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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

POLÁŠEK, O. Návrh nové technologie výroby nože pro lesní zařízení : bakalářská 

práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění 

a montáže, 2015, 59 s. Vedoucí práce: Pagáč, M. 

Úkolem bakalářské práce je zhodnotit současný stav výroby a navrhnout novou 

technologii výroby nože pro lesní zařízení. Tento nůž je součástí stroje nazývaný 

protahovací odvětvovač, který usnadňuje práci na mýtných těžbách při odstraňování 

větví z jehličnatých stromů před naložením na nákladní automobil. Bakalářská práce 

obsahuje technologický postup a výpočet strojních časů stávající výroby. Dále obsahuje 

technologický postup a strojní časy nově navrženého technologického postupu výroby. 

V závěru práce jsou oba technologické postupy srovnány po technicko-ekonomické 

stránce. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

POLÁŠEK, O. Proposal of a New Technology Blades for Forestry Equipment : 

Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Working and Assembly, 2015, 59 s. Thesis 

head: Pagáč, M. 

The goal of this bachelor thesis is the validation of current production of tree bark 

removal blades. If necessary, new technological process will be designed. This product 

is part of device called BROACHING BRANCHES REMOVAL MASCHINE. This 

device is useful during timber harvesting for cleaning the trees trunks before truck 

loading. The bachelor thesis contains current technological process with current 

production times. This thesis is aimed to develop and optimize the technological process 

for better productivity and efficiency of production. Both production approaches will be 

compared in the conclusion in terms of economic and technological aspects. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

Zkratka/symbol Jednotka Popis 

CNF [Kč] finální cena v nové technologii 

CSF [Kč] finální cena ve stávající technologii 

D [mm] obráběný průměr 

L [mm] obráběná délka 

Nhod [Kč/hod] hodinová sazba stroje 

NN [Kč] celkové náklady v nové technologii 

NNks [Kč] náklady na jeden kus v nové technologii 

NN2, NN3, NNi [Kč] celkové náklady na operaci č. 1, č. 2, č. i  

  v nové technologii  

NS [Kč] celkové náklady ve stávající technologii 

NSks [Kč] náklady na jeden kus ve stávající technologii 

NS2, NS3, NSi [Kč] celkové náklady na operaci č. 1, č. 2, č. i 

  ve stávající technologii  

QS [ks] celkový počet kusů 

ap [mm] hloubka řezu 

f [mm] posuv na otáčku 

fz [mm] posuv na zub 

i [-] počet opakování 

n [min
-1

] otáčky 

tAS4 [min] jednotkový strojní čas u úseku 2.4 v TP 

tcelk [min] celkový strojní čas 

vc [m.min
-1

] řezná rychlost 

vf [mm.min
-1

] rychlost posuvu 
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1 Úvod 

Strojírenství je technický obor, který se zabývá návrhem, výrobou a údržbou strojů 

a zařízení. Patří mezi jedny z nejstarších a nejobsáhlejších technických oborů. V dnešní 

době zažívají strojírenské firmy větší konkurenci, než kdy jindy a to je důvod, proč je 

potřeba se stále učit novým věcem, získávat zkušenosti, zdokonalovat se. Hlavními 

aspekty ve strojírenství jsou kvalita, cena, rychlost a pružnost výroby. Stále se objevují 

nové nástroje, stroje, způsoby výroby, aby podnik nezanikl a byl schopen dále 

konkurovat, musí držet krok s dobou. Mezi tyto společnosti patří i společnost Derutex, 

s. r. o. (dále jen Derutex). 

1.1 Představení společnosti 

Společnost Derutex se řadí mezi přední strojírenské firmy v regionu severní 

Moravy. Firma zajišťuje vývoj a výrobu ve většině odvětví průmyslu. Stále větší 

význam pro společnost představuje automobilový průmysl. Svými produkty zásobují 

významné automobilové společnosti nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

Základním strategickým záměrem je nadále rozvíjet a získávat zkušenosti z nových 

zakázek. Filozofie společnosti je postavena na schopnosti nabídnout zákazníkovi 

produkt, který je vytvořený přesně podle jeho specifických požadavků náročných na 

technologii výroby. Díky tomuto kritériu a bohatým zkušenostem v kusové až 

malosériové výrobě se společnost dostala mezi špičkové nástrojářské firmy. Dokonce už 

dokáže konkurovat společnostem s mnohem delší tradicí v tomto odvětví. 

Společnost Derutex má své sídlo v Moravskoslezském kraji ve městě Příbor. 

V dnešní době zaměstnává okolo 40 zaměstnanců, z nichž jedna čtvrtina patří mezi 

technicky hospodárné pracovníky, kteří zajišťují plynulý a hladký chod výroby a celé 

společnosti. Je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2008 a do konce roku 2015 probíhá 

implementace normy ISO TS 16949, která stanovuje požadavky na systém 

managementu jakosti v organizaci zajišťujících sériovou výrobu v automobilovém 

průmyslu. Tato certifikace usnadní hledání nových zákazníků a zajištění kvalitní  

a stabilní sériové výroby pro společnosti automobilového průmyslu. [8] 
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1.2 Výrobní program společnosti Derutex 

Hlavní výrobní program společnosti Derutex se dělí do pěti skupin. Tyto skupiny 

spolu můžou úzce souviset, ale mohou být také realizovány samostatně. Záleží na druhu 

zakázkové výroby a požadavků zákazníka. 

 Výroba nástrojů se vztahuje na výrobu tvářecího a lisovacího nářadí. Toto nářadí 

může být pro konečného zákazníka vyrobeno pouze pro jeho další použití nebo 

je úzce spjato s výrobou na lisech společnosti Derutex (obr. 1). 

 

Obr. 1 Nástroj pro lisování plechu za studena [8] 

 

 Výroba jednoúčelových měřidel pro kontrolu výlisků, trubek a svařenců (obr. 2). 

Tento výrobní program tvoří 60% z celkové výroby společnosti Derutex. 

 

Obr. 2 Jednoúčelové měřidlo [8] 
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 Společnost realizuje konstrukci a výrobu montážních pracovišť  

a jednoúčelových strojů včetně pneumatického, elektronického a hydraulického 

ovládání a kompletního zprovoznění u zákazníka (obr. 3). 

 

Obr. 3 Jednoúčelový stroj [8] 

 

 Lisování je další výrobní program. Lisovat lze na nástrojích dodaných 

zákazníkem nebo se tyto nástroje vyrábí přímo ve společnosti. 

 

 Posledním výrobním programem je svařování (obr. 4), kde zkušení svářeči 

provádí svařování konstrukčních podskupin z různých materiálů metodou MIG  

a MAG. Svařování je společnost schopna realizovat jak v kusové, tak i v sériové 

výrobě. 

 

Obr. 4 Svařování závěsné konstrukce do lakovny [8] 
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Výroba ve společnosti Derutex se nemusí přesně řídit těmito výrobními programy. 

Ve výrobě se nachází i jednotlivé díly a podsestavy, které se dále nemontují  

a jsou prodány zákazníkovi k dalšímu zpracování. Dále je možnost kalení, brynýrování 

a tryskání dílů. Tato bakalářská práce se bude zabývat právě výrobou jednotlivého 

náhradního dílu, který si dále montuje zákazník na již vyrobené lesní zařízení. 

