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univerzita Ostrava, 2009, 77 s. Diplomová práce, vedoucí: Adamec, J. 

Diplomová práce se zabývá racionalizací obrábění součástí hřeblového dopravníku s využitím 

CNC obráběcích strojů. V úvodu je proveden rozbor stávajícího způsobu výroby u vybraného 

představitele včetně používaných nástrojů a pomůcek. Na základě znalosti stávající 

technologie výroby byl navržen CNC obráběcí stroj. 

Pro výrobu součásti byl navržen nový průběh obrábění, vhodné nástroje a byl zpracován řídící 

program pro CNC obráběcí stroj. Vytvořený řídící program je přílohou diplomové práce. 

Navržená technologie výroby byla porovnána se stávající technologií pomocí základních 

technicko-ekonomických ukazatelů používaných ve firmě T Machinery, a.s. 

ANNOTATION OF MASTER´S THESIS 

TOMEK, B. Rationalization of Drag Chain Conveyer Components with Usage of CNC 

Machine Tools. Ostrava: Department of Working and Assembly, Faculty of Mechanical 

Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2009, 77p. Master´s thesis, head: 

Adamec, J. 

The thesis is focused on rationalization of cutting of drag chain conveyer components with 

usage of CNC machine tools. First part of the thesis covers an analysis of existing 

manufacture process by chosen representative including used tools and preparations. CNC 

machine tool was designed on the basis of knowledge of current technology. 

A new process of cutting, appropriate tools were designed for existing manufacture and the 

control program for CNC machine tool was processed. The formed control program is and 

appendix of the thesis. 

The designed technology of manufacture was compared with current technology by the help 

of basis technical-economic indicators which were used in the T Machinery a.s. company. 
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Seznam použitých zkratek a značek 

A80 - tažnost  [%] 

CAD - Computer Aided Design – počítačová podpora konstruování 

CAM - Computer Aided Manufacturing – systém pro počítačovou podporu 

výroby 

CNC - Computerized Numerical Control – počítačem řízený systém 

CVD - Chemical Vapor Deposition – chemické povlakování 

ČSN - česká technická norma 

D - průměr nástroje  [mm] 

DIN - Deutsche Industrie Norm – německá průmyslová norma 

DNC - Direct Numerical Control – přímé počítačové řízení 

DV - výrobní dávka  [ks] 

DVmin - minimální výrobní dávka pro obrábění na HEDELIUS RS 125K  [ks] 

DVPmin - minimální výrobní dávka pro obrábění na MCV 1016 QUICK  [ks] 

EN - evropská norma 

HB - tvrdost podle Brinella 

HC - slinutý karbid povlakovaný 

HSS - High speed steel – rychlořezná ocel 

ISO - International Standard for Organization - Mezinárodní organizace pro 

normalizaci 

Kae - korekční faktor v závislosti na poměru šířky řezu k průměru nástroje  [-] 

Kap - korekční faktor v závislosti na hloubce řezu  [-] 

KV - vrubová houževnatost  [J.cm-2] 

MC - Motion Control – řízení pohybu 

N - náklady nové technologie na výrobu jednoho kusu při obrábění na 

HEDELIUS RS 125K  [Kč] 

NC - Numerical Control – číslicové řízení 

NDV - náklady na výrobu dávky u nové technologie při obrábění na HEDELIUS 

RS 125K  [Kč] 

NDVP - náklady na výrobu dávky u nové technologie při obrábění na MCV 1016 

QUICK  [Kč] 

NDVST - náklady na výrobu dávky u stávající technologie  [Kč] 

NO - ostatní náklady na výrobu jednoho kusu  [Kč] 



NOP - ostatní náklady na výrobu jednoho kusu při obrábění na MCV 1016 

QUICK  [Kč] 

NP - náklady nové technologie na výrobu jednoho kusu při obrábění na MCV 

1016 QUICK  [Kč] 

NR - náklady nové technologie na roční výrobu při obrábění na HEDELIUS 

RS 125K  [Kč] 

NRP - náklady nové technologie na roční výrobu při obrábění na MCV 1016 

QUICK  [Kč] 

NRST - náklady stávající technologie na roční výrobu  [Kč] 

NST - náklady stávající technologie na výrobu jednoho kusu  [Kč] 

OPN - ostatní přímé náklady  [Kč] 

OTK - oddělení technické kontroly 

PLC - Programmable Logic Controller – Programovatelný automat pro řízení 

procesů 

PNV - podnikový normativ výkonů 

PVD - Pfysical Vapor Deposition – fyzikální povlakování 

Re - mez kluzu  [MPa] 

Rm - mez pevnosti  [MPa] 

T - trvanlivost nástroje  [min] 

U - úspora nákladů na 1 kus při obrábění na HEDELIUS RS 125K  [Kč] 

UAC - úspora jednotkového času při obrábění na HEDELIUS RS 125K  [min] 

UACP - úspora jednotkového času při obrábění na MCV 1016 QUICK  [min] 

UDV - úspora nákladů na výrobní dávku při obrábění na HEDELIUS RS 125K  [Kč] 

UDVP - úspora nákladů na výrobní dávku při obrábění na MCV 1016 QUICK [Kč] 

UNR - roční úspora nákladů při obrábění na HEDELIUS RS 125K  [Kč] 

UNRP - roční úspora nákladů při obrábění na MCV 1016 QUICK  [Kč] 

UP - úspora nákladů na 1 kus při obrábění na MCV 1016 QUICK  [Kč] 

UR - roční úspora normy spotřeby času při obrábění na HEDELIUS RS 125K  [min] 

URP - roční úspora normy spotřeby času při obrábění na MCV 1016 QUICK  [min] 

UtDV - úspora normy spotřeby času výrobní dávky při obrábění na HEDELIUS 

RS 125K  [min] 

UtDVP - úspora normy spotřeby času výrobní dávky - při obrábění na MCV 1016 

QUICK  [min] 



UtVK - norma spotřeby času výroby jednoho kusu navržené technologie při 

obrábění na HEDELIUS RS 125K  [min] 

UtVKP - norma spotřeby času výroby jednoho kusu navržené technologie při 

obrábění na MCV 1016 QUICK  [min] 

VBD - vyměnitelná břitová destička 

ap - hloubka řezu  [mm] 

ae - šířka záběru nástroje [mm] 

f - posuvová rychlost [mm.min-1] 

fot - posuv na jednu otáčku  [mm] 

fz - posuv na zub  [mm] 

fz0 - základní posuvna zub [mm] 

kC - koeficient směnového času  [-] 

kp2 - součinitel maximálních přípustných ztrát seřízením  [-] 

kv2 - opravný součinitel obrobitelnosti  [-] 

kVT - korekční faktor trvanlivosti nástroje  [-] 

n - otáčky vřetene  [min-1] 

nD - počet výrobních dávek za rok  [-] 

rε - poloměr zaoblení špičky nástroje  [mm] 

tAC - čas jednotkový s podílem času směnového  [min] 

tACST - čas jednotkový s podílem času směnového u stávající technologie  [min] 

tBC - čas dávkový s podílem času směnového při obrábění na HEDELIUS RS 

125K  [min] 

tBCP - čas dávkový s podílem času směnového  při obrábění na MCV 1016 

QUICK  [min] 

tBCST - čas dávkový s podílem času směnového u stávající technologie  [min] 

tDV - norma spotřeby času výrobní dávky při obrábění na HEDELIUS RS 

125K  [min] 

tDVP - norma spotřeby času výrobní dávky při obrábění na MCV 1016 QUICK  [min] 

tDVST - norma spotřeby času výrobní dávky stávající výroby [min] 

tK - čas kontroly  [min] 

tR - norma spotřeby času roční výroby při obrábění na HEDELIUS RS 125K  [min]  

tRP - norma spotřeby času roční výroby při obrábění na MCV 1016 QUICK 

tRST - roční norma spotřeby času stávající výroby  [min] 

tSC - čas cyklu obrábění při obrábění na HEDELIUS RS 125K  [min] 



tSCP - čas cyklu obráběn při obrábění na MCV 1016 QUICK  [min] 

tU - celkový čas upínání obrobku včetně výměny nástrojů  [min] 

tVK - norma spotřeby času výroby jednoho kusu při obrábění na HEDELIUS 

RS 125K  [min] 

tVKP - norma spotřeby času výroby jednoho kusu při obrábění na MCV 1016 

QUICK  [min] 

tVKST - norma spotřeby času výroby jednoho kusu u stávající technologie  [min] 

vC - řezná rychlost  [m.min-1] 

vC20 - řezná rychlost pro trvanlivost břitu 20 minut [m.min-1] 
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1 Úvod 

Číslicově řízené obráběcí stroje již neodmyslitelně patří k důležitým oporám strojírenské 

výroby. Jejich využíváním lze dosahovat příznivého hospodářského efektu. V praxi jsou tyto 

stroje uplatňovány ve stále větší míře. Napomáhá tomu také snižování cen řídicí techniky i 

strojů vzhledem k jejich užitné hodnotě. Stroje poskytují stále více komfortu při 

programování, obsahují více funkcí a umožňují vyrábět tvary součásti, které by byly 

v mnohých případech klasickými technologiemi nevyrobitelné. Podíl tradičních konvenčních 

strojů nasazených ve výrobě se tak postupně snižuje. Nutno však dodat, že již při samotném 

konstrukčním zpracování vyráběných dílů je nezbytné zohledňovat konkrétní výrobní 

možnosti. V opačném případě může dojít ke zbytečnému navyšování výrobních nákladů. 

Vývoj číslicově řízených obráběcích center směřuje k možnosti obrábět součásti složitějších 

tvarů na jedno upnutí a nahrazovat jedním strojem více technologických operací. To umožňují 

zejména stroje s větším počtem řízených os. 

Zaváděním automatizace ve výrobě je dosahováno kratších výrobních časů, klesá podíl 

lidského faktoru a snižují se prostoje. Zdokonalování odměřovací techniky pomáhá plnit 

náročné požadavky na opakovanou přesnost výroby. Automatizované stroje, doplněné 

manipulačními prostředky, prostředky kontroly kvality a případně dalšími moduly, mohou 

vytvářet pružné výrobní linky. Ty jsou výhodné pro menší série podobných výrobků a jsou 

snadno přeprogramovatelné.  

Nasazením číslicově řízených strojů lze snadno a rychle reagovat na aktuální požadavky 

zákazníka a tím zvýšit konkurenceschopnost na trhu. 

Tato diplomová práce je zaměřena na racionalizaci obrábění stíracích desek, které jsou 

součástí hřeblových dopravníků, s využitím CNC obráběcího stroje ve firmě T Machinery a.s. 
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2 Cíl diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je racionalizace obrábění vybraného představitele skupiny 

součástí s využitím CNC obráběcího stroje, který nahradí doposud používaný konvenční 

obráběcí stroj. Zavedením nového způsobu obrábění dosáhnout snížení pracnosti a zkrácení 

výrobního času. Ekonomickou výhodnost navržené změny doložit kalkulací. Cílem práce je 

možnost uplatnění výrobního způsobu v podniku T Machinery, a.s. (dále jen T Machinery). 

K dosažení cílů je potřeba zpracovat: 

- rozbor stávajícího způsobu výroby 

- návrh nového způsobu výroby 

- řídicí program pro CNC obráběcí stroj 

- porovnání stávající a nově navržené výroby podle základních ekonomických 

ukazatelů podniku T Machinery 
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3 Výroba ve společnosti T Machinery a.s. 

Společnost T Machinery a.s. se sídlem v Ratíškovicích byla založena v roce 2003, jako 

společnost vyrábějící dobývací techniku. Navázala na tradici výroby v tomto segmentu, která 

na jihu Moravy existuje více jak 75 let, kdy byla zahájena mechanizace dobývání lignitu pro 

energetické potřeby všech firem majitele pana Bati. 

Firma se zabývá především exportem. Největší podíl exportu má na trzích Ukrajiny a Ruska, 

ale prodává stroje a zařízení i do Polska, Slovinska, Srbska, Španělska. 

Do výrobního programu firmy T Machinery patří výroba následujících strojů a zařízení: 

• Dobývací kombajny 

• Mechanizované výztuže 

• Porubové hřeblové dopravníky 

• Podporubová zařízení (drtiče uhlí, kotvící zařízení, napínací zařízení, přesouvací 

zařízení, krokovací zařízení, energovlak) 

 
Obr. 1 - Ukázka částí hřeblového dopravníku vyráběného v T Machinery a.s. 
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4 Výběr typového představitele skupiny součástí 

Hřeblové dopravníky vyráběné v T Machinery se skládají z následujících hlavních celků: 

- poháněcí stanice výsypná 

- poháněcí stanice vratná 

- žlab přechodový výsypný 

- žlab přechodový vratný 

- žlab střední 

- žlab inspekční 

- žlab speciální 

- lyžina výsypná 

- lyžina vratná 

U jednotlivých zakázek mohou být některé celky přidány nebo vypuštěny podle požadavku 

zákazníka. V této diplomové práci se budu zabývat racionalizací obrábění stíracích desek, 

které náleží poháněcím stanicím dopravníků.  

