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Úvod 

Nedílnou součástí obrábění se staly číslicově řízené stroje, bez kterých si již 

dnes nedovedeme představit výrobu. Nastane-li řešení úkolu pomocí racionalizace, je 

skoro nepravděpodobné se číslicově řízeným strojům vyhnout. Pomocí moderních 

strojů můžeme lépe dosáhnout geometrické přesnosti, kvality povrchu, rozměrové 

přesnosti obrobku. Také můžeme aplikovat nové výrobní postupy, které nám mohou 

umožnit rychlejší výrobu oproti konvenčním strojům. Na druhou stranu však nesmíme 

opomínat fakt, že některé druhy operací během výroby nemusí být možné provést na 

moderních strojích a pokud by byly, mohlo by to být z ekonomického hlediska 

nevýhodné. 

Investice do nákupu nového stroje musí být dopředu promyšlená. Je nutné 

promyslet objem výroby požadované součásti, popřípadě využitelnost stroje při výrobě 

jiných součástí. Jelikož nákup nového stroje s tím spojený i nákup vhodného 

příslušenství bývá finančně náročný, nemělo by docházet k prostojům stroje. 

Moderní stroje mají charakteristické znaky díky, kterým se mohou přizpůsobit 

novým technologiím jako vysokoposuvové, vysokorychlostní obrábění apod. 

Při zvyšování nároků na obrábění je také důležité klást nároky na zabezpečení 

a uzavření stroje. K tomuto účelu nám slouží kryty. Kryty nám současně zajišťují 

i ochranu obsluhy, která na stroji pracuje. 

Při využití těchto moderních strojů jsme schopni zefektivnit proces výroby při 

současném dbání na bezpečnost práce. 

U počítačem řízených strojů je důležité zohlednit lidský faktor. Ať už se jedná 

o seřízení stroje nebo o kontrolu provozu stroje. V dnešní době se počítačové 

technologie spolu s řídicími systémy stále vyvíjí. Řídicí systémy jsou mozkem celého 

stroje. Jejich ovládání se velmi podobá prácí na běžném počítači, tudíž zaškolení na 

daný stroj nemusí být složité a zdlouhavé. Jednou z hlavních výhod těchto strojů je 

jejich jednoduchost ovládání a „pružnost“, rychlé přizpůsobení jiné výrobě. 

Racionalizaci si můžeme představit jako promyšlené a cílevědomé 

zdokonalování výrobního procesu s cílem dosáhnout co nejefektivnějších výsledků. 

Racionalizace je nekončící zlepšující proces. Přičemž se výroba může neustále 

vylepšovat a zefektivňovat. [ 7 ] 
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1. Obecná charakteristika daného problému 

Daná součást se vyrábí ve firmě Armaturka Vranová Lhota, a.s.. Jak už samotný 

název napovídá, firma sídlí v obci Vranová Lhota. Což je zhruba 15km od Moravské 

Třebové. 

1.1. O firmě 

Začátek strojírenské výroby ve Vranové Lhotě je datován roku 1966. Výroba 

byla do Vranové Lhoty přesunuta poté, co mateřský podnik Modřanské 

strojírny  ČKD – odštěpený závod Česká Třebová, jeden z hlavních dodavatelů 

drobných průmyslových armatur, chtěl rozšířit svoji výrobu o složitější armatury. 

Jednalo se hlavně o výrobu regulačních ventilů. K tomuto rozšíření, ale podnik 

potřeboval vhodné prostory. Tyto prostory nalezl ve Vranové Lhotě a v místech bývalé 

stolárny byl dne 1. června roku 1966 vybudován nový strojírenský provoz, který se 

jmenoval České armatury. Později byl tento provoz přejmenován na Východočeské 

armatury Česká Třebová. Zpočátku v provozu pracovalo na 40 zaměstnanců, ale 

z důvodů dvou směnového provozu se jejich počet rychle rozšířil na dvojnásobek. Mezi 

60. a 70. léty se do Vranové Lhoty přesouvá z České Třebové všechen sortiment 

potřebný pro výrobu drobných armatur. 

V 70. letech došlo k přeměně a závod Východočeská armaturka mění svůj název 

a statut. Dne 1. 1. 1979 se podnik stává součástí koncernové společnosti Sigma 

Olomouc. Tento podnik sídlí v České Třebové. Jako jedna z největších dosavadních 

změn podniku byla výstavba nové výrobní haly. Projekt s názvem „Rozšíření provozu 

VČA Vranová Lhota“ dále zahrnoval energocentrum s úpravnou vody, výstavbu 

komunikací, inženýrských sítí a sociální podporu nově příchozích zaměstnanců. 

Po dokončení tohoto projektu roku 1976 byly vybudovány nové kanceláře zejména pro 

technické zázemí firmy. Tyto kanceláře vznikly z bývalých ubytoven stavebních 

dělníků. V roce 1977 jsou ve Vranové Lhotě dvě výrobní haly. Do nově postavené haly 

jsou přemístěny obráběcí stroje. Ve staré hale vzniká montáž, zkušebna a expedice 

výrobků. 

Provoz se nyní zabýval specifickou výrobou drobných průmyslových armatur. 

Tyto armatury spadaly do skupiny tlakové armatury. Mezi tyto výrobky patřily 

např. redukční, pojistné ventily, vypouštěcí a napouštěcí kohouty, odvaděče 

kondenzátu, tlakoměrové kohouty a další. V této skupině výrobků se podnik stal jedním 

z největších výrobců té doby. Napovídal tomu také velký počet zaměstnanců, kterých 

v podniku pracovalo a to 216.  
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V Roce 1989 podnik opět prochází změnami a je zařazen do 1. Kupónové 

privatizace. Na 3 roky vzniká podnik s názvem Sigma Česká Třebová. Poté se podnik 

přejmenovává na Armaturka Česká Třebová. V podniku je zaveden první počítačem 

řízený systém výroby ORFERT. Tento systém nahradil dosavadní ruční plánování řízení 

výroby. Do podniku jsou zakoupeny první CNC obráběcí stroje a to soustruhy Traub 

TND 310, které pracují do dnešní doby. 

Roku 1993 se podnik odtrhává od mateřského podniku a dochází ke vzniku 

společnosti s názvem Armaturka Vranová Lhota a. s. 

Roku 1996 je AVL plně privatizována. Výroba se rozrůstá a začíná se s novými 

výrobky jako např. zpětné bezpřírubové klapky společně s příslušenstvím 

k tlakoměrům. Dále se rozvíjí kooperace s jinými podniky v oblasti obráběných dílců, 

zvyšuje se export, vzniká skupina zákazníků a to nejen v České republice. Podnik 

navazuje spolupráci s německou firmou Armaturenfabrik F. Schneider. 

Podnik musí reagovat na požadavky trhu a koncem 90. let mění svojí 

podnikovou strategii. Tímto dochází k tzv. zakázkovému obrábění, obrábění přesných 

dílců, změna sortimentu armatur. Rostoucí zakázky a nároky na kvalitu výrobků vedly 

podnik k obnově strojního parku. Šlo o nákup obráběcích strojů, např. frézek Mikron-

 Haas, soustruhů Index ABC, Traub TNK, Deco, vícevřetenových automatů Tornos 

Multideco, měřicího souřadnicového přístroje Wenzel a provozního měřicího zařízení 

Contour. 

V roce 2002 podnik přistavuje další výrobní halu. Tato hala je rozdělena na dvě 

menší haly. V jedné části je umístěno odmašťovací zařízení, výrobní linka pro montáž 

a zkoušení tlakoměrových kohoutů a kancelář pro kontrolní techniky. Druhá část haly 

slouží jako sklad materiálu, výrobků a jsou v ní i kanceláře pro pracovníky skladu. 

V roce 2008 byla postavena další výrobní hala. Tato hala byla vybudována pro 

výrobu součástí v oboru jaderné energetiky. Do haly byly zakoupeny vysoce výkonné 

stroje pro tuto výrobu, např. Matsuura, Mori Seiki, FPT. [1] 

1.2. Výběr typového představitele 

Na zvoleném tématu bakalářská práce budu spolupracovat s firmou Armaturka 

Vranová Lhota, a.s. V této práci se budu zabývat racionalizací výroby součásti s názvem 

Körper ∅50. Firma vyrábí několik typů tohoto výrobku. 
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1.3. Popis součásti 

Hotový výrobek má své uplatnění v oblasti zdravotnictví a těleso Körper ∅50 je 

jedna ze součástí pro tento výrobek, tj. regulační tlakový ventil pro plynové láhve 

s medicinálním plynem.  

Součást je válcovitého tvaru o ∅      
     mm a celkové délce 43 7 mm.  Z čela 

součásti se nachází osazení o ∅37.5 mm a hloubce 0.5 mm, na dně vybrání je rádius 

R0.5. V tomto vybrání se nachází dvě díry hloubky 8 mm s vnitřním závitem M6 – 6H 

hloubky        
     mm (obr. č. 1.3.1.). 

 

Obr. č. 1.3.1. přední čelo součásti 

Po obvodu součásti je zhotoveno šest otvorů s kuželovým závitem NPT ¼ . 