1.3 Nůž pro lesní zařízení 

Nůž, jehož stávající výroba bude dále podrobena rozboru v technologickém 

postupu, se nachází na protahovacím odvětvovači s autonomním pohonem. Zařízení je 

určeno pro mechanické odvětvování jehličnatých stromů z mýtných těžeb. Celý 

pracovní proces toho stroje probíhá tak, že lesní kolový traktor, vybaven nástavbou 

s výsuvnou lanovou hubicí nebo drapákem, vloží strom do odvětvovače. Před uložením 

kmene se nože na dvou ramenech otevřou. Po položení stromu na výkyvnou hlavu 

dojde k sevření nožů. Traktor tento strom protáhne, při čemž nože, které jsou sevřené, 

osekávají větve. Po protažení celého stromu se výkyvná hlavice odlehčí, dochází 

k funkční změně v hydraulickém systému a nože se vrátí do původní polohy pro uložení 

dalšího stromu. 

1.4 Materiál nože 

Nůž je vyráběn z nástrojové nízkolegované oceli Mn-V pro práci za studena. Ocel 

třídy 19 312, ČSN 41 9312.  

 Chemické složení této oceli je uvedeno v Tab. 1. 

Tab. 1 Chemické složení oceli 19 312. [1] 

C Mn Si P S V 

0,75-0,85% 1,85-2,15% 0,15-0,35% Max. 0,03% Max. 0,035% 0,1-0,2% 

 

 Mechanické vlastnosti tyčí kruhový, čtvercových a plochých válcovaných nebo 

kovaných za tepla ve stavu kaleném a popuštěném jsou uvedeny v Tab. 2. 
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Tab. 2 Mechanické vlastnosti. [1] 

Pevnost v ohybu Rmo při tvrdosti 

60HRC 

Mez kluzu v tlaku Ret při tvrdosti 55-

62HRC 

4 300 MPa 2 200- 3 000 MPa 

 

 Odolnost proti degradačním procesům plechů válcovaných za tepla a výkovků 

se nachází v Tab. 3. 

Tab. 3 Odolnost proti degradačním procesům. [1] 

Odolnost proti korozi Odolnost proti křehkému 

lomu 

Odolnost proti opotřebení 

Malá Snížená Průměrná otěruvzdornost 

abrazí 170% 

 Druh tepelného zpracování, teploty a ochlazování jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 4 Tepelné zpracování. [1] 

Žíhání na měkko 680-710°C Ochlazovat v peci Max. tvrdost 225HB 

Žíhání ke snížení pnutí 600-650°C Ochlazovat v peci  

Kalení 740-780°C Ochlazovat v oleji Menší kusy  

 780-800°C Ochlazovat v oleji Větší kusy  

Teploty přeměn AC1≈710-730°C MS≈195°C  

Prokalitelnost V celém průřezu Max do 35mm  

Popouštění 150-300°C   

Délkově změny 0,05%   

 Svařitelnost oceli je obtížná.  

 Obrobitelnost oceli 19 312 je uvedena v Tab. 5. 

Tab. 5 Obrobitelnost. [1] 

Soustružení a hoblování 11b 

Frézování a vrtání 11b 

Broušení 8b 
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Kalící a popouštěcí diagramy oceli 19 312 jsou vidět v grafu 1 a 2. 

 

Graf 1 Kalící diagram [1] 

 

 

Graf 2 Popouštěcí diagram [1] 
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Nejčastější použití této oceli [1] 

 řezné nástroje na nekovové materiály, např. nože na papír  

 nástroje pro stříhání za studena  

 ostřihovadla zápustkových výkovků  

 kotoučové nože strojních nůžek  

 ruční nástroje a nářadí  

 malé i větší závitníky a závitové čelisti  

 nástroje pro stříhání a tváření za studena  

 nástroje pro tažení plechů  

 vtlačovací trny a průtlačníky 
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2 Rozbor problematiky a současný stav výroby 

V dnešní době jsou ve strojním průmyslu kladeny větší nároky na cenu, kvalitu  

a termín dodání výrobku. Hlavními požadavky zákazníků společnosti Derutex, jsou 

právě tyto kritéria. Tato bakalářská práce se zabývá vývojem nové technologie výroby 

nože pro lesní zařízení, která by tuto problematiku mohla vyřešit. Současný stav výroby 

je odladěn a náklady jsou sníženy na minimum. Zakoupením nového stroje se mohou 

náklady na výrobu snížit a uspokojit tak požadavky zákazníka.  

2.1 Posouzení technologičnosti konstrukce 

Současný stav výroby se skládá z technologií soustružení, rýsování, vrtání, řezání, 

frézování, kalení a tryskání. Těchto mnoho operací způsobuje problémy ve výrobě. Díl 

se musí kontrolovat po každé operaci, což má za následek zpoždění výroby, přesouvání 

z jednoho pracoviště na pracoviště druhé a podobně. Tyto důvody mají velký vliv na 

konečnou cenu a celkovou dobu výroby, proto by bylo vhodné některé operace sloučit 

v jednu a umístit na jeden stroj, čímž se zabrání následnému zpoždění vlivem 

rozsáhlého materiálového toku.  
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2.2 Stroje pro výrobu nože a jejich parametry 

Soustruh hrotový SU 50 A/1500 (obr. 5) je svou velikostí vhodný pro soustružení 

delších tyčí až do délky 1500 mm. Oběžný průměr může být až 500 mm nad ložem  

a 250 mm nad suportem. Díky své velikosti má i tužší uložení, což umožňuje větší úběr 

třísky při větších posuvech a otáčkách. Technické údaje soustruhu jsou uvedeny 

v tab. 6. 

 

Obr. 5 Soustruh hrotový SU 50A 

 

Tab. 6 Technická data soustruhu SU 50A [2] 

Oběžný průměr nad ložem 500 mm 

Oběžný průměr nad suportem 250 mm 

Točná délka 1500 mm 

Otáčky vřetene 11,2 - 1400 min
-1 

Hodinová sazba stroje 450 Kč/hod
1
 

 

  

                                                 

 

1
 Hodinová sazba stroje je dána sazebníkem společnosti Derutex k 1. 1. 2015. 
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Vrtačka sloupová PTB-16B/230 je vhodná pro vrtání menších otvorů,  

u kterých není kladen důraz na přesnost roztečí. Její stůl se dokáže naklánět ±45° a má 

nastavitelnou hloubku vrtání, což je například vhodné u řezání závitů do slepých otvorů. 

Technické údaje sloupové vrtačky jsou uvedeny v tab. 7. 

Tab. 7 Technická data vrtačky sloupové PTB-16B/230 [2] 

Maximální vrtaný průměr 16 mm 

Vyložení vřetene 127 mm 

Posuv vřetene 60 mm 

Maximální vzdálenost vřetene od stolu 420 mm 

Rozměr stolu 198 × 198 mm 

Rozsah otáček 210 - 2580 min
-1

 

Hmotnost 42 kg 

Hodinová sazba 350 Kč/hod
1
 

 

Pásová pila BOMAR ERGONOMIC 320.250 DGH je ve společnosti Derutex 

využívána spíše jen pro dělení a přípravu materiálu před vstupem do výrobního procesu. 

Ve výrobě nože pro lesní zařízení má ale svůj zásadní význam. Technická data pásové 

pily jsou uvedeny v tab. 8.  

 Tab. 8 Technická data pásové pily BOMAR [2] 

Rychlost pásu 40 - 80 m/min 

Rozměr stroje 1500 × 900 × 1250 mm 

Ložná výška materiálu 760 mm 

Nejmenší řezaný průměr 5 mm 

Délka nejkratšího zbytku 15 mm 

Hmotnost 412 kg 

Hodinová sazba 300 Kč/hod
1
 

 

HERMLE C40 U Dynamic (obr. 6) je pětiosé obráběcí centrum, které má kromě 

klasických tří os X, Y a Z, ve kterých pracuje vřeteno stroje, dále výkyvný stůl v osách 

A a C. Další jeho výhodou je zásobník pro třicet osm nástrojů, které dokáže během pár 

vteřin vyměnit. Nejen díky těmto výhodám se tento stroj v dnešní době dostává mezi 
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špičku obráběcích strojů. Základní technická data stroje Hermle C40 U Dynamic jsou 

uvedeny v tab. 9. 

