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Seznam použitých značek a symbolů: 

 

qQ   neshodnost kusů 

k   náklady  [Kč] 

qs   prostoje  [min] 

to, Rp, qp, xp  výrobní takt  [ks/min] 

CNC  (Computer Numerical Control) počítačem číslicově řízený (stroj) 

n    otáčky vřetene   [mm-1 ] 

vc   řezná rychlost  [m∙min
-1

] 

ap   hloubka řezu  [mm] 

f   posuv   [mm] 
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Úvod: 

Kovovýroba je v posledních letech, nejperspektivnější odvětví průmyslu.  Tento obor 

prodělal v posledních letech obrovský rozvoj, co se týče nových postupů, nástrojů, ale i 

zavádění a vývoj nových strojů. Jelikož velké množství malých firem po celé České 

republice zanikly kvůli hospodářské krizi, která postihla celou Evropu, je trendem poslední 

doby zavádění racionalizace výroby. Také se klade větší důraz na přesnost výroby a tím 

pádem i kvalitu a přesnost měřicích prostředků. Většina firem, nejen rodinných, ale i 

rozjetých velkých firem vynaloží na zefektivnění výroby velké množství prostředků, 

jelikož například u velkosériové výroby se projeví na z finančního hlediska i sebemenší 

úspora času nebo materiálu. Existují také počítačové programy, které firmám usnadní 

řešení problému racionalizace výroby, ale licenci si mohou, kvůli vysokým pořizovacím 

nákladům, dovolit pouze veliké společnosti. Firmy se snaží dosáhnout lepších cílů pomocí 

tzv. štíhlých výrobních systémů. 

Zavedení Štíhlých systémů lze popsat několika kroky: 

1. analýza skutečného stavu, 

2. analýza příčin stavu, 

3. znalost metodiky a postupů, 

4. cíle. 

5. společné řešení problémů – komunikace se zákazníkem a se zaměstnanci. 

Největším problémem velkých společností, zabývající se kovovýrobou, je motivace 

pracovníků se zapojovat do organizačních prací výroby. Přitom vzájemná komunikace 

mezi vedením a pracovníky by vedla k lepším výsledkům, než kdejací externí odborníci a 

počítačové programy pro racionalizaci výroby. Je to snad způsobeno výší platu? Nebo 

přístupem vedení k pracovníkům? Těžko říci, ale je patrné, že v případě arogantního 

přístupu ze strany vedení se člověku ani nic zlepšovat nechce.  
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1. Teoretický rozbor daného problému 

V této části budou popsány základní pojmy, které jsou nutné k řešení problematiky 

racionalizace výrobního procesu. Dále budou představeny metody, které jsou potřeba 

k provedení analýzy současného stavu výrobního procesu firmy.  

1.1 Operativní cíle výrobních metod 

Veškeré výsledky výroby se dají popsat třemi základními kritérii.  

 míra neshody (zmetkovitost) 

 prostoje 

 rychlost výroby 

Míra neshody a prostoje mohou být jinými slovy vyjádřeny jako míra kvality a 

kontinuita výroby. V případě požadavku navýšení výrobní rychlosti, bude za potřebí určitá 

technická vylepšení nebo navýšení úrovně kompetencí pracovníků, kteří zajišťují 

nepřetržitou – kontinuální výrobu bez výpadků (neshodné kusy a prostoje) ve výrobě. Mezi 

rychlostí výroby, požadavky, které jsou kladené na výrobní zařízení a jeho obsluhu, a 

výrobními výpadky je rovnováha. 

 Obrázek 1.1 ukazuje některé stavy, například, jak zvýšení rychlosti výroby může vést 

ke zvýšení nákladů způsobenému výpadky, které způsobují prostoje a narušení stability 

výroby, což má za následek zvyšování míru neshody. 

 

Obrázek 1.1 Vztahy mezi výrobní rychlostí, narušením stability výroby, prostoji a výrobními náklady 

 Poklesy kvality mohou být uvedeny z hlediska podílu zmetků qQ, v konkrétních 

případech poklesu kvality se uvádí jako qQi. Ve výrobě se musejí dodržovat určité 

požadavky na jakost, mohou zde však také být určité požadavky funkčnosti. To znamená, 

že je potřeba, aby do sebe určité komponenty správně zapadly a byla dodržena funkčnost. 
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 Prostoje mohou být způsobeny buď vnějšími, nebo vnitřními poruchami, kvůli 

kterým dojde k zastavení výroby. Rozlišují se plánované a neplánované prostoje. 

Plánované prostoje se týkají například údržby, kdy se předem naplánuje nečinnost stroje. 

Mají jistě méně závažné důsledky než prostoje neplánované, které vznikají například 

poruchou stroje. Mezi vnější poruchy se řadí například výpadek elektrického proudu anebo 

opoždění dodávky od dodavatele. Rozsah vnějších poruch objevujících se v systému 

výroby anebo na jednotlivých strojích, může být popsán jako podíl prostojů qs. Prostoje, 

které mohou nastat při obrábění kovů, vznikají například kvůli selhání nástroje, nebo kvůli 

problémům spojeným s tvorbou a odvodem třísky. 

 Parametry produktivity mohou být vyjádřeny buď početně (počet výrobků, nebo 

operací určitého typu, které jsou dokončeny v určitém časovém úseku: Rp), nebo časově, 

konkrétně kolik času je potřeba ke zpracování určitého typu operace tp. Změny 

v produktivitě se vyjádří buď jako pokles, nebo zvýšení počtu (qp), anebo pomocí 

výrobního ukazatele (xp). 

 Změny v produktivitě v průběhu obrábění kovů mohou být zapříčiněny například 

změnami v obrobitelnosti obráběného materiálu. V případě výrazného zhoršení 

obrobitelnosti je nutné snížit rychlost obrábění, tedy změnit řezné podmínky. 

 Ovlivnit efektivitu výroby mohou různé faktory buď samostatně, nebo v kombinaci 

s ostatními. Systematizace těchto faktorů je velice důležitá pro vytvoření přístupu, pomocí 

kterého je možné ovlivnit výsledky výroby co nejefektivnějším způsobem. Tyto faktory, 

které mohou ovlivnit efektivitu výroby, jsou obsažené v těchto 7 skupinách. 

a. Nástroje a nástrojové systémy. 

 Geometrické faktory. 

 Faktory týkající se povrchu. 

 Faktory týkající se materiálu. 

b. Obrobek a materiál obrobku. 

 Geometrické faktory. 

 Faktory týkající se povrchu. 

 Faktory týkající se materiálu a struktury. 
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c. Výrobní proces a výrobní podmínky. 

 Faktory týkající se vybavení. 

 Faktory výrobních podmínek. 

 Pomocné látky ve výrobě. 

 Procedulární faktory. 

d. Personál a organizace. 

 Standartní operační postupy. 

 Struktura práce. 

 Příležitosti pro osobní iniciativu. 

e. Údržba a servis. 

 Faktory spojené s nástroji. 

 Faktory týkající se vybavení a procesu výroby. 

 Plánované a mimořádné opravy a údržba. 

f. Zvláštní faktory. 

 Tvorba nárůstku na břitech. 

 Vznik rýh na povrchu. 

g. Přídavná zařízení. 

 Manipulační zařízení. 

 Upínací nástroje. 

Ve skupinách faktorů A – D a G se jedná o vstupní podmínky systému výroby. 

Skupiny faktorů E a F se zabývají především důsledky výroby a potřebami vzniklými 

v průběhu výroby. Skupina faktorů D je velmi důležitá. Jedná se jinými slovy o lidský 

faktor. [1]  
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1.2 Typ výroby 

 Typ výroby můžeme rozlišit množstvím a počtem druhů výrobků, které se 

vyrábějí v dané výrobní jednotce na: 

 Kusovou výrobu. 

 Sériovou výrobu. 

 Hromadnou výrobu. 

Kusová výroba  

Výroba, u které je vyráběno velké množství druhů ale pouze v jednotlivých kusech, 

nebo v malých množstvích. Opakovatelnost výroby je velmi malá, někdy se však 

neopakuje vůbec. Proto takováto výroba vyžaduje vysokou kvalifikaci pracovníků, velkou 

univerzálnost strojů a vybavenost dílny.  Jedná se většinou o složitější výrobky. V případě, 

že je zvýšen počet výrobků jednoho druhu, zvýšená opakovatelnost a je zůžen výrobní 

sortiment, již se jedná o sériové výrobě. 

