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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

WDÓWKA, F. Návrh Technologického postupu typové součástí ve firmě STEELTEC CZ, 

s.r.o.: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, Fakulta strojní, 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 2017, 41 s. Vedoucí práce: Ing. Jiří 

Kratochvíl, Ph.D. 

Práce se zabývá návrhem nového technologického postupu výroby lisovacího nástroje. 

Tento nástroj bude sloužit k výrobě držáku VA1B0F7KBA01 ve firmě STEELTEC CZ, 

s.r.o. Lisovací nástroj bude vyroben z nástrojové oceli. Proto jsou v první části práce 

popsány nástrojové oceli, tepelné zpracování oceli a obrábění této oceli. Druhá část práce 

se zabývá popisem společnosti, materiálem vyráběného nástroje, popisem nástroje, 

použitím nástroje, a hlavně stroji a nástroji které byly k výrobě použity. Ve třetí kapitole je 

již navržený technologický postup výroby. V technologickém postupu jsou uvedeny 

jednotlivé kroky výroby s navrženými řeznými podmínkami. U některých operací jsou 

přiloženy obrázky pro lepší představu obrábění. Na základě navrženého technologického 

postupu je v poslední kapitole zpracováno technickoekonomické zhodnocení. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

WDÓWKA, F. Proposal of the Technological Process of Component in the Company 

STEELTEC CZ, s.r.o.: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining, Assembly and Engineering 

Metrology, 2017, 41 s. Thesis supervisor: Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. 

This thesis deals with the proposal of technological process of a press tool. This tool will 

be used for production of the holder VA1B0F7KBA01 in the company STEELTEC CZ, 

s.r.o. The press tool will be made off tool steel, therefore the first part describes types of 

tool steels, heat treatment of steel and machining of this steel. The second part describes 

company, material of the produced tool, description of the tool, its application, and mostly 

the machines and the tools used for the production. The third chapter contains the already 

proposed technological process. In the technological process there are listed individual 

steps with proposed cutting conditions. For some operations there are enclosed pictures for 

better understanding of machining. The last chapter deals with the technical-economic 

evaluation based on proposed technological process. 
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Seznam použitého značení 

Značka   Jednotka  Popis 

ap    [mm]   Hloubka řezu 

CAD      Computer aided design 

CAM      Computer aided manufacturing 

CB   [Kč]   Cena broušení 

CC   [Kč]   Celková cena 

CK   [Kč]   Cena kalení 

CM   [Kč]   Cena materiálu 

CNC      Computer numerical control 

CO   [Kč]   Cena obrábění 

CŘ   [Kč]   Cena řezání 

D     [mm]   Průměr nástroje 

DIN      Deutsche Industrie Norm 

f    [m.min
-1

]  Posuv 

fn    [mm]   Posuv na otáčku 

fz    [mm]   Posuv na zub 

hi    [mm]   Tloušťka třísky 

HRC      Značení tvrdosti podle Rockwella 

HSS      High speed steel 

i    [-]   Počet drah nástroje 

l    [mm]   Délka dráhy obrábění 

ln    [mm]   Délka náběhu 

lp    [mm]   Délka přeběhu 

n    [min
-1

]   Otáčky 

PVD      Physical vapour deposition 

R    [mm]   Rádius 
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Ra    [μm]   Drsnost povrchu 

tb    [min]   Strojní čas broušení 

tf    [min]   Celkový strojní čas frézování 

tf1    [min]   Strojní čas prvního frézování 

tf2    [min]   Strojní čas druhého frézování 

tf3    [min]   Strojní čas třetího frézování 

tf4    [min]   Strojní čas čtvrtého frézování 

tk    [min]   Strojní čas kalení 

tv    [min]   Celkový strojní čas vrtání 

tv1    [min]   Strojní čas prvního vrtání 

tv2    [min]   Strojní čas druhého vrtání 

tv3    [min]   Strojní čas třetího vrtání 

tř    [min]   Celkový strojní čas řezání 

tř1    [min]   Strojní čas prvního řezání 

tř2    [min]   Strojní čas druhého řezání 

tř3    [min]   Strojní čas třetího řezání 

U    [V]   Napětí  

vc    [mm.min
-1

]  Řezná rychlost 

vf    [mm.min
-1

]  Posuvová rychlost 

vmax   [mm.s
-1

]  Maximální rychlost 

z    [-]   Počet zubů nástroje 
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Úvod 

Strojírenství patří mezi nejrozšířenější odvětví ekonomiky ve světě a zejména u nás 

v České republice. Požadavky na kvalitu, a hlavně ekonomičnost výrobku nutí výrobce ke 

zdokonalování technologii, ke kterým patří zejména obrábění a tváření. 

Pro zajištění výroby požadovaných produktů je potřeba mít určité tvářecí a obráběcí 

stroje. Zejména přesné a kvalitní nástroje. U velkosériové výroby jsou nástroje na výrobu 

většinou normovány a vyráběny ve velkém. Pro výrobu či zpracování menšího počtu kusů 

výrobků, nebo také výrobků specifických tvarů či vlastností, si firma musí navrhnout 

a většinou i vyrobit svůj vlastní specifický nástroj.  

Tento proces zprvu zahrnuje návrh určitého tvaru nástroje, který zpracuje konstruktér 

firmy. V dalším kroku technolog firmy zpracuje technologický postup výroby jako celek. 

V tomto postupu je volen materiál, technologie výroby, stroje a nástroje pro výrobu. 

Všechny tyto procesy jsou následně ekonomicky vyhodnoceny. 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodný materiál, úpravy a novou technologii 

výroby pro tvářecí nástroj, ve společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. Zpracovávaný nástroj 

bude používán k výrobě držáku, který se nachází v motorovém prostoru automobilu 

Volkswagen. 
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1 Úvod do problematiky 

Na úvod je třeba vymezit pojmy a terminologii, které jsou důležité pro zpracování 

práce. V této kapitole jsou tedy vysvětleny základní druhy nástrojových ocelí, procesy 

obrábění nástrojových ocelí, konkrétně frézování a elektroerozivní řezání a v poslední řadě 

tepelné zpracování ocelí. Zadaný nástroj bude vyroben z nástrojové oceli, a proto je 

potřeba znát informace z těchto odvětví strojírenství. 

 

1.1 Nástrojové oceli 

Nástrojové oceli jsou nejstarší a nejpoužívanější materiály všech obráběcích nástrojů. 