Otvory mají mezi sebou rozteč 60°. Tři otvory jsou dovrtány ∅5 mm až do zápichu 

v ose rotace  Dále směrem k čelní straně je zhotoveno zkosení v délce 8 mm 

a sklonu 21°, které začíná z ∅      
     mm rádiusem R3 a stejným rádiusem i přechází na 

čelo součásti. Směrem k zadnímu čelu součásti je zhotoven vnější závit M45x1- 6g. 

Závit je ukončen zápichem. Na výjezdu ze zápichu je rádius R1. Celková délka závitu 

a zápichu je 12.7 mm z toho šířka zápichu je 3.6 mm.  (obr. č. 1.3.2.). 
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Obr. č. 1.3.2. obvod součásti 

Na zadním čele je kruhové vybrání o ∅4       
     mm a hloubce 0.7 mm, v tomto 

vybrání je dále zhotoven čelní zápich z ∅4     
      mm na ∅3      

     mm a hloubce 

       
     mm  Dále zápich o ∅36 mm a délce     mm zápich je ukončen rádiusem R   

Na dně zápichu se středem na ∅13 mm od osy rotace jsou zhotoveny tři otvory 

o ∅3 mm s osazením o ∅        mm a délce     mm  Na přechodu osazení a otvoru 

je rádius R   . Otvory pronikají do obvodových otvorů s kuželovými závity  

Ve středu rotace dále pokračuje zápich o ∅ 7    
      mm a délce     mm, na zápich 

navazuje závit M 4x    – 6H v délce   mm  Na závit navazuje zápich o ∅  4   mm 

v délce      mm zápich je ukončen rádiusem R   Vše je zakončeno kótovanou 

špičkou o ∅11.75 mm v hloubce 3  7    
     mm (obr  č   .3.3.). 

 

Obr. č. 1.3.3. zadní čelo součásti 



14 

 

1.4. Materiál součásti 

Jedná se o austenitickou korozivzdornou ocel s nízkým obsahem uhlíku, 

se zaručenou svařitelností, nekalitelnou, vhodnou pro tváření za studena a pro třískové 

obrábění. Tento materiál odolává mezikrystalové korozi a je nemagnetický. Jedno 

z hlavních využití použité oceli je při stavbě chemických zařízeních a tlakových nádob 

dle ČSN 69 0010. Je vhodná pro prostředí neoxidační povahy obsahující silné organické 

a anorganické kyseliny při nižších koncentracích až do středních teplot. Tato ocel 

se může použít v potravinářském průmyslu, styk s pitnou vodou je omezen obsahem 

niklu. Dále je vhodná do agresivního prostředí např. průmyslové prostředí, přímořské 

oblasti, v chemicky ošetřeném prostředí bazénů. [2] 

 

Tab. č. 1.4.1. Chemické složení materiálu [3] 

Chemické složení 

DIN ČSN AISI C Cr Ni Mn Mo 

1.4404 17 349 316L < 0,03 16,5-18,5 10,0-13,0 < 2,0 2,0-2,5 

 

Tab. č. 1.4.2. Mechanické vlastnosti materiálu [4] 

Mechanické vlastnosti 

Mez pevnosti Rm [Mpa] Mez kluzu Rp 0,2 [Mpa] Tažnost A [50%] 

550 - 700 240 43 
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2. Obrábění složitých součástí 

2.1. Frézování 

2.1.1. Frézování šikmých ploch 

Na vodorovných a svislých frézovacích strojích frézujeme šikmé plochy 

válcovou nebo čelní frézou a to tak, že nakloníme frézovací vřeteník o požadovaný 

úhel, nakloněním obrobku upnutého ve svěráku a nebo úhlovými frézami. 

Při frézování šikmých ploch úhlovými frézami bude upínací přípravek 

jednodušší než při frézování čelními a válcovými frézami. Nevýhodou úhlových fréz 

v porovnání s válcovými a čelními frézami je, že úhlovou frézou s rovnými zuby 

nefrézujeme s velkým úberem třísky. Běžné úhlové frézy se vyrábějí jen s určitými úhly 

a vyrobit speciální úhlové frézy bývá většinou dosti nákladné.[5] 

2.1.2. Frézování složených rovinných ploch 

Kolmé osazení rovinné plochy frézujeme kotoučovou frézou(obr.č.2.1.2.a.) nebo 

pomocí čelní válcové frézy na vodorovném nebo na svislém frézovacím 

stroji(obr.č.2.1.2.b.). Nepříliš široké plochy stejné výšky frézujeme dvěmi válcovými 

frézami, které jsou upnuty na společném trnu, a plochy různé výšky frézujeme pomocí 

fréz s různými průměry. Šířka frézy se volí o něco větší než je šířka obráběné plochy. 

Podobně frézujeme dvěmi čelními válcovými frézami současně kolmé plochy stejné 

výšky a nebo dvěmi frézami upnutými na společném trnu frézujeme kolmé plochy různé 

výšky. Vzdálenost fréz nastavíme rozpěrnými kroužky. [5] 

 

a    b  

Obr.č.2.1.2. Frézování kolmých osazených ploch  

a-kotoučovou frézou,b-čelní válcovou frézou[5] 
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Složitější plochy frézujeme složenými frézami. Takto můžeme frézovat i velmi 

členité povrchy. Tvar a rozměry jednotlivých fréz volíme podle profilu obráběné 

plochy. [5] 

Složené frézy můžeme kombinovat nejen z kotoučových, válcových a čelních 

válcových fréz, ale i z úhlových a tvarových fréz. 

Příklad frézování prizmatických ploch lože soustruhu můžeme vidět 

na obr.č.2.1.2.c. 

Při použití složených fréz musíme dodržovat určité zásady: 

1. frézy sestavujeme podle možnosti z komunálních fréz, 

2. rozdíl průměrů by měl být co nejmenší, 

3. řeznou rychlost určíme pro maximální průměr frézy, 

4. zhodnotit zda je výkon stroje dostatečný pro frézovaní složitého tvaru 

obrobku. [5] 

 

 

Obr.č.2.1.2.c. Frézování prizmatických ploch [5] 

 

2.1.3. Frézování drážek 

Drážky s pravoúhlým průřezem. Drážky s pravoúhlým průřezem frézujeme 

kotoučovými frézami nebo čelními válcovými stopkovými frézami, dvojbřitými nebo 

vícebřitými frézami. 

Nejvýhodnější je frézovat drážku pomocí kotoučové frézy, kterou jsme schopni 

odebrat větší množství materiálu než při frézování stopkovou frézou (menší tuhost 

frézy). Při frézování s kotoučovou frézou musí být drážka na konci otevřená a nebo 

ukončená výběhem, který odpovídá poloměru frézy. [5] 

 Drážky jednostranné nebo oboustranné uzavřené frézujeme čelními 

válcovými stopkovými frézami. Drážky pro pera a klíny frézujeme dvoubřitou 
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drážkovací frézou. Frézovat můžeme dvěma způsoby. Na obr.č.2.1.3.a. je hloubka 

frézování malá, aby se fréza na válcové ploše neopotřebovala pak ji brousíme jen 

na čelní ploše řezného klínu. Což nám umožňujeme zachovat přesný rozměr šířky 

drážky. Na obr.č.2.1.3.b. frézujeme celou hloubku drážky naráz. [5] 

 

 

 b.   a. 

Obr.č.2.1.3. Frézování drážek 

b-drážkovací frézou celou hloubku, a-drážkovací frézou postupně[5] 

 

Při postupném frézování drážky do hloubky se těžko odstraňují třísky z drážky. 

Nahromaděné třísky poškozují povrch drážky a chod frézování je neklidný. Proto 

se s výhodou používají stroje s vodorovným frézovacím vřetenem.  

Aby jsme mohli dodržet předepsanou šířku drážky nezávisle od průměru frézy, 

upínáme drážkovací frézu excentricky, takže fréza osciluje obr.č. 2.1.3.c. a nebo se 

fréza posouvá v pravoúhlém cyklu obr.č.2.1.3.d. [5] 

 

 

c.    d. 

Obr.č.2.1.3. Frézování uzavřených drážek 

c-oscilující frézou,d-pohybem frézy v pravoúhlém cyklu[5] 

 

Upínací drážky tvaru T. Drážky tvaru T frézujeme na několik operací. Nejprve 

kotoučovou frézou vyfrézujeme přímou drážku šířky b. Spodní, rozšířenou část 

vyfrézujeme kotoučovou frézou ze stopkou obr.č.2.1.3.e. [5] 

 

Obr.č.2.1.3.e. Frézování drážky tvaru T[5] 



18 

 

Rybinové drážky . Rybinové drážky frézujeme podobně jako drážky tvaru T. 

Postup : kotoučovou frézou vyfrézujeme úzkou drážku na jeden záběr a dokončíme 

úhlovou frézou obr.č.2.1.3.f.g. Šikmé plochy širších drážek frézujeme čelní úhlovou 

frézou obr.č.2.1.3.h. [5] 

 

f.  g.  h. 