Sériová výroba  

Výroba, u které je vyráběno větší či menší množství výrobků stejného druhu. 

Množství, které je zadáno do výroby najednou je nazýváno výrobní dávka (serie). Je 

obvyklé, že se tato série s určitou pravidelností opakuje. Díky opakovatelnosti výroby je 

možné použít univerzální stroje a tím klesají I náklady na výrobu. Kvalifikace pracovníků 

nemusí být na tak vysoké úrovni, jako například u kusové výroby. 

Hromadná výroba  

Výroba, u které je vyráběno několik málo druhů výrobků, ale s velkým množstvím 

kusů. Typické pro hromadnou výrobu je především vysoká míra opakovatelnosti a 

relativně dlouhé ustálení výroby týchž výrobků. Ve výrobě jsou s výhodou použity 

jednoúčelové stroje, které mají v tomto účelu velké výkonnosti. Pracovníci v hromadné 

výrobě nemusí mít tak vysokou kvalifikaci, jako pracovníci kusové výroby. [2] 

1.3 Výrobní operace 

Základní částí výrobního procesu jsou výrobní operace. Výrobní operace je základní 

částí pro organizaci a řízení výroby. V posledních letech postupně dochází, vlivem 

technického vývoje k nahrazování lidské práce nejen prací strojů a výrobních zařízení, ale i 
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plně automatizovaných výrobních mechanismů a systémů. Výrobní operace můžeme, dle 

účasti lidského činitele na výrobním procesu, členit na: 

 Ruční 

 Strojně ruční 

 Strojní 

 Aparaturní 

 Automatizované 

Z hlediska technologického procesu členíme operace na : 

 Technologické 

 Netechnologické 

Ruční operace 

Je vykonávána přímo pracovníky bez pomoci mechanické síly za použití jednoduchých 

nástrojů. (Dokončovací práce, ruční montáž, apod.).  

Strojně ruční operace 

Je prováděno na strojích, společně s působením fyzické síly pracovníka (vrtání na 

stolní vrtačce, ruční svařování, apod.) 

Strojní operace 

Je přímé působení mechanismu na obrobek, pracovník však usměrňuje a zajišťuje 

činnost mechanismu. 

Aparaturní operace 

Jsou operace ve speciálních aparaturách, v nichž na předmět působí různé druhy 

energií nebo chemikálie. Pracovník má za úkol pouze vkládat materiál a odebírat produkty. 

Má také za úkol sledovat a regulovat průběh výrobních operací. 

Automatizované operace 

Je operace, která se uskutečňuje přímým působením automatických strojů a přístrojů 

na předmět. Provádí se bez přímého zásahu člověka. 
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Technologické operace 

Jsou operace, které zajišťují bezprostřední přeměnu polotovarů na finální výrobek. 

Tyto operace jsou většinou hlavní náplní všech výrobních operací. 

Netechnologické operace 

Jsou operace, které vytvářejí potřebné prostředí pro uskutečňování technologických 

operací. Patří sem především manipulační operace a kontrolní operace. [4] 

1.4 Organizace řízení 

Jedná se o uspořádání vztahů jak horizontálních, mezi které se řadí řídící a 

administrativní, tak i vertikálních, mezi které řadíme funkční a kooperační, které jsou mezi 

jednotlivými výrobními jednotkami a pracovišti. 

Úkolem organizace řízení výroby je organizace řídících a informačních procesů ve 

výrobě.  

Hlavní faktory organizace řízení 

 Organizační strukturu výroby a rozmístění výrobních jednotek. 

 Organizaci pomocných obslužných procesů. 

 Techniku řízení a stupeň mechanizace a automatizace administrativních prací. 

 Lidský činitel při řízení výroby. 

 Inovační změny výrobní jednotky. 

 Dělbu práce. 

1.5 Zásady organizace a řízení výroby 

Organizace a řízní výroby má za úkol uspořádat a zabezpečit vzájemné vztahy všech 

proměnlivých činitelů výrobního procesu. Nutností k řešení tohoto úkolu je nutnost dodržet 

zásady organizace řízení výrobních procesů. 

 Zásada nepřetržitosti výrobního procesu 

 Zásada proporcionálnosti 

 Zásada souběžnosti 
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 Zásada rytmičnosti 

 Zásada specializace 

 Zásada plánovitosti 

Zásada nepřetržitosti výrobního procesu 

Správné hospodaření s časem a úspěšný průběh výrobního procesu je podmínkou pro 

nepřetržitost výrobního procesu. Nepřetržitostí výrobního procesu se zajišťuje krácení 

průběžné doby výroby i snižování výrobních nákladů. Dochází však ke zvyšování objemu 

produkce. Každým přerušením výroby klesá úroveň nepřetržitosti výrobního procesu.  

Mezi procesy s nejvyšším stupněm nepřetržitostí výrobního procesu jsou kontinuální 

výrobní procesy, kdy jsou všechny výrobní prvky v neustálém pohybu. Mezi kontinuální 

výrobní procesy řadíme například metalurgické a chemické procesy. Kritériem 

nepřetržitosti výrobního procesu je plynulost pohybu pracovních předmětů, konkrétně 

materiálového toku. 

Zásada proporcionálnosti 

Pokud chceme zabezpečit co nejkratší časový průběh a plynulost výroby, je 

nejdůležitějším kritériem, při projektování a realizaci, proporcionálnost. Ovlivňuje 

nepřetržitost výrobních procesů a jednotlivé prvky výroby na sebe navzájem působí. 

Vznikají tím určité vztahy. 

Zásada souběžnosti 

Při výrobě určitého výrobku je souběžné vykonávání stejných nebo různých operací 

označováno, jako souběžnost výroby. Díky souběžnosti neboli paralelnosti výroby, dochází 

k podstatnému zkrácení průběžné doby výroby a vede k lepšímu využívání zdrojů 

výrobních jednotek. 

Zásada rytmičnosti 

V případě, že je výroba v podniku pravidelná a rovnoměrná, jedná se o výrobu 

rytmickou. V případě této výroby se nejedná pouze o rytmické odvádění hotových 

výrobků, ale o rytmický průběh celého výrobního procesu. 

 

 



15 
 

Zásada specializace 

Díky ní dosahujeme zvyšování výroby pouze určitých součástí nebo výrobků, tím 

dochází k zužování sortimentu výroby ve výrobních jednotkách. Je možno shromažďovat 

výrobu, zvyšovat produktivitu práce a snižovat výrobní náklady. 

Specializace: 

 Předmětná – Dochází k soustředění výroby určitých druhů nebo typů výrobků. 

 Součástková – Dochází k soustředění výroby jednotlivých součástí nebo uzlů 

montážních skupin. 

 Technologická – Dochází k soustřeďování výroby podle určitých druhů prací, 

technologií nebo procesů.  

Zásada plánovitosti 

Plánovitost a racionalizace patří mezi základní nástroje řízení činností na různých 

úrovní jednotek. [4] 

1.6 Racionalizace výroby 

Racionalizace výroby je v podstatě kontinuální zdokonalování výrobního systému. 

Tento proces je trendem současné doby, kvůli zvýšení produktivity práce v podniku. Díky 

tomu podnik zlepší ekonomické výsledky a dosáhne lepší konkurenceschopnosti na trhu. 

Důležité je, aby podnik uskutečňoval výrobní proces na stále vyšší úrovni techniky, 

technologie, organizace práce, výroby i řízení. Základem racionalizace by mělo být 

vyloučení zbytečných ztrát a mělo by se využít existujících rezerv. Dochází k zavádění 

nových, nejen technických, ale i organizačních opatření.  

Oblast racionalizace se zabývá také vytvoření takových pracovních podmínek pro 

pracovníky, kteří se díky nim mohou na své úkoly lépe soustředit a mohou pracovat 

s vysokým výkonem.   

Ve všech oblastech se racionalizace podkládá ekonomickou kalkulací, směřuje 

k rentabilitě a hospodárnosti podniku, jelikož racionalizace má za úkol zajistit co možná 

nevyšší produktivitu za co možná nejmenší investice.[3] 
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Teoretické základy racionalizace práce v podstatě první formuloval F. W. Taylor dle 

Zelenka, Preclík (2004) v těchto čtyřech požadavcích: 

 Každou pracovní činnost je nutné rozložit na základní pracovní pohyby. Za 

použití pohybových a časových studií se posuzuje vhodnost stávajících 

činností. Snaha je uplatnit vše, co by vedlo ke zdokonalení pracovních 

podmínek a zlepšení metod práce. 