Při tepelném zpracování mohou získat vhodné vlastnosti pro obrábění. Tyto oceli jsou 

vysoce jakostní, požadujeme u nich vysokou čistotu. Většina nástrojové oceli se v dnešní 

době vyrábí klasickou technologií v indukčních pecích nebo taky v elektrických 

obloukových pecích. [1] 

Označení nástrojových ocelí: 19 xxx 

 

Nástrojové oceli se rozdělují podle chemického složení a použití do čtyř skupin: 

a) Uhlíkové oceli (19 0-2xx): obsahují asi 1,25% C s menším obsahem Si a Mn. 

Martenzitická struktura uhlíkové nástrojové oceli zajišťuje tvrdost a odolnost otupení. 

Odolnost otupení roste s tvrdostí, což je zapříčiněno stoupajícím obsahem uhlíku, avšak 

s vyšším obsahem uhlíku klesá houževnatost. Tyto oceli jsou vhodné pro nástroje určené 

k ručnímu obrábění (kladívka, nože, pilníky, pilové listy, atd.). [1] 

 

b) Legované nástrojové oceli (19 3-7xx): ve struktuře mají do 1,25% obsahu C, 

hlavními legujícími prvky jsou Cr, V, W, Mo s obsahem až 1,5%. Hlavní výhodou těchto 

ocelí je vyšší odolnost proti otupení, vyšší popouštěcí teploty, vyšší tvrdost a pevnost za 

tepla. Hlavní výhodou těchto ocelí je jejich dobrá prokalitelnost. Tyto oceli se dají rozdělit 

na legované nástrojové oceli pro práci za studena a legované nástrojové oceli pro práci za 

tepla. Oceli se používají převážně pro ruční nářadí (výstružníky, závitníky) a zejména pro 

tvářecí nástroje. [1] 
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c) Rychlořezné oceli (19 8xx): od ostatních nástrojových ocelí se liší obsahem 

legujících přísad a jinými podmínkami tepelného zpracování. Oproti uhlíkovým 

a legovaným nástrojovým ocelím mají rychlořezné oceli vyšší tvrdost a odolnost proti 

popouštění. Rychlořezné oceli mají rovněž vysokou pevnost a příznivou houževnatost. 

Tvrdost 60-70 HRC si udržují až do teploty 600°C. Tyto oceli se používají pro obráběcí 

nástroje, např. protahovací nástroje, vrtáky, nástroje na závity, výstružníky, frézy 

a soustružnické nože. Hlavními legujícími prvky jsou W, Mo, V, Co, a Cr. [1] 

 

d) Oceli na lité nástroje (19 9xx): některé nástroje se odlévají, a proto jsou poté 

křehčí a mají lepší řezivost než nástroje tvářené. Tepelné zpracování těchto ocelí je 

obdobné jako u tvářených ocelí. [2] 

 

1.1.1 Legované nástrojové oceli pro práci za studena 

Tato ocel se vyznačuje vysokou houževnatostí, dobrou prokalitelností, tažností, 

pevností v tlaku a vysokou odolností proti opotřebení. Díky těmto typickým vlastnostem se 

využívá při výrobě střižných a lisovacích nástrojů, matric, nožů, nástrojů k ražení, tažných 

nástrojů, závitových čelistí atd. [7] 

Způsob výroby 

Vyrábějí se běžnými ocelářskými postupy, kde cílovým produktem jsou tyče, ploché 

výrobky nebo drát. Tyče a dráty jsou vyráběny tažením a ploché výrobky válcováním. 

Bloky pro rozměrnější nástroje se vyrábějí kováním. Při výrobě je nutné dbát zejména na 

nízké obsahy fosforu a síry. Legující prvky jsou přidány do oceli v závislosti na druhu 

oceli a jejího použití. [25] 

Vliv chemického složení 

U ocelí pro práci za studena jsou legujícími prvky především karbidotvorné prvky jako 

wolfram, chrom, molybden a vanad. Hlavní přísadou je chrom, který ovlivňuje odolnost 

proti opotřebení, jelikož vytváří tvrdé karbidy. Chrom dále zvyšuje prokalitelnost 

a odolnost proti popouštění. Zlepšení odolnosti proti opotřebení a zvýšení prokalitelnosti 

zajišťují také wolfram a molybden. Otěruvzdornost nejvýrazněji zvyšuje vanad, který tvoří 

speciální a velmi tvrdé karbidy. Na druhou stranu vysoký obsah vanadu zhoršuje 

obrobitelnost v žíhaném stavu (žíhání naměkko) a zhoršuje broušení po tepelném 

zpracování (kalení). [25] 
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1.2 Obrábění nástrojových ocelí 

Většina výrobků z nástrojových ocelí je vyráběna frézováním, případně jsou použité 

další operace jako soustružení, vrtání, broušení atd. Frézování je jeden z nejčastějších 

způsobů obrábění nástrojových ocelí. Tento způsob bude použit také u zadaného nástroje, 

proto je v následující kapitole charakterizována především technologie frézování. 

 

1.2.1 Technologie frézování 

Frézování patří mezi velmi rozšířené metody třískového obrábění. Hlavní předností 

frézování je poměrně velká výkonnost při velmi dobré kvalitě obrábění. Frézování je 

využito pro obrábění hranolovitých, rovinných, tvarových i rotačních ploch, dále pro 

obrábění drážek, závitů a ozubení. Při tomto obrábění je tříska odebírána rotujícím 

nástrojem – frézou. Hlavní pohyb je rotační a koná jej nástroj. Vedlejší pohyb je posuv, 

který je přímočarý a koná jej obrobek. [3] 

Podle polohy osy nástroje k obráběné ploše rozlišujeme frézování: 

-válcové – obrábí se obvodem nástroje, osa nástroje je rovnoběžná a s obráběnou 

plochou, 

-čelní – obrábí se čelem nástroje, osa nástroje je kolmá na obráběnou plochu. 

Existují další způsoby frézování, které se odvozují od válcového a čelního způsobu: 

-okružní – obrábí se obvodem rotačního nástroje, osy nástroje i obrobku jsou obvykle 

vzájemně skloněné, 

-planetové – pro obrábění vnitřních a vnějších válcových ploch. [3] 

 

Podle smyslu otáčení se dá frézování rozdělit: 

a) nesousledné – při tomto frézování se ostří rotujícího se nástroje pohybuje proti 

směru posuvu obrobku. 

Výhody: menší opotřebení nástroje, počáteční záběr zubů nezávisí na hloubce řezu 

a menší vliv povrchu obrobku na trvanlivost nástroje. 

Nevýhody: špatný směr síly frézování s ohledem na upnutí a hlavně horší jakost 

obráběné plochy. [3] 
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b) sousledné – při tomto frézování se ostří rotujícího nástroje pohybuje ve směru 

posuvu obrobku. 

Výhody: vysoká trvanlivost nástrojů, vyšší řezné rychlosti a posuvy, jednoduché 

upínání, potřebný nižší výkon pro obrábění a vyšší jakost obrobené plochy. 