 

Obr. 6 Pracovní prostor HERMLE C40 U 

 

 Tab. 9 Technická data HERMLE C40 U [2] 

Maximální délka nástroje 300 mm 

Maximální průměr nástroje 125 mm 

Maximální otáčky vřetene 18 000 min
-1

 

Kapacita zásobníku 38 nástrojů 

Počet os 5 os 

Hmotnost 10500 kg 

Hodinová sazba  1 150 Kč/hod
1
 

 

Kalící komorová pec PKE se používá především ke kalení a žíhání součástí 

menších rozměrů pod oxidační atmosférou. Díly větších rozměrů s různými 

specifickými požadavky jsou vyváženy do kooperací, kde jsou na tento druh výroby 

specializováni. Technická data kalící komorové pece jsou uvedeny v tab. 10. 

           Tab. 10 Technická data kalící komorové pece [2] 

Maximální teplota 1280 °C 

Vnitřní rozměry 250 × 200 × 350 mm 

Objem 17,5 l 

Hmotnost 115 kg 

Hodinová sazba  350 Kč/hod
1
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Tryskací kabina VALET 10 slouží k tryskání zejména lehkými abrazivy, jako jsou 

korund a balotina. Tímto způsobem povrchové úpravy se z povrchu součásti odstraňuje 

například koroze nebo okuje po tepelném zpracování. Technická data tryskací kabiny 

jsou uvedeny v tab. 11. 

    Tab. 11 Technická data tryskací kabiny [2] 

Vnitřní rozměr kabiny 1000 × 720 × 720 mm 

Nosnost roštu 50 kg 

Průměr trysky 6,4 – 12,7 mm 

Hmotnost 140 kg 

Hodinová sazba 350 Kč/hod
1 

 

Zámečnickou prací, která se nachází i u výroby nože, se uvažuje odjehlování dílů, 

prorýsování apod. Hodinová sazba této práce se pohybuje okolo 350 Kč/hod
1
. 

Veškeré hodinové sazby, které jsou uvedeny v tab. 6 – 11 a 13, v sobě zahrnují 

náklady na provoz, údržbu a servis stroje včetně odpisů. Dále pak nákup nástrojů, 

upínačů a hodinovou mzdu obsluhy nebo pracovníka na daném stroji. 

2.3 Rozbor jednotlivých operací v současném stavu výroby 

2.3.1 Operace soustružení 

Upínání 

U1 Univerzální tříčelisťové sklíčidlo 315 mm, TOS 

Nástroje 

T1  Držák břitové destičky PCLNR 2525H12 

 Výměnná břitová destička CNMM 120408 E-NR, 6630 (vc = 150 m/min) 
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T2 Držák břitové destičky PCLNR 2525H12 pravý, je přivařen ve speciálně 

upraveném držáku, vyfrézovaného z materiálu 14 220. 

 Výměnná břitová destička CNMM 120408 E-NR, 6630 (vc = 150 m/min) 

T3  Držák břitové destičky PCLNR 2525H12 levý je přivařen ve speciálně 

upraveném držáku, vyfrézovaného z materiálu 14 220. 

 Výměnná břitová destička CNMM 120408 E-NR, 6630 (vc = 150 m/min) 

T4 Soustružnický nůž vnitřní rohový, 223726, 32x32 mm H05, DIN 4974  

(vc = 20m/min); špička nože R2 

T5 Soustružnický nůž ubírací ohnutý, pravý, 223712, 12x12 mm, S30  

(vc = 20m/min) 

           Tab. 12 Doporučené řezné parametry pro nástroje T1 a T2 [3] 

Rádius špičky 0,8 mm 

Posuv na otáčku minimální 0,25 mm 

Posuv na otáčku maximální 0,6 mm 

Hloubka řezu minimální 1 mm 

Hloubka řezu maximální 8,4 mm 

 

Výpočet strojního času 

 V této kapitole se nachází výpočet strojního času pro úsek 2.4, dokončení 

vnitřního průměru nástrojem T4, (obr. 7).  

 

Obr. 7 Schéma úseku 2.4 
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Výpočet otáček ze vzorce řezné rychlosti 

 

 1

1

min
1000

min.
1000













D

v
n

m
nD

v

c

c





                                                (2.1) 

 D – průměr obráběné plochy [mm] 

 vc – řezná rychlost [m.min
-1

] 

 

1min2,19

332

201000








n

n


 

 

Zpravidla se z otáčkové řady použitého soustruhu vybere nejbližší nižší hodnota. Ve 

výjimečných případech může být volena hodnota vyšší. Nejbližší otáčky z otáčkové 

řady jsou nejbližší nižší n = 11 min
-1

 a nejbližší vyšší n = 22,4 min
-1

, volím nejbližší 

vyšší hodnotu.  

Výpočet posuvu 

 1min.  mmnfv f                         (2.2) 

n – otáčky [min
-1

] 

f – posuv na otáčku [mm] 

 

1min72,6

4,223,0





mmv

v

f

f
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Výpočet jednotkového strojního času 

  min4
fn

L

v

L
t

f

AS


        (2.3) 

 L – soustružená délka [mm] 

 vf – posuvová rychlost [mm.min
-1

] 

 
min6,18

72,6

125

4

4





AS

AS

t

t

 

Jelikož u úseku 2.4 je počet opakování i = 2, musíme jednotkový strojní čas 

vynásobit dvěma. Celkový jednotkový čas úseku 2.4 tedy je tAS4 = 37,2 min. Čas je 

zaokrouhlen na 37 min. 

Totožným způsobem jsou vypočítány jednotkové časy dalších úseků. Tento způsob 

výpočtů je zaveden i v technologickém postupu návrhu nové technologie výroby 

(kapitola 3). 

Celkový jednotkový strojní čas 

Celkový jednotkový strojní čas je sečtení všech jednotkových časů pro jednotlivé 

operace. 

 
ASiASASAS tttt ....21         [4, 5] 

Technické zhodnocení 

Soustružení nože pro lesní zařízení se provádí na konvenčním hrotovém soustruhu. 

Polotovar pro pět kusů nože je dodán zákazníkem jako mezikruží, které  

je vyrobeno válcováním z ploché oceli a následným svařením. Jako první operace (2.1) 

v technologickém postupu je čelní soustružení. Tento úsek se při jakémkoli druhu 

soustružení provádí jako první. Úsek obrábění vnějšího průměru (2.2) se provádí pouze 

jako hrubování z toho důvodu, že během dalšího soustružení může dojít k deformaci  

a vnější průměr by mohl být poškozen. Přídavek je zvolen 2mm. Tento průměr je 
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dokončen na konečný rozměr až při operaci 2.7, kdy je kus přeupnut za již dokončený 

vnitřní průměr, čím se správným ustavením docílí souosost. Tento úsek se provádí 

speciálně upraveným nástrojem T3, který je v prodlouženém upínači vyfrézovaného 

z materiálu 14 220, jelikož čistý vnější průměr obrobku je 364 mm a oběžný průměr nad 

suportem je 250 mm. Úsek 2.4 je prováděn nástrojem T4, který má ručně nabroušený 

rádius špičky R2. Tento rádius je zkontrolován pracovníkem kontroly dle rádiusových 

měrek. Rádius má kladný vliv na pevnost špičky nože a na jakost povrchu obrobené 

plochy. 

Po sečtení všech strojních časů z technologického postupu je celkový strojní čas 

135 minut. Přípravný čas volíme 25 minut z důvodu chystání nástrojů, nahození 

a sundání dílu ze soustruhu.  