 Nezatěžovat dělníka ostatními přípravnými a pomocnými pracemi, které 

specializovaní dělníci vykonávají lépe a efektivněji.  

 Vybrat pro jednotlivé pracovní postupy vhodné dělníky, co se týče odborné 

kvalifikace, tak jejich zodpovědnému přístupu k práci. Případně je vhodné 

provést školení pro vybrané skupiny dělníků. 

 Je nutné rozdělení práci a odpovědnost mezi vedení a dělníky, tím dojde 

k odstranění možných konfliktů dílčích zájmů. [5]  

Základní nástroje racionalizace: 

 Optimalizace provádění pracovních operací 

 Ergonomie pracoviště 

 Technické úpravy pracovišť 

 Technologičnost konstrukce 

 Uspořádání pracovišť 

Základní postup racionalizace: 

 Poznání pracovního systému 

 Posouzení funkce současného pracovního systému 

 Generování racionalizačních opatření 

 Realizace opatření 

 Vyhodnocení výnosů [3] 
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1.7 Metody určování spotřeby času 

Spotřeba času při racionalizaci se může určovat těmito způsoby. 

Snímek pracovního dne 

Tato metoda je společně se snímkem operace forma nepřetržitého bezprostředního 

studia spotřeby času. Konkrétně spočívá v tom, že je během celé směny pečlivě 

zaznamenávána činnost a případné pauzy dělníka, nebo stroje. Zjišťuje se především 

spotřeba pracovního času, velikost a druh ztrátových časů. Dále se odhalují příčiny jejich 

vzniků a případné řešení k eliminaci. Druhy snímků pracovního dne můžeme dělit na: 

a. Snímek pracovního dne jednotlivce – použijeme v případě, že pozorovatel chce 

pozorovat pouze jednoho pracovníka. 

b. Snímek pracovního dne čety – použijeme v případě pozorování pracovní 

činnosti skupiny pracovníků, kteří pracují na společné práci. 

 Hromadný snímek pracovního dne – je druh snímku, který nám umožní 

pozorovat až třicet samostatně pracujících dělníků. Proveditelné je toto 

pozorování jen v případě použití rozdílných technikách pozorování, měření, 

zaznamenávání a výpočtem podkladů pro vypracování bilance skutečné 

spotřeby pracovního času. 

 Vlastní snímek pracovního dne – tento druh snímku je značně odlišný od 

předcházejících snímků. Zaměření se týká především časových ztrát, které 

vznikají zejména kvůli technickým a organizačním nedostatkům. Určitou roli 

na samotné činnosti mají i dělníci, kteří zaznamenávají údaje o velikosti a 

příčinách ztrát a mohou se tak zapojit do racionalizace práce.  

Snímek operace 

Je metoda, která je založena na pozorování spotřeby pracovního času u prvků operace, 

které se pravidelně opakují. Hlavním úkolem snímku operace je stanovení průměrné 

spotřeby pracovního času, který je vynaložený k provedení určité operace nebo její 

části.[6]  
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2. Průzkum současného stavu výroby 

Je proveden průzkum současného stavu, ve kterém jsou zhodnoceny stávající potupy 

za stávajících podmínek. Na základě něhož je pak vypracován návrh na racionalizaci. 

2.1 Charakteristika společnosti 

Historie společnosti LKF kovo s.r.o 

Počátky firmy LKF kovo s.r.o sahají do roku 2002, kdy se p. Karel Fišer rozhodl, že si 

pořídí do garáže revolverový soustruh TOS SV18R a následně se stal OSVČ.  Jeho syn 

Lukáš Fišer si zanedlouho také udělal živnostenský list a postupně nakoupili další 

kovoobráběcí stroje, jako například pásovou pilu Pegas a stolní vrtačku. Začali pracovat 

pro jednu místní firmu jako kooperátoři, tudíž si mohli zanedlouho přikoupit další stroj - 

horizontální Frézku. Jelikož bylo čím dál tím více práce, bylo nutné zakoupení stroj, jenž 

by usnadnil velkosériovou výrobu a zefektivnil výrobu. Volba padla na CNC soustruh 

Haas SL10. Z důvodu naprosté spokojenosti s tímto strojem byl následující rok pořízen 

úplně stejný typ CNC soustruhu. Následovalo pořízení CNC soustruhu Doosan typ Lynx 

220 LM s možností umístění poháněcích nástrojů. Jelikož bylo zadáváno čím dál tím více 

nabídek práce na frézku, byla pořízena CNC frézka Haas VF - 2SS.  

Současnost společnosti LKF kovo s.r.o. 

Firma má v dnešní době 4 stálé zaměstnance a dále sem docházejí 2 brigádníci. Mezi 

hlavní činností firmy je CNC obrábění formou kooperace pro nedalekou společnost, 

dodávající výrobky do celé Evropy. Ve firmě jsou 3 CNC soustruhy, 1 CNC frézka, CNC 

pila, sloupová vrtačka, klasický soustruh a frézka. Jelikož tato firma nedisponuje žádnými 

technology, ani speciálními softwarovými programy pro nejefektivnější výrobu, padla 

volba na téma bakalářské práce právě na zefektivnění a racionalizaci pracovního postupu 

součástky, kterou tato firma vyrábí. 

2.2 Popis současného stavu obrábění dílu 

Na počátku je od dodavatele dodán materiál, konkrétně 9SMnPB30+C, průměru 60h9 

a délky 6m . Jedná se o ocel 11 109. Následuje řezání materiálu – operace č. 1 viz 

technologický postup uvedený v tabulce č. 2.1. Řezání probíhá na počítačově řízené 

automatické pásové pile Pegas Gonda 240x280 A-CNC-F. Následuje zarovnání čela 

z jedné strany na soustruhu TOS SV18R – operace č. 2 viz tabulka č. 2.1, díky kterému 

dosáhneme dokonale rovné čelo a zamezíme házivosti v měkkých čelistech CNC 
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soustruhu. Další operací je samotné upnutí do CNC soustruhu Lynx 220 LM a následné 

obrábění z 1. strany - operace č. 3.1 viz tabulka 2.1.  

Další operací je obrábění z 2. strany - operace č. 4 viz tabulka 2.1. Po samotném 

obrábění následuje výroba sražení z 2. strany na soustruhu TOS SV18R – operace č. 5.1 

viz tabulka 2.1. 

 Na závěr jsou očištěné kusy nakonzervovány a narovnány do beden a připraveny 

k expedici.  

Současný technologický postup výroby 

V tabulce č. 2.1 je uveden současný technologický postup, který firma LKF kovo s.r.o. 

využívá. Tento technologický postup bude předmětem racionalizace v praktické části této 

bakalářské práce. Schémata v technologickém postupu byla vytvořena v programu 

AutoCAD 2015. 

 

č. op. popis práce Schéma operace Stroj Nástroj, měřidlo Poznámky 

1 

Dělení materiálu 

na rozměr 

156,5mm 
 

Pásová 

pila Pegas 

Pásová pila 

Pegas Gonda 

240x280 A-

CNC-F 

n = 40min
-1

 

vc = 80m/min 

1.1 
Měřit každý 10. 

kus 
x x 

Posuvné měřítko 

Mitutoyo 
Měření délky 

2 
Upnutí kusu do 

sklíčidla 

 

Soustruh 

TOS 

SV18R 

x x 

2.1 

Zarovnání čela z 

jedné strany na 

rozměr 156 kvůli 

házivosti.  