Nevýhody: silová zátěž každého zubu při záběru a nevhodné k obrábění polotovarů 

s tvrdým povrchem. [3] 

 

1.2.2 Řezné podmínky pro frézování 

Řezné podmínky jsou kromě materiálů hlavním stavebním kamenem při vytváření 

technologického postupu. Je proto potřeba znát základní výpočetní vztahy pro řeznou 

rychlost, posuvy, hloubky řezu, atd. 

Řezná rychlost vc – jedná se o obvodovou rychlost nástroje: [3] 

   
     

    
   [mm.min

-1
]  (1.1) 

D – průměr nástroje  [mm] 

n – otáčky nástroje  [min
-1

] 

Posuv na otáčku fn – jedná se o délku dráhy obrobku za dobu jedno otáčky nástroje: [3] 

          [mm]   (1.2) 

fz – posuv na zub   [mm] 

z – počet zubů nástroje  [-] 

Strojní čas ts – jedná se celkový čas frézování: [22] 

          
           

      
 [min]   (1.3) 

i – počet drah nástroje  

l – délka dráhy obrábění  [mm] 

ln – délka náběhu   [mm] 

lp – délka přeběhu  [mm] 

n – otáčky nástroje  [min
-1

] 

z – počet zubů nástroje   [-] 
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Posuvová rychlost – jedná se o velikost posuvu: [26] 

         [mm.min
-1

]   (1.4) 

n – otáčky nástroje [min
-1

] 

fn – posuv na otáčku  [mm] 

 

1.3 Tepelné zpracování nástrojových ocelí 

Polotovary se po tváření a ochlazení většinou žíhají pro lepší tvrdost a další 

zpracování. Celý průběh, tzn. teplota a čas, jsou závislé na druhu oceli. K docílení co 

nejnižší tvrdosti je nejdůležitější prodleva na doporučené teplotě žíhání a poté pomalé 

chladnutí pod teplotu, kde neprobíhají žádné strukturní změny. [4] 

Žíhání na odstranění pnutí 

Při obrábění a tváření vzniká v materiálu pnutí. Účelem tohoto žíhání je odstranění 

tohoto pnutí. V technologickém postupu výroby se zařazuje po hrubování, před 

dokončením nástroje, aby se během ohřevu ke kalení toto pnutí neuvolnilo. Provádí se při 

teplotách v rozmezí 600-650°C, zhruba po dobu jedné hodiny s následným pomalým 

ochlazením na vzduchu. [4] 

Kalení 

Pro získání konečných vlastností nástrojových ocelí se provádí kalení a následné 

popouštění. Kalení je postup, při kterém se materiál ohřeje na austenitickou teplotu, po 

které následuje rychlé ochlazení pod teplotu vzniku martenzitu. Při ohřevu dochází 

k obohacení austenitu uhlíkem a dalšími prvky. U kalení je nutná i prodleva na austenitické 

teplotě. Ochlazení se musí provádět rychlostí, při které se nejvíce austenitu přemění na 

martenzit. [4] 

Chemicko-tepelné zpracování 

Tímto zpracováním se na povrchu nástrojů vytvářejí vrstvy, které mají odlišné 

chemické složení ale také jiné vlastností než základní ocel. Nejčastěji se těmito vrstvami 

docílí zvýšení povrchové tvrdosti, odolnosti opotřebení, odolnosti proti zadírání a odolnosti 

proti chemickému působení. [4] 

Toto zpracování se rozděluje na 3 základní druhy: 

-Cementování – sycené povrchu uhlíkem, 
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-Nitridování – sycení povrchu dusíkem, 

-Sulfonitridování – sycené povrchu dusíkem a sírou. [4] 

  

1.4 Elektro erozivní obrábění 

Jedná se o nekonvenční metodu obrábění. Hlavním předpokladem pro obrábění tímto 

způsobem je skutečnost, že byl obrobek vyroben z vodivého materiálu. Tato metoda se 

používá nejčastěji pro výrobu forem a pro výrobu lisovacích a střižných nástrojů. Metoda 

se používá hlavně při obrábění problematicky obrobitelných kovů. [23] 

Princip obrábění 

Při vzájemném přiblížení obrobku a nástroje (elektrody) dojde k elektrickému výboji. 

Tímto výbojem dojde k roztavení mikroskopických částeček materiálu obrobku 

a následnému vyplavení do dielektrické kapaliny, ve které obrábění probíhá. Nástroj je při 

obrábění většinou zapojen jako anoda a obrobek jako katoda. [23] 

Největší výhodou tohoto obrábění je možnost jejího použití tam, kde ostatní metody 

obrábění selhávají, tzn. u problematických tvarů, problematicky obrobitelných materiálů 

a u velmi přesných rozměrů. U této metody lze dosahovat přesnosti obrábění v řádu tisícin 

milimetru a drsnosti povrchu Ra 0,2, je tedy možné nahradit touto metodou broušení, 

hlavně v místech kde je broušení jinak technologicky vyloučené. Obrábění tímto způsobem 

se dá rozdělit na elektroerozivní řezání a elektroerozivní hloubení. [23] 

Řezání drátovou elektrodou 

Nástrojovou elektrodu u tohoto obrábění tvoří tenký drát, který se odvíjí pomocí 

speciálního napínacího mechanismu, díky kterému se předchází nadměrnému opotřebení 

toho drátu. Drát je většinou měděný, pro obrábění větších součástí se používá mosazný 

drát o průměru 0,05 – 0,36 mm. [23] [24] 

Dielektrikum 

Celý proces obrábění probíhá v dielektrické kapalině. Jako dielektrika se nejčastěji 

používá strojní olej, transformátorový olej, petrolej, destilovaná voda a speciální 

dielektrika dodávaná výrobci strojů. [24] 
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2 Teoretický rozbor daného problému 

Firma STEELTEC CZ, s.r.o. se ucházela o výrobu držáků VA1B0F7KBA01 (Obr 2.3). 

Tuto zakázku následně získali a budou zařazovat výrobu držáků do svého provozu. Pro 

výrobu tohoto dílu si firma musela navrhnout potřebné nástroje. Tato práce se zabývá 

návrhem výroby kalibru, který bude používán pro výrobu držáků. V této kapitole je již 

podrobněji popsána řešená problematika. Na začátku je popsaná společnost, pro kterou se 

práce zpracovává, dále vybraný materiál nástroje, popis nástroje a jeho použití, a nakonec 

popis jednotlivých strojů a nástrojů použitých k výrobě. 

