10 12 3 60 0,067 320 1 600 0,6 30 3,6 

T11 12 3 60 0,067 320 1 600 0,6 5 0,6 

T12 4 3 60 0,021 300 4 770 0,25 100 4 

T13 4 3 60 0,021 300 4 770 2 5 0,2 

T14 10 3 20 0,033 64 637 1 2,5 0,25 

T19n 80 6 100 0,12 287 398 0,5 50 40 
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Tab. 14 – Použité řezné podmínky při vrtání 

Číslo 

nástroje 

Průměr 

nástroje 

Řezná 

rychlost 
Otáčky 

Posuv na 

otáčku 

[-] 
D  

[mm] 

vc 

 [m×min-1] 

n  

[min-1] 

fn  

[mm] 

T5 6 25 1326 0,090 

T6 11,8 30 809 0,120 

T8n 2,8 30 3410 0,050 

T15 1 36 9549 0,016 

T16n 1,4 30 4500 0,022 

T17n 1 30 6820 0,020 

T18n 3,2 30 2984 0,040 

 

Tab. 15 – Použité řezné podmínky pro tváření závitu 

Číslo  

nástroje 

Průměr  

nástroje 

Řezná  

rychlost 

Posuvna 

otáčku  

(stoupání) 

[-] D  

[mm] 

vc  

[m×min-1] 

fn 

[mm] 

T9 3 9 0,5 

 

Tab. 16 – Použité řezné podmínky pro zbylé nástroje 

Číslo 

nástroje 

Řezná 

rychlost 

Posuv 

na zub 

Velikost 

třísky 

[-] vc  

[m×min-1] 

fz  

[mm] 

ap  

[mm] 

T3 55,8 0,033  

T7 45 0,03 0,1 

 

3.4. Způsob použití nových nástrojů a nové strojní časy 

V této kapitole se budou k novým řezným podmínkám (pouze pro nástroje, kde navrhuji 

změnu) přiřazovat dráhy nástrojů uvedené v bodě 2.2.4. Touto cestou bude pomocí výpočtu 

dopracováno k jednotkovým strojním časům pro nově navrhovanou technologii. 

V posledním bodě této bakalářské práce se bude porovnávat jednotkový strojní čas původní 

a nové technologie s ohledem na hodinovou sazbu u obou strojů. 
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Čas obrábění – I. poloha 

Tab. 17 – Čas obrábění – I. poloha 

Číslo 

nástroje 

Nástroj Úkon tAS  

[min] 

T1 Fréza ø50 Hrubování základní roviny 33,7 ± 0,1 x 34+0,05/-0,15 0:19 

T2n Fréza ø20 Obrábění základní roviny 33,7 ± 0,1 x 34+0,05/-0,15 

na hotovo 

Pozor změna: L =2·(ln+ l+lp)=2·(12+35+12)=118[mm] 

s
v

L
T

f

f

řt 247,0
478

118


 

0:15 

T2n Fréza ø20 Hrubovat vnitřní kapsu u ø24,1 ± 0,05 

s
v

L
T

f

f

řt 262,1
478

603


 

1:16 

T2n Fréza ø20 Frézovat na hotovo rozměry 33,7±0,1 a 34+0,05/-0,15 

do hloubky 16,8 

s
v

L
T

f

f

řt 4,0
1050

420


 

0:24 

T3 Zapichovák Obrábět hotově ze dvou stran vnější zápich čelní šířka 

1mm (ø14,8/ ø 12,8) 

0:13 

T4 Fréza ø6x45° Sražení hran 0:48 

T5 Navrt. strojní 

ø6 /90° 

Navrtat otvor pro ø12F8 0:09 

T6 Vrták ø11,8 Předvrtat otvor pro ø12F8 0:39 

T7 Vyvrtávací tyč Obrábět ø12F8 na hotovo 1:55 

T8n Vrták ø2,8 Předvrtat otvor pro M3 – 4x 

s
v

L
T

fot

v

řt 471,0
170

80


 