Obr.č.2.1.3.Frézování rybinových drážek 

f-předfrézování kotoučovou frézou,g-dokončení úhlovou frézou,h-dokončení čelní úhlovou frézou[5] 

 

Několika drážkové profily. Drážkové hřídele frézujeme obvykle tak, že nejprve 

postupně vyfrézujeme dvěma kotoučovými frézami boky drážek obr.č.2.1.3.i. Obráběný 

hřídel, upnutý v hrotech dělícího přístroje se postupně otáčí o příslušný úhel. V další 

operaci frézujeme tvarovou frézou dno drážky obr.č.2.1.3.j. 

Druhý způsob výroby drážek  je frézování drážek tvarovou frézou s profilem 

tvaru jedné zubové mezery obr.č.2.1.3.k. 

V sériové výrobě se několika drážkové profily obrábějí odvalovací frézou 

na odvalovacím stroji. [5] 

 
               i.                    j.           k.   

Obr.č.2.1.3. Frézování šestihranného hřídele 

i-frézování boku drážky,j-frézování dna drážky,k-frézování profilu tvarovou frézou[5] 

2.1.4. Frézování tvarových ploch 

Tvarové plochy frézujeme tvarovými frézami, kopírováním nebo kruhovým 

frézováním. 

Kotoučovými tvarovými frézami nebo frézami stopkovými obrábíme zpravidla 

plochy jednodušších tvarů, protože výroba tvarových fréz složitých tvarů je nákladná 

a broušení pracné. Nejčastěji se používají frézy s půlkruhovým profilem, dále frézy 
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s profilem složeným z kruhových a přímých částic, případně složené tvarové frézy 

obr.č.2.1.4. [5] 

 

 

 

a   b 

Obr.č.2.1.4. Frézování tvarových ploch a-vypouklá,b-vydutá[5] 

 

Tvarová a rozměrová nepřesnost fréz způsobuje určitou tvarovou a rozměrovou 

odchylku frézované plochy. Nesprávné nastavení frézy může způsobit odchylku polohy 

frézované plochy. 

Posuv může být přímočarý nebo otáčivý, případně křivočarý. 

Tvarovými kotoučovými frézami obyčejně dosáhneme většího výkonu než 

u kopírování, protože upnutí fréz je tušší než u stopkových kopírovacích fréz. 

Kopírováním podle vzoru můžeme frézovat tvary rovinné i prostorové. Výhodou 

kopírování v porovnání s tvarovým frézováním je jednoduchý nástroj a nízké náklady 

na pořízení nástroje. [5] 

2.1.5. Kruhové frézování 

Při kruhovém frézování se obrobek upne na otočný stůl, kde vzdálenost 

obrobené plochy od středu otáčení stolu se rovná poloměru zakřivení plochy. 

Tento způsob frézování se používá při obrábění vnějších i vnitřních válcových 

ploch. Kruhovým frézováním dosáhneme soustřednosti ploch. Otočný stůl 

je příslušenstvím frézovacího stroje. Kruhovým frézováním můžeme obrábět i vnitřní 

kruhové drážky kotoučovou frézou. [5] 

2.1.6. Plynulé frézování 

Plynulé frézování se používá v sériové výrobě. Realizuje se například na svislé 

frézce s kruhovým otáčivým stolem. Vzájemná poloha nástroje a obrobku se nastavuje 

svislým vřeteníkem vysouváním vřetena. Vyrábí  se dvěma vřeteníky. První vřeteník 

hrubuje, druhý frézuje na čisto. Součásti upnuté na otočném stole postupují 
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k hrubovacímu nástroji poté k dokončovacímu a vracejí se do základní polohy. Obrobky 

se vyměňují bez zastavnení stroje. [5] 

2.1.7. Jemné frézování 

Jemné frézování je obrábění na čisto na obráběcích strojích, které vyhovují 

požadavkům kladeným na jemné frézování. 

Nástroje se vyrábění ze slinutých karbidů a pracují při velkých řezných 

rychlostech. Posuv na zub je malý, také hloubka řezu je malá. 

Jemným frézováním se dosáhne velmi dobré jakosti povrchu a přesného 

geometrického tvaru obrobku. Nejčastějším nástrojem je čelní frézovací hlava.  

Jemné frézování jednonožovou frézovací hlavou je jednodušší. Výkon je sice 

menší, ale dosáhne se výborné kvality frézovaného povrchu. 

Na drsnost obrobeného povrchu má hlavně vliv tvar řezné části nástroje 

a geometrie řezného klínu. Vhodnou geometrií dosáhneme drsnosti Ra=0,8 až 1,6µm. [5]  

2.2. Soustružení 

2.2.1. Soustružení kuželových ploch 

Soustružnickým nožem jehož úhel hlavního ostří χ r odpovídá sklonu kužele 

α/2. Soustružnickým nožem je možné vyrábět pouze kuželové plochy krátké a to buď 

vnější nebo vnitří. Pomocí šablony ustavíme a upneme nástroj na požadovaný úhel 

sklonu kužele do nožové hlavy. Šablonu jsme přiložili k osoustružené ploše nebo 

válcové ploše pinoly koníku. Je vhodné použít nůž s takovou délkou hlavního ostří, 

která je větší než délka soustruženého kužele zhruba o 2 až 4mm.(Obr.č.2.2.1.a) 

Při výrobě kuželové plochy může soustružit ručním příčným posuvem suportu, 

nebo kuželovou plochu můžeme soustružit také podélným posuvem suportu nebo 

nožových sání. Při obrábění krátkých vnitřích kuželových ploch je postup stejný. [6,10] 

 

 
Obr.č.2.2.1.a  Nastavení soustružnického nože[10] 
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Pootočení nožových sání o úhel α/2. Povrchové úsečky kuželové plochy svírají 

s osou  soustružení  úhel α/2. Nožové sáně musíme natočit pod úhlem α/2, protože 

se soustružnický nůž musí pohybovat rovnoběžně s přední povrchovou úsečkou. Tímto 

způsobem jdou soustružit jen krátké kuželové plochy a to jak vnější tak i vnitřní. Strojní 

posuv nelze použít, musíme tedy soustružit jen s použitím ručního posuvu. Je vhodné 

klidné a rovnoměrné pootáčení nožových sání pomocí kličky. 

Na začátku obrábění je vhodné dotáhnout suport na vedení lože, aby jsme 

zamezili odtlačování suportu od obráběné plochy. Dalším užitečným faktorem 

je zmenšení průřezu odebrané třísky ( navýšit počet záběrů ) (Obr.č.2.2.1.b.) [6,10] 

 

Obr.č.2.2.1.b. Soustružení kužele pomocí pootočení nožových sání[10] 

 

Nožové sáně můžeme nastavit několika způsoby: 

1. Podle úhlové stupnice – Provedeme nastavení nožových sání 

o vypočítaný počet stupňů. Nožové sáně se dají nastavit s přesností 

10min.  za pomocí nónia na němž je stupnice 5° rozdělena na šest dílků 

to znamená, že každý dílek je menší o 1/6° (10min.). Přesnější nastavení 

na minuty se dá odhadnout. [6,10] 

2. Pomocí úhloměru – Na univerzálním úhloměru nastavíme požadovaný 

úhel sklonu kužele α/2. Poté kratší rameno úhloměru přiložíme k boční 

stěně příčných sání  a k delšímu rameni úhloměru nastavíme nožové 

sáně. Toto nastavení je s přesností 5min. [6,10] 

3. Pomocí kuželového kalibru a číselníkového  úchylkoměru – mezi hroty 

upneme zvolený kuželový kalibr nebo model. Do nožových sání upneme 

číselníkový úchylkoměr. Poté přejíždíme dotykem úchylkoměru 

po kalibru nebo modelu do té doby než-li nastavíme správný úhel 

a výchylka ručičky úchylkoměru bude nulová. [6,10] 
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Při příčném vysunutí koníku z osy. Kuželové plochy pomocí koníku docílíme 

tím způsobem, že koník vychýlíme kolmo z osy soustružení. Tomuto vychýlení koníku 

po základní desce se říká výstřednost nebo-li excentricita a označujeme ho malým 

písmenem e. Tento způsob výroby je vhodný pro dlouhé kuželové plochy, protože 

vysunutí koníka může být jen malé. Maximální vysunutí může být e = 1/50 L (L je 

délka obrobku). Můžeme použít strojní podélný posuv, což je výhodou. Díky strojnímu 

podélnému posuvu docílíme plynulosti pohybu a tím  požadované jakosti obráběné 

plochy. (Obr.č.2.2.1.c.) Tímto způsobem nelze soustružit vnitřní kuželové plochy. 

[6,10] 

 

Obr.č.2.2.1.c. Soustružení kužele při příčném vysunutí koníku z osy[10] 

 

Výpočet vysunutí koníku: 

1. Kuželová plocha je po celé délce obrobku  

  
   

 
 [mm] 

e – vysunutí koníka 

D – velký průměr obrobku 

d - malý průměr obrobku 

2. Kuželová plocha je částí obrobku 

                
   

 
  

 

 
[mm] 

e – vysunutí koníka 

D – velký průměr obrobku 

d – malý průměr obrobku 

L – délka obrobku 

l – délka vyráběného kužele 
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Nastavení koníka 

K příčnému nastavení koníka je zapotřebí povolit přitahovací šrouby po bocích 

koníka a nastavit o požadovanou výstřednost a opět zajistit dotáhnutím šroubů. 