 

2.1 Představení společnosti 

Firma STEELTEC CZ, s.r.o dceřinou je společností GARDENA. Německá společnost 

GARDENA vyrábí sekačky, čerpadla, všechny možné zahradnické potřeby od péče 

o trávník až po vybavení zahradních jezírek atd. Jedná se o jednu z největších firem 

v tomto odvětví v Evropě. Od roku 2007 je společnost GARDENA členem skupiny 

Husqvarna Group. Společnost STEELTEC CZ, s.r.o. byla založena v roce 1991 a nachází 

se v Třinci v průmyslové zóně Třineckých železáren. Její dřívější název GARDENA 

Třinec, s.r.o., byl v roce 2003 změněn na jeho dnešní podobu (Obr 2.1). Firma je zaměřena 

především na velkosériovou strojírenskou kovovýrobu. Jejich výroba zahrnuje většinou 

celý proces zhotovení výrobku – lisování, svařování, broušení, práškové lakování, montáž, 

konečné balení a expedice. [5] [6] 

Provoz společnosti se dá rozdělit do 5 základních dílen (částí), kterými jsou: 

-Nástrojárna. 

-Lisovna a obrobna. 

-Svařovna a brusírna. 

-Lakovna. 

-Montáže, kompletace a balení. 

 

Obr. 2.1 Logo společnosti [6] 
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2.2 Popis vyráběné součásti a jejího použití 

Nástroj (kalibr), jehož výrobou se zabývá tato bakalářská práce (Obr. 2.2), je součástí 

postupového lisovacího nástroje (Obr. 2.4), který slouží k výrobě držáku VA1B0F7KBA01 

(Obr 2.3) pro automobil Volkswagen. Přesněji slouží tento nástroj k prvnímu lisovacímu 

kroku a ke kalibraci jedné z částí držáku. Vyráběný držák se nachází v motorovém 

prostoru automobilu. Podrobnější informace o držáku VA1B0F7KBA01 a informace 

nástroji, se nachází ve výkresové dokumentaci, viz příloha A a B. 

 

Obr. 2.2 Vyráběný nástroj (kalibr) 

Tato bakalářská práce se bude zabývat pouze technologickým postupem a výrobou 

kalibru (Obr 2.2), který je součástí prvního postupového nástroje (Obr 2.4). 

 

Výroba držáku VA1B0F7KBA01 (Obr. 2.3) byla rozdělena do tří postupových 

nástrojů, jelikož firma disponovala lisem s maximální sílou 400 t, který po provedení 

výpočtů střihů a kalibrací neměl dostatečnou sílu pro jeden postupový nástroj. 

 

Obr. 2.3 Model držáku VA1B0F7KBA01 
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1. První nástroj (Obr 2.4) je postupový nástroj o pěti krocích s vedením na 4 vodících 

sloupcích s přítlakem. Výstupem je oddělený a kalibrovaný polotovar. 

 

Obr. 2.4 První nástroj (střižný/kalibrační) 

2. Druhý nástroj (Obr. 2.5) je střižný, který provádí střihy všech otvorů. 

 

Obr. 2.5 Druhý nástroj (střižný) 

3. Třetí nástroj (Obr. 2.6) provádí oba ohyby držáku najednou a tím výrobek dostává 

konečný tvar (Obr. 2.3). 

 

Obr. 2.6 Třetí nástroj (ohýbací) 
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2.3 Materiál vyráběného nástroje 

Společnost STEELTEC CZ, s.r.o. odebírá většinu materiálů a polotovaru od firmy 

Böhler. Nebude tomu ani výjimkou pro tento vyráběný nástroj. Firma Böhler je jedna 

z nejznámějších světových značek nástrojové, rychlořezné a speciální oceli. 

Z katalogu firmy Böhler je pro tento postupový lisovací nástroj nejvhodnější ocel 

s označením – K340. 

 

Charakteristika materiálu K340 

Jedná se o ocel pro práci za studena, s dobrým rozvojem sekundární tvrdosti při 

popouštění. Tento materiál se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a odolností proti 

namáhání tlaku při vysoké houževnatosti. Charakterizuje se dobrou rozměrovou stálostí, 

odolnosti proti popouštění. Ocel je vhodná pro elektroerozivní zpracování, dá se kalit na 

vzduchu i vakuově. Možno povlakovat metodou PVD. [7] 

Použití: Střižné a lisovací nářadí, nástroje na tvarování za studena, nástroje na 

válcování závitů, břity nůžek, měřidla a pro nástroje na zpracování dřeva. [7] 

 

Tab. 1 Chemické složení oceli [7] 

Chemické složení [%] 

C Si Mn Cr Mo V + 

1,1 0,9 0,4 8,3 2,1 0,5 Speciální přísady 

 

Kalení oceli:  

Stupňovitý ohřev na autentizační teplotu 1040 až 1080 °C, po prohřátí celém průřezu 

výdrž na této teplotě 15 až 30 minut. Jako chladící prostředí se používá olej, solná lázeň, 

vzduch nebo tlak vzduchu. Při kalení můžeme dosáhnout tvrdosti 61 až 63 HRC. [7] 

Popouštění oceli: 

Musí se provést hned po kalení, provádí se pomalým ohřevem na popouštěcí teplotu, 

výdrž na této teplotě 1 hodinu na 20 mm tloušťky, nejméně však 2 hodiny, musíme 

popouštět aspoň 2x. Popouštěcí teplotu volíme podle požadované tvrdosti. Poslední 

popouštění se provádí při teplotě o 30 až 50 °C nižší než předchozí popouštění. [7] 
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2.4 Polotovar 

Výchozím polotovarem pro výrobu nástroje je plochá tyč 113x75 o délce 255mm, 

rozměry jsou voleny s přídavkem aspoň 5mm v délce nástroje, šířka a výška jsou již přesné 

rozměry nástroje pouze s malým přídavkem na broušení. 

 

2.5 Předběžný návrh technologického postupu 

Pro výrobu zadané součásti je třeba vybrat vhodné stroje a nástroje, a proto se musí 

nejdřív určit předběžný postup výroby. Po konzultaci s technologem firmy, je předběžný 

technologický postup následující: 

I - Hrubování přibližného tvaru kapsy. 

II - Vrtání otvorů pro šrouby. 

III - Frézování drážky. 

IV - Řezání vrchní plochy. 

V – Kalení. 

VI - Přesné frézování kapsy. 

VII - Frézování zaoblení kapsy. 

VIII - Řezání vnějšího tvaru nástroje. 

IX – Broušení. 

 

2.6 Volba výrobních strojů 

Všechny stroje jsou zvoleny z možností, které nabízí Nástrojárna ve firmě STEELTEC 

CZ, s.r.o., ve které se tento nástroj bude vyrábět. 