 
Obr. 2 - Zjednodušený půdorysný model hřeblového dopravníku 
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4.1 Popis součásti 

Stírací deska je součástí poháněcích výsypných a vratných stanic porubových a 

podporubových hřeblových dopravníků, které jsou využívány při hlubinné těžbě uhlí. K rámu 

poháněcí stanice je přišroubována pomocí šroubů a zapuštěných samojistných šestihranných 

matic. Rám poháněcí stanice je obrobený svařenec. Pro uchycení stírací desky jsou na rámu 

v místech šroubů navařeny konzoly, na které stírací deska dosedá. V zadní části je stírací 

deska tvarově zajištěna mezi kluznicí a upínacími konzolami. Funkcí stírací desky je navádění 

hřebel a řetězu v těsné blízkosti hnacího bubnu, dále pak stírání nečistot, které se v daném 

místě hromadí z odtěžby. Stírací desky jsou značně mechanicky namáhány. Jde především o 

třecí a rázové abrazivní opotřebení, které je navíc umocněno okolním silně korozním 

prostředím. Pro zvýšení životnosti jsou v místech největšího třecího zatížení zhotoveny 

návary z tvrdokovu INEFIL 600BR. 

Stírací desky jsou s ohledem na výše uvedené důvody zahrnuty i do základních náhradních 

dílů pro hřeblové dopravníky.  

Tvar stírací desky je dán zejména: 

a) šířkou dopravníku 

b) roztečí tažných řetězů hřebel 

c) tvarem hnacího bubnu 

d) tangenciálním úhlem směrem k hnacímu bubnu 

e) způsobem připevnění k rámu poháněcí stanice 

.....  
Obr. 3 – Stírací deska přišroubovaná k rámu poháněcí stanice 
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Na následujících obrázcích jsou znázorněny tvary stíracích desek které se v podniku 

T Machinery vyrábí. 

 
Obr. 4 – Stírací deska typu 1 

 
Obr. 5 – Stírací deska typu 2 

 
Obr. 6– Stírací deska typu 3 
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Obr. 7 – Stírací deska typu 4 

4.2 Výběr představitele skupiny součástí 

Z uvedených typů stíracích desek jsem vybral jako představitele typ 4 obr. 7. Výrobní výkres 

pro zvolenou součást má číslo 02-897-01/01-04 a je přílohou diplomové práce. Hlavní důvody 

pro výběr uvedeného typu jsou: 

• v současnosti patří k nejvíce vyráběným 

• větší tvarová složitost 

• vyšší výrobní náročnost 

Rozměrově je tato deska přiřazena k hřeblovému dopravníku šířky 800 mm a rozteči řetězu 

200  mm. 

 
Obr. 8 – Nákres vybraného představitele součástí č.v. 02-897-01/01-04. 
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4.3 Materiál součásti 

Výchozím polotovarem stírací desky je válcovaný zušlechtěný vysokopevnostní plech 

z jemnozrnné nízkolegované oceli S690QL dle EN 10025-6. Ekvivalent materiálu dle DIN má 

označení StE 690. ČSN pro tuto jakost materiálu označení neuvádí. 

Chemické složení materiálu je uvedeno v tab. 1, mechanické vlastnosti v  tab. 2. 

Tab. 1 – Chemické složení materiálu S690QL [hm.  %] 

C Si Mn P S Cr 
≤ 0,20 ≤ 0,80 ≤ 1,70 ≤ 0,020 ≤ 0,010 ≤ 1,50 

Al Cu Ni Mo V N 
≤ 0,018 ≤ 0,50 ≤ 2,00 ≤ 0,70 ≤ 0,12 ≤ 0,015 

Nb B Ti Zr   
≤ 0,06 ≤ 0,005 ≤ 0,05 ≤ 0,15   

Tab. 2 – Mechanické vlastnosti materiálu S690QL 

Rm 
[MPa] 

Re min. 
[MPa] 

A80 
[%] 

KV [J.cm-2] 
0°C 

KV [J.cm-2]  
-20°C Tvrdost HB

770÷940 690 14 40 30 217 ÷ 265 

Skupina obrobitelnosti pro frézování a vrtání v zušlechtěném stavu → 11b. 

4.4 Počet vyráběných kusů 

Počet vyráběných kusů stíracích desek závisí na požadavcích odběratelů. Desky jsou 

zákazníkům dodávány společně s hřeblovým dopravníkem nebo v rámci dodávky náhradních 

dílů. Rozhodující je tedy počet zakázek na výrobu kompletních dopravníků a provozní 

životnost stíracích desek. Životnost porubového dopravníku s ohledem na jeho konstrukční 

provedení a použité materiály dosahuje v průměru 2 mil. vytěžených tun. Životnost jedné 

stírací desky je přibližně 0,5 mil. tun. Na pokrytí životnosti jednoho dopravníku je tedy 

potřeba asi 8 kusů stíracích desek. 

V roce 2008 činil celkový počet vyrobených stíracích desek podle podnikového informačního 

systému 76 kusů. Na vybraného představitele č.v. 02-897-01/01-04 připadlo 20 kusů. 

S ohledem na předpokládaný počet zakázek na výrobu hřeblových dopravníků lze očekávat v 

následujícím období přibližně stejné počty. 
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5 Rozbor stávajícího způsobu výroby 

Při stávajícím způsobu výroby stíracích desek je válcovaný plech pálen na půdorysný tvar dle 

výkresové dokumentace s příslušnými přídavky pro obrábění. K pálení (tepelnému dělení) 

plamenem se v T Machinery používá směsi kyslíku se zemním plynem. 

Jakost pálených ploch je podle normy pro tepelné dělení materiálu ISO 9013-342. 

Rámcový technologický postup stávající výroby stírací desky č.v. 02-897-01/01-04 je popsán 

v  tab. 3. 

Tab. 3 - Rámcový technologický postup stávající výroby 

Název. 
stroje 

Č. stroje 

Č
. o

pe
ra

ce
 

Středisko 

Popis operace 

Č
as

 d
áv

ko
vý

 
[m

in
] 

Č
as

 je
dn

ot
ko

vé
 

pr
ác

e 
[m

in
] 

Ta
rif

ní
 tř

íd
a 

Pálicí stroj 
NC 

28190 
10 

350504 

Příprava, pálit plech, tvar s přídavkem 2x4 na 
rozměr 290 a s přídavkem 2x3 na rozměr 802, 
ostatní hotově bez drážek, očistit, označit č. 
výkresu, č. zakázky. 

9.00 21.00 4 

Br. hran 
94230 100 
350505 

Příprava, obrousit pálené hrany 0,5 – 1x45°, 
očistit. 4.00 16 2 

Tryskač 
61510 200 
350505 

Příprava, otryskat, obnovit označení 
polotovaru 3.00 6.90 3 

Lis hydr. 
33390 250 
370307 

Příprava, rovnat podle pravítka 14.00 20.50 4 

W 100 
48212 

300 

370402 

Příprava, frézovat s přepnutím: 
- na rozměr 802 
- na rozměr 290, vycházet od rozměru 138, 
- osazení na rozměr 20/18,  
- hrany 2x45° -2x, hrany dl. 131 na 138/104 

(34°), 
- hranu 10° na rozměr 212, hranu 24° na 

rozměr 226, hranu 30x10 (18°), 
- osazení š. 49, úhel 40° na 218, 
- osazení š. 15, úhel 50° na 186, ostatní hotově, 
- předvrtat, zahloubit na Ø57, hl. 30 -5x, 
- frézovat drážku š. 26 -5x, odjehlit. 

35.00 900.00 5 
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Název. 
stroje 

Č. stroje 

Č
. o

pe
ra

ce
 

Středisko 

Popis operace 

Č
as

 d
áv

ko
vý

 
[m

in
] 

Č
as

 je
dn

ot
ko

vé
 

pr
ác

e 
[m

in
] 

Ta
rif

ní
 tř

íd
a 

Svař. CO2 
28041 

350 
370305 

Svařování. 
Metoda: 135 (MAG) 
Svařovací drát: INEFIL 600BR  1,2 mm 
Ochranný plyn: Corgon 18 ArCO2 (18%) 
Kontrola: NVT (100%) 
Příprava, navařit označené plochy 
s předehřevem 150°C, tl. vrstvy 2+1, očistit. 

15.00 45.00 4 

Br. hran 
94230 400 
350505 

Celkově dokončit, obrousit návary, R5, R20 -
4x. 5.00 45.00 3 

Natěrač 
67110 

450 370602 

Příprava, odmastit, nátěr – nástřik, 
- 1x základní, barva syntetická, odstín bílý, 
- 1x vrchní, barva syntetická, odstín bílý, 
celková vrstva 70 µm 
 
Kontrola OTK po operacích 

15.00 30.00 3 

Dále se budu zabývat operací č. 300. 

5.1 Stávající způsob obrábění 

Při stávajícím způsobu výroby je součást obráběna na vodorovné vyvrtávačce W 100.  

Stroj je vhodný pro vrtání a vyvrtávání děr s přesnými roztečemi, k frézování, čelnímu 

soustružení, řezání závitů apod. Vyvrtávačka je vybavena displejem pro číslicové odečítání 

souřadnic. Otáčky lícní desky jsou nezávislé na otáčkách pracovního vřetena. Otáčivý stůl se 

posouvá podélně i příčně. Pracovní posuvy pro vrtání a vyvrtávání jsou odvozeny od vřetena. 

Frézovací posuvy jsou nezávislé. Posuvy ve všech směrech lze ovládat ručně a také 

rychloposuvem. 
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Obr. 9 – vodorovná vyvrtávačka W 100 

Tab. 4 – Základní technické údaje horizontální vyvrtávačky W 100 

Průměr pracovního vřetena 100 mm 

Kužel ve vřetenu Morse 6 

Největší průměr vyvrtávání pracovním vřetenem 560 mm 

Největší průměr při čelním soustružení 900 mm 

Největší vysunutí pracovního vřetena 900 mm 

Vzdálenost osy vřetena od plochy stolu 0 – 1120 mm 

Největší vzdálenost opěry od lícní desky 2800 mm 

Průměr lícní desky 600 mm 

Upínací plocha stolu 1250 x 1250 mm 

Podélný pohyb stolu 1250 mm 

Příčný pohyb stolu 1600 mm 

Otáčky pracovního vřetena – počet stupňů / rozsah 23 /  7,1 – 1120 min-1 

Otáčky lícní desky – počet stupňů / rozsah 16 /  7 – 224 min-1 

Posuvy vrtací a vyvrtávací – počet stupňů / rozsah 32 /  0,02 – 12 mm.ot-1 

Posuvy frézovací – počet stupňů / rozsah 18 /  18 – 900 mm.min-1 

Rychloposuvy 2800 mm.min-1 

Největší hmotnost obrobku 3000 kg 

Elektromotor pro pohon vřeteníku 10 kW 

Rozměry stroje: délka x šířka x výška 6015 x 3000 x 3000 

Hmotnost stroje 17500 kg 
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Stávající způsob obrábění se člení celkem do osmi částí v závislosti na poloze upnutí součásti. 

Dále jsou postupně tyto části popsány a vyobrazeny. Jednotlivé polohy upnutí se mohou 

v praxi nepatrně lišit. Odlišný může být například typ použitého upínacího úhelníku, popř. 

dalších upínacích pomůcek. Konkrétní polohu obrobku a způsob upínání určuje obsluha 

stroje. Koncepce obrábění však zůstává vždy zachována. 

1. poloha upnutí 

- frézování zadní obvodové plochy na rozměr rozměru 290 mm s dodržením míry 138 mm. 

Frézování zadního osazení na rozměr 20 na rozměr 18 mm a hrany 2x45° 

Obrobek je upnutý na otočném stole ve vodorovné poloze a podložen dvěma podložkami, viz. 

obr. 10. Vyrovnání součásti je provedeno pomocí plochých dorazů osazených do upínacích 

drážek otočného stolu.  

 
Obr. 10 – Způsob upnutí č. 1 

2. poloha upnutí 

- frézování přední obvodové plochy na rozměr 290 mm a bočních obvodových ploch na 

rozměr 802 mm. 

Obrobek je upnutý ve vodorovné poloze na podložkách dle obr. 11. Boční doraz je po 

ofrézování příslušné plochy přepnut na druhou stranu. 
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Obr. 11 - Způsob upnutí č. 2 

3. poloha upnutí 

- obrábění zkosení 30 x 10 mm (18°26’), zkosení 10° s rozměrem 212 mm 

Obrobek je upnutý ve svislé poloze na upínacím úhelníku podle obr. 12. Podložky jsou 

umístěny jen mezi upínacím otočným stolem a boční plochou obrobku. Boční upínka slouží 

k dodatečnému pojištění obrobku proti pootočení. Po obrobení plochy 30 x 10 mm (18°26’) 

jsou upínky přepnuty do polohy podle obr. 13. Následuje obrábění plochy pod úhlem 10° při 

dodržení rozměru 212 mm.  

 
Obr. 12 - Způsob upnutí č. 3-a 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Racionalizace obrábění součástí hřeblového dopravníku  
                                                                                                             s využitím CNC obráběcích strojů 

14 

 
Obr. 13 - Způsob upnutí č. 3-b 

4. poloha upnutí 

- obrábění plochy s úhlem 24° na rozměr 226 mm 

- obrábění úkosů 40° šířka 49 mm na rozměr 218 mm 

- obrábění úkosů 40° šířka 15 mm na rozměr 186 mm 

Obrobek je upnutý ve svislé poloze na upínacím úhelníku podle obr. 14. 

 
Obr. 14 - Způsob upnutí č. 4 
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Obr. 15 – Způsob upnutí č. 4 v praxi 

5. poloha upnutí 

- obrábění středních úkosů 34°, R25 mm, šířka 135 mm 

Obráběná plocha je nejprve obrobena pouze v úseku mezi zaobleními v šíři 85 mm, tedy bez 

R25 mm (obr. 16b). 

Po natočení otočného stolu je plocha dokončena na R25 mm a šířka 135 mm. 