Nastavení koníka můžeme kontrolovat několika způsoby – milimetrovou stupnicí (na 

boční stěně tělesa koníka), hloubkoměrem (měří se přesazení koníka od spodní desky) 

a číselníkovým úchylkoměrem (do nožové hlavy upneme úchylkoměr a dotyk 

úchylkoměru opřeme o objímku hrotu, vysunutí odečteme ze stupnice 

úchylkoměru).[6,10] 

 

Pomocí vodícího pravítka. Na konzolách zadní straně stroje můžeme vidět 

vodící pravítko, pravítko je otočné kolem čepu na zadní desce. Po pravítku se posouvají 

sáně, jež jsou táhlem spojeny s příčnými sáněmi. Příčné sáně se musí volně radiálně 

pohybovat, proto musí být posuvový šroub uvolněn. Na základní desce je umístěna 

úhlová stupnice pomocí níž se nastavuje vodící pravítko. Rozsah nastavení bývá 10° 

až 15° na obě strany, tzn. vrcholový úhel 20° až 30°. Tato možnost výroby kuželových 

ploch je velmi snadná na nastavení a poměrně hodně využitelná, můžeme provádět 

soustružení vnějších i vnitřních kuželových ploch, soustružení strojním posuvem, 

možnost soustružení kuželového závitu přičemž není potřeba natáčet nožové sáně 

ani přestavovat koník. (Obr.č.2.2.1.d.) [6,10] 

 

Obr.č.2.2.1.d. Výroba kuželové plochy  pomocí vodícího pravítka [10] 

Kuželovými výstružníky. Tato metoda se používá pouze pro výrobu vnitřních 

kuželových ploch s malým vrcholovým úhlem. Kuželovými výstružníky se tzv. rozšiřují 

válcové díry. Z důvodu velkého úběru materiálu se používají tři kusové sady 

výstružníků. 
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Jako první použijeme předhrubovací výstružník s hrubými přerušovanými zuby, 

který odebere nejvíce materiálu. Následně hrubovacím výstružníkem vyhrubuje 

předhrubovaný kužel a zároveň zajistí správný tvar kužele. Na vyhlazení hrubovaného 

kuželového otvoru použijeme hladící výstružník, který nemá břity přerušované. 

Při výrobě větších kuželových otvorů se otvor nejprve stupňovitě předvrtá nebo 

předvysoutruží, aby se omezil čas strávený úběrem materiálu. (Obr.č.2.2.1.e.) [6,10] 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

Kopírováním. K výrobě kuželových ploch kopírováním je zapotřebí šablony, 

výroba šablony je nákladnější a proto se tento způsob výroby kuželových ploch používá 

spíše ve velkosériových a sériových produkcích. Kopírování dělíme na :   

1. Mechanické kopírování (Obr.č.2.2.1.f.) – Tvar obráběné plochy nám 

zajišťuje tvar šablony, který snímá dotyk palce. Palec je přitlačován 

k tvaru šablony 

mechanicky – pružinou. 

Palec je propojen 

s příčnými sáněmi na 

kterých je umístěna 

nožová hlava a v ní je 

upnut nástroj a dochází 

k přenesení 

požadovaného 

tvaru.[6,10] 

2. Hydraulický kopírovací suport (Obr.č.2.2.1.g.) -  je připevněn na zadní 

části příčných saní. Pohyb nože je řízen dotykem, který ovládá 

 

 

Obr.č.2.2.1.e.Výroba kuželové díry pomocí výstružníků[10] 

Obr.č.2.2.1.f. Mechanické kopírování [10] 
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dvoukomorové šoupátko, nůž je upevněn v pracovním válci. Tlakový olej 

je neustále přiváděn do místa. Nastane –li rovnovážný stav šoupátko 

uzavře zadní část válce. Jakmile  dotyk přestane snímat  obrys šablony, 

pohne se šoupátko (tlakem pružiny) směrem dopředu ve směru šipky tím 

spojí zadní část pracovního válce s odpadovým potrubím a pracovní válec 

i s šoupátkovou komorou se pohne směrem dopředu, až opět začne snímat 

šablonu. [6,10] 

 

Obr.č.2.2.1.g. Hydraulické kopírování [10] 

 Zastavením šoupátka se uzavře zadní prostor pracovního válce. 

Při opačném pohybu šoupátka je v obou komorách tlakový olej. Protože 

zadní prostor válce má větší plochu pístu, pohyb nože dozadu je i se 

šoupátkem, jestli dojde k uzavření přívodu oleje do zadní části válce, síly 

na obou stranách se vyrovnají a nůž se zastaví. [6,10] 

 

2.2.2. Soustružení tvarových ploch 

Mnohdy je zapotřebí vyrobit na stroji součástku, jejichž plocha se liší od 

válcové, kuželové nebo rovinné plochy. Tyto součástky se hojně vyskytují např. ve 

formě rukojetí, kulových rukojetí apod. Tyto plochy nazýváme tvarové plochy. Tvarové 

plochy můžeme vyrobit několika způsoby : sdruženými posuvy, tvarovými noži, 

kopírováním. [6,9] 

Soustružení tvarových ploch sdruženými posuvy. Tento způsob výroby 

tvarových ploch se používá u součástí kde nejsou kladeny vysoké nároky na přesnost 

a tvar provedení. Konečný výsledek práce záleží na zručnosti pracovníka . Obecný 
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postup výroby je takový, že si součást nejprve nahrubujeme pomocí podélného 

a příčného posuvu. Volba posuvů ručního nebo strojního záleží na zručnosti pracovníka. 

Po nahrubování součásti se snažíme docílit co nejpřesnějšího tvaru a rozměru součásti. 

Konečný výsledek práce můžeme vylepšit použitím pilníku, kdy zlepšíme tvar součásti 

a použitím smirku, kdy zlepšíme povrch součásti. Je nutné podotknout, že vše záleží 

na zkušenostech a zručnosti soustružníka. [6,9] 

 Soustružení tvarových ploch tvarovými noži. Tvarové nože jsou nože různých 

tvarů a různých profilů. Tvar a profil nože záleží na tvaru obráběné plochy. Soustružit 

nimi můžeme buď celý obrobek nebo jen část obrobku.  Tvarové nože mají obvykle tvar 

obráběné plochy. Jejich výhodou je vysoká produktivita práce spolu s přesností 

vyráběných součástí. Způsob soustružení tvarových ploch noži se používá zejména 

v sériové a hromadné výrobě na revolverových nebo automatických soustruzích. 

Nevýhodou těchto nožů je náročná konstrukce a potíže při výrobě. Ostřením nástrojů 

se může změnit geometrie břitu. [6,9] 

Nože můžeme rozdělit do dvou skupin: 

1. Radiální nože – jejich posuv je směrem do řezu v radiálním směru buď kolmo 

nebo šikmo k ose součásti. 

2. Tangenciální nože – jejich posuv je tangenciální k povrchu obrobku, během 

obrábění se mění  úhly čela i hřbetu a řezné rychlosti v  jednotlivých bodech 

ostří.  

Soustružení tvarových ploch kopírováním. K tomuto způsobu výroby tvarových 

ploch je zapotřebí šablony konečného výrobku. Tato šablona je upnuta mezi hroty, je 

snímána dotykem palce. Tvar šablony je pomocí palce přenášen na pohyb nožových 

saní a ty přenášení tvar na nůž, který opisuje křivku šablony. Soustruh může být 

vybaven dvěma druhy kopírek a to buď mechanickou nebo hydraulickou kopírkou, 

princip fungování těchto kopírek je popsán v otázce – soustružení kuželových ploch 

kopírováním. [6,9] 

2.3. CNC obráběcí centra 

Možnosti výroby složitých tvarů na CNC strojích jsou zavislé na konstrukční 

vyspělosti stroje a možnostech řídícího systému. Výsledný požadovaný tvar součásti je 

dán programem. Můžeme použít i simulaci procesu obrábění pro ověření správnosti 

naprogramování. Tento způsob výroby je nejekonomičtější v malosériové a středně 

sériové výrobě. Tvarové plochy se dají vyrábět v prostoru 2D, 3D, 5D. [ 7 ] 
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Dvouosé obrábění (2D) 

Řízení dvou os najednou – běžná frézka X, Y, u soustruhu X, Z . U frézky při 

najetí na hloubku třísky (osaZ) a následném obrábění (v osách X,Y) se hovoří jako 

o obrábění ve 2.5D. [ 7 ] 

Tříosé obrábění (3D) 

Řízení tři os najednou – tříosá frézka X, Y, Z . Frézování rozmanitých 

prostorových tvarů, nástroj je kolmo na osy X, Y. Totéž lze obdobně aplikovat 

na soustružnické centrum. [ 7 ] 

Pětiosé obrábění (5D) 

Řízení pěti os najednou při obrábění – při posuvech v osách X, Y, Z může být 

řešeno: Otočným stolem (C osa) a jeho naklopením (osy A nebo B). Přídavným 

zařízením na stole (kolébka), ve kterém lze obrobkem otáčet (osa C), umístěním 

ve směru os X nebo Y a jejím natáčením (A nebo B osa). Výkyvem frézovací hlavy 

ve dvou osách X, Y (A,B). [ 7 ] 

2.4.Nekonvenční metody obrábění 

Při použití nekonvenčních metod obrábění neslouží k úběru materiálu klasický nástroj. 