 

Obr. 8 Úsek 2.11 v TP 
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Ekonomické zhodnocení 

 Úkolem ekonomického zhodnocení je stanovení výše ceny nákladů 

v jednotlivých operacích. 

Jednotlivé náklady na operace jsou spočítány podle vzorce:  













 








 


hodina

časstrojnístrojesazbahodinovátN
N celkhod

O
60

  [6] 

Kde:  

NTO… celkové náklady za operaci [Kč] 

Nhod… hodinová sazba stroje [Kč/hod] 

tcelk… celkový strojní čas operace [min] 

Celkový počet vyráběných kusů je ksQS 5  

 

Nhod = 450 Kč 

tcelk = 160 min 

 

KčN

N

S

S

1200

60

160450

2

2






 

Celková výše nákladů na operaci soustružení je 1200 Kč. 
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2.3.2 Operace rýsování 

Upínání 

U2 PERFEKTOR ELMAG 315 polohovací magnetický přístroj pro orýsování  

a kontrolu 

Nástroje 

T6 Nádrh 500 mm Kinex 3015 s jemným stavěním, přesnost 0,02 mm,   DIN 

862 

T7 Důlčík Ø 8 mm + kovářské kladivo 

Technické zhodnocení 

Operace řezání (obr. 9) slouží k rýsování středů otvorů k následnému vyražení 

důlků před vrtáním a označení místa řezu pro rozdělení mezikruží. 

 

Obr. 9 Rýsování 
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Ekonomické zhodnocení 

Nhod = 350 Kč 

tcelk = 75 min 

 

KčN

N

S

S

438

60

75350

3

3






 

Celková výše nákladů pro operaci rýsování je 438 Kč. 

2.3.3 Operace vrtání 

Upínání 

U3 Polotovar se pokládá do profilu tvaru U, který je upnut ve strojním svěráku 

24 3136. 

Nástroje 

T8 Tříčelisťové vrtačkové sklíčidlo, 241320 10B16 

 Vrták s válcovou stopkou krátký pro těžkoobrobitelné materiály, HSSCo, 

DIN 1897 GT100, Ø11 (vc = 14 m/min) 

Technické zhodnocení 

Vrtání se provádí na konvenční sloupové vrtače. Soustružené a orýsované mezikruží 

se položí do profilu U, který zabraňuje odvalování dílu po pracovním stole.  

Dělník si natočí mezikruží na vyražené důlčíky, odvrtá otvory a zase si natočí na další 

důlčíky tak, aby vznikl průsečík osy vrtáku s rovinou kolmou na osu vrtáku, která  

je tečná k mezikruží a vyraženým důlčíkem. Jelikož do otvoru Ø 11 bude vložen šroub 

M10, nemusí být otvory vrtány s velkou přesností. Kdyby byla požadovaná větší 

přesnost rozteče otvorů, musela by se zvolit jiná technologie.  
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Ekonomické zhodnocení 

Nhod = 350 Kč 

tcelk = 150 min 

 

KčN

N

S

S

875

60

150350

4

4






 

Celková výše nákladů pro operaci vrtání je 875 Kč. 

2.3.4 Operace řezání 

Technické zhodnocení 

Řezání (obr. 10) se provádí na pásové pile BOMAR ERGONOMIC 320.250 DGH 

s hydraulickým svěrákem a pilovým pásem o výšce 27 mm. Operace slouží k rozdělení 

polotovaru na 5 stejných dílů dle rysek, které byly rýsovány v operaci 3. Dále se pak 

z každého dílu odřeže materiál, který odlehčí frézování. Vše je vidět na obr.  10. 

 

Obr. 10 Dělení polotvaru 
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Ekonomické zhodnocení 

Nhod = 300 Kč 

tcelk = 75 min 

 

KčN

N

S

S

375

60

75300

5

5






 

Celková výše nákladů pro operaci řezání je 375 Kč. 

2.3.5 Operace zhotovení zahloubení  

Upínání 

U4 Strojní svěrák 24 3136, ve kterém je upnut speciální přípravek pro uchycení 

nože přes šrouby. 

Nástroje 

T9 Tříčelisťové vrtačkové sklíčidlo 241320 10B16 

Záhlubník s válcovou stopkou a vodícím čepem, Ø18×10.5, ČSN 221604 

Technické zhodnocení 

Zahloubení (obr. 11) se provádí na stejném stroji a pracovišti jako operace č. 4. U 

této operace se poprvé zhotovuje každý díl zvlášť, který je upnut do již vyrobeného 

přípravku. Díl se ustaví a přitáhne šroubem na první díry, které jsou kolmo k ose vrtáku, 

zhotoví se zahloubení, šroub se povolí a díl se posune a tím i natočí na další díry, kolmo 

k ose vrtáku. Vše je viditelně na obr. 11. 

Celkový strojní čas je 125 minut. Přípravný čas volíme 15 minut pro očištění 

svěráku, nachystání nástrojů a upnutí přípravku.  
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Obr. 11 Zhotovení zahloubení 

Ekonomické zhodnocení 

Nhod = 350 Kč 

tcelk = 140 min 

 

KčN

N

S

S

817

60

140350

6

6






 

Celková výše nákladů pro zhotovená zahloubení je 817 Kč. 

2.3.6 Operace frézování 

Upínání 

U5 Svěrák strojní bez otočné základny 160 × 200 mm, ve kterém je upnut 

speciální přípravek pro uchycení nože přes šrouby. 

Nástroje 

T10 Upínací trn HSK-63 se závitem M16 pro combimaster, DIN 69893. 

Combimaster R217.21-1632_RE-R125.3A Ø 32 

Výměnná břitová destička 218.19-125T-T3-MD08, F30M (vc = 300 m/min) 
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T11 Tepelný upínač pro upínání HSS a SK nástrojů, HSK-63 10 × 200, 

DIN 69893-1. 

Fréza válcová čelní tvrdokovová HSSE PM Ø 10, povlak AlTiN  

(vc = 90 m/min)  

Technické zhodnocení 

K této operaci je využíváno pětiosé obráběcí centrum Hermle C40 U Dynamic 

(obr. 13). Díly se jako v předchozí operaci opracovávají zvlášť. Jsou i stejným 

způsobem ustaveny a upnuty. Přípravek (obr. 12) je uchycen ve svěráku a nůž je na něj 

přitáhnut čtyřmi šrouby M10. 

 

Obr. 12 Přípravek pro frézování 

Frézování se provádí pomocí již vytvořených programů v softwaru HEIDENHEIN 

iTNC 530. Nejprve se frézuje úhel 68 ° čelem frézy combimaster Ø 32, která i tento 

povrch dokončí (obr. 13). Dále stejná fréza hrubuje tvar na 65 mm s úhlem 21° a pak  

i vybrání do délky 90 mm s R20. Tento tvar se pak dokončí karbidovou frézou Ø 10. 

Veškeré frézování se provádí v tak zvaném systému 3 + 2 osy -indexovaně.  

Celkový strojní čas je 300 minut za všech pět kusů. K tomu volíme přípravný čas 30 

minut, z důvodu upnutí a ustavení přípravku, přeměření nástrojů a podobně.  
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Obr. 13 Nástroj s obrobkem v pracovní poloze při operaci č. 7 

Ekonomické zhodnocení 

Nhod = 1150 Kč 

tcelk = 330 min 

 

KčN

N

S

S

6325

60

3301150

7

7






 

Celková výše nákladů pro operaci frézování je 6325 Kč. 

2.3.7 Kalení a popouštění 

Technické zhodnocení 

Kalení je tepelné zpracování feritických ocelí. Ocel se ohřeje na kalící teplotu  

a poté se prudce ochladí například v oleji. Získá tím lepší mechanické a fyzikální 

vlastnosti. Dochází ke vzniku martenzitu, který je charakteristický jemnou strukturou. 
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V případě kalení dosáhneme větší tvrdost součásti nebo pracovní plochy dané součásti. 