Pro výrobu zadané součástí byly vybrány tyto stroje: 

-5osé obráběcí centrum UMC 750 – pro operaci I, II, III, VI a VII, 

-vertikální kalící zařízení STATISCAN PLATINUM – pro operaci V, 

-drátová řezačka FANUC Alpha C400iA – pro operace IV a VIII, 

-rovinná bruska JUNG JF 625 CNC – pro operaci IX. 
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2.6.1 Obráběcí centrum UMC 750 

Vzhledem k tvarům a šikmým hranám vyráběného nástroje není možno tento nástroj 

vyrábět na klasické frézce. Proto byla zvolena 5osá frézka. 

Jedná se o 5osé obráběcí centrum s integrovaným 2osým kolébkovým otočným stolem. 

Stroj má k dispozici postranní měnič pro 40 nástrojů. [8] 

 

Obr. 2.7 Obráběcí centrum UMC 750 [8] 

 

Tabulka 2.1 Technické údaje [8] 

Dráhy pojezdu 762x508x508 mm 

Max. hmotnost na desce 300 kg 

Max. výkon 22.4 kW 

Max. rychlost 8100 rpm 

Max. krouticí moment 122 Nm 

Rychloposuv 30.5 m.min
-1

 

Max. pracovní posuv 16.6 m.min
-1

 

Max. průměr nástroje (prázdný) 127 mm 

Max. průměr nástroje (plný) 76 mm 

Max. délka nástroje 305 mm 
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2.6.2 Vertikální kalící zařízení STATISCAN PLATINUM 

STATISCAN PLATINUM je univerzální kalící zařízení určené ke kalení a popouštění 

různých obrobků. Obsahuje dvě ohřívací stanice, řízení a zpětné chladící zařízení pro zdroj 

a spršku. Zařízení je vybaveno dvěma vertikálními páry špiček na upnutí. [9] 

 

Obr. 2.8 Vertikální kalící zařízení STATISCAN PLATINUM [9] 

 

Tabulka 2.2 Technické údaje [9] 

Měnič SP11 100 kW 

Rotace obrobku 150-560 ot.min
-1

 

Max. průměr obrobku 300 mm 

Max. upínací délka obrobku 900mm 

Max. hmotnost obrobku 20 kg 

Rozměry 2600x1800x2750 mm 

Hmotnost stroje 1700 kg 

Řízení (operační systém) Siemens 
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2.6.3 Drátová řezačka FANUC Alpha C400iA 

FANUC Alpha C400iA je elektroerozivní drátová řezačka pro řezání dílů s velkou 

tloušťkou a proměnnou výškou. [10] 

 

Obr. 2.9 Drátová řezačka FANUC Alpha C400iA [10] 

 

Tabulka 2.3 Technické údaje [10] 

Metoda řezu Řezání pod hladinou/řezání s výplachem 

Dráhy pojezdu X, Y a Z 370x270x255 mm 

Dráhy pojezdu U a V +/- 60 mm 

Max. rozměry obrobku 700x600x255 mm 

Max. hmotnost obrobku 500 kg 

Minimální posuv stolu 0,0001 mm 

Rychloposuv 900 mm.min
-1

 

Průměr řezacího drátu 0,1-0,3 mm 

Rychlost odvinu drátu 0-15 m.min
-1

 

Napnutí drátu 250-2500g 

Max. cívka drátku 16 kg 

Hmotnost stroje 1850 kg 

Objem nádrže dielektrika 510 l 
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2.6.4 Rovinná bruska JUNG JF 625 CNC 

JUNG JF 625 CNC je číslicově řízená rovinná bruska s upínáním na magnetickou 

desku. 

 

Obr. 2.10 Rovinná bruska JUNG JF 625 CNC [11] 

 

Tabulka 2.4 Technické údaje [11] 

Rozměry stolu 750x250 mm 

Typ CNC JF 625 

Průměr kotouče 300 mm 

Šířka kotouče 30 mm 

Vnitřní upínací otvor 40 mm 

Max. rychlost kotouče 4200 rpm 

Výkon vřeten 9,5 kW 

Hmotnost stroje 2500 kg 

Magnetická deska 500x250 mm 
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2.7 Návrh nástrojů 

Všechny frézy a vrtáky jsou voleny z katalogu firmy WNT, od této společnosti odebírá 

firma STEELTEC CZ, s.r.o. většinu svých obráběcích nástrojů. Brusné kotouče jsou 

voleny z katalogu firmy Jimi.  

Všechny řezné podmínky v tabulkách jsou uvedeny pouze pro ocel, ze které bude 

vyroben kalibr. Při obrábění jiných ocelí se tyto řezné podmínky liší. Řezné parametry jsou 

taky velmi závislé na vnějších podmínkách, jako např. na stabilitě upnutí nástroje 

a obrobku, na materiálu či typu stroje. V tabulkách jsou uvedeny pouze základní technické 

parametry, další údaje o nástrojích je možné vyhledat v katalogu výrobce. 

 

Hrubovací fréza Ø25 

Stopková fréza (Obr. 2.11) ze spékané oceli je vhodná pro hrubovací i dokončovací 

operace. Frézou je možné obrábět oceli, nerezové oceli a litiny, méně vhodná je pro 

neželezné kovy a žáruvzdorné slitiny. Fréza se upíná do držáku pro upínání fréz s válcovou 

stopkou s ploškou DIN 1835-B. 

 

Obr. 2.11 Hrubovací fréza Ø25 [12] 

 

Tabulka 2.5 Technické údaje [12] 

Povlak Ti 100 Pro 

Doporučení řezná rychlost vc 25-35 m.min
-1

 

Doporučený posuv na zub fz 0,093 mm 

Délka řezné části 68 mm 

Délka frézy 144 mm 

Počet zubů z 4 
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Rádiusová fréza BlueLine Ø12R6 

Tato rádiusová stopková fréza (Obr. 2.12) z tvrdokovu je určena k dokončovacím 

operacím pro obrábění ocelí po kalení. Fréza se upíná do držáku pro upínání fréz s 

válcovou stopkou s ploškou DIN 6535-HB. 

 

Obr. 2.12 Rádiusová fréza BlueLine [13] 

 

Tabulka 2.6 Technické údaje [13] 

Povlak Ti 2000 

Doporučení řezná rychlost vc 90-120 m.min
-1

 

Doporučený posuv na zub fz 0,05 mm 

Délka řezné části 16 mm 

Délka frézy 73 mm 

Počet zubů z 2 

 

Rádiusová fréza BlueLine Ø6R3 

Jedná se o stejný druh frézy jako předchozí (Obr. 2.12), pouze s jiným průměrem 

a jinými technickými parametry. 