Ani úběr materiálu není jako u třískového obrábění. K odebírání materiálu dochází 

účinky tepelnými, chemickými nebo mechanickými nebo kombinací, tudíž se netvoří 

ani klasická tříska. Použití této metody je tam kde by byl konveční způsob obtížný nebo 

nemožný, dají se obrábět součásti s vysokou pevností, tvrdostí a tvarově náročné 

součásti. Výroba probíhá na CNC strojích, což má vliv na použití těchto metod v praxi. 

[9] 

Charakteristika nekonvenčních metod: 

- efektivnost nezávisí na mechanických vlastnostech obráběného materiálu, 

- obráběný materiál může být pevnější a tvrdší než nástroj, 

- obrábění tvarově náročných součástí, 

- automatizace výrobního procesu, 

- snížení náročnosti výroby, 

- během výroby může dojít k záměrnému změnění povrchových vlastností 

materiálu. 

Rozdělení nekonvenčních metod: 

Oddělování mat. tepelným účinkem 

- elektroerozivní obrábění 
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- obrábění plazmou 

- obrábění laserem 

- obrábění paprskem elektronů 

Oddělování mat. elektrochemickým nebo chemickým účinkem 

- eletrochemické obrábění 

- chemické obrábění 

Oddělování mat. mechanickým účinkem 

- ultrazvukové obrábění 

- obrábění paprskem vody 

2.4.1.Oddělování materiálu tepelným účinkem 

Elektroerozivní obrábění obsahuje více metod, charakteristickým prvkem je 

úběr materiálu, který probíhá díky periodicky se opakujícímu výboji mezi nástrojem 

a obráběným materiálem. Tavením a odpařováním jsou z obráběného materiálu 

odebírány drobné částice a ty jsou poté odplaveny dieletrickou kapalinou. 

Obě elektrody musí být vodivé (nástroj – obráběný materiál), elektrody jsou 

odděleny tzv. jiskrovou mezerou a potopené v dielektrické tekutině. Střídavé výboje 

jsou rozloženy po činné části nástroje a tím dochází k obrábění materiálu. [9] 

Elektrojiskrové hloubení je jeden ze základních způsobů elektroerozivního 

obrábění. Tvoří se tak hlavně vnitřní plochy složitých tvarů, zápustek, střižných nástrojů 

atd. Obráběná součást je jednou elektrodou a nástroj druhou, nástroj tvoří negativ 

obráběné plochy. [9] 

Výhody : 

- Můžeme obrábět různé materiály bez ohledu na mechanické vlastnosti. 

- Dají se obrábět složité tvary za snížení pracnosti.  

- Nehrozí mechanické zatížení obrobku.  

- Nástrojové elektrody se dají snadno vyrobit. 

- Obráběcí proces se snadno automatizuje. 

Nevýhody : 

- Obrobek musí být při obrábění ponořen do dielektrické tekutiny. 

- Kvalita povrchu není dopředu známa, vznik trhlin díky tep. namáhání 

- U měkkých materiálů malá intenzita výroby. 
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Elektrojiskrové řezání, užití metody při výrobě střižných a lisovacích nástrojů, 

dělení tvrdých a pevných materiálů. Přičemž šířka řezu je minimální. Jako nástroj se 

používá tenký drát. Drát je průběžně odvíjen z cívky a díky vodícímu zařízení prochází 

místem řezu. Po celou dobu je drát konstantně napínán a pracovní prostor je zaplněn 

dielektrickou tekutinou. 

Nástrojové elektrody (dráty) se vyrábějí z mědi a jejich slitin, molybdenu (jemné 

řezy). Povlakované dráty mají jádro ze slitiny mědi a jejich povlak obsahuje zinek. Díky 

jádru můžeme použít vyšší řezné rychlosti. Povlak zajišťuje stabilní výboj a tím kvalitu 

povrchu obráběné plochy. 

Průběh obrábění u řezacích strojů je řízen CNC systémem. Díky naklánění 

elektrody(0° - 30°) je stroj schopný vyrobit náročnější tvary. [9] 

Obrábění paprskem plazmy, tato metoda je založena na principu odtavování, 

odpařování a rozprašování obráběného materiálu. Paprsek plazmy při výstupu z hořáku 

dosahuje vysokých rychlostí, vysokých teplot (30000°C  i víc). Teplem ovlivněná vrstva 

obráběného materiálu dosahuje maximálně 1mm. Tato metoda se díky vysokým 

rychlostem hodí spíše na řezání či na hrubovací cykly. [9] 

Obrábění paprskem laseru, tato metoda je založena principu úběru materiálu 

účinkem silného paprsku monochromatického světla na malou plochu součásti. Paprsek 

způsobí roztavení materiálu, teplota místního ohřevu může dosáhnout až 10000°C. 

Metoda se vyznačuje úzkými řezy a vysokou přesností obrábění. Dají se obrábět různé 

materiály např. těžkoobrobitelné materiály, plast, dřevo. [9] 

Využívané oblasti: 

- úběr materiálu – obrábění, řezání, popisování 

- tepelné zpracování – povlakování, kalení 

- svařování, pájení 

- procesy jako dělení skla a keramiky, barvení atd. 

2.4.2. Oddělování materiálu elektrochemickým nebo chemickým 

účinkem 

Elektrochemické obrábění, tato metoda funguje na principu oddělování 

obráběného materiálu prostřednictvím anodického rozpouštění a elektrolytu. Mezerou 

mezi elektrodami proudí elektrolyt (anoda – obrobek, katoda – nástroj). Nástroj je ve 

tvaru negativu součásti, materiál nástroje může být např. titan, mosaz, bronz. Metoda se 

dá použít pro broušení, řezání, frézování a vrtání materiálu s vysokou tvrdostí a 

pevností. [9] 



30 

 

Druhy obrábění: 

- v proudícím elektrolytu, 

- rotující elektrodou, 

- leštění, 

- odstraňování ostřin. 

Chemické obrábění, při této metodě dochází k úběru materiálu od několika 

setin až do několika milimetrů a to postupným odleptáním materiálu. 

Při obrábění dochází k chemické reakci mezi obráběnou součástí a obráběcím 

prostředím. Povlakem ochráníme ty místa, která nechceme obrábět. [9] 

Rozlišujeme metody: 

- chemické prostřihování – používá se pro výrobů z tenkých plechů, 

- chemické rozměrové leptání – k obrábění je potřeba šablony, metodě se 

také říká chemické frézování 

2.4.3. Oddělování materiálu mechanickým účinkem 

Obrábění ultrazvukem, metoda funguje na abrazivním účinku zrn, které se 

přivádí ve formě suspenze mezi ultrazvukem rozkmitaný nástroj (20 – 30 Hz) 

a obráběný materiál.Využití pro obrábění tvrdých a křehkých materiálů a materiálů 

elektricky nevodivých. Druh zrn volíme podle obráběného materiálu (tvrdé materiály 

karbid bóru, měkké materiály karbid křemíku). Abrazivní účinek zrn nepůsobí jen 

na obráběnou součást, ale i na nástroj. [9] 

Obrábění vodním paprskem, metoda využívá kinetickou energii 

vysokotlakého a vysokorychlostního vodního proudu o rychlosti 600 – 900[      ], 

kombinovanou s kinetickou energií abrazivních částic. Proud částic prochází přes trysku 

do místa řezu a tím dochází k oddělování materiálu. Dá se dělit materiál až o šířce 

150mm. [9] 

3. Návrh nové technologie pro vybranou součást 

 

3.1. Současná výroba 

Současná výroba probíhá na třech strojích. Mezi tyto stroje patří pásová pila ARG 

230, CNC soustruh TRAUB Sonin TND310 a CNC obráběcí centrum Mikron – HAAS 
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VCE 750. Zmíněné stroje mají všestranné využití, a tudíž není divu, že stroje mají velký 

podíl na výrobě ve firmě. 

Výrobní postup je zahájen první operací na strojní pásové pile na kov ARG 230, 

která obsahuje i podavač materiálu (Obr. č. 3.1.1.). První operace spočívá v dělení 

materiálu na jednotlivé kusy s přídavkem na obrábění. 