Soustruh 

TOS  

SV18R 

Stranový nůž 

ap = 0,5mm 

f = 1,5mm 

n = 710min
-1 

2.2 
Měřit každý 10. 

kus 
x x 

Posuvné měřítko 

Mitutoyo 
Měření délky 

3 
Upnutí kusu do 

sklíčidla 

 

CNC 

Soustruh 

Lynx 

LM220 

x 

Zarovnaným 

čelem do 

čelistí 
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č. op. popis práce Schéma operace Stroj Nástroj, měřidlo Poznámky 

 

Obrábění z 1. 

strany dle 

programu 

O00330 

x 
 

x x 

3.1 
Hrubování 

kontury 

 

 

 Soustružnický 

nůž Mitsubishi s 

VBD WNMG 

R1,2 

 

ap = 3mm
 

vc = 

220m/min 

f = 0,25mm 

3.2 
Kopírování 

kontury 

 

 

Soustružnický 

nůž Mitsubishi s 

VBD DNMG 

R0,4 

 

ap =1 mm
 

vc = 

200m/min 

f = 0,1mm 

3.3 Závit M16 

 

CNC 

Soustruh 

Lynx 

LM220 

 

Soustružnický 

nůž Mitsubishi s 

VBD 16ERM 

2.00 ISO 

 

n = 1400min
-1 

f = 2,0mm 

3.4 Navrtání 

 

 Navrtávák A4.0 
n = 1000min

-1 

f = 0,04mm 

3.5 
Vrtání pro závit 

M8x1 Ø6,8mm 

 

 Vrták Ø6,8 
n = 1500min

-1 

f = 0,06mm 

3.6 Vrtání Ø4,5mm 

 

 Vrták Ø4,5mm 
n = 2500min

-1 

f = 0,015mm 

3.7 Závit M8x1 

 

 Závitník M8x1 
n = 150min

-1 

f = 1,0mm 
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č. op. popis práce Schéma operace Stroj Nástroj, měřidlo Poznámky 

3.8 Frézování plošek 

 

 
Stopková Fréza 

guhring Ø12 

n = 1500min
-1 

f = 100mm 

3.9 

Kalibrace a 

odjehlení závitu 

M16 
 

CNC 

Soustruh 

Lynx 

LM220 

 

Soustružnický 

nůž Mitsubishi s 

VBD 16ERM 

2.00 ISO 

 

n = 1400min
-1 

f = 2,0mm 

3.10 Čištění kusu x 
 

x x 

4 
Upnutí kusu do 

sklíčidla 

 

 x x 

 

Obrábění z 2. 

strany dle 

programu 

O00331 

x 
 

x x 

4.1 
Zarovnání čela + 

sražení hrany 

 

CNC 

soustruh 

Lynx 

LM220 

 

 Soustružnický 

nůž Mitsubishi s 

VBD WNMG 

R1,2 

 

ap = 1mm
 

vc = 

220m/min 

f = 0,25mm 

4.2 
Vrtání otvoru 

Ø35 

 

 

Plátkový vrták 

Ø35- VBD 

SOMT 

n = 1000min
-1 

f = 0,07mm 

4.3 
Předvrtání pro 

sražení v díře 

 

 Vrták Ø12,5 
n = 1000min

-1 

f = 0,08mm 

4.4 
Hrubování 

otvoru na Ø45 

 

 

Vnitřní 

hrubovací nůž 

Iscar- VBD 

WNMG R1,2 

ap = 2mm
 

vc = 

200m/min 

f = 0,15mm 



22 
 

č. op. popis práce Schéma operace Stroj Nástroj, měřidlo Poznámky 

4.5 Vnitřní zápich 

 

 

Vnitřní 

zapichovací nůž- 

VBD TN 16 NR 

185 ZZ 

n = 450min
-1 

vc = 80m/min 

f = 0,04mm 

4.6 Díra 47J7  

 

CNC 

soustruh 

Lynx 

LM220 

Vnitřní 

kopírovací nůž- 

VBD DNMG 

R0,4 

ap =1 mm 

vc = 

180m/min 

f = 0,1mm 

4.7 
Očistění kusu + 

výměna 
x 

 
x x 

5 
Upnutí kusu do 

sklíčidla 

 

Soustruh 

TOS 

SV18R 

x x 

5.1 Zahloubení  

 

Soustruh 

TOS 

SV18R 

 Vrták Ø26 
n = 560min

-1 

f = 0,05mm 

6 

Konzervace kusů 

+ příprava k 

expedici 

x x x x 

Tabulka 2.1 Současný technologický postup [13 ] 

Bakalářské práce je zaměřena na racionalizaci operace číslo 3 a 4 viz technologický 

postup, konkrétně obrábění na CNC soustruhu Doosan typ LYNX LM220.  

2.2.1 Charakteristika procesu 

Stroj 

Samotné obrábění je prováděno na CNC soustruhu Doosan typ LYNX LM220. Jedná 

se o tříosý CNC obráběcí soustruh s poháněnými nástroji a řídicím systémem Fanuc i-

series. V tabulce č. 2.2 jsou uvedené technické specifikace tohoto stroje. 
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Popis Technické specifikace stroje Lynx 220 LM Hodnoty 

Struktura 

Nakloněné litinové lože-sklon 30° 

Lineární valivé vedení 
 

Hmotnost 4000kg 

Vřeteno 

Čelo vřetena A2-5ASA 

Hydraulické sklíčidlo tříčelisťové  169mm 

Otáčky vřetena (souvislé) 60-6000ot./min 

Výkon motoru vřetena (souvisle) 11/15kW 

Maximální výkon použitelný od 1500ot./min. 

Maximální krouticí moment 70/96Nm 

Průměr předního ložiska 90mm 

Průměr otvoru ve vřetenu 61mm 

Vnitřní průměr tažné tyče 52mm 

Zdvihy 

Pojezd osy X 175mm 

Pojezd osy Z 550mm 

Pojezd osy C (otáčení vřetena) 0,001° 

Posuvy 

Rychloposuv os X/Z 30/36 m/min 

Pracovní posuvy os X/Z v lineární interpolaci 500/500 mm/ot 

Průměr kuličkových šroubů os X/Z 28/32 mm 

Nástrojová hlava 

Počet míst upnutí nástrojů 12/24 

Doba indexace (1místo) 0,6s 

Průměr kotoučové spojky 180mm 

Upínací síla 4900kg 

Rozměry nástrojů k soustružení/vyvrtávání 20x20/Ø32/Ø52 

Rychlost otáčení poháněných nástrojů souvisle 60-6000ot./min 

Výkon poháněných nástrojů 1,1/3,7kW 

Max krouticí moment poháněných nástrojů 7/23Nm 

Pracovní rozsah 

Maximální otočný průměr nad ložem 510mm 

Maximální otočný průměr nas suportem 290mm 

Maximální průměr soustružení nad stolem 250mm 

Max délka soustružení ve sklíčidle 505mm 

Max průměr soustružené tyče 51mm 

Max hmotnost obrobku bez použití koníku 70kg 

Max hmotnost obrobku s použitím koníku  130kg 

Tabulka 2.2  Specifikace stroje DOOSAN Lynx 220 LM . [7] 
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Obrobek:  

Obrobek je vyráběn z oceli 9SMnPB30+C podle starého značení se jedná o ocel 

11 109. Oceli třídy 11 jsou uhlíkové (nelegované) konstrukční oceli se zaručenou čistotou, 

zaručeným obsahem fosforu a síry, zaručenou minimální pevností v tahu, mezí kluzu a 

tažnosti. Materiál je označován jako automatová ocel a je jedna z nejpoužívanějších 

běžných ocelí, díky své dobré obrobitelnosti a mechanickým vlastnostem. Drsnost povrchu 

po opracování je, i při velké řezné rychlosti, pro tento výrobek dostačující a dosahuje se 

také snadné lámavosti třísky. Udává se, že automatová ocel 11 109 obsahuje 0,11% uhlíku 

a 0,2% síry. Síra je vázána zvýšeným obsahem manganu (kolem1%) na MnS. Dodávají se 

v tyčích tažených za studena. [8] 

2.2.2 Časový snímek části pracovního dne 

V tabulce 2.3 je uveden časový snímek části pracovního dne, ve kterém jsou patrné 

strojní časy operací, které budou v rámci bakalářské práce racionalizovány. 