Rozdíl mezi upnutím součásti č. 4 a č. 5 je ve větším přesazení součásti přes okraj úhelníku 

při ustavení č. 5. Je to z důvodu vyšší tuhosti při upnutí č.4. 

a)      b) 
Obr. 16 - Způsob upnutí č. 5 
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Obr. 17 - Způsob upnutí č. 5 v praxi 

6. poloha upnutí 

- předvrtání otvorů na Ø10 mm, vrtání otvorů Ø26 mm, zahloubení Ø 57 mm do hloubky 

30 mm 

Obrobek je upnutý upínkami na úhelníku podle obr. 18. Podložky jsou umístěny mezi 

obrobkem a úhelníkem a mezi obrobkem a otočným stolem.  

 
Obr. 18 - Způsob upnutí č. 6 
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Obr. 19 - Způsob upnutí č. 6 v praxi 

7. poloha upnutí 

- dokončení drážek šířky 26 mm na rozměr 15,5 mm 

Součást je upnuta na úhelníku podle obr. 20. Podložky jsou umístěny mezi obrobkem a 

úhelníkem a mezi obrobkem a otočným stolem. Drážka šířky 26 mm je dokončena rozjetím 

otvoru drážkovací frézou. 

 
Obr. 20 - Způsob upnutí č. 7 
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8. poloha upnutí 

- obrábění šikmé plochy mezi úkosy 40° šířky 49 mm a 15 mm.  

Při obrábění této plochy musí být součást upnuta na otočném stole tak, aby úhel, který svírá 

součást s vodorovnou upínací plochou stolu byl 50° a úhel natočení stolu vzhledem k ose 

vřetena byl 30° 58’, resp. -30° 58’ při obrábění šikminy na druhé straně (obr. 21). Nástroj se 

při obrábění pohybuje svislým posuvem. 

 
Obr. 21 - Způsob upnutí č. 8 

      
Obr. 22 - Způsob upnutí č. 8 v praxi 
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5.2 Nástroje a řezné podmínky stávajícího způsobu obrábění 

V tab. 5 jsou uvedeny nástroje používané při stávajícím způsobu obrábění. 

Tab. 5 – Nástroje používané při stávajícím způsobu výroby 

Nástroj Typ Řezný 
materiál VBD 

Rovinná fréza do rohu 
s VBD Ø50 

Pramet 
50A05R-S90AP15D HC APKX 1505PDER-M 

Rovinná fréza do rohu 
s VBD Ø40 

Pramet 
40A4R-S90AP16D HC APKT 1604PDR-HM 

Rovinná fréza do rohu 
s VBD Ø100 

Pramet 
100A10R-S90SO09-C HC APKT 15T3 PDR-F55 

Šroubovitý vrták Ø10 ČSN 22 1140 HSS - 

Šroubovitý vrták Ø26 ČSN 22 1140 HSS - 

Záhlubník Ø57 ČSN 221606 HSS - 

Vodicí čep Ø26 ČSN 221608 - - 

Fréza drážkovací Ø25 ČSN 22 2192 HSS - 

Fréza úhlová 45° ČSN 22 2262 HSS - 

a) Rovinná fréza do rohu - 50A05R-S90AP15D - PRAMET 
Nástroj je určen pro frézování rovinných ploch do rohu. 

 
Obr. 23 – Fréza typu S90AP15D 
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Tab. 6 - Parametry rovinné frézy do rohu Ø50 - S90AP15D - Pramet 

Označení D 
[mm] 

dH7 
[mm] 

d1 
[mm] 

L 
[mm] 

b 
[mm] 

t 
[mm] 

Počet 
zubů 

Řezný 
materiál 

50A05R-S90AP15D 50 22 18 40 10,4 6,3 5 8240 

Typ VBD: APKX 1505PDER-M, řezný materiál 8240 dle označení výrobce pro aplikační 

oblast P25 až P50, který je určen pro nestabilní záběrové podmínky a nízké až 

střední řezné rychlosti. 

Tab. 7 - Používané řezné podmínky pro rovinnou frézu do rohu Ø50 - Pramet 

Průměr nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz [mm] 

Posuvová rychlost 
f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

50 0,1 450 900 141 

b) Rovinná fréza do rohu - 40A4R-S90AP16D - PRAMET 

 
Obr. 24Fréza typu S90AP16D 

Tab. 8 - Parametry rovinné frézy do rohu Ø40 - S90AP16D - Pramet 

Označení D 
[mm] 

dH7 
[mm] 

d1 
[mm] 

L 
[mm] 

b 
[mm] 

t 
[mm] 

Počet 
zubů 

Řezný 
materiál 

40A4R-S90AP16D 40 16 14 40 8,4 5,6 4 8240 

Typ VBD: APKT 1604PDR-HM, řezný materiál 8240 dle označení výrobce pro hlavní 

aplikační oblast P35. 

Tab. 9 - Používané řezné podmínky pro rovinnou frézu do rohu Ø40 - Pramet 

Průměr nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz [mm] 

Posuvová rychlost 
f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

40 0,125 560 1120 141 
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c) Rovinná fréza do rohu - 100A10R-S90SO09-C - PRAMET 

 
Obr. 25 - S90SO09 

Tab. 10 – Parametry rovinné frézy do rohu Ø100 - typ-S90SO09 - Pramet 

Označení D 
[mm] 

dH7 
[mm] 

d1 
[mm] 

L 
[mm] 

b 
[mm] 

t 
[mm] 

Počet 
zubů 

Řezný 
materiál 

100A10R-
S90SO09-C 100 32 45 50 14,4 8 10 8240 

Typ VBD: SOMT 09T304-P, řezný materiál 8240 dle označení výrobce pro hlavní aplikační 

oblast P35. 

Tab. 11 - Používané řezné podmínky pro rovinnou frézu do rohu Ø100 typu S90SO09 - Pramet 

Průměr nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz [mm] 

Posuvová rychlost 
f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

100 0,12 560 450 141 

d) Šroubovitý vrták - ČSN 22 1140 

 
Obr. 26 - Šroubovitý vrták ČSN 22 1140 

Tab. 12 - Parametry šroubovitého vrtáku Ø10 - ČSN 22 1140 

Typ d1 
[mm] 

l1 
[mm] 

l2 
[mm] 

Počet 
břitů 

Kužel 
Morse 

Řezný 
materiál 

ČSN 22 1140 10 168 87 2 1 HSS 
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Tab. 13 - Parametry šroubovitého vrtáku Ø26 - ČSN 22 1140 

Typ d1 
[mm] 

l1 
[mm] 

l2 
[mm] 

Počet 
břitů 

Kužel 
Morse 

Řezný 
materiál 

ČSN 22 1140 26 286 165 2 3 HSS 

Tab. 14 - Používané řezné podmínky pro vrtáky ČSN 22 1140 

Průměr nástroje 
[mm] 

Posuv na otáčku 
fot [mm] 

Posuvová rychlost 
f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

10 0,125 70 560 17,6 
26 0,125 28 224 18,3 

e) Záhlubník s kuželovou stopkou ČSN 22 1608 
Jedná se o záhlubník s kuželovou stopkou 180° a výměnným vodicím čepem. 

 
Obr. 27 - Záhlubník - ČSN 22 1606 

Tab. 15 - Parametry záhlubníku Ø57 - ČSN 22 1606 

Typ Dz9 
[mm] 

L 
[mm] 

l 
[mm] 

d1 
[mm] 

d2 
[mm] 

Počet 
břitů 

Kužel 
Morse 

Řezný 
materiál 

ČSN 22 1606 57 250 63 26 16 4 4 HSS 

Tab. 16 - Používané řezné podmínky pro záhlubník ČSN 22 1606 

Průměr nástroje 
[mm] 

Posuv na otáčku 
fot [mm] 

Posuvová rychlost 
f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

57 0,4 36 90 16,1 
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Obr. 28 – Vodicí čep ČSN 22 1608 

Tab. 17 – Parametry vodicího čepu ČSN 22 1608 

Typ d1e8 
[mm] 

d2 
[mm] 

l1 
[mm] 

l2 
[mm]

ČSN 22 1608 26 16 18 60 

f) Fréza drážkovací Ø25 - ČSN 22 2192 

  
Obr. 29 - Fréza drážkovací ČSN 22 2192 

Tab. 18 - Parametry drážkovací frézy Ø25 - ČSN 22 2192 

Typ De8 
[mm] 

L 
[mm] 

l 
[mm] 

dh6 
[mm] 

Počet 
břitů 

Řezný 
materiál 

ČSN 22 2192 25 102 26 25 2 HSS 

Tab. 19  - Používané řezné podmínky pro drážkovací frézu ČSN 22 2192 

Průměr nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz [mm] 

Posuvová rychlost 
f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

25 0,08 56 355 28 
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g) Fréza úhlová 45° - ČSN 22 2262 

     
Obr. 30 - Fréza úhlová 45° ČSN 22 2262 

Tab. 20 - Parametry úhlové frézy Ø25 - ČSN 22 2262 

Typ D 
[mm] 

ρ 
[°] 

l 
[mm] 

L 
[mm] 

d 
[mm] 

Počet 
zubů 

Řezný 
materiál 

ČSN 22 2262 25 45 6,3 67 12 10 HSS 

Tab. 21 - Používané řezné podmínky pro úhlovou frézu ČSN 22 2262 

Průměr nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz [mm] 

Posuvová rychlost 
f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

25 0,08 280 355 28 
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6 Číslicově řízené stroje 

Číslicově řízené výrobní stroje (CNC) jsou charakteristické tím, že ovládání pracovních 

funkcí stroje je prováděno řídícím systémem pomocí vytvořeného programu. Informace o 

požadovaných činnostech jsou zapsány v programu pomocí alfanumerických znaků. Vlastní 

program je dán posloupností oddělených skupin znaků, které se nazývají bloky nebo věty. 

Program je určen pro řízení silových prvků stroje a zaručuje, aby proběhla požadovaná výroba 

součásti. [2] 

Stroje jsou „pružné“, lze je rychle přizpůsobit jiné (obdobné) výrobě a pracují 

v automatickém cyklu, který je zajištěn číslicovým řízením. 

Informace, které program obsahuje lze rozdělit na [2]: 

• Geometrické – Popisují dráhy nástroje, které jsou dány rozměry obráběné součásti, 

způsoby jejího obrábění a popisují příjezd a odjezd nástroje k obrobku a od něho. 

V programu je uveden popis drah v kartézských souřadnicích v osách X, Z u soustruhu 

a X, Y, Z u frézky (i dalších osách dle konstrukce stroje) danými funkcemi, které 

stanoví norma ISO a také jednotlivý výrobci řídících systémů. 

• Technologické – Stanovují technologii obrábění z hlediska řezných podmínek ( jsou 

to zejména otáčky nebo řezná rychlost, posuv, případně hloubka třísky) 

• Pomocné – Jsou to informace, povely pro stroj pro určité pomocné funkce (např. 

zapnutí čerpadla chladící kapaliny, směr otáček vřetene atd.) 
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Na obr. 31 je znázorněn princip CNC řízení. 

 
Obr. 31 – Zjednodušené blokové schéma CNC systému [11] 

• MC – řízení pohybu (Motion Control) 

• PLC – programovatelný logický automat. Řídí a vyhodnocuje funkce stroje 

popsatelné logickými úrovněmi „0“ a „1“. 

• µI – mikrointerpolátor. Stará se o generování dráhy a výkonové řízení servomotoru. 

• DNC – distribuované číslicové řízení (Distributed Numerical Control) 

6.1 Provozní režimy CNC obráběcích strojů 

U CNC obráběcích strojů se setkáváme několika druhy provozních činností. Ty lze nastavit na 

ovládacím panelu stroje. Konkrétní možnosti a podoba provozní režimů závisí na typu stroje a 

jeho řídicím systému. 

• Ruční provoz a elektrické ruční kolečko 

Seřízeni stroje se provádí v režimu ručního provozu. V tomto provozním režimu lze ručně 

nebo krokově polohovat strojní osy, nastavovat vztažné body a naklápět rovinu obráběni. 

Provozní režim „Ruční kolečko“ umožňuje ruční pojíždění strojními osami pomoci 

elektronického ručního kolečka. 
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• Polohování s ručním zadáním 

V tomto provozním režimu se dají naprogramovat jednoduché dráhové pohyby, například 

k rovinnému frézováni nebo předpolohování. 

• Program Zadat/Editovat 

Vlastní program obrábění se zapisuje do editoru přímo na stroji, nebo je program nahrán do 

řídicího systému externě a v editoru se program dle potřeby opravuje. 

• Testováni programu 

Řídicí systém simuluje programy a části programu v provozním režimu „Test Programu“, 

například k vyhledáni geometrických neslučitelností, chybějících nebo chybných údajů 

v programu a narušeni pracovního prostoru. Simulace je podporovaná graficky s různými 

pohledy. 

• Chod programu plynule a Chod programu po bloku 

V provozním režimu „Chod Programu Plynule“ provede TNC plynule program obráběni až 

do konce programu nebo do jeho ručního, případně programovaného přerušeni. Po přerušeni 

může znovu zahájit prováděni programu. V provozním režimu „Chod Programu Po Bloku“ 

odstartuje každý blok jednotlivě externím tlačítkem START. 

6.2 Řídící systémy NC strojů 

Řídící systémy NC strojů prošly do dnešní doby několika vývojovými stupni – generacemi. 

Technická úroveň jednotlivých generací byla určena použitou součástkovou základnou, která 

byla v té době k dispozici (tranzistory, integrované obvody aj.) 