Tabulka 2.7 Technické údaje [14] 

Povlak Ti 2000 

Doporučení řezná rychlost vc 90-120 m.min
-1

 

Doporučený posuv na zub fz 0,026 mm 

Délka řezné části 16 mm 

Délka frézy 100 mm 

Počet zubů z 2 
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Brusný kotouč 350x50x127 454A 46H5V3 

Tento brusný kotouč je určený pro rovinné broušení na bruskách na plocho 

(magnetové upínaní). Brusný kotouč se používá pro broušení konstrukčních, ocelí 

odolných proti opotřebení, kalených ocelí a rychlořezných ocelí do 67 HRC.  

Tabulka 2.8 Technické údaje [15] 

Velikost zrna 46 

Tvrdost H 

Typ zrna 30% samo ostřící korund 

Pojivo keramické 

Maximální rychlost broušení vmax 50 m.s
-1

 

 

Jemná hrubovací fréza Ø18 HSS-E Co 8F 

Tato stopková fréza (Obr. 2.13) z nástrojové oceli je vhodná pro hrubovací operace. 

Frézou je možné obrábět oceli a litiny, méně vhodná je pro neželezné kovy a žáruvzdorné 

slitiny. Fréza se upíná do držáku pro upínání fréz s válcovou stopkou s ploškou DIN 1835-

B. 

 

Obr. 2.13 Jemná hrubovací fréza Ø18 HSS-E Co 8F [16] 

 

Tabulka 2.9 Technické údaje [16] 

Povlak Bez povlaku 

Doporučení řezná rychlost vc 12-18 m.min
-1

 

Doporučený posuv na zub fz 0,061 mm 

Délka řezné části 63 mm 

Délka frézy 123 mm 

Počet zubů z 4 
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WTX – Vysokorychlostní vrták Ø17,5 

Vrták (Obr. 2.14) z tvrdokovu, který je dimenzovaný na vysoké řezné rychlosti, je 

vhodný na obrábění ocelí a litin. Vrták disponuje třemi vodícími fazetkami, které 

minimalizují tření. 

 

Obr. 2.14 WTX – Vysokorychlostní vrták Ø17,5 [17] 

 

Tabulka 2.10 Technické údaje [17] 

Povlak Ti 800 

Doporučení řezná rychlost vc 85 m.min
-1

 

Posuv na otáčku fn 0,29 mm 

Délka řezné části 144 mm 

Délka vrtáku 222 mm 

 

Záhlubník Ø26 s vyměnitelnými destičkami 

Pravořezný záhlubník (Obr. 2.15) s dvěma vyměnitelnými břitovými destičkami, který 

slouží na zahlubování šroubů s válcovou hlavou. Záhlubník se upíná do držáku pro upínání 

fréz s válcovou stopkou s ploškou DIN 1835-B. 

 

Obr. 2.15 Záhlubník s vyměnitelnými destičkami [18] 

 

Břitová destička CCMT 

Jedná se o břitovou destičku (Obr. 2.16) ze slinutého karbidu k záhlubníku. Tato 

břitová destička je určena pouze k obrábění ocelí. 
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Obr. 2.16 Břitová destička CCMT [19] 

 

Tabulka 2.11 Technické údaje [19] 

Doporučení řezná rychlost vc 130-220 m.min
-1

 

Posuv na otáčku fn 0,14-0,45 mm 

Hloubka záběru ap 0,05-5 mm 

Rozměry d×l×s 6,35×6,4×2,38 

 

WTX – Vysoce výkonný vrták Ø8,5 

Vrták (Obr. 2.17) z tvrdokovu, který je dimenzovaný na vysoké řezné rychlosti. Vrták 

je vhodný na obrábění ocelí a litin. 

 

Obr. 2.17 WTX – Vysoce výkonný vrták Ø8,5 [20] 

 

Tabulka 2.12 Technické údaje [20] 

Povlak DPX 74S 

Doporučení řezná rychlost vc 60 m.min
-1

 

Posuv na otáčku fn 0,22 mm 

Délka řezné části 80 mm 

Délka vrtáku 142 mm 
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3 Technologický postup 

1. Kontrola polotovaru 

Popis operace: Kontrola rozměru a kvality polotovaru - 113x75 o délce 255mm. 

Použité stroje a nástroje: Digitální posuvné měřítko. 

 

2. Hrubování přibližného tvaru vnitřní kapsy 

Popis operace: První frézovací operací bude hrubování vnitřní kapsy (Obr. 3.1). Jedná 

se pouze o úběr přebytečného materiálu. Necháme přídavek na všech stranách kapsy 

2mm pro další frézovací operace, přesné rozměry viz výkres příloha A. 

Použité stroje: 5osé obráběcí centrum UMC 750. 

Použité nástroje: Hrubovací fréza Ø25. 

Řezné podmínky: vc = 30 m.min
-1

; fz = 0,093 mm; ap = 1 mm 

Podle naprogramovaného hrubování v CAMU bude přibližný čas výroby kapsy 30min. 

 

 

Obr. 3.1 Hrubování přibližného tvaru vnitřní kapsy 

 



27 
 

3. Vrtání otvorů pro šrouby Ø17,5 

Popis operace: Při této operaci se vrtají oba otvory pro šrouby skrz celý materiál, viz 

(Obr. 3.2). 

Použité stroje: 5osé obráběcí centrum UMC 750. 

Použité nástroje: WTX – Vysokorychlostní vrták Ø17,5. 

Řezné podmínky: vc = 85 m.min
-1

; vf = fn·n = 0,29·1546 = 448 mm.min
-1

 

 

4. Zahlubování otvorů pro šrouby Ø26 

Popis operace: Při této operaci se zahloubí předvrtané otvory (Obr. 3.2) pro hlavu 

šroubů, do hloubky 20mm od vrchní plochy. 

Použité stroje: 5osé obráběcí centrum UMC 750. 

Použité nástroje: Záhlubník Ø26 s vyměnitelnými destičkami CCMT. 

Řezné podmínky: vc = 130 m.min
-1

; vf = fn·n = 0,14·1592 = 223 mm.min
-1

 

 

 

Obr. 3.2 Vyznačení otvorů pro šrouby 

 

5. Předvrtání díry pro řezání drážky 

Popis operace: Při této operaci se předvrtá díra skrz celý nástroj, která je nutná pro 

řezání drážky 10H11 na drátové řezačce. Přes tuto díru bude provlečený řezací drát. 
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Použité stroje: 5osé obráběcí centrum UMC 750. 

Použité nástroje: WTX – Vysokorychlostní vrták Ø8,5. 

Řezné podmínky: vc = 60 m.min
-1

; vf = fn·n = 0,22·2247 = 494 mm.min
-1

 

 

6. Frézování drážky 18 

Popis operace: Jedná se o frézování drážky (Obr. 3.3), šířky 18 mm a délky 58 mm, 

která se nachází na spodní straně nástroje. Drážku frézujeme do hloubky 26,3 mm. 