Poř.č 
Čas postupný 

[hh:mm:ss] 

Čas 

jednotkový 

[hh:mm:ss] 

Název spotřeby času 
Strojní 

čas [s] 

1 6:00:00 
 

Začátek směny  

2 6:10:00 0:10:00 
Zapnutí stroje + vizuální kontrola bezpečnostních 

prvků 
 

3 6:15:00 0:05:00 Rozhovor s kolegou  

4 6:15:20 0:00:20 Upnutí polotovaru do čelistí   

5 6:18:20 0:03:00 
Obrábění 1. strana - operace 3.1 dle techn. 

postupu 
180 s 

6 6:19:00 0:00:40 
Obrábění 1. strana - operace 3.2 dle techn. 

postupu 
40 s 

7 6:19:20 0:00:20 
Obrábění 1. strana - operace 3.3 dle techn. 

postupu 
20 s 

8 6:19:40 0:00:20 
Obrábění 1. strana - operace 3.4 dle techn. 

postupu 
20 s 

9 6:19:57 0:00:17 
Obrábění 1. strana - operace 3.5 dle techn. 

postupu 
17 s 

10 6:22:14 0:02:17 
Obrábění 1. strana - operace 3.6 dle techn. 

postupu 
137 s 
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Poř.č 
Čas postupný 

[hh:mm:ss] 

Čas 

jednotkový 

[hh:mm:ss] 

Název spotřeby času 
Strojní 

čas [s] 

11 6:22:34 0:00:20 
Obrábění 1. strana - operace 3.7 dle techn. 

postupu 
20 s 

12 6:23:21 0:00:47 
Obrábění 1. strana - operace 3.8 dle techn. 

postupu 
47 s 

13 6:23:29 0:00:08 
Obrábění 1. strana - operace 3.9 dle techn. 

postupu 
8 s 

14 6:23:49 0:00:20 Ofuk špon   

15 6:24:09 0:00:20 Vyjmutí obrobeného kusu  

16 6:54:09 0:30:00 Seřízení CNC soustruhu na pro obrábění 2. strany  

17 6:55:09 0:01:00 Upnutí polotovaru do čelistí   

18 6:55:22 0:00:13 
Obrábění 2. strana - operace 4.1 dle techn. 

postupu 
13 s 

19 6:56:32 0:01:10 
Obrábění 2. strana - operace 4.2 dle techn. 

postupu 
70 s 

20 6:56:44 0:00:12 
Obrábění 2. strana - operace 4.3 dle techn. 

postupu 
12 s 

21 6:59:14 0:02:30 
Obrábění 2. strana - operace 4.4 dle techn. 

postupu 
150 s 

22 6:59:39 0:00:25 
Obrábění 2. strana - operace 4.5 dle techn. 

postupu 
25 s 

23 7:00:27 0:00:48 
Obrábění 2. strana - operace 4.6 dle techn. 

postupu 
48 s 

24 7:00:47 0:00:20 Ofuk špon   

25 7:01:07 0:00:20 Vyjmutí obrobeného kusu  

Součet strojního času obrábění 
0.224 hod 

(807 s) 

Tabulka 2.3 Časový snímek části pracovního dne. 

2.3 Nákladové zhodnocení stávající výroby: 

V tabulce 2.4 je uvedeno nákladové zhodnocení stávající výroby. Zhodnocení se týká 

pouze cenové sazby práce stroje a pracovníka. Ostatní režijní náklady na výrobu jako 

elektřina, balení, povrchová úprava a transport u racionalizace neuvádím, neboť po 
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racionalizaci se tyto náklady nezmenší. Opotřebení nástrojů je i u racionalizace dostačující, 

tudíž jsou náklady na opotřebení zanedbány. 

Druh činnosti cena 

Účtovaná sazba CNC soustruhu 500 Kč/hod 

Účtovaná sazba pracovníka 180 Kč/hod 

Celkové náklady  680 Kč/hod 

Náklady na 1 kus - 0,224hod  152,32 Kč 

Tabulka 2.4 Náklady na stávající výrobu. 

2.3.1 Zhodnocení stávajícího stavu výroby 

Zadáním mé bakalářské práce je Racionalizace typového výrobku ve firmě L.K.F. 

Kovo s.r.o. Jelikož v této firmě pracuji, racionalizace bych chtěl dosáhnout především 

praktickým vyzkoušením přímo na daném výrobku. Konkrétně bych chtěl racionalizace 

dosáhnout úpravou řezných parametrů a náhradou některých nástrojů za vhodnější. Dále 

chci zhodnotit sled operací a případné rozmístění jednotlivých pracovišť.  

Vypracování bakalářské práce spočívalo ve sledování kompletní výroby součástky 

přímo v provozu. Byly pečlivě zaznamenávány jednotlivé časové úseky operací. Následně 

bylo vše vyhodnoceno ve snímcích pracovního dne. Po úpravě řezných parametrů a úpravě 

v technologickém postupu byly znovu provedeny snímky pracovního dne a vyhodnoceny 

celkové časové a finanční náklady na výrobu jednoho kusu.  

2.3.2 Specifikace problémů: 

Průzkumem jsem zjistil některé problémy, kvůli kterým je stávající postup poněkud 

neefektivní.  

 Nevhodně zvolené řezné podmínky u hrubování. 

 Nevhodně zvolené řezné podmínky u vrtání. 

 Snížená efektivita kvůli absenci některých nástrojů. 

 Nedostatečná motivace pracovníků ke zrychlování operací. 
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3. Návrh řešení dané problematiky 

Na základě průzkumu současného stavu jsou vypracovány návrhy racionalizace 

výroby pro zefektivnění dosavadní výroby. 

3.1 Navrhovaná řešení k racionalizaci výroby 

A. Úprava řezných parametrů obrábění podle parametrů předepsaných 

výrobcem výměnných břitových destiček. 

B. Zakoupením nového nástroje, díky kterému se zjednoduší proces 

soustružení otvoru a zkrátí se čas na obrábění. 

A. + B. Kombinace racionalizace. 

3.1.A Úprava řezných parametrů obrábění podle parametrů předepsaných 

výrobcem výměnných břitových destiček. 

Tato racionalizace spočívá v úpravě řezných parametrů jednotlivých operací dle 

doporučených řezných podmínek od výrobce. Ve stávajícím technologickém postupu, viz 

tabulka 2.1, pracovník, který psal CNC program, zadával řezné parametry dle vlastních 

zkušeností. Nedbal tedy na řezné parametry, které jsou doporučeny výrobcem. Tím došlo 

ke zbytečnému prodloužení strojních časů. 

Popis nástrojů a řezné parametry, doporučený výrobcem 

V následující tabulce č. 3.1 jsou uvedeny doporučené řezné parametry, na základě 

kterých byla vedena racionalizace A. 
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Operace Nástroj 

Výměnná 

břitová 

destička, typ 

vc  

[m/min] 
ap  [mm] f [mm] 

3.1 
Soustružnický nůž 

hrubovací  

WNMG R1,2 - 

PRAMET 
130 - 290 0,5 – 4,0 0,15 – 0,45 

3.2 
Soustružnický nůž 

kopírovací 

DNMG R0,4 - 

ISCAR 
215 - 395 0,5 – 3,0 0,12 - 0,28 

3.3 
Soustružnický nůž 

zapichovací 

16ERM 2.00 

ISO - ISCAR 
70 - 135 - 0,05 – 1,1 

3.4 Navrtávák A4,0 HSS 10 - 30 - 0,05 – 1,1 

3.5 Vrták Ø6,8 Guhring 10 - 30 - 0,05 – 1,1 

3.6 Vrták Ø4,5 Guhring 10 - 30 - 0,05 – 1,1 

3.7 Závitník M8x1 Guhring - - - 

3.8 Stopková fréza Ø12 Guhring 20 - 40 0,5 – 4,0 0,05 – 0,4 

3.9 

Soustružnický nůž 

zapichovací – závit 

M16 

16ERM 2.00 

ISO - ISCAR 
80 - 130 - - 

4.1 
Soustružnický nůž 

hrubovací 

WNMG R1,2 - 

PRAMET 
130 - 290 0,5 – 4,0 0,15 – 0,45 

4.2 Vrták s VBD Ø35 
SOMT 

120408-DT 
100 - 300 - 0,05 – 0,2 

4.3 Vrták Ø12,5 Guhring 10 - 30 - 0,05 – 1,1 

4.4 
Soustružnický nůž 

vnitřní hrubovací 

WNMG R1,2 - 

PRAMET 
130 - 290 0,5 – 4,0 0,15 – 0,45 

4.5 
Soustružnický nůž 

vnitřní zapichovací 

VBD TN 16 

NR 185 ZZ - 

PRAMET 

70 - 135 - 0,05 – 0,15 

4.6 
Soustružnický nůž 

vnitřní kopírovací 

DNMG 331 - 

TF R0,4 - 

Mitsubishi 

140 - 320 1,0 – 3,0 0,15 – 0,3 

Tabulka 3.1 Popis nástrojů a doporučené řezné parametry od výrobce. [10, 11,12] 
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Časové zhodnocení po racionalizaci A 

 Po aplikaci racionalizace A je provedeno měření jednotlivých strojních časů, které 

jsou uvedeny v následující tabulce č. 3.2. 