Díl ale ztrácí houževnatost a stává se křehčím. Kalící teplota  

oceli 19 312 je až 800°C. [1] 

Popouštění je tepelné zpracování oceli, které se provádí po kalení. Vhodným 

ohřevem ovlivňuje vlastnosti materiálu a odstraňuje vnitřní pnutí. Provádí se pomalým 

ohřátím materiálu na zvolenou popouštěcí teplotu bez fázových a strukturních změn. 

V této technologii byla stanovena popouštěcí teplota 400 ° C, aby se dosáhlo 

požadované tvrdosti 48 HRc. [1] Na této teplotě musí díly zůstat v peci minimálně 

2 hodiny, aby se zaručilo celobjemové prohřátí na požadovanou teplotu. Poté se díly 

z pece vytáhnou a nechají se volně chladit na vzduchu.  

Ekonomické zhodnocení 

Nhod = 350 Kč 

tcelk = 50 min 

 

KčN

N

S

S

292

60

50350

8

8






 

Celkové náklady na tepelné zpracování jsou 292 Kč. 

2.3.8 Operace tryskání 

Technické zhodnocení 

Tryskání je mechanická úprava povrchu, při které se tryskaný materiál vrhá proti 

povrchu součásti velkou rychlostí. Na množství úběru, kvalitě povrchu a rychlost 

tryskání má největší vliv rychlost tryskaného materiálu, úhel dopadu a tvrdost. 

Při tryskání nože pro lesní zařízení se využívá balotina, což jsou skleněné kuličky. 

Je to materiál, který je ekologicky a toxicky nezávadný. Zpravidla se tento typ 
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tryskacího materiálu využívá při finálních úpravách povrchu materiálu a v oblasti 

jemného tryskání. 

Ekonomické zhodnocení 

Nhod = 350 Kč 

tcelk = 60 min 

 

KčN

N

S

S

350

60

60350

9

9






 

2.3.9 Použitá měřidla 

Měřidla M1 – M3 jsou veškerá měřidla potřebná pro kontrolu rozměrů ve stávající 

technologii výroby. 

 M1 Měřítko posuvné digitální 0 – 150 mm, ČSN 25 1238 

 M2 Měřítko posuvné digitální 0 – 500 mm, ČSN 25 1238 

 M3 Úhloměr digitální, ČSN 99 1031 
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2.4 Technologický postup stávající technologie výroby 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 01 List 1/3

UPÍNAČ NÁSTROJ MĚŘIDLO

Soustruh U1 T1 M2

hrotový

SU 50A

U1 T2 M2

U1 T3 M2

U1 T4 M2

U1 T5 M1

U1 T1 M2

140 150

20

2.6
Otočit mezikruží a upnout za dokončený vnitřní průměr.

Soustružit čelo na délku 180mm.

5/ 5ks

0,5 1 3

2.5
Srazit hrany 0,5x45°.

3/ 5ks

0,5 1 2 45

0,25 2 22,5 20

0,5 2 6 140 150

2.2
Hrubovat vnější průměr na průměr 366 mm po celé délce 

mezikruží.

13/ 5ks

0,5

2.4
Dokončit vnitřní průměr na průměr 332 mm v délce 125mm.

V rohu dodrž R2.

2 4 140 150

2.3
Hrubovat vnitřní průměr na průměr 333mm do délky 123 mm

19/ 5ks

37/ 5ks

0,3

2.1
Upnout mezikruží za vnitřní průměr.

Zarovnat čelo na délku 182mm.

5/ 5ks

0,5 1 2 140 150

1.
Vychystat mezikruží dodané zákazníkem

Sklad

Nůž pro lesní zařízení

NÁZEV DÍLU ČÍSLO VÝKRESU VYHOTOVIL

Polášek Ondřej

VYOBRAZENÍ

POPIS PRÁCE

MATERIÁL

19312 Ocel nástrojová Mezikruží - dodal zákazník

ROZMĚR MATERIÁLU

PRACOVIŠTĚ

OPERACE

f/fz [mm] ap [mm] i

Nuz4-001

n [min-1] vC [m/min]

ČAS [min]

MNOŽSTVÍ

5 ks
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP 01 List 2/3

UPÍNAČ NÁSTROJ MĚŘIDLO

U1 T2 M2

U1 T3 M2

U1 T3 M2

U1 T3 M1

U1 T1 M1

Zámečnická U2 T6, T7 M1, M2

dílna

Vrtačka U3 T8 M1

sloupová

PTB-16B/230

NÁZEV DÍLU ČÍSLO VÝKRESU VYHOTOVIL

Nůž pro lesní zařízení Nuz4-001 Polášek Ondřej

MATERIÁL ROZMĚR MATERIÁLU MNOŽSTVÍ

19312 Ocel nástrojová Mezikruží - dodal zákazník 5 ks

OPERACE

VYOBRAZENÍ

POPIS PRÁCE

PRACOVIŠTĚ

ČAS [min]

f/fz [mm] ap [mm] i n [min-1] vC [m/min]

2.7
Dokončit vnější průměr na průměr 364 v celé délce 

mezikruží.

10/ 5ks

0,25 1 2 140 150

2.8
Hrubovat vnitřní průměr na průměr 323mm v délce 56 mm.

14/ 5ks

0,5 2 4 140 150

2.9
Dokončit vnitřní průměr na průměr 324mm v délce 56mm.

10/ 5ks

0,25 1 1 140 150

2.10
Otočit nožové saně o 5°, soustružit na čisto fazetu u ostří

v délce 2mm.

5/ 5ks

0,25 0,5 3 140 150

2.11
Otočit nožové saně o 30°, soustružit na čisto ostří 

v délce 34,5 mm.

14/ 5ks

0,25 1 18 140 150

3.
Rýsovat a razit důlčík pro otvory průměr 11. 

Rýsovat pro vrtání odlehčení v rohu a pro řezání s přídavkem.

75/ 5ks

4.
Vrtat do mezikruží 50x otvor průměru 11 mm dle orýsování

a ražení důlčíkem.

150/ 5ks

0,14 10 2 450 15



 

            Ondřej Polášek                                                 Bakalářská práce                     

-38- 

 

 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 01 List 3/3

UPÍNAČ NÁSTROJ MĚŘIDLO

Pila pásová M2

BOMAR

ERGONOMIC

Vrtačka U4 T9 M2

sloupová

PTB-16B/230

Hermle C40U U5 T10 M1, M3

Dynamic

U5 T10 M1, M3

U5 T11 M1, M3

Pec kalící

komorová

Kabina

tryskací

Valet 10

NÁZEV DÍLU ČÍSLO VÝKRESU VYHOTOVIL

Nůž pro lesní zařízení Nuz4-001 Polášek Ondřej

MATERIÁL ROZMĚR MATERIÁLU MNOŽSTVÍ

19312 Ocel nástrojová Mezikruží - dodal zákazník 5 ks

OPERACE

VYOBRAZENÍ

POPIS PRÁCE

PRACOVIŠTĚ

ČAS [min]

f/fz [mm] ap [mm] i n [min-1] vC [m/min]

5.
Rozřezat mezikruží dle orýsování. Vznikne 5 dílů.

75/ 5ks

6.
Zhotovit záhluby (40x), každý nůž zvlášt upni do přípravku

přes šroub.

25/ 1ks

0,1 5 2 450 15

7.1
Každý kus zvlášť upni do přípravku za šrouby. Pečlivě ustav.

Frézovat dle programu Nuz4PGM1 - úhel 68° na 202mm.