Podle složitosti pracovních cyklů, které lze na stroji řídícím systémem realizovat rozdělujeme 

řídící systémy obráběcích strojů [2]: 

• Souřadnicové řízení – Pohybovými instrukcemi jsou určeny jen následující žádané 

polohy. Pohyb je rychloposuvem bez vzájemné koordinace v jednotlivých 

souřadnicích. 

• Pravoúhlé řízení – Instrukcemi je určována i rychlost pohybu do žádané polohy, 

vzájemná koordinace souřadnic není. 
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• Souvislý řídící systém – Je zajištěna vzájemná koordinace pohybů ve dvou nebo více 

osách. Rychlost pohybu se mění v závislosti na tvaru dráhy a na zadaném 

technologickém posuvu. Určení bodů ležících mezi známými body na žádané dráze je 

prováděno interpolací (lineární, kruhová apod.) 

6.3 Programování CNC strojů 

U číslicově řízených strojů se k přenosu informace o obráběném polotovaru používá 

kódovaného zápisu zvaného partprogram (program součásti). 

Partprogram lze vytvořit buď zpracováním na počítači např. pomocí CAD/CAM systémů, 

nebo ručně, výpočtem koncových bodů všech elementárních pohybů nástroje a doplněním 

příslušných řídicích funkcí. 

Při tvorbě partprogramu se vychází z těchto údajů: 

- geometrie stroje (souřadný systém, orientace os, nulové body) 

- geometrie polotovaru (možnost kolize obrobek - nástroj během obrábění, umístění obrobku 

v souřadné soustavě stroje) 

- geometrie nástroje (rozměry tvar, korekce dráhy nástroje na tvar obrobku) 

- geometrie výsledného obrobku (dána výkresem součásti) 

- technologické a řezné podmínky (řezné rychlosti, síla třísky atd.) 

- ostatní podmínky důležité pro činnost obráběcího stroje (chlazení, velikost posuvů, otáček, 

čísla nástrojů, korekcí atd.) 

Výstavba partprogramu musí vyhovovat předepsané syntaxi zápisu. Partprogram je sestaven z 

řady elementárních operací, tzv. bloků. Blok se skládá z tzv. slov. Každé slovo (až na 

výjimky) obsahuje adresu a číselný údaj. 

Příklad bloku partprogramu: 

N20 G1 X10.355 Z625.50 F300 S150 T12 M0 

Slova v tomto bloku jsou: N20, G1, X10.355, Z625.50, F300, S150, T12,M0 

Adresami jsou: N, G, X, Z, F, S, T, M 

Číselné údaje jsou: 20, 1, 10.355, 625.50, 300, 150, 12, 0 

Slova a jejich adresy se rozdělují do dvou základních skupin: 

• Rozměrové - vyjadřují kromě hodnoty také rozměr. Patří sem adresy: A, B, C, X, Y, Z, 

U, V, W, I, J, K, R. 
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• Bezrozměrové - vyjadřují pouze hodnotu. Patří sem adresy: D, G, M, S, T, P, Q. 

Bezrozměrové adresy se dělí na: 

• Přípravné (hlavní) funkce – zpracovávají geometrické informace, např. G1 – lineární 

interpolace, G3 – kruhová interpolace (proti směru hodin. ručiček) apod. 

• Pomocné funkce – vyvolávají činnosti mechanismu stroje, např. M3 – start otáček 

vpravo, M6 – výměna nástroje apod. 

• Informace o dráze – jsou zadány cílovým bodem v souřadnicích absolutně, nebo 

přírůstkově, např. X30 Z-50. 

• Funkce nástroje – udávají , kterým nástrojem se bude obrábět. Může to znamenat 

natočení nástrojové hlavy do určité polohy, otočení zásobníku nástrojů a automatickou 

výměnu nástroje apod., např. T1 – nástroj z patrony č.1. 

• Korekce nástroje – vyjadřují velikost a smysl změny nástroje oproti jmenovitému 

• Posuvové funkce – určují velikost posuvu, kterým se bude stroj pohybovat ve směru 

programované dráhy, buď v mm za otáčku nebo v mm za minutu, např. F100. 

• Funkce otáček – udává počet otáček vřetena za minutu, např. S1000. 

Partprogram začíná znakem %, každý blok začíná písmenem N. 

Některá slova partprogramu se v systému pamatují trvale, tzn. že jejich platnost sahá do všech 

následujících bloků, dokud nejsou přepsána. Druhou skupinou jsou slova, která mají platnost 

pouze v bloku, ve kterém jsou programována. Jednotlivá slova se sestavují do programových 

bloků. 
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7 Návrh nové technologie 

S cílem dosáhnout vyšší efektivnosti a nižších nákladů při výrobě součásti jsem uvažoval o 

dvou níže uvedených možnostech řešení, které mohou být využity v podniku T Machinery a.s.  

Alternativa A – obrábění za pomoci skupinového polohovacího přípravku na CNC 

vertikálním obráběcím centru MCV 1016 QUICK KOVOSVIT MAS. Ve firmě T Machinery 

jsou k dispozici dva tyto stroje. Přípravek by bylo možné použít i některé jiné stroje. 

Alternativa B – obrábění na CNC obráběcím centru HEDELIUS RS 125K KM / 4500, které 

je vybaveno dvěma pracovními stoly - pevným stolem a osově řízeným otočným a 

naklápěcím stolem. Jedná se o nový stroj, který byl v podniku T Machinery zprovozněn 

nedávno. Při tomto způsobu výroby není potřeba vyrábět uvedený skupinový přípravek, pouze 

některé jednoduché upínací pomůcky. 

7.1 Popis alternativy A – obrábění v přípravku na stroji MCV 1016 
QUICK 

K upínání a polohování stíracích desek jsem navrhl polohovací přípravek. (viz. obr. 32 a obr. 

33). Přípravek je zpracován pro upínání všech v současnosti vyráběných typů a velikostí 

stíracích desek. Výkres sestavení přípravku je přílohou diplomové práce. 

Pro obrábění stíracích desek ve skupinovém přípravku jsem zvolil vertikální obráběcí centrum 

MCV 1016 QUICK KOVOSVIT MAS. Jedná se o číslicově řízený stroj se souvislým řízením  

tří os. Stroj se vyznačuje vysokou tuhostí konstrukce, vysokou výkonností, spolehlivostí a 

přesností. Uvedený stroj má možnost 4 a 5-ti osého obrábění s využitím přídavného otočného 

a sklopného stolu. Velikost upínací plochy takového zařízení pro daný typ stroje je však 

k upnutí stírací desky nedostatečná. Proto je nezbytný speciální přípravek. Nákladová cena na 

výrobu přípravku byla po předložení dokumentace stanovena podnikovým odborníkem pro 

cenové kalkulace na částku 116 610,- Kč. 
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Tab. 22 - Základní technické parametry stroje MCV 1016 QUICK 

Provedení stroje Vertikální obráběcí centrum 
Typ MCV 1016 QUCK 

Výrobce KOVOSVIT MAS a.s. 

Rozměry stroje (délka x šířka x výška) 3080 x 2700 x 2940 [mm] 

Hmotnost stroje 5500 kg 

Upínací plocha 1300 x 600 [mm] 

Rozsah pojezdů (X/ Y / Z) 1016 / 610 / 710 [mm] 

Maximální zatížení stolu 700 kg 

Max výkon pohonu vřetena 17 kW 

Maximální otáčky vřetena 10000 min-1 

Maximální krouticí moment 162 Nm 

Kužel ve vřetenu ISO 40 (7:24) 

Počet T drážek stolu 5 

Šířka x rozteč T drážek stolu 18 x 125 mm 

Rychloposuv X / Y / Z 30 m.min-1 

Pracovní posuv X / Y / Z 1 – 15000 mm.min-1 

Počet míst v zásobníku nástrojů 24 – s mech. rukou 

Řídicí systém HEIDENHAIN 

 
Obr. 32 – Nákres skupinového přípravku pro obrábění stíracích desek 
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Obr. 33 – Zobrazení 3D modelu přípravku 

 a)  b) 
Obr. 34 - MCV 1016 QUICK – a) stroj včetně krytování, b) skelet stroje [14] 

Popis a funkce přípravku 
Přípravek se skládá z těchto hlavních částí 

- základová deska 

- naklápěcí deska 

- zadní doraz 

- vymezovací podložky 

- upínací elementy 

- čepy 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Racionalizace obrábění součástí hřeblového dopravníku  
                                                                                                             s využitím CNC obráběcích strojů 

33 

Přípravek se upne na stůl stroje. Pera ve spodní části přípravku lícují do upínacích T drážek. 

Obráběná součást je připevněna k naklápěcí desce upínkami se vzájemným vymezením 

pomocí dvou podložek. Zadní doraz slouží k vyrovnání obrobku a zároveň k zamezení jeho 

posunutí při obrábění. Konkrétní polohy upínek a podložek jsou dány velikostí a typem 

obráběné stírací desky. Válcové podložky slouží k nastavení požadovaného úhlu naklopení 

obrobku.  

Naklápěcí deska se otáčí kolem kuželových čepů, které jsou opatřeny závitem a maticí. 

Dotažením těchto matic je zajištěna vyšší tuhost při upnutí současně s dotažením matice 

hlavního upínacího šroubu. 

Přípravek s obráběnou součástí je nutné napolohovat a zajistit před spuštěním příslušné části 

řídicího programu CNC stroje. 

7.2 Popis alternativy B – obrábění na stroji HEDELIUS RS 125K 

Při obrábění stíracích desek na CNC obráběcím centru HEDELIUS RS 125K/4500 bude 

součást upnuta pomocí upínek a podložek na výkyvném a otočném upínacím stole obráběcího 

centra (viz. obr. 35). Požadované polohování součásti vzhledem k nástroji bude zajištěno 

programově řízenými osami pro naklápění a otáčení stolu. 

 
Obr. 35 - Zobrazení způsobu obrábění alternativy B 
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Obr. 36 –Obráběcí centrum HEDELIUS RS 125KM/4500/50 

 

 
Obr. 37 - Rozměry stroje HEDELIUS RS 125KM/4500/50 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Racionalizace obrábění součástí hřeblového dopravníku  
                                                                                                             s využitím CNC obráběcích strojů 

35 

Tab. 23 – Základní technické parametry stroje HEDELIUS RS 125 KM/4500/50 

Provedení stroje Vertikální obráběcí centrum 

Typ RS125 KM/50 

Výrobce HEDELIUS 

Pracovní rozsah osy X / Y / Z 4500 / 1250 / 770 mm 

Vzdálenost hlavy vřetena od stolu 235 – 1005 mm 

Upínací plocha 2500 x 1200 mm 

T – drážky DIN 650: šířka / počet / rozteč 22 mm / 7+2 ks / 160 mm 

Pr
ac

ov
ní

 st
ůl

 

Zatížení stolu 2000 kg 

Vzdálenost hlavy vřetena od stolu H/V 235 / 220 mm 

Rozměr otočného stolu Ø 1000 x 800 mm 

T – drážky DIN 650: šířka / počet / rozteč 22 mm / 7 ks / 100 mm 

Rozsah výkyvné kolébky +10° až -90° 

Pr
ac

ov
ní

 st
ůl

 

vý
ky

vn
ý 

/ o
to
čn

ý 

Zatížení stolu max. 1500 kg 

Rozsah otáček 30 – 6000 min-1 

Upnutí nástroje SK 50 

Síla 25 kN 

Hnací výkon 55 kW 

Pr
ac

ov
ní

 v
ře

te
no

 

Krouticí moment 360 Nm 

Kapacita zásobníku 50 ks 

Max. průměr nástroje 100 mm 

Max. průměr nástroje při volném vedlejším 

místě 
125 mm 

Zá
so

bn
ík

 n
ás

tro
jů

 

Čas výměny nástroje cca 4 s 

Posuvy X / Y / Z 0 – 30 m.min-1 

Síla posuvu 15000 N 

Max. délka nástroje 330 mm 

Řídicí systém HEIDENHAIN 
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7.3 Volba alternativy 

V tab. 24 a v tab. 25 jsem shrnul výhody a nevýhody obou uvažovaných alternativ pro řešení 

nové technologie výroby. 

Tab. 24 – Výhody a nevýhody - alternativa A 

Alternativa A - obrábění v přípravku na stroji MCV 1016 QUICK 

Výhody Nevýhody 

- navržený způsob lze realizovat na více 

strojích 

- levnější hodinová sazba stroje 

- náklady na výrobu, skladování a údržbu 

přípravku 

- pracné polohování a manipulace s 

přípravkem 

- pro každý úhel naklopení přípravku nutnost 

výroby válcových podložek 

- delší čas strojního cyklu při obrábění 

(časově náročnější obrábění některých 

ploch) 

- vyšší spotřeba dávkového času 

Tab. 25 - Výhody a nevýhody  - alternativa B 

Alternativa B - obrábění na stroji HEDELIUS RS 125K 

Výhody Nevýhody 

- obrábění bez použití drahého přípravku 

- minimální počet upínání 

- nižší spotřeba dávkového času 

- možnost pružnější reakce na případné 

změny rozměrů obráběného dílu 

- dražší hodinová sazba stroje 

- navržený způsob lze v T Machinery využít 

pouze na jednom stroji 

S ohledem na uvedené výhody a nevýhody přednostně navrhuji alternativu B - obrábění na 

CNC obráběcím centru HEDELIUS RS 125K. Pro tento způsob jsem zvolil vhodné nástroje, 

navrhl průběh obrábění a zpracoval řídicí program. 
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7.4 Volba nástrojů a řezných podmínek pro navrhovanou technologii 

Při návrhu nástrojů pro novou technologii obrábění jsem vycházel z předpokládaného průběhu 

obrábění pro CNC obráběcí stroj. Tyto nástroje včetně vyměnitelných břitových destiček 

(VBD) splňují požadavky pro obrábění daného obrobku. Použité nástroje včetně potřebných 

upínačů jsou pro zvolený typ stroje ve firmě T Machinery k dispozici.  