0:28 

T9 Závitník M3 Tvářet závit M3 - 4x 0:13 

T10 Fréza ø12 Hrubovat ø32,2, ø30+0,2 4:29 

T11 Fréza ø12 Frézovat ø32,2 a ø30+0,2 na hotovo 0:45 

T12 Fréza ø4 Hrubovat drážku 13,5 x 5 1:32 

T13 Fréza ø4 Drážku 13,5 x 5 na hotovo 0:57 

T14 Korunková 

fréza 

Frézovat zápich š=1,7 na ø31,2 4:30 

T15 Navrt.ø1 typ 

A 

Navrtat ø1 ø1,4 a otvor pro M3 - 4X 0:06 

T16n Vrták ø1,4 Vrtat otvor ø1,4 

s
v

L
T

fot

v

řt 0333,0
150

5


 

0:02 

T17n Vrták ø1 Vrtat otvor ø1 

s
v

L
T

fot

v

řt 026,0
190

5


 

0:02 

Celkový jednotkový strojní čas pro I. polohu je tASCI = ∑ tAS 

   tASCI = 1142 (s) = 19 min 
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Čas obrábění - II. poloha  

Tab. 18. – Čas obrábění – II. poloha 

Číslo 

nástroje 

Nástroj úkon tAS  

[min] 

T1 Fréza ø50 Hrubovat spodní čelo 33.7±0.1 x 34+0.05/-0.15 0:38 

T2n Fréza ø20 Obrábění základní roviny 33,7 ± 0,1 x 34+0,05/ 

0,15 na hotovo 

Pozor: L =2·(ln+ l+lp)=2·(12+35+12)=118[mm] 

s
v

L
T

f

f

řt 246,0
478

118
  

0:15 

T4 Fréza ø6x45° Sražení hran 1:04 

T5 Navrt. ø6 /90° Navrtat ø3,2 0:06 

T10 Fréza ø12 Nástroj zrušen 0:00 

T18n Vrták ø3,2 Vrtat otvor pro ø3,2 

s
v

L
T

fot

v

řt 042,0
120

5
  

0:03 

T19n Fréza ø2 Nástroj zrušen – pouze alternativa 0:00 

 

Celkový jednotkový strojní čas pro II. polohu je tASCII = ∑ tAS 

    tASCII = 126 (s) = 2,1 min 

 

Celkový jednotkový strojní čas je dán součtem jednotkových strojních časů pro I. a II. 

polohu, tedy platí:  

 tASC  = tASCI + tASCII  

 tASC = 1142 + 126 

 tASCII = 1268 (s) = 21,1 min 

 

3.5 Použité upínání nástrojů 

Pro lepší názornost byly upínače seřazeny do přehledných tabulek. Použité 

kleštinové upínače jsou od firmy Walter. [22] Všechny uvedené kleštiny v tabulce jsou 

k nalezení na straně G99.  
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Tab. 19 – Upínací systém od firmy Walter 

Číslo 

nástroje 

Nástroj Upínač  Strana  Kleština Poznámka 

T1 A211. 50. R. 

08-11 

A155.7.063.050.22.HSK G89   

T2n 52112200 A170.7.063.080.20.HSK G90   

T4 7755006001 A170.7.063.065.06.HSK G90   

T5 6225006001 AK300.7.063.105.10.HSK G94 C330.10.070  

T10 6767012001 A170.7.063.080.12.HSK G90   

T11 6767012001 A170.7.063.080.12.HSK G90   

T12 6767004001 A170.7.063.065.06.HSK G90   

T13 6767004001 A170.7.063.065.06.HSK G90   

T14 53004015 AK300.7.063.105.16.HSK G94 C330.16.160 Těsnící 

kroužek- 

FS 1279 

str. G102 

T15 6525001001 AK300.7.063.105.10.HSK G94 C330.10.040  

T19n F2010. B. 