Číslo 

operace 

dle Techn. 

postupu 

Popis operace Nástroj 
Řezné 

parametry 
Časy operací [s] 

3.1 Hrubování kontury 

Soustružnický nůž 

Mitsubishi s VBD 

WNMG R1,2 

 

vc = 280m/min 

f = 0,3mm 
135 s 

3.2 Kopírování kontury 

Soustružnický nůž  

Mitsubishi s VBD 

DNMG R0,4 

 

vc = 300m/min 

f = 0,2mm 
26 s 

3.3 Závit M16 

Soustružnický nůž 

Mitsubishi s VBD 

16ERM 2.00 ISO 

 

n = 1400min
-1 

f = 2,0mm 
20 s 

3.4 Navrtání Navrtávák A4.0 
n = 1000min

-1 

f = 0,04mm 
20 s 

3.5 
Vrtání pro závit M8x1 

Ø6,8mm 
Vrták Ø6,8 

n = 1500min
-1 

f = 0,06mm 
17 s 

3.6 Vrtání Ø4,5mm Vrták Ø4,5mm 
n = 2700min

-1 

f = 0,03mm 
66 s 

3.7 Závit M8x1 Závitník M8x1 
n = 150min

-1 

f = 1,0mm 
20 s 

3.8 Frézování plošek 
Stopková Fréza 

guhring Ø12 

n = 1600min
-1 

f = 120mm 
40 s 

3.9 
Kalibrace a odjehlení 

závitu M16 

Soustružnický nůž 

Mitsubishi s VBD 

16ERM 2.00 ISO 

 

n = 1400min
-1 

f = 2,0mm 
8 s 

4.1 
Zarovnání čela + 

sražení hrany 

 Soustružnický nůž  

Mitsubishi s VBD 

WNMG R1,2 

 

vc = 220m/min 

f = 0,25mm 
13 s 

4.2 Vrtání otvoru Ø35 
Plátkový vrták 

Ø35- VBD SOMT 

n = 1000min
-1 

f = 0,09mm 
50 s 

4.3 
Předvrtání pro sražení 

v díře 
Vrták Ø12,5 

n = 1000min
-1 

f = 0,08mm 
12 s 

4.4 
Hrubování otvoru na 

Ø46 

Vnitřní hrubovací 

nůž Iscar- VBD 

WNMG R1,2 

vc = 250m/min 

f = 0,18mm 
108 s 

4.5 Vnitřní zápich 

Vnitřní 

zapichovací nůž- 

VBD TN 16 NR 

185 ZZ 

vc = 80m/min 

f = 0,04mm 
25 s 

4.6 Díra 47J7  

Vnitřní kopírovací 

nůž- VBD DNMG 

R0,4 

vc = 230m/min 

f = 0,1mm 
30 s 

Součet strojního času obrábění 0,164 hod (590 s) 
Tabulka 3.2 Časové zhodnocení po racionalizaci A. 
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3.1.B Zakoupením nového nástroje, díky kterému se zjednoduší proces 

soustružení otvoru a zkrátí se čas na obrábění. – B 

U operace číslo 4.2 dle technologického postupu je vrtákem o průměru 35mm do 

obrobku vyvrtán otvor o průměru 35mm. Díra v končeném výrobku je však o průměru 47 

mm. Proto v operaci 4.4 dle technologického postupu je otvor vyhrubován na průměr 46 

mm. Tento technologický postup je zvolen z důvodu nedostatečného technického vybavení 

firmy. Jelikož opakovatelnost výroby této součásti není veliká, pořízení většího vrtáku 

zatím nebylo uskutečněno.  

Zakoupením vrtáku o průměru 46mm by bylo docíleno podstatného zkrácení obrábění, 

z důvodu úplného odstranění nutnosti hrubování otvoru, viz časové zhodnocení po 

racionalizaci.  

Navrhuji zakoupení vrtáku s výměnnými břitovými destičkami Ø46. Kvůli možnosti 

ekonomického zhodnocení, byl na internetu nalezen přímo konkrétní typ vrtáku s VBD 

ATUM 46x2D i s cenou od společnosti AKKO viz tabulka č. 3.3. Návrh zakoupení tohoto 

konkrétního vrtáku, za tuto cenu, je pouze informativní, aby se dala zhruba odhadnout 

návratnost investice. Samozřejmě v případě, že firma dlouhodobě spolupracuje 

s konkrétním dodavatelem nástrojů, je možné, že se cena i typ vrtáku může lišit.  

Průměr vrtáku 46 mm 

Celková délka 205 mm 

Pracovní část 92 mm 

Upínací stopka 40 mm 

Počet břitů 2 ks 

Označení VBD WCMX 08 

Cena 6566kč 

Tabulka 3.3 Parametry doporučeného vrátku.[9]  
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Časové zhodnocení obrábění po racionalizaci B 

Po aplikaci racionalizace B je provedeno měření jednotlivých strojních časů, které jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 3.4. 

Číslo 

operace 

dle Techn. 

postupu 

Popis operace Nástroj 
Řezné 

parametry 
Časy operací [s] 

3.1 Hrubování kontury 

 Soustružnický 

nůž Mitsubishi s 

VBD WNMG 

R1,2 

vc = 220m/min 

f = 0,25mm 
180 s 

3.2 Kopírování kontury 

Soustružnický nůž  

Mitsubishi s VBD 

DNMG R0,4 

vc = 200m/min 

f = 0,1mm 
40 s 

3.3 Závit M16 

Soustružnický nůž 

Mitsubishi s VBD 

16ERM 2.00 ISO 

n = 1400min-1 

f = 2,0mm 
20 s 

3.4 Navrtání Navrtávák A4.0 
n = 1000min-1 

f = 0,04mm 
20 s 

3.5 
Vrtání pro závit 

M8x1 Ø6,8mm 
Vrták Ø6,8 

n = 1500min-1 

f = 0,06mm 
17 s 

3.6 Vrtání Ø4,5mm Vrták Ø4,5mm 
n = 2500min-1 

f = 0,015mm 
137 s 

3.7 Závit M8x1 Závitník M8x1 
n = 150min-1 

f = 1,0mm 
20 s 

3.8 Frézování plošek 
Stopková Fréza 

guhring Ø12 

n = 1500min-1 

f = 100mm 
47 s 

3.9 
Kalibrace a odjehlení 

závitu M16 

Soustružnický nůž 

Mitsubishi s VBD 

16ERM 2.00 ISO 

n = 1400min-1 

f = 2,0mm 
8 s 

4.1 
Zarovnání čela + 

sražení hrany 

 Soustružnický 

nůž  Mitsubishi s 

VBD WNMG 

R1,2 

vc = 220m/min 

f = 0,25mm 
13 s 

4.2 Vrtání otvoru Ø46 

Plátkový vrták 

AKKO Ø46- 

VBD WCMX 08 

n = 1000min-1 

f = 0,07mm 
70 s 

4.3 
Předvrtání pro 

sražení v díře 
Vrták Ø12,5 

n = 1000min-1 

f = 0,08mm 
12 s 

4.5 Vnitřní zápich 

Vnitřní 

zapichovací nůž- 

VBD TN 16 NR 

185 ZZ 

n = 450min-1 

vc = 80m/min 

f = 0,04mm 

25 s 

4.6 Díra 47J7  

Vnitřní kopírovací 

nůž- VBD DNMG 

R0,4 

vc = 180m/min 

f = 0,1mm 
48 s 

Součet strojního času obrábění 
0,183 hod (657 

s) 
Tabulka 3.4 Časové zhodnocení po racionalizaci B. 
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3.1.C A+ B. Kombinace racionalizace 

Tato racionalizace je kombinace dvou navrhovaných racionalizací. Racionalizace A při 

které jsou upraveny řezné parametry podle parametrů, které doporučuje výrobce. 

Racionalizace B u které je navrhnuto zakoupení nového technického vybavení, konkrétně 

vrtáku Ø46 s výměnnými břitovými destičkami. 

Časové zhodnocení obrábění po racionalizaci A + B 

Po aplikaci racionalizací A a B je provedeno měření jednotlivých strojních časů, které 

jsou uvedeny v následující tabulce č.3.5. 