17/ 1ks

0,35 0,3 1 3000 300

7.2
Frézovat dle programu Nuz4PGM2 - úhly a tvar 17,25° 

pro R20 a úhel 21° na 65 mm - hrubování.

25/ 1ks

0,35 0,3 1 3000 300

8.
Ostří chránit 1x pastou. Kalit. Po kalení očistit od oleje a okují.

Proměřit tvrdost. Informovat technologa. Popustit na 48HRc.

10/ 1ks

Popouštěcí teplota: 400 °C, minimálně 2 hodiny

7.3
Frézovat dle programu Nuz4PGM3 - úhly a tvar 17,25° pro R20

a úhel 21° na 65 mm - dokončení.

18/ 1ks

0,09 3 1 4500 90

9.
Tryskat díl.

12/ 1ks
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3 Návrh nové technologie výroby 

Současný stav výroby je velice neefektivní a zdlouhavý, proto je nutno se uchýlit 

k návrhu nové technologie výroby nože pro lesní zařízení. V investičních plánech na 

rozvoj strojního parku společnosti Derutex je multifunkční soustružnicko-frézovací 

centrum Multicut 500i Power T. V rámci dalších kapitol v této bakalářské práci bude 

navržena nová technologie výroby. Některé operace budou sloučeny na jeden stroj, což 

by mělo mít za následek snížení ceny a celkové doby výroby, jelikož se díl nebude 

muset přesouvat mezi tolika pracovišti. 

3.1 Stroje pro výrobu nože a jejich parametry 

Některé stroje a pracoviště zůstávají stejné jako ve stávající technologii výroby 

(kapitola 2.2 stroje k výrobě nože a jejich parametry), jelikož jde o technologie, které 

jsou nutné u tohoto druhu výroby nebo nejsou technologicky jinak nahraditelné, jako  

je např. kalení. Jedná se o stroje a pracoviště: 

 

 pásová pila BOMAR ERGONOMIC 320.250 DGH,  

 zámečnická práce,  

 vrtačka sloupová PTB-16B/230,  

 kalící komorová pec PKE, 

 tryskací kabina VALET 10.  

 

V návrhu nové technologie je zařazen nový stroj, který by měl nahradit několik 

operací. 
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Multicut 500i Power T (obr. 14) je multifunkční soustružnicko-frézovací centrum, 

které tvoří přechod mezi frézovacími a soustružnickými stroji, čímž zvyšují 

technologické možnosti jednoho stroje na více technologií. Tyto stroje jsou standardně 

vybaveny osou B, která umožňuje pětiosé frézování a mimosové vrtání. 

 

Obr. 14 Skelet MTC 500i Power T [7] 

 

Tab. 13 Technická data MTC 500i Power T [7] 

Max. točný průměr nad ložem 1030 mm 

Max. soustružený průměr: B=0°,45°,60°,90° 549/690/880/1030 mm 

Max. soustružená délka 1972 

Otáčky vřetena Max. 3500 min
-1

 

Otáčky nástrojového vřetena 12 000 min
-1

 

Hodinová sazba 1280 Kč/hod
2
 

 

Veškeré hodinové sazby, které jsou uvedeny, v sobě zahrnují náklady na provoz, 

údržbu, servis a odpisy stroje. Dále pak nákup nástrojů, upínačů a hodinovou mzdu 

obsluhy nebo pracovníka na daném stroji.  

                                                 

 

2
 Hodinová sazba stroje je dána sazebníkem společnosti Derutex k 1. 1. 2015. 
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3.2 Rozbor jednotlivých operací v návrhu nové technologie 

3.2.1 Operace soustružení, vrtání a frézování na obráběcím centru 

Upínání 

U1 Tříčelisťové sklíčidlo 315, ROEHM, DIN 55027 

Nástroje 

T1 Nástrojový držák 62,5°-55°-62,5°, HSK-63 PDNN N, typ 6315 N-100 

Vyměnitelná břitová destička DNMM 150608 E-NR, T-9315  

(vc = 165m/min) 

T2 Nástrojový držák 62,5°-55°-62,5°, HSK-63 PDNN N, typ 6315 N-100 

Vyměnitelná břitová destička DNMG 150608 E-FM, T-9315  

(vc = 200m/min) 

T3 Nástrojový držák 95°/80° levý, HSK-63 SCLC, typ 6312L-140 

Vyměnitelná břitová destička CCMT 120408 E-FM, T-9315 

(vc = 165 m/min – hrubování, vc = 200 m/min – dokončování)  

T4 Tepelný upínač pro upínání HSS a SK nástrojů, HSK-63 12x200,  

DIN 69893-1 

Tvrdokovový vrták Ø11 s válcovou stopkou Ø12, povlak TiAlN  

(vc  = 70m/min) 

T5 Tepelný upínač pro upínání HSS a SK nástrojů, HSK-63 10 × 200,  

DIN 69893-1 

 Fréza válcová čelní tvrdokovová HSSE PM Ø10, povlak AlTiN  

(vc = 90 m/min)       
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Tab. 14 Doporučené řezné parametry pro nástroje T1, T2 a T3 [3] 

Parametry Nástroj 

 T1 T2 T3 

Rádius špičky 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 

Posuv na otáčku minimální 0,25 mm 0,15 mm 0,15 mm 

Posuv na otáčku maximální 0,48 mm 0,45 mm 0,35 mm 

Hloubka řezu minimální 1 mm 0,8 mm 0,8 mm 

Hloubka řezu maximální 4,5 mm 3 mm 4 mm 

Technické zhodnocení 

Oproti stávající technologii výroby, je tentokrát nůž pro lesní zařízení vyráběn na 

multifunkčním obráběcím stroji Multicut 500i Power T. Díky tomuto stroji, bylo možno 

několik operací sloučit dohromady a tím docílit menšího počtu pracovišť  

a pracovníků, což může příznivě ovlivnit cenu, termín a čas celkové výroby. 

Soustružení se provádí ve speciálních držácích břitových destiček s upínáním HSK do 

nástrojového vřetene. Díky těmto upínačům a velké tuhosti stroje bylo umožněno zvolit 

větší úběry a posuvy. Jelikož veškeré obrábění je prováděno jedním programem, zkrátí 

se doba přejezdů, nájezdů, seřízení a výměny nástroje. Sled úseků při soustružení 

zůstává stejný jako u stávající technologie, jelikož tento postup už je odzkoušen. 

Nejprve se provede zarovnání čela, dále je hrubován vnější průměr, který je dokončen 

až po přepnutí obrobku, jelikož při soustružení vnitřního průměru může dojít 

k deformaci. Tímto krokem se docílí souosost ostří a obvodu. Po hrubování vnějšího 

průměru je zhotoven vnitřní průměr. Kus se otočí a je zhotovena druhá strana s fazetou 

a úhlem 30°, čímž vznikne ostří. U stávající technologie byl tento kus sundán ze stroje, 

pracně orýsován a vrtán. V návrhu nové technologie se však vrtání provede hned po 

operaci soustružení. Vrtání je provedeno karbidovým vrtákem. Polohovatelné vřeteno se 

vždy natočí na osu díry a nástrojové vřeteno najede na souřadnice otvoru. Otvor je 

odvrtán a dojde k polohování stroje na další otvor. Poslední operace na obráběcím 

centru je frézování. Touto operací se nahradí frézování každého dílu zvlášť. 

Tvrdokovová fréza vyfrézuje konturu nástroje, ale nechá u paty a ostří patnáct 

milimetrů materiálu, aby nedošlo k rozpadnutí mezikruží. ISO pohled na opracovaný díl 

z obráběcího centra se nachází na obrázku 15.  
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Po sečtení všech strojních časů z technologického postupu je celkový strojní čas 

110 minut. Přípravný čas volíme 25 minut z důvodů chystání nástrojů a jejich seřízení, 

nahození, otočení a sundání dílu ze stroje. 