080. Z06. 

11. R455M   

    

 

Tab. 20 – Použité tepelné upínače od společnosti WNT  

Číslo 

nástroje 
Nástroj Upínač Odkaz 

T6 6827011801 84304112 [18] 

T8n B053A02800CPG 84304104 [19] 

T16n B041A01400CPG 84304104 [19] 

T17n B041A01000CPG 84304104 [19] 

T18n B041A03200CPG 84304106 [20] 

 

Tab. 21 – Použitý systém upínání od firmy D´Andrea [15] 

Číslo 

nástroje 

Nástroj Upínač Strana 

T3 Těleso: TRC32HS HSK-A63MHD´32.90 63 

T7 Těleso: TRC32HS HSK-A63MHD´30.90 63 
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Tab. 22 – Použité upínání pro závitník od firmy Walter 

  Strana 

Číslo nástroje T9 -  

Nástroj FAS381VS-3 M3 6HX -  

Rychlovýměnná vložka A331.0.19.025.03 G 98 

Rychloupínací hlava pro 

závitníky 

A320M.0.40.110.19 G 64 

Prodloužení A101M.040.070.40 G 48 

Upínací kužel A100M.7.063.065.40.HSK G 87 

 

 

3.6. Návrh nového technologického postupu 

Č. op. Popis operace Pracoviště Př. str. čas Str. čas/MJ Str. čas – 

dávka 

100 ks  [min] [min] [min] 

10 Řezání tyčí P01 10 3 300 

 řezat na L=36mm, jeden přířez navíc 

20 Frézování – CNC Picomax P95 

s ERS   F08 150 22 2 200 

 Frézovat hotový tvar, vrtat, tvářet závit 

30 Zámečník Z01 15 10 1 000 

 Celkově odjehlit, značit mikroúderem popis 

40 Konečná kontrola K04 0,06 0 0 

50 Sklad dílů do sestavy DDS 0 0,06 6 

 Sklad dílů do sestavy – KASYS- C,D 

60 Doklady požad. pro výrob. dávku DDD 0,06 0 0 

 Certifikát od materiálu  
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3.7. Robot pro zakládání polotovarů  

Pro rozšíření možného využití stroje Picomax 95 je pracoviště vybaveno 

robotem švýcarské firmy Erowa. Toto zařízení umožňuje provádět bezobslužný provoz 

obráběcích strojů, je určeno i pro druhé pracoviště – Picomax 90. Jedná se  

o robot s označením EROWA Multi Heavy ERS. Je to robot s paletami, které se pomocí 

chapače automaticky vkládají bočními dveřmi do pracovního prostoru stroje. Na 

každou paletu je možno umístit obrobek o velikosti 510 x 510 mm nebo o průměru 600 

mm a hmotnosti až 250 kg. Všechny programy pro dílce jsou uloženy v řídicím systému 

stroje a vybírají se z PLC na základě čísla palety vložené do stroje. Konstrukční řešení 

umožnuje rychlou výměnu palet s obrobky. Upínání obroků na paletu se provádí mimo 

stroj. Palety jsou buď čtvercového tvaru o velikosti 500 x 500 mm nebo kruhové  

o několika různých průměrech. Upnutí palety je mechanické (pomocí pružin), uvolňuje 

se hydraulicky. Typ upínání mezi robotem a paletou je UPC. Upínací síla je až 50 kN, 

tlak vzduchu je 7 barů. Opakovaná přesnost 0,005 mm. Palety se ukládají do speciálních 

stojanů. Na obrázku pod textem je schéma robotu. 

 

Obr. 3.3 – Schéma zásobníku (vlevo) a robotu  
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4. Technicko-ekonomické zhodnocení 

V této části bakalářské práce bude vycházeno z požadavků a zvyklostí ve firmě 

Frentech. Nebude se zabývat stejnými operacemi, které se vyskytují v původní i nové 

technologii, nezohlední náklady vycházející z opotřebení nástrojů a jejich nákupu. 