Použité stroje: 5osé obráběcí centrum UMC 750. 

Použité nástroje: Jemná hrubovací fréza Ø18 HSS-E Co 8F. 

Řezné podmínky: vc = 15 m.min
-1

; fz = 0,061 mm; ap = 1 mm 

 

7. Řezání drážky 10H11 

Popis operace: Při této operaci se bude řezat průchozí drážka 10H11 (Obr. 3.3), řezací 

drát bude převlečen přes předvrtanou díru. 

Použité stroje: Drátová řezačka FANUC Alpha C400iA. 

Použité nástroje: Řezací drát 0,1mm. 

Řezné podmínky: f = 0,833 m.min
-1

, U = 30 V 

 

 

Obr. 3.3 Vyznačení drážek 
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8. Řezání boční a vrchní šikmé plochy 

Popis operace: Pří této operaci bude nejdřív odřezán přebytečný materiál nástroje na 

boku, tím získáme již konečnou délku nástroje s přídavkem na broušení. Dalším 

krokem je řezání šikmé plochy na horní straně nástroje (Obr. 3.4) 

Použité stroje: Drátová řezačka FANUC Alpha C400iA. 

Použité nástroje: Řezací drát 0,1 mm. 

Řezné podmínky: f = 0,833 m.min
-1

n, U = 30 V 

 

 

Obr. 3.4 Vyznačení řezání 

 

9. Kalení 

Popis operace: Stupňovitý ohřev na autentizační teplotu 1040°C, po prohřátí celém 

průřezu výdrž na této teplotě 15 až 30 minut. Jako chladící prostředí se použije solná 

lázeň. Kalit na 55 HRC. Doba kalení zhruba 3 hodiny + sekundární popouštění 

8 hodin. 

Použité stroje: Vertikální kalící zařízení STATISCAN PLATINUM. 

 

10. Přesné frézování kapsy 

Popis operace: Při této frézovací operaci se frézuje přesný rozměr vnitřní kapsy, bez 

zaoblení v rozích nástroje (Obr. 3.5). 
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Použité stroje: 5osé obráběcí centrum UMC 750. 

Použité nástroje: Rádiusová fréza BlueLine Ø12R6 

Řezné podmínky: vc = 100 m.min
-1

; fz = 0,05 mm; ap = 1 mm 

Podle naprogramovaného frézování v CAMU, bude přibližný čas výroby kapsy 

114min. 

 

11. Frézování zaoblení/rádiusů kapsy 

Popis operace: Při této operaci se frézují rohy/zaoblení uvnitř kapsy (Obr. 3.5). 

Použité stroje: 5osé obráběcí centrum UMC 750. 

Použité nástroje: Rádiusová fréza BlueLine Ø6R3 

Řezné podmínky: vc = 100 m.min
-1

; fz = 0,026 mm; ap = 1 mm 

Podle naprogramovaného frézování zaoblení v CAMU bude přibližný čas výroby 

kapsy 102min. 

 

 

Obr. 3.5 Frézování kapsy 
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12. Řezání vnějšího tvaru nástroje 

Popis operace: Při této operaci se řeže vnější tvar nástroje (Obr. 3.6). Odřeže se 

materiál z rohů a oblouk na boční straně nástroje, tím nástroj získá svůj konečný tvar. 

Použité stroje: Drátová řezačka FANUC Alpha C400iA. 

Použité nástroje: Řezací drát 0,1mm. 

Řezné podmínky: f = 0,833 m.min
-1

, U = 30 V 

 

 

Obr. 3.6 Řezání vnějšího tvaru 

 

13. Broušení 

Popis operace: Broušení všech rovinných ploch a zaoblení oblouku na boční straně 

nástroje. 

Použité stroje: Rovinná bruska JUNG JF 625 CNC. 

Použité nástroje: Brusný kotouč 350x50x127 454A 46H5V3. 

Řezné podmínky: : vc = 40 m.s
-1

 

 

14.  Finální čištění a kontrola rozměrů 

Popis operace: Očistíme hrany, ojehlíme hrany, odstraníme nečistoty a provedeme 

kontrolu rozměrů, viz výkres příloha A.  
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4 Technicko-ekonomické zhodnocení 

V této kapitole jsou dle údajů z vypracovaného technologického postupu vypočteny 

strojní časy jednotlivých operací. Dle podnikových hodinových sazeb jsou vypočteny 

náklady na výrobu. Nakonec je cena porovnána s cenou, za kterou by nástroj vyrobila jiná 

firma. 

 

4.1 Výpočet a shrnutí strojních časů 

Frézování 

U operace č. 2,10 a 11 nebudou provedené výpočty. Jedná se o složité dráhy nástrojů, 

proto použijme strojní časy vypočtené v CAMU. 

 

Operace č. 2 - Hrubování přibližného tvaru vnitřní kapsy 

tf1 = 30 min 

 

Operace č. 10 - Přesné frézování kapsy 

tf2 = 114 min 

 

Operace č. 11 - Frézování zaoblení/rádiusů kapsy 

tf3 = 102 min 

 

Operace č. 6 - Frézování drážky 18 [21] 

Řezné podmínky: vc = 15 m.min
-1

; fn = 0,5 mm; ap = 1 mm; D = 18mm; z = 4, i = 27 

   
  

 
 

   

 
=0,125 mm 

  
       

   
 

       

    
           

    
           

      
 

           

           
          

 



33 
 

Vrtání a zahlubování 

Operace č. 3 - Vrtání otvorů pro šrouby Ø17,5 [22] 

Řezné podmínky: vc= 85 m.min
-1

; fn = 0,29 mm; D = 17,5mm 

  
       

   
 

       

      
            

    
       

    
 

      

         
         

Otvory jsou dva, proto čas vynásobíme dvěma a přičteme přibližný čas na přejezd nástroje. 

tv = 0,2 * 2 + 0,1 = 0,5 min 

 

Operace č. 4 - Zahlubování otvorů pro šrouby Ø26 [22] 

Řezné podmínky: vc = 130 m.min
-1

; fn = 0,14 mm; D = 26 mm 

  
       

   
 

        

    
            

    
       

    
 

      

         
          

Otvory jsou dva, proto čas vynásobíme dvěma a přičteme přibližný čas na přejezd nástroje. 

tv = 0,08 * 2 + 0,1 = 0,26 min 

 

Operace č. 5 - Předvrtání díry pro řezání drážky [22] 

Řezné podmínky: vc = 60 m.min
-1

; fn = 0,22 mm; D = 8,5mm 

  
       

   
 

       

     
            

    
       

    
 

      

         
          

 