Počáteční řezné podmínky jsem přednostně určil podle doporučení výrobce nástrojů a 

s ohledem na konkrétní podmínky obrábění. 

Tab. – Nástroje pro navrhovanou technologii 

Nástroj Značka Typ Řezný 
materiál Typ VBD 

Ježková fréza 
Ø40 WALTER F 4138.W40.040.Z03.54 HC 

(WSP45) 
ADMT 

120408R-F56 

Monolitní 
stopková fréza 

Ø25 
GÜHRING RF 100 U 

(kat. č. 3736) HC - 

Vrták Ø26 WALTER B 3213.F.026.Z01.078R HC 
(WKP25) P28477-3 

Monolitní 
stopková fréza 

Ø20 
GÜHRING RF 100 U 

(kat.č.3627) HC - 

Fréza na 
srážení hran 

Ø25 
WALTER F 2232.Z.025.Z03.05 HC 

(WKP35) 
SPMT 09T308-

D51 

Rohová fréza 
Ø40 WALTER F 4042.B040.Z03.15 HC 

(WKP35) 
ADMT 

160608R - F56

Rovinná fréza 
Ø100 WALTER F 4033.B.100.Z12.06 HC 

(WKP25) 
SNMX 1205 

ANN F57 

Dále uvádím podrobný popis nástrojů včetně určení výchozích řezných podmínek. 
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a) Ježková fréza F 4138.W40.040.Z03.54 - Walter 

   
Obr. 38 - Ježková fréza typu F 4138 – Walter 

 

Tab. 26 - Parametry ježkové frézy F 4138.W40.040.Z03.54 - Walter 

Označení DC 
[mm] 

d1 
[mm] 

X1 
[mm] 

X2 
[mm] 

LC 
[mm] 

Počet 
zubů 

Počet 
VBD 

F 4138.W40.040.Z03.54 40 40 79 150 54 3 15 

 
Obr. 39 - VBD typu ADMT 

Tab. 27 - Parametry VBD typu ADMT 120408R 

Označení VBD r 
[mm] α1 α2 

l1xl2 
[mm] 

s 
[mm] 

b 
[mm] 

Ř
ez

né
 h

ra
ny

 

Ř
ez

ný
 

m
at

er
iá

l 

Po
vl

ak
 

PV
D

 

ADMT 
120408R-F56 0,8 15° 20° 7,64x12 4,76 1,2 2 WSP

45 

Ti
A

lN
+A

l 2O
3 

Řezné podmínky volím dle doporučení výrobce nástroje. 

Pro VSP45 a 10/1/ =ce Da je základní řezná rychlost 1min.135 −= mvc . 

Aby nemusel být měněn nástroj během strojního cyklu prvního úseku obrábění snížím řeznou 

rychlost v prvním úseku pro navýšení trvanlivosti břitu VBD na 20 minut. 
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Tab. 28 – Velikost korekčního faktoru v závislosti na trvanlivosti nástroje 

Trvanlivost nástroje 
[min] 10 15 20 25 30 45 60 

Korekční faktor VTk  1,1 1 0,95 0,90 0,87 0,80 0,75 

Podle katalogu Walter jsem materiál obrobku zařadil do skupiny P7. Pro tuto skupinu jsem 

vyhledal doporučené hodnoty řezných podmínek a další parametry. 

Stanovení řezných podmínek pro trvanlivost břitu T = 20 min 

 
1

20

20

20

min128

95,0135
−⋅=

⋅=
⋅=

mv

v
kvv

c

c

VTcc

 (1) 

Šířka řezu ... mmae 4=  
Hloubka řezu ... mma p 10=  
Základní posuv ... mmfz 15,00 =  
Průměr nástroje ... 40=cD  
Korekční faktor  ... 2,1=aeK  pro poměr 10/1/ =ce Da  
Korekční faktor  ... 4,1=apK  pro mmap 10=  

Posuv na zub 

 

mmf
f

KKff

z

z

apaezz

25,0
4,12,115,0

0

=
⋅⋅=

⋅⋅=

 (2) 

S ohledem na záběrové podmínky nástroje a upnutí obrobku volím posuv mmfz 18,0= . 

Otáčky vřetena 

 

1min1018
40
1000128

1000

−=
⋅
⋅

=

⋅
⋅

=

n

n

D
vn c

π

π

 (3) 

Posuv za minutu 

 
1min.550

1018318,0
−=

⋅⋅=
⋅⋅=

mmf

f
nzff z

 (4) 

Uvedenou řeznou rychlost a posuv jsem použil pro tento nástroj ve všech úsecích obrábění. 
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b) Monolitní fréza RF 100 U - Gühring 

    
Obr. 40 – Fréza RF 100 U - Gühring 

Tab. 29 – Parametry monolitní frézy Ø25 typu RF 100 U - Gühring 

Označení d1 
[mm] 

d2 
[mm] 

l1 
[mm] 

l2 
[mm] 

Po
če

t z
ub
ů 

Ř
ez

ný
 

m
at

er
iá

l 

Povlak 

RF 100 U 
(3736) 25 25 121 45 4 HC TiAlN 

Řezné podmínky doporučené výrobcem nástroje. 
1min.185151 −÷= mvc   

volím 1min.160 −= mvc  
mmažf z 13,01,0=  platí pro nový nástroj. Pro částečně opotřebený nástroj se zf  volí na 

nižší hodnotě. Volím mmfz 1,0=  

Tab. 30 - Parametry monolitní frézy Ø20 typu RF 100 U - Gühring 

Označení d1 
[mm] 

d2 
[mm] 

l1 
[mm] 

l2 
[mm] 

Po
če

t z
ub
ů 

Ř
ez

ný
 

m
at

er
iá

l 

Povlak 

RF 100 U 
(3627) 20 20 150 65 4 HC TiAlN 

Řezné podmínky doporučené výrobcem nástroje. 
1min.185151 −÷= mvc   

volím 1min.160 −= mvc  
mmažf z 1,007,0=  platí pro nový nástroj. Pro částečně opotřebený nástroj se zf  volí na 

nižší hodnotě. Volím mmfz 08,0= . 



DIPLOMOVÁ PRÁCE Racionalizace obrábění součástí hřeblového dopravníku  
                                                                                                             s využitím CNC obráběcích strojů 

41 

c) Vrták B 3213.F.026.Z01.078R - Walter 

    
Obr. 41 – Vrták WALTER STARDRILL 

Tab. 31 - Parametry vrtáku WALTER STARDRILL - B 3213.F.026.Z01.078R 

Označení DC 
[mm] 

d1 
[mm] 

d2 
[mm] 

X1 
[mm] 

X2 
[mm] 

LC 
[mm] 

Počet 
VBD 

B 3213.F.026.Z01.078R 26 32 42 110 60 78 2 
 

 

Obr. 42 –VBD typu P 28477 

Tab. 32 - Parametry VBD typu P 28477-3 

Označení l 
[mm] 

s 
[mm] 

α° 
[mm] 

ε° 
[mm] 

Řezné 
hrany 

Řezný 
materiál 

Povlak 
CVD 

P 28477-3 9,52 3,97 11 96 4 WKP 25 TiCN+Al2O3 

Řezné podmínky podle doporučení výrobce nástroje 

mmfot 08,0=  

Základní řezná rychlost pro trvanlivost 15 minut 
1min.230 −= mvc  

Volím řeznou rychlost pro trvanlivost 20 minut 
1min.218 −= mvc  
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d) Fréza na srážení hran F 2232.Z.025.Z03.05 - Walter 

   
Obr. 43 – Fréza na srážení hran – Walter 

Tab. 33 - Parametry frézy na srážení hran F 2232.Z.025.Z03.05 - Walter 

Označení DC 
[mm] 

Da 
[mm] 

d1 
[mm] 

X1 
[mm] 

X2 
[mm] 

LC 
[mm] 

Počet 
zubů 

Počet 
VBD 

F 2232.Z.025.Z03.05 25 37,2 25 40 200 5 3 3 

 
Obr. 44 – VBD typu SPMT 

Tab. 34 - Parametry VBD typu SPMT09T308 – D 51 

Označení VBD r 
[mm] α l 

[mm] 
s 

[mm] 
Řezné 
hrany 

Řezný 
materiál 

Povlak 
CVD 

SPMT09T308 – D 
51 0.8 11° 9,52 3,97 4 WKP35 TiCN+Al2O3 

Řezné podmínky podle doporučení výrobce nástroje  

Řezná rychlost 1min210 −⋅= mvc  

Posuv na zub 

 
mmf

f

Kff

z

z

apzz

18,0
2,115,0

0

=
⋅=

⋅=

 (5)  

Volím mmfz 15,0= . 
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e) Rohová fréza F 4042.B040.Z03.15- Walter 

    
Obr. 45 – Rohová fréza typu F 4042 - Walter 

Tab. 35 – Parametry rohové frézy F 4042.B040.Z03.15 - Walter 

Označení DC 
[mm] 

X1 
[mm] 

LC 
[mm] 

Počet 
zubů 

Počet 
VBD 

F 4042.B040.Z03.15 40 40 15 3 3 

 
Obr. 46 – VBD typu ADMT 

Tab. 36 – Parametry VBD typu ADMT 160608R - F56 

Označení VBD r 
[mm] 

l1 x l2 
[mm] 

s 
[mm] 

b 
[mm] α1 α2 

Ř
ez

né
 

hr
an

y 

Ř
ez

ný
 

m
at

er
iá

l 

Povlak 
CVD 

ADMT 
160608R - F56 0.8 9,85 x 16 6,15 1,6 15° 20° 2 WKP35 TiCN+

Al2O3 

Řezné podmínky podle doporučení výrobce nástroje  

Řezná rychlost 1min180 −⋅= mvc  

Posuv na zub mmfz 1,0=  
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f) Rovinná fréza F 4033.B.100.Z08.06- Walter 

    
Obr. 47 – Rovinná fréza typu F 4033 - Walter 

Tab. 37 – Parametry rovinné frézy F 4043.B.100.Z08.06 - Walter 

Označení DC 
[mm] 

d1/ISO 
[mm] 

X1 
[mm] 

LC 
[mm] 

Počet 
zubů 

Počet 
VBD 

F 4033.B.100.Z08.06 100 32 50 6,5 12 12 

 
Obr. 48 – VBD typu SNMX 

Tab. 38 – Parametry VBD typu SNMX 1205 ANN F57 

Označení VBD r 
[mm] 

l 
[mm] 

s 
[mm] 

b 
[mm] 

Řezné 
hrany 

Řezný 
materiál 

Povlak 
CVD 

SNMX 1205 ANN 
F57 0.8 12,7 6,33 1,5 8 WKP25 TiCN+Al2O3 

Řezné podmínky podle doporučení výrobce nástroje. 

Řezná rychlost 1min220 −⋅= mvc  

Posuv na zub mmfz 2,0=  ....... jako výchozí volím posuv mmfz 15,0=  
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7.5 Průběh obrábění 

Průběh obrábění bude automaticky řízen vytvořeným programem pro zvolený typ CNC 

obráběcího stroje. Operace je rozdělena v závislosti na způsobu upnutí na tři části. Řídicí 

program pro obráběcí stroj je zpracován pro každou tuto část samostatně. Každá část obrábění 

je pak složena z jednotlivých úseků. 

1. část obrábění 
V první části obrábění je součást upnuta na otočném stole dvěma upínkami podle obr. 49. 

Součást je podložena dvěma plochými podložkami o výšce 35 mm, které musí být umístěny 

šikmo mimo místo obráběných drážek šířky 26 mm. Zároveň musí být podložky umístěny tak, 

aby jejich obrysové hrany byly vzdáleny minimálně 8 mm od půdorysného okraje součásti. 

Na bočních stranách jsou upnuty dvě pomocné opěry, které jsou využity při dalším způsobu 

upnutí. 

 
Obr. 49 - Způsob upnutí součásti při 1. části obrábění 

Úsek 1. 
V prvním úseku se obrábí obvod součásti na rozměr 802 mm x 290 mm ježkovou frézou Ø40 

Walter. Dráha nástroje je znázorněna na obr. 50. V řídicím programu tomuto úseku 

odpovídají bloky N30 až N150 a N1060 až N1310. Fréza objíždí konturu součásti po 

jednotlivých vrstvách. Hloubka řezu jednotlivých vrstev je 10 mm v ose „Z“. 
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Tab. 39 - Řezné podmínky 1. část / 1. úsek 

Průměr 
nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz [mm] 

Posuvová 
rychlost 

f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

Trvanlivost 
T [min] 

40 0,18 550 1020 128 20 
 

 
Obr. 50 - Dráha nástroje při frézování obvodu stírací desky 

Umístění nulového bodu obrobku je ve všech případech na střed zahloubení Ø57 mm, 

ležícího v ose symetrie součásti. Nulová hodnota pro osu „Z“ leží na povrchu dílu. Pro lepší 

orientaci jsou na obrázcích znázorňujících dráhu nástroje naznačeny čísla bloků programu, 

kde nástroj mění svůj směr, popř. jiné význačné body. 

Úsek 2. 
Ve druhém úseku se obrábí zadní osazení šířky 20 mm na rozměr 18 mm monolitní stopkovou 

frézou Ø25 mm značky Gühring. Dráha nástroje je znázorněna na obr. 51. V řídicím 

programu tomuto úseku odpovídají bloky N160 až N240 a N1320 až N1410. Hloubka řezu 

jednotlivých vrstev je 11 mm v ose „Z“. 