Vycházet z katalogových ceníků by bylo zkreslující, protože tak velké firmě jako je 

Frentech poskytují prodejci nářadí množstevní slevy a zahrnují je do svých 

předváděcích a prodejních akcí. V cenách za kus pro kalkulované výrobní dávky tedy 

nejsou zahrnuty náklady spojené s nákupem a řezáním materiálu, náklady za odjehlení 

a značení, náklady spojené s kontrolou a vypracováním dokladů požadovaných 

zákazníkem. Zhodnocení bude vypracováno na výrobní dávky v počtu 5, 10, 20, 50, 

100, 250 a 500 kusů. Právě takové výrobní dávky zadavatel zakázky po Frentechu ve 

výběrovém řízení požaduje (viz bod 2) 

 

4.1 Čas přípravy a čas obrábění  

 V původní technologii do zhodnocení bude započítáno obrábění na 

horizontálním obráběcím centru Mazak HCN-4000 II a broušení čela na brusce  

BPH320A. Doba na přípravu pro jednotlivá pracoviště a časy pro výrobu jednoho kusu 

jsou čerpány z technologického postupu. Pro frézku je detailně rozpracován v bodě 

2.1.4. Uvedené časy jsem shrnul v tabulce 21. 

Tab. 23 – Výrobní časy původní technologie 

Pracoviště Doba přípravy [min] Čas pro výrobu jednoho kusu [min] 

HCN- 4000 II. 150 28,5 

BPH320A 15 5 

 

V nové technologii do zhodnocení bude započítáno pouze obrábění na 

vertikálním obráběcím centru PICOMAX 95 s ERS. Dovětek s předchozí věty “s ERS“ 

znamená pracoviště s robotem pro zakládání polotovarů, zkratka je převzata od 

odborníků z Frentechu. Ze stejného zdroje byl čerpán názor na zkrácení doby přípravy. 

Původní technologie byla prováděná 18. nástroji, v nové technologii bude nástrojů 17. 

Doba přípravy nemá být měněna, protože nástroje včetně jejich seřízení se vychystávají 

na jiném pracovišti. Časy pro výrobu jednoho kusu jsou uvedeny v bodě 3.4. Vše je 

shrnuto v Tab. 22. 
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Tab. 24 – Výrobní časy novou technologií 

Pracoviště Doba přípravy [min] Čas pro výrobu jednoho kusu [min] 

Picomax95 s ERS 150 21,1 

 

4.2 Ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení bude prováděno s použitím hodinových sazeb pro 

uvedená pracoviště. Tyto údaje byly získány od technických pracovníků z Frentechu  

a jsou uvedeny v Tab. 23. Hodinová sazba pro stroj Picomax95 je kalkulována včetně 

robota pro zakládání polotovarů, a to ať se robot používá nebo ne. 

Tab. 25 – Hodinové sazby 

Pracoviště Hodinová sazba [Kč] 

HCN- 4000 II. 1325 

BPH320A 787 

Picomax95 s ERS 1620 

 

Výpočty cen jednoho kusy s přihlédnutím k velikosti výrobních dávek pro 

původní a novou technologii jsou provedeny podle vztahu  

𝑁 = ∑ (
𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑝ří𝑝𝑟𝑎𝑣𝑦 [𝑚𝑚]

60·𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑠ů
·ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎[𝐾č]  

+
č𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑢 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜ℎ𝑜 𝑘𝑢𝑠𝑢 [𝑚𝑚]

60
·ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 [𝐾č]) [𝐾č] 

Původní technologie 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 5 kusů: 

KčN 4,1396787
60

5
787

560

15
1325

60

4833,28
1325

560

150
1,5 





  (1.1) 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 10 kusů: 

KčN 5,1045787
60

5
787

1060

15
1325

60

4833,28
1325

1060

150
1,10 





  (1.2) 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 20 kusů: 

KčN 1,870787
60

5
787

2060

15
1325

60

4833,28
1325

2060

150
1,20 





  (1.3) 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 50 kusů: 
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KčN 8,764787
60

5
787

5060

15
1325

60

4833,28
1325

5060

150
1,50 





  (1.4) 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 100 kusů: 

KčN 7,729787
60

5
787

10060

15
1325

60

4833,28
1325

10060

150
1,100 





  (1.5) 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 250 kusů: 

KčN 7.708787
60

5
787

25060

15
1325

60

4833,28
1325

25060

150
1,250 





  (1.6) 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 500 kusů: 

KčN 6,701787
60

5
787

50060

15
1325

60

4833,28
1325

50060

150
1,500 





  (1.7) 