 

 

Obr. č. 3.1.1. strojní pásová pila 

 

Následující dvě operace, tj. druhá a třetí jsou prováděny na CNC soustruhu 

TRAUB Sonin TND310 (Obr. č. 3.1.2.). Stroje jsou vybaveny řídicím systémem NUM 

750, jedná se o ruční způsob programování.  Program se do stroje přenáší pomocí 

diskety. Rám stroje tvoří svařenec, na který jsou připevněny ochranné části a zařízení 

typu mechanického, elektromechanického, elektrického, pneumatického 

či hydraulického. Stroj je vybaven revolverovou hlavou za osou rotace, která má 12 

pozic pro nástrojové držáky. Z Toho 6 pozic může být rotačních. Dále pásovým 

dopravníkem pro odvod třísek. Některé stroje jsou vybaveny ovládacím pedálem pro 

snadnější ovládání upínání nebo tyčovým zásobníkem pro rychlejší a snadnější 

manipulaci s materiálem. 
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Tab. č.3.1.3. Základní parametry stroje [ 8 ] 

Řídicí systém NUM 750 

Max. oběžný průměr 400 [ mm ] 

Posuv X – Z 215 – 500 [ mm ] 

Vzdálenost mezi hroty 560 [ mm ] 

Max. průměr sklíčidla 160 [ mm ] 

Rychlost vřetene 56 – 5000 [         ] 

Výkon vřetene 18.5 [ Kw ] 

Max. průměr tyče 65 [ mm ] 

Hmotnost stroje 4200 [ kg ] 

 

 

Obr. č. 3.1.2. TRAUB sonin TND310 + pásový dopravník 

 

Čtvrtá operace je prováděna na vertikálním obráběcím centru Mikron – HAAS 

VCE 750. Celkové rozměry stroje: délka 4000 mm, šířka 3700 mm, výška 2600 mm. 

Stroj je vybaven CNC řízením HAAS, jedná se o ruční způsob programování. Program 

se do stroje přenáší pomocí diskety. Rám a lože tvoří základní nosnou část stroje. 

Na rám jsou připevněny ochranné kryty a další části stroje potřebné pro jeho provoz. 

Stroj je vybaven maloobjemovým skladovacím bubnovým zásobníkem na nástroje 

s možností výměny 20. nástrojů. Výměna nástroje je provedena pomocí otočného 

ramene. Dále je stroj vybaven šnekovým dopravníkem pro odvod třísek. Na obrázku 



33 

 

(Obr. č. 3.1.4) je vpravo na stole vidět upnuté dělicí zařízení, do kterého se daná součást 

upíná, je nutné součást upnout do správné polohy. Toho se docílí pomocí speciálního 

přípravku a polohovacího trnu. 

 

Tab.č.3.1.5. Základní technické parametry stroje [ 8 ] 

Řídící systém Haas 

Osa X – Y – Z  750 – 500 – 400 [ mm ] 

Délka stolu 900 [ mm ] 

Šířka stolu 350 [ mm ] 

Max. přípustná váha 850 [ kg ] 

Automatický posuv 10000 [ mm ] 

Kužel vřetene SK40 

Rychlost vřetene 50 – 8000 [         ] 

Výkon vřetene 10 [ Kw ] 

Hmotnost stroje 3620 [ kg ] 

 

 

Obr. č. 3.1.4.  MIKRON+dělící z. 
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Pátá a šestá operace je opět prováděna na strojích TRAUB Sonin TND310 

(Obr. č. 3.1.2.).  

Po těchto obráběcích operacích je již samotná výroba součásti dokončena. Další 

operace spočívá v kontrole pomocí mikroskopu. Zde se odhrotují průniky vrtaných 

otvorů a odstraní vlasové třísky u závitů. 

Následuje čištění a odmaštění součásti. To se provádí na ultrazvukové pračce. 

Poslední operací je výstupní kontrola, která je zaměřena na nepoškozenost 

a úplnost součásti a dodržení výkresových rozměrů. 

 

3.2.  Stávající technologický postup 

 

1. Rozřezat materiál na  stroji ARG – 230 (obr.č. 3.1.1. )    

- řezat na délku 4       
   

- očistit tyče od třísek a nečistot 

 

2. Opracovat dle výkresu a programu na stroji TRAUB Sonin TND310 

(obr.č. 3.1.2)  

- upnout do vytočených čelistí – ukončené zápichem – vyloučení otřepu 

- orovnat čelo, točit ∅47 v délce 12.7 a výjezd R1 z ∅48 

- vrtat ∅11.75 do hloubky 32.2 – spice 

- zápich na ∅14.5 do hloubky  3      
     s R2 

- točit ∅35.8 s R2 hl.          (       
     + přídavek 0.3) technologický rozměr 

Kontrola: 

- po seřízení předložit první kus na pracoviště kontroly na schválení (bez 

schváleného kusu není výroba povolena) 

- kontrola ∅11.75 mm a hloubky 24 mm četnost 2 ks/hod. 

- kontrola rozměru 6.5 četnost 2 ks/hod. 

- kontrola ostatních rozměrů dle výkresu četnost 1 ks/hod. 
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3. Opracovat dle výkresu a programu na stroji TRAUB Sonin TND310 

(obr.č. 3.1.2)  

- zarovnat čelo na délku 44.3 točit ∅4       
      - bez úkosu 27°  - srazit hranu 

0.5x45° 

- točit ∅36 do hloubky 0.7 – (hloubka 0.5 přídavek 0.3) – přídavek na čisto 0.1 

Kontrola:  

- po seřízení předložit první kus na pracoviště kontroly (bez schváleného 

kusu není výroba povolena) 

- kontrola rozměru ∅4       
     četnost 2 ks/hod. 

- kontrola rozměru 44.3 četnost 2 ks/hod. 

 

4. Opracovat dle výkresu a programu na stroji MIKRON (obr.č. 3.1.4)   

- 6 x závit ¼ NPT, 3 x vrtat ∅5 do středu (délka závitu min. 12) 

- navrtat na ∅7 (dodržet), vrtat ∅4   7    
       pro závit M6, (vrtání pro závit M  

hloubky 8 provést 8.1 – přídavek na přetočení 0.1) 

- vrtat 3 x R2.5 a ∅3 do závitu NPT 

 

 

Kontrola: 

- po seřízení předložit první kus na pracoviště kontroly (bez schváleného 

kusu není výroba povolena) 

- kontrola závoti ¼ NPT zkoušet na hladký a závitový trn četnost každý 

druhý kus na jeden závit 

- kontrola hloubky 1.6 – každý cca 5. kus úchylkoměrem 

 

5. Opracovat dle výkresu a programu na stroji TRAUB Sonin TND310 

(obr.č. 3.1.2.) 

- orovnat čelo, točit 4       
      v délce 12.7 a výjezd R1 z ∅48 

- zápich šířky 3.6 na ∅43 4     

- točit ∅   37     
      pro závit M14x1.5 

- kalibrovat zápich na ∅14.5 do hloubky 24 s R2 – (otřepy vrtání do středu) 

- závit M14x1.5 
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- závit M45x1 – 6g 

- čelní zápich ∅4     
      / ∅3      

     a osazení ∅4       
     

- osazení ∅ 7    
      do hloubky 1.1 

Kontrola:  

- po seřízení předložit první kus na pracoviště kontroly (bez schváleného 

kusu není výroba povolena) 

- kontrola závitu M45x1 – 6g a M14x1.5 – 6H každý kus ve stroji 

- kontrola ∅4     
      a ∅3      

     na pracovišti kontroly četnost 2 ks/hod.  

- kontrola M45x1 – 6g přes drátky (dr. 0.62   45.193 – 45.318) 

 

6. Opracovat dle výkresu a programu na stroji TRAUB Sonin TND310 

(obr.č. 3.1.2 ) 

- závitové pouzdro M45x1 – 6g 

- zarovnat čelo, točit ∅37.5 do hloubky 0.5, R3 a 21°, R3 a ∅      
     

Kontrola:  

- po seřízení předložit první kus na pracoviště kontroly (bez schváleného kusu 

není výroba povolena) 

- kontrola ∅      
     četnost 2 ks/hod. 

- kontrola ostatních rozměrů dle výkresu četnost 1 ks/hod. 

 

7. Kontrola pod mikroskopem 

- odhrotovat průniky vrtaných otvorů a odstranit vlasové třísky u závitů 

Kontrola: 

- první kus předložit na pracoviště kontroly (bez schváleného kusu není 

výroba povolena) 

- vizuální kontrola každý kus 

 

8. Odmaštění součásti – ultrazvuková pračka 
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9. Výstupní kontrola součásti 

- provést výstupní kontrolu 

- kontrola je zaměřena – nepoškozenost vyr. man., úplnost součásti, 

zabalení součásti (mimo expedici), dodržení výkresových rozměrů 

 

Četnost kontroly:      odvod    počet kontrol ( měření ) 

   do 100ks   2 

   100ks – 300ks   5 

   300ks a více   7 [1] 

 

 

3.3  Volba jiného stroje 

Pro řešení racionalizace výroby bude použit stroj, který už má firma ve svém 

strojovém parku. Dosavadní vícestrojovou výrobu nahradí stroj Nakamura – Tome WT 

150II (obr. č.3.3.1.). Tento stroj je vysoce výkonné víceúčelové soustružnické centrum 

s nejnovější technologií a výrobou. Díky dvěma vřetenům a dvěma na sobě nezávislým 

revolverovým hlavám je možné obrábění s dvěma nástroji zároveň, to přispívá 

k  zefektivnění procesu obrábění, výraznému snížení času cyklů a vyšší produktivitě. 