Číslo 

operace 

dle Techn. 

postupu 

Popis operace Nástroj 
Řezné 

parametry 
Časy operací [s] 

3.1 Hrubování kontury 

 Soustružnický 

nůž Mitsubishi s 

VBD WNMG 

R1,2 

vc = 280m/min 

f = 0,3mm 
135 s 

3.2 Kopírování kontury 

Soustružnický nůž 

Mitsubishi s VBD 

DNMG R0,4 

vc = 300m/min 

f = 0,2mm 
26 s 

3.3 Závit M16 

Soustružnický nůž 

Mitsubishi s VBD 

16ERM 2.00 ISO 

n = 1400min-1 

f = 2,0mm 
20 s 

3.4 Navrtání Navrtávák A4.0 
n = 1000min-1 

f = 0,04mm 
20 s 

3.5 
Vrtání pro závit 

M8x1 Ø6,8mm 
Vrták Ø6,8 

n = 1500min-1 

f = 0,06mm 
17 s 

3.6 Vrtání Ø4,5mm Vrták Ø4,5mm 
n = 2700min-1 

f = 0,03mm 
66 s 

3.7 Závit M8x1 Závitník M8x1 
n = 150min-1 

f = 1,0mm 
20 s 

3.8 Frézování plošek 
Stopková Fréza 

guhring Ø12 

n = 1600min-1 

f = 120mm 
40 s 

3.9 
Kalibrace a odjehlení 

závitu M16 

Soustružnický nůž 

Mitsubishi s VBD 

16ERM 2.00 ISO 

n = 1400min-1 

f = 2,0mm 
8 s 

4.1 
Zarovnání čela + 

sražení hrany 

 Soustružnický 

nůž  Mitsubishi s 

VBD WNMG 

R1,2 

n = 2200min-1 

vc = 220m/min 

f = 0,25mm 

13 s 

4.2 Vrtání otvoru Ø46 

Plátkový vrták 

AKKO Ø46- 

VBD WCMX 08 

SOMT 

n = 1000min-1 

f = 0,09mm 
50 s 

4.3 
Předvrtání pro 

sražení v díře 
Vrták Ø12,5 

n = 1000min-1 

f = 0,08mm 
12 s 
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Číslo 

operace 

dle Techn. 

postupu 

Popis operace Nástroj 
Řezné 

parametry 
Časy operací [s] 

4.5 Vnitřní zápich 

Vnitřní 

zapichovací nůž- 

VBD TN 16 NR 

185 ZZ 

n = 450min-1 

vc = 80m/min 

f = 0,04mm 

25 s 

4.6 Díra 47J7  

Vnitřní kopírovací 

nůž- VBD DNMG 

R0,4 

vc = 230m/min 

f = 0,1mm 
30 s 

Součet strojního času obrábění 
0,134 hod  

(482 s) 
Tabulka 3.4 Časové zhodnocení po aplikaci racionalizací A a B. 
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4. Technicko – ekonomické zhodnocení 

Tento výrobek se vyrábí nejčastěji v sériích po 150 kusech.  Je provedeno zhodnocení 

a porovnání finančních úspor a úspor strojního času obrábění na CNC soustruhu. 

Navrhnuté racionalizace jsou v souladu s přáním vedení firmy, konkrétně využití 

technického vybavení, které ve firmě již jsou. Je patrné, že programátor, při psaní 

programu, nedbal na řezné parametry přímo od výrobce, které jsou předepsány na 

krabičkách od výměnných břitových destiček. Je také pravděpodobné, že program byl psán 

v době, kdy byly použity výměnné břitové destičky od jiného výrobce, který měl řezné 

parametry odlišné. Je tedy velmi důležité, průběžně kontrolovat a aktualizovat programy 

k CNC soustruhu, neboť při změně výrobce břitových destiček může dojít ke změně 

předepsaných řezných parametrů. 

4.1 Časové zhodnocení 

Po aplikaci jednotlivých racionalizací došlo k porovnání časů jednotlivých výrobních 

postupů a k vyhodnocení časových úspor. 

Časové zhodnocení výroby 

V tabulce 4.1 jsou uvedeny součty strojních časů původního výrobního postupu a 

následně po jednotlivých racionalizacích. 

Typ výroby Čas [s] 

Bez racionalizace 807 

S racionalizací A 590 

S racionalizací B 657 

S racionalizací A + B 482 

Tabulka 4.1 Časové zhodnocení výroby.  

V grafu č. 4.1 a 4.2 jsou pro názornost uvedeny strojní časy jednotlivých výrobních 

postupů. 



35 
 

 

Graf 4.1  Strojní čas výroby na 1 ks.  Graf 4.2Strojní čas výroby na 150 ks. 

Časová úspora po racionalizaci výrobního procesu 

Po aplikaci jednotlivých racionalizací je v tabulce č. 4.2 vyhodnocena úspora 

strojního času. 

Strojní čas na 

výrobu 
1 ks 150 ks 

Úspora strojního 

času na 1 ks 

Úspora strojního 

času na 150 ks 

Bez racionalizace 0,224 hod 33,6 hod - - 

Po racionalizaci A 0,164 hod 24,6 hod 0,060 hod 9 hod 

Po racionalizaci B 0,183 hod 27,45 hod 0,041 hod 6,15 hod 

Po racionalizaci A+B 0,134 hod 20,1 hod 0,09 hod 13,5 hod 

Tabulka 4.2 Úspora strojního času po racionalizaci. 

Po aplikaci racionalizací je vyhodnocena úspora strojního času a je uvedena pro 

názornost do grafů č. 4.3 a 4.4. 

807 

590 
657 

482 

Strojní čas výroby 
na 1 ks [s] 

Bez racionalizace

S racionalizací A

S racionalizací B

S racionalizací A + B

33,6 

24,6 
27,45 

20,1 

Strojní čas výroby 
na 150 ks [hod] 

Bez racionalizace

S racionalizací A

S racionalizací B

S racionalizací A + B
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Graf 4.3 Úspora strojního času  na 1 ks po 

racionalizaci. 

Graf 4.4Úspora strojního času na 150 ks po 

racionalizaci. 

4.2 Nákladové zhodnocení 

Po aplikaci jednotlivých racionalizací došlo k porovnání finančních nákladů 

jednotlivých výrobních postupů a k vyhodnocení dosažených peněžních úspor. 

Nákladové zhodnocení po racionalizaci A 

V tabulce č. 4.3 jsou uvedeny vypočtené náklady na výrobu po aplikaci 

racionalizace A. 

Druh činnosti cena 

Účtovaná sazba CNC soustruhu 500 kč/hod 

Účtovaná sazba pracovníka 180 kč/hod 

Celkové náklady  680 kč/hod 

Náklady na 1 kus - 0,164hod  111,52 kč 
Tabulka 4.3 Náklady na výrobu po racionalizaci A. 

Nákladové zhodnocení obrábění po racionalizaci B 

V tabulce č. 4.4 jsou uvedeny vypočtené náklady na výrobu po aplikaci 

racionalizace B. 

Druh činnosti cena 

Účtovaná sazba CNC soustruhu 500 kč/hod 

Účtovaná sazba pracovníka 180 kč/hod 

Celkové náklady  680 kč/hod 

Náklady na 1 kus - 0,183hod   124,40kč 
Tabulka 4.4 Náklady na výrobu po racionalizaci A 
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Nákladové zhodnocení obrábění po zavedení racionalizace A + B 

V tabulce č. 4.5 jsou uvedeny vypočtené náklady na výrobu po aplikaci 

racionalizace A a B. 

Druh činnosti cena 

Účtovaná sazba CNC soustruhu 500 kč/hod 

Účtovaná sazba pracovníka 180 kč/hod 

Celkové náklady 680 kč/hod 

Náklady na 1 kus - 0,134hod 91,12 kč 
Tabulka 4.5 Náklady na výrobu po racionalizaci A a B. 

Po aplikaci racionalizací jsou vyhodnoceny finanční náklady na výrobu a jsou 

uvedeny pro názornost do grafů č. 4.5 a 4.6. 

 

Graf 4.5 Finanční náklady na výrobu 1 ks. Graf 4.6 Finanční náklady na výrobu 150 ks. 

Finanční úspora po racionalizaci výrobního procesu 

V tabulce 4.6 je uvedena finanční úspora po aplikaci racionalizací. 

Náklady na výrobu 1 ks 150 ks 

Úspora 

nákladů na 1 

ks 

Úspora nákladů na 

150 ks 

Bez racionalizace Kč 152,32 22848 Kč - - 

Po racionalizaci A Kč 111,52 16728 Kč Kč 40,8 6120 Kč 

Po racionalizaci B Kč 124,40 18660 Kč Kč 27,92 4188 Kč 

Po racionalizaci A+B Kč 91,12 13668 Kč Kč 61,2 9180 Kč 
Tabulka 4.6 Finanční úspora po racionalizaci. 
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Po aplikaci racionalizací jsou vyhodnoceny finanční úspory na výrobu a jsou 

uvedeny pro názornost do grafů č. 4.7 a 4.8. 