 

Obr. 15 Pomocný ISO pohled hotové dílu po operaci 2 

Ekonomické zhodnocení 

Soustružení 

Nhod = 1280 Kč 

tcelk = 74 min 

 

KčN

N

N

N

1579

60

741280

2

2






 



 

            Ondřej Polášek                                                 Bakalářská práce                     

-44- 

 

 

Vrtání 

Nhod = 1280 Kč 

tcelk = 16 min 

 

KčN

N

N

N

341

60

161280

3

3






 

Frézování 

Nhod = 1280 Kč 

tcelk = 45 min 

 

KčN

N

N

N

960

60

451280

4

4






 

Celkové náklady výroby na obráběcím centru pro operace soustružení, vrtání  

a frézování jsou 2880 Kč. 

3.2.2 Operace řezání 

Technické zhodnocení 

Řezání se provádí na pásové pile BOMAR ERGONOMIC 320.250 DGH 

s hydraulickým svěrákem a pilovým pásem o výšce 27 mm. Řezání se provádí stejným 

způsobem jako u stávající technologie. Rozdíl je pouze v tom, že tentokrát není řezaná 

délka tak dlouhá. U návrhu nové technologie se odřezává u paty a ostří nástroje patnáct 

milimetrů (obr. 16). Nejdůležitější aspekt u této operace je pečlivé ustavení dílu, aby 

během řezání nedošlo k poškození již vyfrézované kontury a ostří. Mezikruží se 

řezáním rozdělí na 5 stejných dílů. 
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Obr. 16 Vyznačení místa řezu mezikruží 

Ekonomické zhodnocení 

Nhod = 300 Kč 

tcelk = 75 min 

 

KčN

N

N

N

375

60

75300

5

5






 

Celkové náklady na operaci řezání jsou 375 Kč, stejně jakou u stávající technologie. 
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3.2.3 Operace zámečnická práce 

Upínání 

U2 Dílenský svěrák YORK 150 Lux 

Nástroje 

T6 Úhlová bruska 125 mm/840 W, MAKITA 9558HN 

Brusný lamelový kotouč 125 Standard 

Technické zhodnocení 

U této operace bude pomocí ruční úhlové brusky a brusného lamelového kotouče 

odbroušen zbytek materiálu po řezání. Broušení se provede až na úroveň frézované 

kontury. Výsledný povrch boků nože by neměl mít vliv na funkci už jen z důvodu jeho 

konečného užití. U dílu se dále pečlivě odstraní otřepy. 

Ekonomické zhodnocení 

Nhod = 350 Kč 

tcelk = 100 min 

 

KčN

N

N

N

583

60

100350

6

6






 

Celkové náklady na zámečnickou práci činí 583 Kč. 
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3.2.4 Operace zhotovení zahloubení  

Upínání 

U3 Strojní svěrák 24 3136, ve kterém je upnut speciální přípravek pro uchycení 

nože přes šrouby. 

Nástroje 

T7 Tříčelisťové vrtačkové sklíčidlo 241320 10B16 

Záhlubník s válcovou stopkou a vodícím čepem, Ø18 × 10.5,  

ČSN 221604 

Technické zhodnocení 

Zahloubení se provádí totožným způsobem jako u stávající technologie výroby. Díl 

je upnut šroubem, každý zvlášť, do přípravku. Zhotoví se zahloubení, povolí se šroub, 

nůž se posune a tím i natočí na další díry. Jiný způsob výroby nelze zvolit. Jelikož se 

zahloubení nachází z vnitřní strany mezikruží. 

Celkový strojní čas je 125 minut. Přípravný čas volíme 15 minut. 

Ekonomické zhodnocení 

Nhod = 350 Kč 

tcelk = 140 min 

 

KčN

N

N

N

817

60

140350

7

7






 

Celkové náklady na operaci zhotovení zahloubení jsou 817 Kč, stejně jako ve 

stávající technologii výroby. 
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3.2.5 Technologicky nenahraditelné operace 

Technologicky nenahraditelné operace: 

 Operace č. 6 – kalení a popouštění  

 Operace č. 7 – tryskání 

Tyto dvě operace nejsou v návrhu nové technologie jinak technologicky 

nahraditelné, proto jsou totožné se stávající technologií výroby a neliší se ani jejich výše 

nákladů. 

 Kalení a popouštění – 292 Kč 

 Tryskání – 350 Kč 

3.2.6 Použitá měřidla 

Měřidla M1 – M3 jsou veškerá měřidla potřebná pro kontrolu rozměrů ve stávající 

technologii výroby. 

 M1 Měřítko posuvné digitální 0 – 150 mm, ČSN 25 1238 

 M2 Měřítko posuvné digitální 0 – 500 mm, ČSN 25 1238 

 M3 Úhloměr digitální, ČSN 99 1031 
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3.3 Technologický postup nové technologie výroby 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 02 List 1/3

UPÍNAČ NÁSTROJ MĚŘIDLO

MTC 500 i U1 T1 M2

Power T

U1 T1 M2

U1 T3 M2

U1 T3 M2

U1 T1 M1

U1 T1 M2

Nůž pro lesní zařízení

NÁZEV DÍLU ČÍSLO VÝKRESU VYHOTOVIL

Polášek Ondřej

VYOBRAZENÍ

POPIS PRÁCE

MATERIÁL

19312 Ocel nástrojová Mezikruží - dodal zákazník

ROZMĚR MATERIÁLU

PRACOVIŠTĚ

OPERACE

f/fz [mm] ap [mm] i

Nuz4-001

n [min-1] vC [m/min]

ČAS [min]

MNOŽSTVÍ

5 ks

1.
Vychystat mezikruží dodané zákazníkem

Sklad

2.1
Upnout mezikruží za vnitřní průměr.

Zarovnat čelo na délku 182mm.

1,5/ 5ks

0,3 1 2 140 165

2.2
Hrubovat vnější průměr na průměr 366 mm po celé délce 

mezikruží.

10,5/ 5ks

0,3

2.4
Dokončit vnitřní průměr na průměr 332 mm v délce 125mm.

V rohu dodrž R2.

2,5 3 140 165

2.3
Hrubovat vnitřní průměr na průměr 332,3mm do délky 123 mm

5/ 5ks

4,5/ 5ks

0,15 0,3 1 190 200

0,3 3,5 2 160 165

2.5
Otočit mezikruží a upnout za dokončený vnitřní průměr.

Soustružit čelo na délku 180mm.

1,5/ 5ks

0,3 1 2 140

140 165

165

2.6
Předhrubovat vnější průměr na průměr 364,3 v celé délce 

mezikruží.

3,5/ 5ks

0,3 2 1
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP 02 List 2/3

UPÍNAČ NÁSTROJ MĚŘIDLO

U1 T2 M2

U1 T3 M2

U1 T3 M2

U1 T3 M1

U1 T1 M1

U1 T2 M1

U1 T4 M1

2.13
Vrtat do mezikruží 40x otvor průměru 11 mm dle V.D.

16/ 5ks

0,03 10 2 2000 70

2.12
Dokončit ostří pod úhlem 30°.

1,5/ 5ks

0,15 0,3 1 190 200

2.11
Hrubovat ostří pod úhlem 30°. Nechej přídavek 0,3

8,5/ 5ks

0,25 2 9 140 150

2.10
Soustružit na čisto fazetu u ostří v délce 2 mm.

0,5/ 5ks

0,15 0,5 3 160 165

2.9
Dokončit vnitřní průměr na průměr 324mm v délce 56mm.

2/ 5ks

0,15 0,3 1 190 200

2.8
Hrubovat vnitřní průměr na průměr 323,7mm v délce 56 mm.

3,5/ 5ks

0,3 3,5 3 160 165

2.7
Dokončit vnější průměr na průměr 364 v celé délce 

mezikruží.