Jedna revolverová hlava může pojmout až 24 nástrojů, tudíž je možné použít 

až 48 nástrojů. Stroj je vybaven i podavačem materiálu. 
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Obr. č. 3.3.1. Nakamura Tome WT – 150 + zásobník materiálu 

 

Základní technické parametry stroje 

Tab.3.3.2. Všeobecné parametry stroje [8] 

Max. délka soustružení 515 [mm] 

Max. průměr soustružení 190 [mm] 

Vzdálenost mezi vřeteny max.800 / min.200 [mm] 

Průměr tyče  51 [mm] 

Velikost sklíčidla 6“ / 165 [mm] 

Osa X1 / X2 167.5 / 167.5 [mm] 

Osa Z1 / Z2 / B 515 / 515 / 600 [mm] 

Pojezd osy Y horního revolveru   35 [mm] 

Rozměry 3674 x 2264 x 1885.2 [mm] 

Váha stroje  8900 [kg] 

 

Tab. 3.3.3. Parametry vřeten stroje [ 8 ] 

 Levé vřeteno Pravé vřeteno 

Rychlost vřetena 5000  ot min    5000  ot min    

Výkon  15 / 11 [KW]  11 / 7.5 [KW] 

Točivý moment 136.4 / 93.4 [N*m]  89.1 / 56.7 [N*m] 
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Tab. 3.3.4. Parametry nástrojových hlav stroje [ 8 ] 

 Horní hlava Dolní hlava 

Rychlost vřetena 6000 [ot min  ] 6000 [ot min  ] 

Typ hlavy  revolverová revolverová 

Počet nástrojů  24 24 

Rotační system individuální rotace individuální rotace 

Počet stanic poháněných nástrojů 12 individuální rotace 

 

 

Součástí stroje je i podavač tyčí Spacesaver SS2500 

 Malá zastavěná plocha pracoviště. 

 100% elektrické napájení ( nevyžaduje stlačený vzduch ). 

 Yaskawa servopohon ( nejnovější světový výrobce servomotorů ). 

 Automatické nastavení při změně práce. 

 Pamět na 200programů ( pro opakované pracovní činnosti ). 

 Podávání na doraz i na polohu.  

 Výměna většiny vřetenových vložek bez nutnosti odsunutí podavače od 

soustruhu. 

 Operace  

- Odjížděcí mechanismus pro snadný přístup k vřeteníku 

- Vzdálené ovládání přes mobilní telefon, tablet či PC 

- Vzdálená diagnostika problému 
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Technické parametry podavače tyčí Spacesaver SS2500 

 

Tab. 3.3.5. Parametry podavače tyčí [8] 

Průměr tyče 6 – 80 [mm] 

Rozměr tyče – šestihran  8 – 68 [mm] 

Rozměr tyče – čtyřhran 8 – 55 [mm] 

Tyče různých profilů a tvarů  ANO 

Kapacita zásobníku tyčí   106 tyčí -  ∅6 [mm] až 6tyčí – ∅80 

[mm] 

Max. hmotnost podávané tyče 60 [kg] max.hmotnost na stole 250 [kg] 

Tlačníky 6 ; 10 ; 18 [mm] 

Pracovní zdvih tlačníku 1660 [mm] 

Max. délka tyče zpracovaná podavačem 1525 [mm] 

Výška osy podávané tyče 825 – 1175 [mm] 

Podávat tyče na doraz  i na naprogramovanou 

pozici 

ANO 

Funkce vhodné i pro dvouvřetenové soustruhy

  

ANO 

 

  

3.4  Popis navrhované technologie 

Dosavadní technologie výroby součásti na více strojích bude s drobnými 

změnami zachována a použita pro výrobu jednostrojovou. Změny se budou týkat 

zejména řezných podmínek a použitých nástrojů. Díky tyčovému podavači se již nebude 

muset dělit materiál na jednotlivé kusy, ale na tyče dlouhé 1000 mm. Z tak dlouhé tyče 

vyjde 18 ks součástí. Při použití protivřetene stroje bude možné součást obrobit 

na jedno upnutí.  

3.5  Postup navrhované výroby 

Před samotným procesem obrábění je nutné seřídit stroj pro výrobu dané 

součásti. Program na výrobu součásti se přenese do paměti stroje. Podle programu 

na správné pozice se upnou nástroje do revolverových hlav. Dále se provede seřízení 

tyčového podavače a následné jeho „nabití“ tyčemi, zkontrolování množství oleje 

na tzv. olejoznacích stroje a zároveň množství chladící emulze. Po tomto seřízení 

a zkontrolování stroje se zahájí výroba tzv. schvalovacího kusu. 



41 

 

 

Proces obrábění 

 Jakmile se program načte a spustí, dojde k uložení geometrických informací – 

popisují dráhy nástroje, které jsou dány rozměry obráběné součásti, způsoby obrábění. 

Zároveň dojde k uložení technologických informací – popisují technologii obrábění 

z hlediska řezných podmínek (otáčky, řezná rychlost, posuv atd.). Uložení pomocných 

informací – povely pro stroj pro určité pomocné funkce (směr otáček vřetene, zapnutí 

čerpadla). 

 Stroj „najede“ na programované polohy v osách. Dojde k pootočení 

nástrojových hlav na správné pozice, do sklíčidla se vsune materiál, délka vysunutí 

materiálu je dána dorazem, který je umístěn na dolní nástrojové hlavě. Součástí 

je i kontrola dostatečné délky materiálu, kdyby délka nebyla dostačující spustí 

se podprogram na „nabití“ tyče a „nabije“ se další tyč. Funkce podprogramu je zcela 

automatická.  

Stroj začíná obrábět součást. Obrábění součásti probíhá oběma nástrojovými 

hlavami zároveň, zde je důležité sladění jednotlivých pohybů nástrojových hlav, 

aby nedošlo ke kolizi stroje. Po dokončení první části programu dojde k přechycení 

součásti do protivřetene a následnému upíchnutí součásti. Poté obrábění součásti 

pokračuje až do ukončení programu (dokončení obrábění součásti). Mezitím už došlo 

k vysunutí materiálu do hlavního vřetene (délka vysunutí je dána dorazem) a celý 

proces obrábění se opakuje. Hotovou součást vyjme obsluha stroje a po schválení 

součásti kontrolorem může výrobní proces pokračovat. 

 

Popis procesu obrábění 

Horní nástrojová hlava 

- hrubování kontury součásti, (hlavní vřeteno) 

- kontura na čisto (∅ pro M45x1, zápich pro výjezd závitu, ∅      
    , úkos), 

(hlavní vřeteno) 

- soustružení dutiny ∅ 4  , (hlavní vřeteno) 

- soustružení otvoru na čisto (∅3 , ∅ 7   
    , ∅4    

    ), (hlavní vřeteno) 

- vrtání otvoru pro NPT závit (6x), (hlavní vřeteno) 

- vrtání otvoru ∅  (3x), (hlavní vřeteno) 

- srážení hran ∅  (3x), srážení hran u otvorů pro NPT závit (6x), (hlavní vřeteno) 

- řezání závitu NPT ¼ (6x), (hlavní vřeteno) 
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- čelní zápich z ∅3      
  na ∅4  

    , (hlavní vřeteno) 

- vytvoření závitu M6 (2x), (protivřeteno) 

- upíchnout, (hlavní vřeteno) 

Dolní nástrojová hlava 

- soustružení kontury, (protivřeteno) 

- závit M45x1, (hlavní vřeteno) 

- otvor pro závit M14x1.5, (hlavní vřeteno) 

- doraz pro materiál, (hlavní vřeteno) 

- hrubování ∅3  do hloubky 6.2, (hlavní vřeteno) 

- řezání závitu M14x1.5,(hlavní vřeteno) 

- vrtání otvoru ∅3, (3x), (hlavní vřeteno) 

- zahloubení ∅         otvoru ∅3 + rádius 2.5 (3x), (hlavní vřeteno) 

- otvor pro závit M6, (protivřeteno) 

- sražení otvoru pro závit M6, (protivřeteno) 

- navrtání otvoru ∅3, (hlavní vřeteno) 

- zarovnání čela, soustružení osazení ∅37  , (protivřeteno) 

4.Diskuze experimentů 

 

Konstrukční řešení stroje dovoluje použít obrábění více nástroji zároveň, díky 

dvou na sobě nezávislým nástrojovým hlavám. Další výhodou je použití protivřetena 

stroje, což umožňuje obrábění součásti na jedno upnutí. Dále použití tyčového 

zásobníku. Tyče se již nemusí dělit na jednotlivé kusy. Tyče se dělí na jednotlivé části 

o délce 1000 mm. Délka tyče je stanovena velikostí zásobníku, kdyby tyč byla delší 

mohl by nastat problém s manipulací s tyčí a vznikla by možnost chvění (vibrací) při 

obrábění. Což je z hlediska kvality obráběné plochy a geometrické přesnosti nežádoucí.  

Odpadá i polohování součásti pro správnou polohu otvorů po obvodu součásti. 

Správná poloha otvorů je zajištěna programem. 