 

Graf 4.7 Finanční úspora na 1 ks po racionalizaci. 

Graf 4.8Finanční úspora na 150 ks po racionalizaci. 
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4.3 Návratnost nákladů na pořízení vrtáku s VBD 

Výpočtem jednotlivých úspor bylo zjištěno, že při zavedení racionalizace typu A + 

B, tedy úpravy řezných parametrů a zakoupení vrtáku s VBD, bude ušetřeno, na jedné 

dávce 150 kusů, 9180 Kč. Návratnost investice finančních prostředků na zakoupení 

vrtáku s VBD bude tedy již po první dávce. Ušetření nákladů se dosáhne i eliminací 

hrubovacího procesu, operace 3.24 tudíž nedojde k opotřebení výměnné břitové 

destičky na vnitřním hrubovacím noži. 

4.4 Další navrhované (nevyčíslené) technické racionalizace 

Tyto racionalizace jsou pouze návrhy, které dále nebyly prakticky testovány ani 

měřeny strojní časy a vyhodnoceny náklady. Bakalářská práce je zaměřena pouze na 

operaci, která je prováděna na CNC soustruhu. Další navrhovaná racionalizace se týká 

pořízení dalšího technického vybavení a úpravy technologie obrábění. Díky této 

racionalizaci budeme moci provádět zarovnání čela – operace č. 2.1 dle techn. postupu 

i konečnou operaci zahloubení č. 5.1 dle techn. postupu na CNC soustruhu Doosan typ 

Lynx LM220. Tím pádem se ušetří jak strojní čas obrábění na klasickém soustruhu 

TOS SV18R, tak i nutnost převážení výrobků mezi jednotlivými pracovišti. 

 

4.4.A Pořízení dalšího technického vybavení k CNC soustruhu 

Tato racionalizace by se týkala zakoupení strojního kuželového záhlubníku, který 

by byl upnut do upínacího přípravku přímo na CNC soustruh Doosan Lynx LM220. 

Z tohoto důvodu by došlo k vyřazení konečné operace, č. 4.1 dle techn. postupu, 

obrábění na klasickém soustruhu TOS SV18R. Došlo by tak ke zkrácení strojního času 

celého obrábění, jelikož CNC stroj je výrazně efektivnější. Na CNC stroji by se touto 

přidanou operací prodloužil strojní čas pouze o 30 sekund, což je vzhledem 

původnímu stavu, obrábění na klasickém soustruhu, výrazně výhodnější. Dále by již 

nebyl nutný transport obrobků mezi jednotlivými pracovišti, tudíž by došlo k ušetření 

času pracovníka.  

Za stávajících podmínek je nutné po CNC obrábění narovnat ručně obrobky do 

přepravních beden, které jsou následně převezeny na druhé pracoviště. Následuje 

vyrovnání všech obrobků na pracovní stůl, který je umístěn vedle klasického 

soustruhu. Teprve až poté se pracovník může zabývat samotným obráběním operace č. 

4.1 dle technologického postupu. V případě racionalizace by se z CNC soustruhu 
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vytáhl již kompletně hotový výrobek, který by byl narovnán do předpřipravených 

přepravních beden a po následné konzervaci by byl připraven k expedici. 

4.4.B Úprava technologie upínání na CNC soustruhu 

 Tato navrhovaná racionalizace spočívá v úpravě upínacích měkkých čelistí na 

CNC soustruhu Doosan Lynx LM220. Za stávajících podmínek je nutné, po nařezání 

materiálu, zařadit jako následující operaci obrábění na klasickém soustruhu TOS 

SV18R. Jedná se o operaci č. 2.1 dle techn. postupu – zarovnání čela. Tato operace je 

zařazena z důvodu nedokonalé kolmosti čela po nařezání a také z důvodu vzniklého 

otřepu. Jelikož jsou na při obrábění na CNC soustruhu, operace č. 3.1 dle techn. 

postupu, použité měkké čelisti uzavřeného typu, může vlivem špatné kolmosti čel, 

následném doražení na osazení v čelistech a otřepu polotovar v čelistech, upnutý 

polotovar házet. Další návrh racionalizace by se týkal použití jiných, průchozích 

měkkých čelistí a použití jiného principu dorazu. Čelisti by byly průchozího typu bez 

osazení a doraz by byl připevněn k čelisťovému sklíčidlu. Tvar dorazu by byl vyroben 

tak, aby se dotýkal čela pouze v jednom bodě v ose obrobku. Tím pádem by případná 

nežádoucí nedokonalá kolmost nezpůsobila házení v čelistech.  

Použitím této racionalizace by došlo k úplnému vyřazení nutnosti zarovnání čela 

na klasickém soustruhu, operace č. 2.1 dle techn. postupu. Nebyl by nutný transport 

z pracoviště řezání, na pracoviště CNC obrábění a tím by došlo k ušetření času. 

Pracoviště řezání je hned vedle CNC pracoviště, proto by při řezání mohly být 

polotovary přímo rovnány na pracovní stůl u soustruhu. Tím pádem by se celkově 

eliminovali potřebné časy na transport přepravní bedny po dílně a kromě řezání by se 

veškeré operace, prováděné na obrobku mohli provést na jednom stroji a jednom 

pracovišti. 
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5. Závěr: 

Tématem bakalářské práce je racionalizace výroby typového výrobku. Práce se 

skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je seznámení 

s problematikou týkající se racionalizace výroby. Racionalizace v podniku je velice 

rozsáhlý pojem a může se týkat mnoha oblastí. Může se jednat například o 

racionalizaci výrobního postupu, řezných parametrů nebo racionalizace organizace 

během výrobního procesu. Tato práce se zabývá racionalizací výrobního postupu 

daného výrobku. V praktické části je již samotný návrh racionalizace výroby ve firmě 

LKF kovo s.r.o. Jelikož se jedná o malý podnik, je velmi důležité sledovat efektivitu 

výroby a co možná nejlépe využít potenciál strojů. 

 Nejprve byl vypracován návrh racionalizace, díky kterému by došlo jak ke 

zjednodušení, tak k zefektivnění výroby. Jelikož v této firmě pracuji, nebyl tedy 

problém, veškeré návrhy k racionalizaci aplikovat přímo na daném výrobku. Nejprve 

byl vypracován časový snímek dané operace a byly změřeny jednotlivé časy 

stávajícího postupu výroby. Po aplikaci jednotlivých typů navrhované racionalizace 

opět následovalo pečlivé měření jednotlivých operací a poté byly veškeré výsledky 

porovnávány. Následné vyhodnocení a porovnání s původním stavem ukázalo, že 

stávající postup je značně neefektivní. Nedostatky v tomto výrobním procesu se týkají 

především špatně zvolených řezných parametrů a chybějícím potřebným technickým 

vybavením. Špatně zvolené řezné parametry jsou, ve výrobním CNC programu, 

zadány zřejmě vlivem nedostatečné pozornosti pracovníka, který řezné parametry 

zadával víceméně dle vlastních zkušeností.  

Nevhodně zvolené řezné podmínky v CNC programu, mohou být také díky 

používání jiných, výkonnějších, výměnných břitových destiček, které jsou schopny 

pracovat s většími řeznými rychlostmi, při zachování trvanlivosti břitu. Při 

racionalizaci řezných podmínek je zásadní i nepatrné zvýšení řezné rychlosti, které se 

může při delším obrábění projevit značnou úsporou strojního času. Například v této 

bakalářské práci, se po racionalizaci řezných parametrů celkový strojní čas zkrátil na 

1kus o 216 sekund. Další aplikovaná racionalizace v této práci se týká dokoupení 

jednoho nástroje, který zjednoduší výrobu a zkrátí celkový strojní čas. Výsledek obou 

dvou aplikovaných racionalizací byl velice překvapivý. Za jednu dávku tj. 150 ks se 

s racionalizovaným postupem dosáhne úspory až 9180 Kč. Tohoto výsledku bylo 

dosáhnuto pouhou změnou řezným podmínek na podmínky předepsané výrobcem a 
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zakoupením jednoho vrtáku s výměnnými břitovými destičkami. Bakalářská práce 

bude předána vedení firmy a věřím, že se touto cestou racionalizace budou zabývat i u 

jiných výrobků, které se zde vyrábějí.  
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