Broušení 

U broušení nebudou provedeny přesné výpočty strojních časů, jelikož u broušení byly 

použité různé posuvy a řezné rychlosti. Přibližný čas broušení se odhaduje – tb=60 min. 
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Řezání 

Operace č. 7 - Řezání drážky 10H11 

Řezné podmínky: f = 0,833 mm.min
-1

 

                           

                          

 

Operace č. 8 - Řezání boční a vrchní šikmé plochy 

Řezné podmínky: f = 0,833 mm.min
-1

 

                

                          

 

Operace č. 12 - Řezání vnějšího tvaru nástroje 

Řezné podmínky: f = 0,833 mm.min
-1

 

                  

                         

 

Součet strojních časů 

Frézování a vrtání 

∑                                                

          

Řezání 

∑                               

Další časy 

Kalení – tk = 11 hodin 

Broušení – tb = 1 hodina 

Manipulace s materiálem – t = 1 hodina 
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4.2 Výpočet nákladů na výrobu kalibru 

Z vypočtených strojních časů jednotlivých výrobních operací jsme schopni určit přibližnou 

cenu nástroje. Podle podnikových výrobních sazeb firmy STEELTEC CZ, s. r. o. spočteme 

náklady na výrobu na jednotlivých strojích. Ve výpočtu jsou pouze zahrnuty časy obrábění. 

Vedlejší časy jako jsou přejezdy, výměna nástroje, údržba atd. nejsou zahrnuty. 

 

Cena materiálu/polotovaru kalibru 

Cena za 1cm
3
 materiálu K340 je 2,22 Kč. 

Navrhnutý polotovar o rozměrech 113x75x255mm, má objem V = 2161,125 cm
3
. 

CM = 2161,125 · 2,22 = 4797 Kč 

 

Cena výroby kalibru 

Tabulka 4.1 Podnikové hodinové výrobní sazby 

Stroj Cena 

5osé obráběcí centrum UMC 750 500 Kč/h 

Drátová řezačka FANUC Alpha C400iA 600 Kč/h 

Vertikální kalící zařízení STATISCAN 220 Kč/h 

Rovinná bruska JUNG JF 625 CNC 760 Kč/h 

 

Celkový čas výroby na 5osém obráběcím centru UMC 750 - ∑            

Cena výroby – CO = 4,33 · 500 = 2165 Kč 

 

Celkový čas výroby na drátové řezačce FANUC Alpha C400iA - ∑         

Cena výroby – CŘ = 7 · 600= 4200 Kč 

 

Celkový čas výroby na vertikálním kalícím zařízení STATISCAN - ∑         

Cena výroby – CK = 11 · 220 = 2420 Kč 
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Celkový čas výroby na rovinné brusce JUNG JF 625 CNC - ∑        

Cena výroby – CB = 1 · 760 = 760 Kč 

 

Součet všech nákladů 

Jedná se pouze o čisté strojní časy. Ve výpočtu nejsou zahrnuty vedlejší časy, jako jsou 

přejezdy, výměna nástroje, údržba atd. 

 

CC = CM + CO + CŘ + CK + CB = 4797 + 2165 + 4200 + 2420 + 760 = 14 342 Kč 

 

Z navrženého výrobního postupu dle dostupných informací, je cena nástroje stanovena 

na 14 342 Kč, avšak v tomto výpočtu nejsou zahrnuty vedlejší časy, mzdy pracovníků, 

opotřebení nástrojů, manipulace s materiálem, režijní náklady, časy programování, čas 

návrhu konstruktérem atd. Proto bude skutečná cena nástroje o něco vyšší. Bohužel firma 

STEELTEC CZ, s. r. o. nemohla poskytnout všechny informace pro vypočtení přesné 

ceny. 

 

4.3 Srovnání cen 

Společnost STEELTEC CZ, s.r.o. si některé nástroje nechává vyrábět v jiných firmách, 

které mají lepší prostředky pro výrobu specifických součástí.  

Zadaný kalibr měla možnost vyrobit firma CONTITERM, s.r.o. která se specializuje 

na obrábění těžko obrobitelných ocelí. Firma CONTITERM, s.r.o. by vyrobila kalibr za 

odhadovanou cenu 20 000 Kč. 

Technickoekonomické zhodnocení může sloužit jako návrh firmě, při rozhodování zda 

si nechá kalibr vyrobit v externí firmě, nebo si jej vyrobí sami. Po připočtení ostatních 

nákladů, vedlejší časů, mezd pracovníků, opotřebení nástrojů, manipulace s materiálem, 

režijních nákladů atd. získají přesnou celkovou cenu. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout technologický postup výroby kalibru, 

který je součástí postupového lisovacího nástroje pro výrobu držáku VA1B0F7KBA01. 

V první kapitole je rozebrána problematika práce, jsou zde popsány základní 

nástrojové oceli, procesy obrábění nástrojových ocelí, řezné podmínky frézování a tepelné 

zpracování nástrojových ocelí. 

Druhá kapitola se zabývá podrobněji řešenou problematikou. Na začátku je popsaná 

společnost, pro kterou se práce zpracovává, dále vybraný materiál nástroje, navrhnutý 

polotovar, popis nástroje a jeho použití. Ještě před navržením strojů a nástrojů, je stručně 

popsán předběžný návrh technologického postupu, ze kterého vychází volba strojů pro 

výrobu kalibru. V poslední částí kapitoly jsou popsány jednotlivé nástroje použité pro 

výrobu kalibru. 

V třetí kapitole je již postupně popsán technologický postup výroby kalibru. 

V technologickém postupu jsou ke každé operaci volené vhodné řezné parametry a každá 

operace je stručně popsána. U některých kroků jsou k dispozici obrázky z CAMU/CADU, 

pro lepší porozumění dané operace. 

Závěr bakalářské práce se věnuje technickoekonomickému zhodnocení postupu. V této 

kapitole jsou nejdříve vypočteny strojní časy navržených operací, u některých operací jsou 

kvůli složitosti uvedeny strojní časy z CAMU. Dále byly dle strojních časů vypočteny 

náklady výroby na jednotlivých strojích a také cena za materiál. 

Z vypočtených strojních časů a z dostupných informací, je cena kalibru stanovena na 

14 342 Kč. Tato cena není konečná, jelikož ve výpočtech nebyly zahrnuty vedlejší časy, 

mzdy pracovníků, opotřebení nástrojů, manipulace s materiálem, režijní náklady, časy 

programování, čas návrhu konstruktérem atd. Dle navrhnutého technologického postupu 

bude doba výroby kalibru zhruba 25 hodin. Dále záleží na firmě, zda si kalibr vyrobí sami 

nebo si jej nechají vyrobit v jiné firmě. 
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