Jednou z hlavních součástí CNC stroje je řídicí systém. U vybraného stroje je 

řídící systém Fanuc, tento řídicí systém patří mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější 

systémy. Součástí stroje je přehledná obrazovka spolu s alfanumerickou klávesnicí 

pro snadnější a přehlednější přímé programování na stroji a pohodlnější komunikaci 

se strojem. Dalším usnadněním je programování možností dialogové komunikace 
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s řídicím systémem stroje. Potřebné programy se dají ukládat do paměti stroje popřípadě 

přenášet pomocí USB vstupu. 

Jelikož současný postup výroby probíhá již na CNC strojích je možné současné 

nástroje používané při výrobě součásti využít i u navrhované výroby. Nástroje firma 

odebírá od svých stabilních dodavatelů. Pro vhodnou volbu nástrojů u navrhované 

výroby je možností i změna dodavatele nástrojů.  

Pro použití nástrojů jsou doporučeny řezné podmínky, které ovšem nemusí být 

těmi nejefektivnějšími podmínkami. Efektivnějších řezných podmínek by se dalo docílit 

zkouškou, která by byla zaměřena na měnění řezných podmínek a následně zvolení 

ideálních řezných podmínek.   
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5. Technicko ekonomické zhodnocení 

 

Vyhodnocení základních technicko – ekonomických ukazatelů je provedeno 

do tabulek pro lepší přehlednost výsledků. Uvedené hodnoty jsou získány 

z technologického postupu, měřením časů ve výrobě nebo dopočítáním. V časech 

je započtena i doba potřebná pro upnutí obrobku nebo pro výměnu nástroje. Nejprve 

je vyhodnocena stávající výroba a poté navrhovaná výroba. Následně jsou obě možnosti 

výroby porovnány. 

5.1  Stávající technologie výroby 

Tab.č.5.1.1 Stávající technologie výroby, operace č.1 – pásová pila ARG - 230 

Počet kusů 1ks 400ks 

Hodinová sazba stroje [ Kč ] 50 50 

Čas na seřízení stroje [ Nh ] 0.1667 0.1667 

Čas na dávku [ Nh ] 0.0583 23.3333 

Čas na kus [ Nm ] 3.5000 3.5000 

Cena výroby [ Kč ] 11.2500 1175 

 

Tab.č.5.1.2. Stávající technologie výroby, operace č.2 – soustruh TRAUB sonin 

TND310 

Počet kusů 1ks 400ks 

Hodinová sazba stroje [ Kč ] 200 200 

Čas na seřízení stroje [ Nh ] 2.0000 2.0000 

Čas na dávku [ Nh ] 0.0850 34.0000 

Čas na kus [ Nm ] 5.1000 5.1000 

Cena výroby [ Kč ] 417 7200 

 

 

Tab.č.5.1.3.Stávající technologie výroby,operace č.3 – soustruh TRAUB sonin TND310 

Počet kusů 1ks 400ks 

Hodinová sazba stroje [ Kč ] 200 200 

Čas na seřízení stroje [ Nh ] 2.0000 2.0000 

Čas na dávku [ Nh ] 0.1633 65.3333 

Čas na kus [ Nm ] 9.8000 9.8000 

Cena výroby [ Kč ] 432.6600 13466.6600 
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Tab.č.5.1.4. Stávající technologie výroby, operace č.4 – obráběcí centrum Mikron 

Počet kusů 1ks 400ks 

Hodinová sazba stroje [ Kč ] 210 210 

Čas na seřízení stroje [ Nh ] 2.0000 2.0000 

Čas na dávku [ Nh ] 0.1500 60.0000 

Čas na kus [ Nm ] 9.0000 9.0000 

Cena výroby [ Kč ] 451.5000 13020 

 

Tab.č.5.1.5. Stávající technologie výroby, operace č.5 – soustruh TRAUB sonin 

TND310 

Počet kusů 1ks 400ks 

Hodinová sazba stroje [ Kč ] 200 200 

Čas na seřízení stroje [ Nh ] 2.0000 2.0000 

Čas na dávku [ Nh ] 0.0483 19.3333 

Čas na kus [ Nm ] 2.9000 2.9000 

Cena výroby [ Kč ] 409.6600 4266.6600 

 

Tab.č.5.1.6. Stávající technologie výroby, operace č.6 – soustruh TRAUB sonin 

TND310 

Počet kusů 1ks 400ks 

Hodinová sazba stroje [ Kč ] 200 200 

Čas na seřízení stroje [ Nh ] 2.0000 2.0000 

Čas na dávku [ Nh ] 0.0483 19.3333 

Čas na kus [ Nm ] 2.9000 2.9000 

Cena výroby [ Kč ] 409.6600 4266.6600 

 

Ve stávající technologii výroby 

- čas potřebný na seřízení strojů 10.1667 [ Nh ] 

- čas potřebný na dávku na 1ks – 0.5533 [ Nh ], 400ks - 221.3332 [ Nh ] 

- čas potřebný na výrobu kusu 33.2000 [ Nm ] 

- cena výroby dávky 1ks -  2131.7300 [ Kč ], 400ks – 43394.9800 [ Kč ] 
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5.2  Navrhovaná technologie výroby 

Tab.č.5.2.1. Navrhovaná technologie výroby, operace č.1 – pásová pila ARG – 230 

Počet kusů 1ks 400ks 

Hodinová sazba stroje [ Kč ] 50 50 

Čas na seřízení stroje [ Nh ] 0.2500 0.2500 

Čas na dávku [ Nh ] 0.0034 1.3778 

Čas na kus [ Nm ] 0.2067 0.2067 

Cena výroby [ Kč ] 12.6700 81.3900 

 

Tab.č.5.2.2. Navrhovaná technologie výroby, operace č.2 – NAKAMURA WT – 150II 

Počet kusů 1ks 400ks 

Hodinová sazba stroje [ Kč ] 450 450 

Čas na seřízení stroje [ Nh ] 2.0000 2.0000 

Čas na dávku [ Nh ] 0.2014 80.5600 

Čas na kus [ Nm ] 12.0840 12.0840 

Cena výroby [ Kč ] 990.6300 37152 

 

V navrhované technologii výroby: 

- čas potřebný na seřízení strojů 2.2500 [ Nh ] 

- čas potřebný na dávku 1ks – 0.2048 [ Nh ], 400ks - 81.9378 [ Nh ], 

- čas potřebný na výrobu kus 12.2907 [ Nm] 

- cena výroby dávky 1ks – 1003.3000 [ Kč ], 400ks – 37233.3900 [ Kč ] 

 

5.3  Rozdíl výrob 

Tab. č.5.3.1. Rozdíl stávající a navrhované výroby 

 Stávající výroba Navrhovaná výroba Rozdíl výrob 

Čas na seřízení 

strojů [ Nh ] 

10.1667  2.2500 7.9167  

Čas na dávku [ Nh ] 400ks - 221.3332 

1ks – 0.5533 

400ks - 81.9378 

1ks – 0.2048 

139.3954  

0.3485  

Čas operací [ Nm ] 33.2000 12.2907 20.9093  

Cena výroby dávky   

[ Kč ] 

400ks – 43394.9800 

1ks – 2131.7300 

400ks – 37233.3900 

1ks – 1003.3000 

6161.5900 

1128.4300 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce je modernizace technologie výroby zadané součásti. 

Současná technologie výroby sice již probíhá na dvou CNC strojích, ale díky 

nedostatečnému konstrukčnímu řešení strojů musela být výroba rozdělena na několik 

operací a celá výroba byla tak zdlouhavá. 

V úvodní části je obecně probrána  problematika racionalizace a s ní v dnešní 

době spojená výroba pomocí CNC strojů. Bez kterých si nyní obrábění už jen těžko 

představit. 

V první části bakalářské práce je nastíněna historie firmy ve které se součást 

vyrábí, dále popis a materiál součásti. V další kapitole  je popsáno obrábění složitých 

tvarů součástí, jako je frézování -  šikmých ploch, drážek a tvarových ploch. 

Soustružení vnitřních a vnějších kuželových ploch, soustružení tvarových ploch. 

Výroba složitých tvarů pomocí CNC strojů a za použití nekonvenčních metod obrábění 

– obrábění tepelným účinkem, elektrochemickým a chemickým účinkem , 

mechanickým účinkem. 

V  druhé části bakalářské práce je popsán dosavadní postup výroby včetně 

použitých strojů a technologického postupu, dále je navrhnut vhodný stroj,  popsán 

nový postup pro výrobu a navrhovaný postup obrábění součásti. V  kapitole diskuze 

experimentů jsou  obecné informace o použití stroje a možnosti efektivnější volby 

nástroje. 

V závěru práce je zhodnocení obou výrob týkající se časů při obrábění a ceně 

výroby. Následně proběhlo porovnání obou výrob a z tohoto výsledku porovnání mohu 

říct, že racionalizace byla úspěšná. 

Informace jsem získával při konzultacích s vedoucím bakalářské práce nebo 

s konzultantem ve firmě, vlastních zkušeností, které jsem získal ve výrobě, odborné 

literatury, firemní literatury. 
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