6,5/ 5ks

0,15 0,3 1 190 200

19312 Ocel nástrojová Mezikruží - dodal zákazník 5 ks

OPERACE

VYOBRAZENÍ

POPIS PRÁCE

PRACOVIŠTĚ

ČAS [min]

f/fz [mm] ap [mm] i n [min-1] vC [m/min]

NÁZEV DÍLU ČÍSLO VÝKRESU VYHOTOVIL

Nůž pro lesní zařízení Nuz4-001 Polášek Ondřej

MATERIÁL ROZMĚR MATERIÁLU MNOŽSTVÍ
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP 02 List 3/3

UPÍNAČ NÁSTROJ MĚŘIDLO

U1 T5 M1

Pila pásová M2

BOMAR

ERGONOMIC

Zámečnická U2 T6 M2, M3

Práce

Vrtačka U3 T7 M2

sloupová

PTB-16B/230

Pec kalící

komorová

Kabina

tryskací

Valet 10

7.
Tryskat díl.

12/ 1ks

6.
Ostří chránit 1x pastou. Kalit. Po kalení očistit od oleje a okují.

Proměřit tvrdost. Informovat technologa. Popustit na 48HRc.

10/ 1ks

Popouštěcí teplota: 400 °C, minimálně 2 hodiny

5.
Zhotovit záhluby (40x), každý nůž zvlášt upni do přípravku

přes šroub.

25/ 1ks

0,1 5 2 450 15

4.
U každého kusu pečlivě obrus přídavek po řezu. 

Celkově upravit díl

20/ 1ks

3.
Odřezat zbývající materiál. Rozdělit nože u ostří.

Pozor - nepoškodit ostří

75/ 5ks

2.14
Frézovat konturu nože pod úhlem 21° a 68° s R20.

U ostří a paty nože nechej 15 mm, ať mezikruží drží v celku.

45/ 5ks

0,09 0,75 24 4500 90

19312 Ocel nástrojová Mezikruží - dodal zákazník 5 ks

OPERACE

VYOBRAZENÍ

POPIS PRÁCE

PRACOVIŠTĚ

ČAS [min]

f/fz [mm] ap [mm] i n [min-1] vC [m/min]

NÁZEV DÍLU ČÍSLO VÝKRESU VYHOTOVIL

Nůž pro lesní zařízení Nuz4-001 Polášek Ondřej

MATERIÁL ROZMĚR MATERIÁLU MNOŽSTVÍ
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4 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Cílem technicko-ekonomického zhodnocení je porovnání stanovených nákladů 

potřebných k výrobě součásti dle navrženého technologického.  

Náklady na materiál jsou v případě této bakalářské práce nulové, jelikož si 

polotovar dodává zákazník. Mzdové náklady, náklady na strojní vybavení, odpisy, 

náklady na nástroje a výrobu přípravků jsou již započteny v hodinové sazbě stroje, 

protože ve většině případů jde ve společnosti Derutex o kusovou výrobu, to znamená, že 

není vhodné tyto náklady kalkulovat na každou zakázku zvlášť. 

4.1 Výpočet nákladů 

4.1.1 Celkové náklady 

Celkové náklady se vypočítají sečtením všech již vypočtených nákladů pro 

jednotlivé operace. 
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Stávající technologie 

Tab. 15 Přehled operací a jejich nákladů ve stávající technologii 

Operace Označení nákladů Výše nákladů [Kč] 

Soustružení NS2 1200 

Rýsování NS3 438 

Vrtání NS4 875 

Řezání NS5 375 

Zahloubení NS6 817 

Frézování NS7 6325 

Kalení NS8 292 

Tryskání NS9 350 

 

KčN

N

NNNNNNNNN

S

S

SSSSSSSSS

67110

35029263258173758754381200

98765432







 

Celkové výrobní náklady ve stávající technologii za sadu pěti nožů jsou 10 671 Kč.  

 

Graf 3 Ekonomické zhodnocení stávající technologie 
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Návrh nové technologie 

Tab. 16 Přehled operací a jejich nákladů v návrhu nové technologie 

Operace Označení nákladů Výše nákladů [Kč] 

Soustružení NN2 1579 

Vrtání NN3 341 

Frézování NN4 960 

Řezání NN5 375 

Zámečnická práce NN6 583 

Zahloubení NN7 817 

Kalení NN8 292 

Tryskání NN9 350 

 

KčN

N

NNNNNNNNN

N

N

NNNNNNNNN

5297

3502928175833759603411579

98765432







 

Při návrhu nové technologie jsou celkové náklady za sadu pěti nožů 5297 Kč. 

 

Graf 4 Ekonomické zhodnocení návrhu nové technologie 
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4.1.2 Celkové náklady na jeden kus 

 Výpočet se provede vydělením celkových nákladů počtem kusů. 

Stávající technologie 

KčN

N

Q

N
N

Sks

Sks

S

Sks

2134

5

10671







 

Náklady na jeden kus činí 2134 Kč. 

Návrh nové technologie 

KčN

N

Q

N
N

Nks

Nks

S

Nks

1059

5

5297







 

Náklady na jeden kus činí 1059 Kč. 
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4.2 Porovnání výrobních technologií 

V kapitole porovnání technologií je zhodnocena stávající technologie výroby 

a návrh nové technologie výroby. 

 

Graf 5 Ekonomické zhodnocení obou technologií 

 

V grafu 5 je znázorněno porovnání výše nákladů jednotlivých operací. V návrhu 

nové technologie byla vynechána operace rýsování, která není nutná. Naopak přibyla 

operace zámečnická práce. V celkovém součtu je viditelný razantní rozdíl ve výši 

nákladů.   
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5 Závěr 

Z důvodů zjednodušení výroby a snížení ceny byl návrh nové technologie proveden 

na multifunkčním obráběcím stroji Multicut 500i Power T. Využitím toho stroje bylo 

dosaženo sdružení operací soustružení, vrtání a frézování a součást byla obrobena na 

pouhá dvě upnutí obrobku. Tímto se znatelně snižuje čas nutný pro zajištění 

materiálového toku výrobou a hlavně přípravný čas pro seřízení stroje na každou další 

operaci. Některé operace musely být zanechány i v nové technologii výroby z důvodu 

jejich technologické nenahraditelnosti (kalení a tryskání). 

Z technicko-ekonomického zhodnocení obou druhů výroby bylo zjištěno, že 

celkové náklady se stávající technologií výroby činí 10 671 Kč, z toho cena jednoho 

dílu je 2 134Kč. Návrhem nové technologie byly náklady sníženy na 5 297 Kč za sadu 

pěti nožů. Náklady na výrobu jednoho nože tedy činí 1 059 Kč. Porovnáním bylo 

zjištěno, že se náklady novou technologii výroby snížily o 50 %. 

Požadavkům zákazníka o snížení ceny a délky termínu dodání tedy společnost 

Derutex může vyhovět. 

Z uvedených výsledků vyplývá, že nakupování nových moderních technologií může 

mít pozitivní vliv na snížení nákladů i za předpokladu vyšší hodinové sazby stroje. Na 

druhou stranu je zřejmé, že tyto stroje jsou vzhledem k jejich konstrukčnímu řešení 

a pořizovací ceně vhodné spíš pro sériovou výrobu. Vzhledem k charakteru výroby 

společnosti Derutex má však nákup toho stroje pozitivní přínos na zvýšení produktivity 

a efektivity celkové výroby.  

V případě větších sérií výroby nože pro lesní zařízení je možné zavést například 

vyšší stupeň automatizace a tím náklady ještě snížit. 
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