 

Nová technologie 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 5 kusů: 

KčN 6,1380787
60

5
787

560

15
1325

60

4833,28
1325

560

150
1,5 





  (1.8) 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 10 kusů: 

KčN 6,975787
60

5
787

1060

15
1325

60

4833,28
1325

1060

150
1,10 





  (1.9) 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 20 kusů: 

KčN 1,7731620
60

133,21
1620

2060

150
2,20 


  (1.10) 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 50 kusů: 

KčN 6,6511620
60

133,21
1620

5060

150
2,50 


  (1.11) 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 100 kusů 

KčN 1,6111620
60

133,21
1620

10060

150
2,100 


  (1.12) 

Kalkulace ceny jednoho kusu pro výrobní dávku 500 kusů: 

KčN 7,5781620
60

133,21
1620

50060

150
2,500 


  (1.13) 
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Porovnání cen výroby 

Srovnání cen za jeden kus v různých výrobních dávkách původní a novou technologií je 

uvedeno v Tab. 24. Z uvedených výsledku jasně vyplývá, že výroba novou technologií ve 

výrobní dávce 500 kusů je cenově nejvýhodnější. Pro lepší orientaci jsou výsledky zaneseny 

v grafu Graf 3. 

 

Tab. 26 – Kalkulace ceny pro jednotlivé technologie  

Výrobní 

dávka[ks] 

5 10 20 50 100 250 500 

Původní [Kč] 1396,4 1045,5 870,1 764,8 729,7 708,7 701,6 

Nová [Kč] 1380,6 975,6 773,1 651,6 611,1 586,8 578,7 

Rozdíl [Kč] 15,8 69,9 97,0 113,2 118,6 121,9 122,9 

Rozdíl [%] 1,1 6,7 11,2 14,8 16,3 17,2 17,5 

 

 

Graf 3 – Rozdíl výsledných cen podle metody výroby 

 

 

4.3 Technické vyhodnocení 

Výrobou součásti na pracovišti s vertikálním obráběcím centrem vybavené robotem 

PICOMAX 95 s ERS se i přes zvýšení hodinové sazby stroje sníží výrobní cena. 

K tomuto pozitivnímu výsledku přispělo zejména sdružení dvou výrobních operací do 

jedné, čímž došlo i ke zkrácení výrobního času.  
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo porovnání výroby součástí čtyřosým (3osý stroj 

s 1osou děličkou) a 5osým obráběním (3osý stroj s 2osou děličkou) s robotem pro 

zakládání polotovarů. Zadání vzniklo ze skutečné potřeby firmy Frentech uvolnit 

výrobní kapacity na 4osém horizontálním obráběcím centru Mazak HCN-4000II, na 

kterém se součástka Skříň vyrábí a výrobu převést na CNC frézovací centrum Felhmann 

Picomax 95.  

S využitím robota se otevřela možnost provádět bezobslužný provoz. Od nového 

řešení se očekával ekonomický přínos. Prvním krokem bylo obeznámení se stávajícím 

postupem výroby. V katalozích nástrojů jednotlivých dodavatelů ve spolupráci  

s odbornými pracovníky firmy bylo vytipováno nové, vhodnější řezné nástroje a upínací 

nářadí, ke kterému byly podle zkušeností a výrobcem nástrojů přiřazeny nové řezné 

podmínky.  

Stávající a nový technologický postup včetně řezných podmínek a výrobních 

časů byl porovnán po stránce technicko-ekonomické. Výrobní cena byla kalkulována 

pro výrobní dávky v počtech 5, 10, 20, 50, 100, 250 a 500 kusů.  

Z Grafu 3 a z tabulky Tab. 24 je patrné, že čím je výrobní dávka větší, tím je výroba 

součástí ekonomičtější. Nejvýhodněji se proto ukazuje výrobní dávka 500 ks, kdy dojde 

při výrobě k cenové úspoře o 17,5 % oproti stávající technologii.  

Zavedení nového způsob výroby povede k zefektivnění výroby a snížení ceny 

výrobku proti stávajícímu způsobu výroby.  
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