Tab. 40 - Řezné podmínky 1. část / 2. úsek 

Průměr nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz [mm] 

Posuvová rychlost 
f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

25 0,1 815 2040 160 
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Obr. 51 - Dráha nástroje při frézování zadního osazení šířky 20 mm 

Úsek 3. 
Ve třetím úseku jsou zhotoveny otvory průměru Ø26 v místech budoucích drážek šířky 

26 mm. K vrtání se použije vrták Ø26 s VBD značky Walter. V řídicím programu tomuto 

úseku odpovídají bloky N250 až N290 a N1420 až N1480. 

Tab. 41 - Řezné podmínky 1. část / 3. úsek 

Průměr 
nástroje 
[mm] 

Posuv na 
otáčku 

fot [mm] 

Posuvová 
rychlost 

f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

Trvanlivost 
T [min] 

26 0,08 210 2670 218 20 

Úsek 4. 
Ve čtvrtém úseku je frézováno zahloubení Ø57 mm ho hloubky 30 mm v místech vrtaných 

otvorů Ø26 mm. Je požita monolitní stopková fréza Ø20 značky Gühring. V řídicím programu 

tomuto úseku odpovídají bloky N300 až N330 a N1420 až N1480. Pro zhotovení zahloubení 

je využito vrtacího frézovacího cyklu G208 – odebírání materiálu zajížděním po šroubovici. 

Tab. 42 - Řezné podmínky 1. část / 4. úsek 

Průměr nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz[mm] 

Posuvová rychlost 
f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

20 0,08 820 2550 160 
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Obr. 52 –Místa vrtání otvorů Ø26 a frézování zahloubení Ø57 

Úsek 5. 
V pátém úseku jsou otvory Ø26 postupně rozjížděny na drážky šířky 26 mm na středový 

rozměr 15,5 mm. Je požita monolitní stopková fréza Ø20 značky Gühring. V řídicím 

programu tomuto úseku odpovídají bloky N340 až N830. Způsob frézování drážek je 

znázorněn na obr. 54. 

Tab. 43 - Řezné podmínky 1. část / 5. úsek 

Průměr nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz [mm] 

Posuvová rychlost 
f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

20 0,08 820 2550 160 
 

 
Obr. 53 - Místa rozjíždění otvorů na drážky šířky 26 mm 
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Obr. 54 - Způsob frézování drážek šířky 26 mm 

Úsek 6. 
V šestém úseku je zhotoveno sražení 2x45° v místě zadního osazení. Je použita fréza na 

srážení hran značky Walter. Dráha nástroje je znázorněna na obr. 55. V řídicím programu 

tomuto úseku odpovídají bloky N840 až N930. 

Tab. 44 - Řezné podmínky 1. část / 6. úsek 

Průměr 
nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz [mm] 

Posuvová 
rychlost 

f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

Trvanlivost 
T [min] 

25 0,15 1200 2670 210 15 
 

 
Obr. 55 - Dráha nástroje při srážení hrany 2x45° 
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Úsek 7. 
V sedmém úseku je frézováno zadní zkosení o rozměrech 30 mm x 10 mm (18°26’). Při 

obrábění je úhel natočení stolu kolem osy „X“ -18°26’ (programovaná osa „A“). Frézování je 

prováděno čelní frézou Ø40 značky Walter. Dráha nástroje je znázorněna na obr. 56. 

V řídicím programu tomuto úseku odpovídají bloky N940 až N1050 a N1490 až N1540. 

Tab. 45 - Řezné podmínky 1. část / 7. úsek 

Průměr 
nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz [mm] 

Posuvová 
rychlost 

f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

Trvanlivost 
T [min] 

40 0,1 430 1430 180 15 
 

 
Obr. 56 - Dráha nástroje při frézování zadního zkosení na rozměr 30 mm x 10 mm 

2. část obrábění 
Ve druhé části obrábění je součást upnuta ve stejné poloze jako v předchozím případě. Rozdíl 

je v počtu a rozmístění upínek (viz. obr. 57). Dvě boční upínky využívají k opření pomocné 

opěry. Ty musí být použity z důvodu nedostatku místa na upínací ploše otočného stolu. 

Prostřední upínka je podepřena standardní trojúhelníkovou podpěrou se stupínky pro výškové 

nastavení. 
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Obr. 57 - Způsob upnutí součásti při 2. části obrábění 

 

Ve druhé části obrábění je frézována plocha s úhlem 10° na rozměr 212 mm. Při obrábění je 

úhel natočení stolu programované osy „A“ -10°. Je použita rovinná fréza Ø100 mm značky 

Walter. Dráha nástroje je znázorněna na obr. 58. 

Tab. 46 - Řezné podmínky 2. část 

Průměr 
nástroje 
[mm] 

Posuv na zub 
fz [mm] 

Posuvová 
rychlost 

f [mm.min-1] 

Otáčky 
n [min-1] 

Řezná rychlost 
vc [m.min-1] 

Trvanlivost 
T [min] 

100 0,15 1260 700 220 15 

 
Obr. 58 - Dráha nástroje při frézování plochy s úhlem 10° na rozměr 212 mm 
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3. část obrábění 
V poslední části obrábění je obrobek otočen a je k otočnému stolu připevněn podobně jako ve 

druhé části obrábění. 

 
Obr. 59 - Způsob upnutí součásti při 3. části obrábění 

Úsek 1. 
V prvním úseku je frézována plocha s úhlem 24° na rozměr 226 mm. Při obrábění je úhel 

natočení stolu programované osy „A“ -24°. Je použita rovinná fréza Ø100 mm značky Walter. 

Dráha nástroje je znázorněna na obr. 60. V řídicím programu tomuto úseku odpovídají bloky 

N30 až N210 a N1280 až N1330. Řezné podmínky jsou uvedeny v tab. 46. 

 
Obr. 60 - Dráha nástroje při frézování plochy s úhlem 24° na rozměr 226 mm 
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Úsek 2. 
Ve druhém úseku jsou obráběny boční zkosení s úhlem 40° na rozměr 186 mm o šířce 15 mm. 

Úhel natočení stolu programované osy „A“ je -40°. Je použita ježková fréza Ø40 mm značky 

Walter. Dráha nástroje je znázorněna na obr. 61. V řídicím programu tomuto úseku 

odpovídají bloky N220 až N580 a N1340 až N1450. Řezné podmínky jsou uvedeny v tab. 39. 

 
Obr. 61 - Dráha nástroje při frézování zkosení 40° na rozměr 186 mm šířky 15 mm 

Úsek 3. 
Ve třetím úseku jsou obráběny boční zkosení s úhlem 40° na rozměr 218 mm o šířce 49 mm. 

Úhel natočení stolu programované osy „A“ je -40°. Je použita ježková fréza Ø40 mm značky 

Walter. Dráha nástroje je znázorněna na obr. 62. V řídicím programu tomuto úseku 

odpovídají bloky N590 až N840 a N1460 až N1570. Řezné podmínky jsou uvedeny v tab. 39. 

 
Obr. 62 - Dráha nástroje při frézování zkosení 40° na rozměr 218 mm šířky 49 mm 

Úsek 4. 
Ve čtvrtém úseku je obráběna přechodová plocha mezi bočními zkoseními s úhlem 40° obr. 

63. Úhel natočení stolu kolem osy „X“ (programovaná osa „A“) je -48°57’ a úhel natočení 

kolem osy „Z“ (programovaná osa „C“) je 43°3’ resp. -43°3’. Je použita ježková fréza Ø40 

mm značky Walter. Dráha nástroje je znázorněna na obr. 64. V řídicím programu tomuto 

úseku odpovídají bloky N850 až N1020. Řezné podmínky jsou uvedeny v tab. 39. 
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Obr. 63 – Materiál před obrobením mezi zkoseními s úhlem 40° 

 
Obr. 64 - Dráha nástroje při obrábění přechodové plochy mezi bočními zkoseními s úhlem 40° 

Úsek 5. 
V posledním úseku se obrábí zkosené plochy ve střední části obrobku pod úhlem 34° 

s přechodovými poloměry R 25 mm při dodržení rozměru 138 mm.  resp. 104 mm. Úhel 

natočení programované osy „A“ je -34° a natočení osy „C“ je 180°. Je použita ježková fréza 

Ø40 mm. Dráha nástroje je znázorněna na obr. 65. V řídicím programu tomuto úseku 

odpovídají bloky N1030 až N1270. Řezné podmínky jsou uvedeny v tab. 39. 
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Obr. 65 - Dráha nástroje při obrábění zkosených ploch s úhlem 34° a přechodovými poloměry R 25 mm 
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8 Program obrábění iTNC 530 

Řídící program byl vytvořen ručně mimo obráběcí stroj zápisem do textového editoru na 

samostatném PC podle příslušných pravidel řídícího systému HEIDENHAIN iTNC 530. 

Program byl zpracován v ISO kódu. Následně byl uložen s příponou „.I“. V tomto formátu lze 

program načíst do paměti obráběcího stroje. Program je možné upravovat i prostřednictvím 

ovládacího panelu na obráběcím stroji. Vytvářet program lze také pomocí popisného dialogu 

HEIDENHAIN, kde programovací grafika zobrazuje během zadávání programu jednotlivé 

kroky obrábění. Po načtení programu do CNC stroje byly zjištěny časy strojních cyklů pro 

jednotlivé úseky obrábění. 

 
Obr. 66 – Ovládací panel řídícího systému HEIDENHAIN iTNC 530 na stroji HEDELIUS RS 125K 

Pro snadnější určování souřadnic dráhy nástroje při tvoření řídicího programu jsem využíval 

počítačový software SolidWorks a AutoCAD. V podniku T Machinery lze pro zhotovení 

programů využít software SolidCAM. Řídicí program pro obrábění stírací desky je uveden 

v příloze diplomové práce. 
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8.1 Řídící systém HEIDENHAIN iTNC 530 

Systémy HEIDENHAIN TNC jsou souvislé řídicí systémy, jimiž lze přímo na stroji v dílně 

naprogramovat obvyklé frézovací a vrtací operace pomocí snadno srozumitelného popisného 

dialogu. Jsou připraveny pro použiti u frézovacích a vrtacích strojů, ale i k obráběcím 

centrům. iTNC 530 může řídit až 9 os. Navíc je možné programově nastavit úhlovou polohu 

vřetena. 

Na interním pevném disku může být uložen libovolný počet programů, i když tyto byly 

připraveny jinde. 

Vztažný systém 
Na obr. 67 je znázorněno jak je pravoúhlý souřadný systém přiřazen k osám stroje. Pravidlo 

tři prstů pravé ruky slouží jako pomůcka pro zapamatováni: ukazuje-li prostředník ve směru 

osy nástroje od obrobku k nástroji, pak ukazuje ve směru Z+, palec ve směru X+ a ukazovák 

ve směru Y+. 

iTNC 530 může řídit až 9 os. Vedle hlavních os X, Y a Z existuji rovnoběžně probíhající 

přídavné osy U, V a W. Rotační osy se označuji A, B a C. Na obr. 68 je vidět přiřazeni 

přídavných příp. rotačních os k hlavním osám. 

 

Obr. 67 – Pravoúhlý souřadný systém frézky – ilustrační obrázek 
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Obr. 68 – Přiřazení přídavných a rotačních os k hlavním osám 

U obráběcího centra HEDELIUS RS 125K zajišťuje vedení vřetena pohyb v osách X, Y, Z  - 

pohyb koná nástroj. Rotační pohyby v osách A a C zajišťuje výkyvný / otočný stůl – pohyb 

koná obrobek. 

Při programování se vychází vždy z předpokladu, že obrobek je v klidu a pohybuje se nástroj. 

Struktura programu ve formátu DIN / ISO 
Program obráběni se skládá z řady programových bloků. První blok programu je označen %, 

názvem programu a platnou rozměrovou jednotkou (G70/G71). Následující bloky obsahuji 

informace o: 

- neobrobeném polotovaru; 

- definicích a vyvoláni nástrojů; 

- posuvech a otáčkách vřetena; 

- dráhových pohybech, cyklech a dalšich funkcich. 

Poslední blok programu je označen N99999999 %, názvem programu a platnou rozměrovou 

jednotkou (G70/G71). 

 
Obr. 69 – Prvky programového bloku 
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Pro informaci dále uvádím některé programové funkce použité v řídícím programu vybraného 

představitele součástí. 

Kruhová dráha G02, G03 se stanoveným poloměrem 
Nástroj přejíždí po kruhové dráze s poloměrem R. 

- Ve smyslu hodinových ručiček: G02 

- Proti smyslu hodinových ručiček: G03 

Programování: 

- Zadání souřadnice koncového bodu kruhového oblouku 

- Rádius R, znaménko definuje velikost kruhového oblouku 

Je-li třeba: 

- Posuv F 

- Přídavná funkce M 

 
Obr. 70 - Kruhová dráha G02, G03 se stanoveným poloměrem 

Korekce rádiusu nástroje 
Programový blok pro pohyb nástroje obsahuje 

- G41 nebo G42 pro korekci rádiusu 

- G43 nebo G44 pro korekci rádiusu pro osově rovnoběžné pojíždění 

Korekce rádiusu je účinná, jakmile je nástroj vyvolán a je jim pojížděno v rovině obráběni s 

G41 nebo G42. U korekce rádiusu nástroje jsou respektovány delta-hodnoty jak z bloku T tak 

z tabulky nástrojů. 
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Dráhové pohyby bez korekce rádiusu: R0 

Nástroj pojíždí svým středem po programované dráze v rovině obráběni, případně po 

programované souřadnici.  

Použiti: vrtáni, předpolohování. 

 
Obr. 71 – Znázornění korekce rádiusu nástroje 

Dráhové pohyby s korekci rádiusu: G42 a G41 

Střed nástroje se přitom nachází ve vzdálenosti rádiusu nástroje od programovaného obrysu. 

„Vpravo“ a „vlevo“ označuje polohu nástroje ve směru pojezdu podél obrysu obrobku 

(viz.obr. 72) 

G42 – nástroj pojíždí vpravo od obrysu 

G41 - nástroj pojíždí vlevo od obrysu 

    
Obr. 72 - Dráhové pohyby s korekci rádiusu: G42 a G41 
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Cyklus vrtání G200 
1. TNC napolohuje nástroj v ose vřetena rychloposuvem do bezpečnostní vzdálenosti 

nad povrchem obrobku. 

2. Nástroj vrtá naprogramovaným posuvem F až do hloubky prvního přísuvu. 

3. TNC odjede nástrojem rychloposuvem zpět na bezpečnostní vzdálenost, tam setrvá , 

pokud je to zadáno, a poté najede opět rychloposuvem až do bezpečnostní vzdálenosti 

nad první přísuvnou hloubku. 

4. Pak vrtá nástroj zadaným posuvem F do hloubky dalšího přísuvu. 

5. TNC opakuje tento proces (1 až 4), až je dosažena zadaná hloubka vrtání. 

6. Ze dna otvoru odjede nástroj rychloposuvem do bezpečnostní vzdálenosti nebo, pokud 

je zadaná, do 2. bezpečnostní vzdálenosti. 

 
Obr. 73 - Znázornění vrtacího cyklu G200 

- Bezpečnostní vzdálenost Q200 

- Hloubka Q201 

- Posuv přísuvu do hloubky Q206 

- Hloubka přísuvu Q202 

- Časová prodleva nahoře Q210 

- Souřadnice povrchu obrobku Q203 

- 2. bezpečnostní vzdálenost Q204 

- Časová prodleva dole Q211 
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Pokud je hloubka přísuvu stejná nebo větší než konečná hloubka, TNC najede na hloubku 

v jediné operaci. Pro vyvolání cyklu je nutné zařadit do bloku za příslušnou dráhovou funkci 

přídavnou funkci M99, která slouží pro vyvolání definovaného cyklu. 

Cyklus vrtacího frézování G208 
1. TNC napolohuje nástroj v ose vřetena rychloposuvem do zadané bezpečnostní 

vzdálenosti nad povrchem obrobku a najede kruhovým pohybem na zadaný průměr 

(je-li dost místa). 

2. Nástroj frézuje zadaným posuvem F po šroubovici až do zadané hloubky díry. 

3. Když se dosáhne hloubky díry, projede TNC ještě jednou úplný kruh, aby se odstranil 

materiál, který zůstal neodebrán při zanořování. 

4. Potom napolohuje TNC nástroj zpět do středu díry. 

5. Pak vyjede TNC rychloposuvem zpět do bezpečnostní vzdálenosti. Pokud je zadaná 

2. bezpečnostní vzdálenost, tak TNC tam s nástrojem odjede rychloposuvem. 

 
Obr. 74 - Znázornění cyklu vrtacího frézování G208 
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- Bezpečnostní vzdálenost Q200 

- Hloubka Q201 

- Posuv přísuvu do hloubky Q206 

- Hloubka přísuvu na šroubovici Q334 

- Souřadnice povrchu obrobku Q203 

- 2. bezpečnostní vzdálenost Q204 

- Cílový průměr Q335 

- Předvrtaný průměr Q342 

Programování s Q parametry 
Pomoci Q-parametrů lze jedním programem obrábění definovat celou skupinu součástí. Toho 

se dosáhne zadáním zástupce na místo číselného údaje: Q-parametru. 

Q-parametry lze například použit pro hodnoty souřadnic, posuvy, otáčky, data cyklů. 

Každý Q-parametr je označen písmenem Q a číslem od 0 do 299. Q- parametry jsou 

rozděleny do tří oblastí: 

a) Volně použitelné parametry, všeobecně účinné pro všechny programy 

nacházející se v paměti TNC (rozsah Q0 – Q99). 

b) Parametry pro zvláštní funkce TNC (rozsah Q100 – Q199) 

c) Parametry používané především pro cykly, všeobecně účinné pro 

všechny programy nacházející se v paměti TNC (rozsah Q200 – 

Q399). 
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Dále uvádím část programu pro obrábění s vysvětlivkami k jednotlivým blokům.  

Tab. 47 - Část programu s popisem jednotlivých bloků 

 %02-897-01/04-01 1.CAST G71 * Začátek programu, název, programu, 

měrové jednotky milimetry 

N10  N10 G30 G17 X-404 Y-129 Z-50* Definice polotovaru pro grafiku - min. 

bod, volba roviny XY, osa nástroje Z 

N20 G31 X+404 Y+169 Z0* Definice polotovaru pro grafiku - 

max. bod 

N30 T1 G17 S1020 M137 F550 M13* Č. patrony nástroje 1, volba rovin XY, 

osa nástroje Z, otáčky vřetena, posuv 

v milimetrech za minutu, vřeteno 

doprava zapnout a chladicí kapalina 

zapnout 

N40 G90 Absolutní rozměry 

N50 D00 Q2 P01 -10. Přiřazení hodnoty parametru Q2  

N60 L1 Skok na číslované návěstí 

. 

. 

. 

  

N1060 G98 L1* Nastavení čísla návěstí 

N1070 G0 X148 Y185 Lineární interpolace rychloposuvem 

na zadané souřadnice X, Y 

N1080 G0 Z+Q2 Lineární interpolace rychloposuvem 

na souřadnici v ose Z na hodnotu 

přiřazenou parametru Q2 

N1090 G41 G1 Y165 Korekce rádiusu nástroje vlevo od 

obrysu, lineární interpolací na 

zadanou souřadnici Y. 

N1100 G1 X198 Lineární interpolace zadaným 

posuvem na zadanou souřadnici X. 
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9 Technicko-ekonomické porovnání stávající a navrhované 
technologie obrábění 

Stávající způsob obrábění stíracích desek není vyhovující především z důvodu vysoké 

jednotkové spotřeby času. Velmi pracné je upínání obrobku. Tím se výroba těchto součástí 

prodražuje a stává se ekonomicky náročnou. Výroba na konvenčních obráběcích strojích často 

neumožňuje plné využití výkonných obráběcích nástrojů. Omezené možnosti jsou také 

z hlediska volby strategie obrábění. 

Zařazením stroje HEDELIUS RS 125K se souvislým řídícím systémem se výroba zjednoduší, 

podstatně se zkrátí výrobní čas a také sníží výrobní náklady. Navržené nástroje pro nový 

průběh obrábění jsou v podniku T Machinery k dispozici a vyhovují podmínkám obrábění na 

daném CNC obráběcím stroji. Zvýšení produktivity procesu obrábění bylo umožněno 

především využitím automatického polohování obráběné součásti na otočném naklápěcím 

stole obráběcího centra a také využitím programových cyklů řídicího systému HEIDENHAIN 

iTNC 530. 

Při porovnání stávající technologie výroby s navrhovanou jsem vycházel ze směrnice pro 

stanovení výrobní a nákladové ceny platné v T Machinery pro rok 2009. 

9.1 Porovnání norem spotřeby času 

Normy spotřeby času (NSČ) se stanoví na základě Podnikového normativu výkonů (PNV) pro 

jednotlivé stroje a pracoviště. V porovnání norem spotřeby času jsem uvedl i alternativu 

obrábění v přípravku na stroji MCV 1016 QUICK. 

9.1.1 Stanovení jednotkové normy spotřeby času nové technologie 

Čas upínání 

 - obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 min1831 == UU tt  (6) min1831 == PUPU tt  (7)  

 min123 =Ut  min126542 ==== PUPUPUPU tttt  

1Ut , 3Ut , PUt 1 , PUt 3  - čas upínání obrobku a jeho ustavení včetně výměny nástrojů 

stanoven dle PNV na dobu 18 min. 
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3Ut , PUt 2 , PUt 4 , PUt 5 PUt 6  - čas upínání včetně výměny nástrojů stanoven dle PNV na dobu 

12 min. 

Celkový čas upínání 

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

         
min48

181218
321

=
++=
++=

U

U

UUUU

t
t

tttt
 (8) 

min84
121212181218

654321

=
+++++=

+++++=

UP

UP

PUPUPUPUPUPUUP

t
t

ttttttt
(9)  

Ut  - celkový čas upínání obrobku včetně výměny nástrojů 

Index „P“ v symbolech označuje variantu s použitím přípravku – obrábění na 

MCV 1016 QICK.  

Čas jednotkové normy spotřeby času 

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 
min8,159

41,19848
=

+⋅+=
+⋅+=

AC

AC

kCSCUAC

t
t

tkttt
 (10) 

min8,250
41,114884

=
+⋅+=
+⋅+=

ACP

ACP

kCSCPUPACP

t
t

tkttt
 (11)  

ACt  - čas jednotkový s podílem času směnového 

SCt  - čas cyklu obrábění, z programu a simulace min98=SCt . Při stanovení času 

strojního cyklu při obrábění na MCV 1016 QICK byl čas SCPt  navýšen oproti SCt  

o 50 minut na min148=SCPt .V tomto navýšení je zohledněna uvažovaná jiná 

strategie obrábění zadního zkosení o rozměrech 30 mm x 10 mm (použití 

kopírovací frézy) a frézování plochy mezi zkoseními s úhlem 40° šířky 15 mm 

resp. 49 mm postupným „schodovitým“ odebíráním materiálu  

Ck  - koeficient směnového času, dle PNV stanoven pro NC stroje 1,1=Ck  

kt  - čas kontroly [min], v daném případě stanoven dle PNV min4=Kt  
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Úspora normy jednotkového času 

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 
min2,740

8,159900
=

−=
−=

tAC

tAC

ACACSTtAC

U
U

ttU
 (12) 

min2,649
8,250900

=
−=
−=

tACP

tACP

ACPACSTtACP

U
U

ttU
 (13)  

ACU  - úspora času ACt  - při obrábění na HEDELIUS RS 125K 

ACPU  - úspora času ACt  - při obrábění na MCV 1016 QUICK 

ACSTt  - čas ACt  stávající technologie, dle technologického postupu min900=ACSTt  

Porovnání norem spotřeby jednotkového času 

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 

%6,17

100
900

8,159

100

=

⋅=

⋅=

AC

AC

ACST

AC
AC

P

P

t
tP

 (14) 

%9,27

100
900

8,250

100

=

⋅=

⋅=

AC

AC

ACST

ACP
AC

P

P

t
tP

 (15)  

Při obrábění na stroji HEDELIUS RS 125K se jednotkový čas sníží na 17,6 % původního 

času a při obrábění v přípravku na stroji MCV 1016 QUCK se sníží na 27,9 %.  

9.1.2 Stanovení dávkové normy spotřeby času 

Stávající i navržené technologii odpovídá dle PNV shodný dávkový čas min35=BCt . 

Při obrábění v přípravku je dávkový čas min65=BCPt . 

9.1.3 Stanovení normy spotřeby času výroby jednoho kusu 

Výrobní dávka vychází z potřeby výroby stíracích desek při zakázce na jeden dopravník. To 

je standardně po jednom kuse na každou poháněcí stanici a jedna náhradní sada. Výrobní 

dávka činí tedy nejčastěji ksDV 4= . 
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 - stávající výroba 

 

min8,908

900
4

35

=

+=

+=

VKST

VKST

ACST
V

BCST
VKST

t

t

t
D

tt

 (16)  

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 

min6,168

8,159
4

35

=

+=

+=

VK

VK

AC
V
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VK

t

t

t
D
tt

 (17) 

min1,267

8,250
4
65

=

+=

+=

VKp

VKp

ACP
V

BCP
VKP

t

t

t
D

tt

 (18)  

VD  - výrobní dávka, v našem případě se standardně vyrábí k jednomu dopravníku 4 kusy 

stíracích desek (1 pár je dodáván v rámci náhradních dílů)  

BCt  - čas dávkový s podílem času směnového [min] - při obrábění na HEDELIUS RS 

125K 

BCPt  - čas dávkový s podílem času směnového [min] - při obrábění na MCV 1016 

QUICK 

VKt  - NSČ výroby jednoho kusu - při obrábění na HEDELIUS RS 125K 

VKPt  - NSČ výroby jednoho kusu - při obrábění na MCV 1016 QUICK 

VKSTt  - NSČ výroby jednoho kusu u stávající technologie 

BCSTt  - čas dávkový s podílem času směnového u stávající technologie [min] 

ACSTt  - čas jednotkový s podílem času směnového u stávající technologie 

Úspora proti stávající technologii 

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 
min2,740

6,1688,908
=

−=
−=

tVK

tVK

VKVKSTtVK

U
U

ttU
 (19) 

min7,641
1,2678,908

=
−=
−=

tVKP

tVKP

VKPVKSTtVKP

U
U

ttU
 (20)  

tVKU  - úspora NSČ výroby jednoho kusu navržené technologie - při obrábění na 

HEDELIUS RS 125K 
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tVKPU  - úspora NSČ výroby jednoho kusu navržené technologie - při obrábění na MCV 

1016 QUICK 

9.1.4 Kontrola velikosti výrobní dávky 

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 

ksD

D

kt
tD

V

V

pAC

BC
V

2,2
1,08,159

35

min
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2
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=
⋅

=

⋅
=

 (21) 

ksD
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pACP

BCP
VP

6,2
1,08,250

65
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min

2
min

=
⋅

=

⋅
=

 (22)  

minVD  - minimální výrobní dávka - pro obrábění na HEDELIUS RS 125K 

minVPD  - minimální výrobní dávka - pro obrábění na MCV 1016 QUICK 

2pk  - součinitel maximálních přípustných ztrát seřízením, jeho velikost pro malosériovou 

a kusovou výrobu je v rozsahu 0,06 – 0,1. Pro navrženou technologii volím 

1,02 =pk  

9.1.5 Stanovení norem času pro výrobní dávku 

 - stávající výroba 

 
min2,3635
48,908

=
⋅=
⋅=

DVST

DVST

VVKSTDVST

t
t

Dtt
  (23) 

 - obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 
min4,674
46,168

=
⋅=

⋅=

DV

DV

VVKDV

t
t

Dtt
 (24) 

min4,1068
41,267

=
⋅=
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DVP

DVP

VVKPDVP

t
t

Dtt
 (25)  

DVt  - NSČ výrobní dávky - při obrábění na HEDELIUS RS 125K 

DVPt  - NSČ výrobní dávky - při obrábění na MCV 1016 QUICK 

DVSTt  - NSČ výrobní dávky stávající výroby 
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Úspora proti stávající technologii 

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 
min8,2960

4,6742,3635
=
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−=

tDV
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DSTDtDV
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ttU
VV

 (26) 
min8,2566

4,10682,3635
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PDSTDtDVP

U
U

ttU
VV

 (27)  

tDVU  - úspora NSČ výrobní dávky - při obrábění na HEDELIUS RS 125K 

tDVPU  - úspora NSČ výrobní dávky - při obrábění na MCV 1016 QUICK 

Porovnání norem spotřeby času výrobní dávky 

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 
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100
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9.1.6 Stanovení roční normy spotřeby času 

Roční počet výrobních dávek pro zvoleného představitele součástí je 5=Dn  

- stávající výroba 

 
min18176

52,3635
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⋅=
⋅=

RST

RST

DDVSTRST

t
t

ntt
 (30)  

 - obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 
min3372
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=
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DDVR

t
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ntt
 (31) 

min5342
54,1068

=
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DDVPRP

t
t

ntt
 (32)  

Rt  - NSČ roční výroby - při obrábění na HEDELIUS RS 125K 

RPt  - NSČ roční výroby - při obrábění na MCV 1016 QUICK 

Dn  - počet výrobních dávek za rok, v našem případě 5=Dn  pro danou stírací desku 

RSTt  - roční NSČ stávající výroby 
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9.1.7 Roční úspora normy spotřeby času 

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

min44246min14804
337218176

hodU
U

ttU

R

R

RRSTR

==
−=

−=
 (33) 

min54213min12834
534218176

hodU
U

ttU

RP

RP

RPRSTRP

==
−=

−=
 (34)  

RU  - roční úspora NSČ - při obrábění na HEDELIUS RS 125K 

RPU  - roční úspora NSČ - při obrábění na MCV 1016 QUICK 

9.2 Porovnání operativní kalkulace výroby 

Operativní kalkulací výroby se stanovuje výrobní cena, popř. nákladová cena zakázky, 

výrobku, dílu, operace atd.  

Výrobní cena zahrnuje: 

• náklady na mzdy 

• cenu materiálu 

• náklady na přípravky 

• náklady na kooperaci 

• ostatní přímé náklady 

• výrobní režii 

Do nákladové ceny se zahrnuje navíc správní a odbytová režie. Pro stanovení prodejní ceny se 

k nákladové ceně připočítá požadovaný zisk. 

9.2.1 Hodinové sazby výroby 

Hodinová sazba zahrnuje přímé náklady na výrobu, správní a odbytovou režii a plánovaný 

zisk. Hodinové sazby pracovišť jsou podle směrnic pro rok 2009 v T Machinery stanoveny 

následovně: 

Vodorovná vyvrtávačka W 100 ..... 560 Kč/hod ( KčHW 560= ) 

Obráběcí centrum HEDELIUS RS125KM/50 ..... 2100 Kč/hod ( KčH RS 2100= ) 

Obráběcí centrum MCV 1016 QUICK ..... 1310 Kč/hod ( KčH MCV 1310= ) 

Uvedené ceny jsou nákladovými cenami pro jednotlivá pracoviště. V cenách je zahrnuta 

výrobní a správní a odbytová režie. 
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9.2.2 Náklady na výrobu jednoho kusu 

- stávající výroba 

 

KčN

N

NHtN

ST

ST

OW
VKST

ST

15026

6544560
60
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60

=

+⋅=

+⋅=

 (35)  

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 
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 (37)  

STN  - náklady stávající technologie na výrobu jednoho kusu 

N  - náklady nové technologie na výrobu jednoho kusu při obrábění na HEDELIUS RS 

125K 

pN  - náklady nové technologie na výrobu jednoho kusu při obrábění na MCV 1016 

QUICK 

ON  - ostatní náklady na výrobu jednoho kusu, které zahrnují náklady v ostatních 

výrobních operacích součásti. 

OPN  - ostatní náklady na výrobu jednoho kusu při obrábění na MCV 1016 QUICK. Do 

těchto nákladů je navíc zahrnuta poměrná nákladová část z ceny přípravku. 

Nákladová cena přípravku byla stanovena kalkulací na 116 610,- Kč. Byla 

uvažována tříletá odpisová sazba. Cena byla rozdělena na 228 vyráběných kusů. 

Úspora proti stávající technologii 

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 
KčU

U
NNU ST
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1288215026
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−=
 (39)  

U  - úspora nákladů na 1 kus při obrábění na HEDELIUS RS 125K 

pU  - úspora nákladů na 1 kus při obrábění na MCV 1016 QUICK 
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Tab. 48 – Kalkulační list přípravku pro stroj MCV 1016 QUICK 

 

9.2.3 Náklady na výrobní dávku 

- stávající výroba 

 
KčN

N
DNN

DVST

DVST

VSTDVST

60104
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=
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⋅=
 (40)  

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 
KčN

N
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DV
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49780
412445

=
⋅=

⋅=
 (41) 

KčN
N

DNN

DVP

DVP

VPDVP

51528
412882

=
⋅=

⋅=
 (42)  

DVSTN  - náklady na výrobu dávky u stávající technologie 

DVN  - náklady na výrobu dávky u nové technologie při obrábění na HEDELIUS RS 125K 

DVPN  - náklady na výrobu dávky u nové technologie při obrábění na MCV 1016 QUICK 

VD  - velikost výrobní dávky 
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Úspora nákladů proti stávající technologii 
- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 
KčU

U
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=
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 (43) 
KčU

U
NNU
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8576
5152860104

=
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−=
 (44)  

DVU  - úspora nákladů na výrobní dávku při obrábění na HEDELIUS RS 125K 

DVPU  - úspora nákladů na výrobní dávku při obrábění na MCV 1016 QUICK 

9.2.4 Náklady na roční výrobu 

- stávající výroba 
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- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 
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 (47)  

RSTN  - náklady stávající technologie na roční výrobu 

RN  - náklady nové technologie na roční výrobu při obrábění na HEDELIUS RS 125K 

RPN  - náklady nové technologie na roční výrobu při obrábění na MCV 1016 QUICK 

Úspora nákladů proti stávající technologii 

- obrábění na HEDELIUS RS 125K - obrábění na MCV 1016 QUICK 

 
KčU

U
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=
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 (48) 

KčU
U
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=
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⋅=
 (49)  

NRU  - roční úspora nákladů při obrábění na HEDELIUS RS 125K 

NRPU  - roční úspora nákladů při obrábění na MCV 1016 QUICK 
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9.3 Porovnání základních ekonomických ukazatelů 

V tab. 49 je uveden přehled výkonových norem. V tab. 50 je uveden přehled základních 

ukazatelů operativní kalkulace výroby stávající a navržené technologie. 

Tab. 49 – Přehled ukazatelů výkonových norem 

Normy výkonů 
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Jednotkový čas [min] 900 250,8 159,8 649,2 740,2 

Výroba jednoho kusu 

[min] 
908,8 267,1 168,6 641,7 740,2 

Výroba dávky 4 kusů 

[hod] 
60,6 17,8 11,2 42,8 49,4 

Roční výroba 20 kusů 

[hod] 
303 89 56,2 213,9 246,8 
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Tab. 50 – Přehled ukazatelů operativní kalkulace výroby 

Operativní kalkulace 
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Výroba jednoho kusu 

[Kč] 
15026 12882 12445 2144 2581 

Výroba dávky 4 kusů 

[Kč] 
60104 51528 49780 8576 10324 

Roční výroba 20 kusů 

[Kč] 
300520 257640 248900 42880 51620 

 

Z uvedených hodnot vyplývá, že nově navržená technologie obrábění na CNC obráběcím 

centru HEDELIUS RS 125K je nejvýhodnější z hlediska norem spotřeby času i z hlediska 

operativní kalkulace výroby. 
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10 Závěr 

Cílem této diplomové práce byla racionalizace obrábění stíracích desek poháněcích stanic 

hřeblového dopravníku s využitím CNC obráběcího stroje. Byl proveden rozbor stávající 

technologie výroby. Dosavadní způsob obrábění je velmi náročný na upínání a polohování 

obrobku. Při přepínání obrobku je nutné ruční najíždění výchozích souřadnic na obráběcím 

stroji. Z těchto důvodů je vysoká spotřeba výrobního času a výroba se prodražuje.  

Zavedením nové technologie obrábění na CNC obráběcím centru HEDELIUS RS 125K 

s řídicím systémem HEIDENHAIN iTNC 530 se výroba značně zjednoduší a poklesnou 

výrobní náklady. Původních osm poloh upnutí obrobku bylo zredukováno na tři. Byl navržen 

nový průběh obrábění a zpracován řídící program pro CNC stroj. Výkonné nástroje s využitím 

automatického cyklu číslicově řízeného obráběcího stroje zajistí výrazné snížení spotřeby 

času při obrábění. 

Z provedené kalkulace je patrná výhodnost nového způsobu výroby. Navržená technologie je 

vhodná pro začlenění do výrobního procesu firmy T Machinery a.s.  

 



 

 

Seznam použitých zdrojů 

[1] JANDEČKA, Karel a kol. Programování NC strojů. Plzeň: ZČU Plzeň, 2000. 159 s. 
ISBN 80-7082-692-4. 

[2] ŠTULPA, Miloslav. CNC obráběcí stroje a jejich programování. Praha: BEN-technická 
literatura, 2006. 126 s. ISBN 80-7300-207-8. 

[3] KOCMAN, Karel, Speciální technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství 
CERM, 2004, 270 s. ISBN 80-214-2562-8. 

[4] KŘÍŽ, Rudolf, VÁVRA, Pavel. Strojírenská příručka. 2. svazek. Praha: SCIENTIA, 
1993, 207 s. ISBN 80-85827-00-X. 

[5] KŘÍŽ, Rudolf, VÁVRA, Pavel. Strojírenská příručka. 7. svazek. Praha: SCIENTIA, 
1996, 216 s. ISBN 80-7183-024-0. 

[6] FÜRBACHER, Ivan, MACEK, Karel, STEIDL, Josef. Lexikon technických materiálů. 
svazek 1. VERLAG DASHÖFER. ISBN 80-86229-02-05. 

[7] LEINVEBER, Jan, VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. Třetí doplněné vydání. Úvaly: 
ALBRA, 2006. 914 s. ISBN 80-7361-033-7. 

[8] ŠTRAJBL, Jan. Obráběcí stroje. Třetí vydání. Praha: SNTL, 1979, 619 s. 04-207-79. 

[9] Příručka uživatele. Programování podle DIN/ISO – HEIDENHAIN iTNC 530, 5/2003, 
550 s. 

[10] Souhrnný katalog, Soustružení, Vrtání, Frézování, Upínače, Walter AG, Tübingen, 
Deutschland, 1997, 823 s. 

[11] KELLER, Petr, Programování a řízení CNC strojů, Prezentace přednášek – 2. část, 
[online], Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů. 
2005. 100 s. [cit. 2009-04-17]. Dostupný z WWW:< 
http://www.kvs.tul.cz/download/obor/pnc_2.pdf >. 

[12] Hempelman, Gerhard., Hempelman, Jürgen, RS 125K. [online]. Meppen. HEDELIUS 
Maschinenfabrik GmbH. [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW:< 
http://www.hedelius.de/ >. 

[13] Pramet Tools, spol. s r.o.Katalg – Frézování 2009. [online], Šumperk,2009. 526s. [cit. 
2009-03-25]. Dostupný z WWW:< http://www.pramet.com >. 

[14] KOVOSVIT MAS a.s., MCV 1016 QUICK. [online], KOVOSVIT MAS a.s., Sezimovo 
Ústí [cit. 2009-02-27]. Dostupný z WWW: < http://www.kovosvit.cz >. 

 



 
 

 

Seznam příloh 

Příloha 1 Výrobní výkres stírací desky č.v. 02-897-01/01-04 

Příloha 2 Řídicí program ke stroji HEDELIUS RS 125K 

Příloha 3 Přehled programovacích funkcí DIN/ISO 

Příloha 4 Výkres sestavy přípravku pro obrábění na stroji MCV 1016 QUICK 

č.v. P01-897-00 

Příloha 5 Výkresová dokumentace podpěry č.v. P02-897-00 

 


