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Seznam použitých zkratek   
 

CNC - počítačem číslicově řízený stroj ......................................... [ - ] 

CAM - počítačem podporovaná výroba ......................................... [ - ] 

CAD - počítačem podporovaný návrh ........................................... [ - ] 

CIM - počítačem integrovaná výroba ........................................... [ - ] 

PCI - parametrické programování v systému .............................. [ - ] 

NC - číslicově řízený stroj ........................................................... [ - ] 

2D - dvojrozměrný prostor.......................................................... [ - ] 

3D - trojrozměrný prostor ........................................................... [ - ] 

a.s.  - akciová společnost ............................................................. [ - ] 

Rm  - pevnost v tahu.................................................................... [ 2−⋅ mmN  ] 

Re  - mez pevnosti ...................................................................... [ 2−⋅ mmN  ] 

fz - posuv na zub...................................................................... [ mm] 

fot - posuv na otáčku ................................................................. [ mm] 

n - otáčky................................................................................. [ 1min− ] 

vc - řezná rychlost ..................................................................... [ 1min−⋅m ] 

kg  - kilogram.............................................................................. [kg] 

tzv. - tak zvanou.......................................................................... [ - ] 

tj. - to je .................................................................................... [ - ] 

NSČ. - norma spotřeby času...........................................................[ Nh ] 

Nh. - normo hodina ......................................................................[ Nh] 

Nmin. - normo minuta ......................................................................[ Nmin] 

tAC. - norma spotřeby jednicového času.......................................[ Nh] 

tU. - čas upínání..........................................................................[ Nmin] 

tSC. - čas cyklu obrábění ..............................................................[ Nmin] 

kSČ. - koeficient směnového času .................................................[ -] 

kno  - koeficient nepravidelnosti obsluhy.......................................[ -] 

ACNTU  - úspora normy jednocivého času..........................................[ Nh] 

ACSTt  - norma jednicového času stávající technologie ....................[ Nh] 

ACNTt  - norma jednicového času navrhované technologie ..............[ Nh] 

tNT. - norma spotřeby času navrhované technologuie..................[ Nh] 



           Diplomová  práce                                                                              Antonín Trefil 

    
 

3 

 

tBC. - norma dávkového  času ......................................................[ Nh] 

tAC. - norma spotřeby jednicového času.......................................[ Nh] 

PT. - porovnání technologií ..........................................................[ -] 

A. - prodloužení .........................................................................[ % ] 

Z. - smrštění ..............................................................................[ % ] 

VHM. - Vítkovice Heavy Machinery a.s. ......................................... [ - ] 
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Seznam používaných zkratek v CAD/CAM systémech : 

 
CAD   (Computer Aided Design ) – počítačem podporovaný návrh 

CAM  (Computer Aided Manufakturing) – počítačem podporovaná výroba 

CAE   (Computer Aided Enginering) – počítačem podporované inženýrství a 

projekční činnost 

PPS    (Production Planning System) – výrobně plánované systémy 

CIM   (Computer Integrated Manufakturing) – výroba integrovaná počítačem 

CAO   (Computer Aided Organisation) – počítačová podpora obchodní 

činnosti 

CAP   (Computer Aided Production) – počítačově podporovaná technologie 

přípravy výroby 

CAPP   – počítačová podpora při zpracování dokumentace 

CAQ     – počítačem podporované plánování a řízení kvality 

CAPPS – počítačová podpora systémů plánování a řízení výroby 

CAMA  – počítačem podporovaná údržba technického zařízení 

CAE    – počítačem podporované inženýrství 

CAPE   – počítačová podpora výrobního inženýrství 

CARC – počítačem podporované řízení robotů a manipulátorů 

CATS   – počítačem podporované řízení mezioperační dopravy a skladování 

CAT – počítačem podporované zkoušení, měření a diagnostika 

CAA – počítačem podporované  montáže výrobků 

CNC – počítačem číslicově řízený stroj 

EDM – systém pro zprávu elektronických dat 

PDM – systém pro zprávu obecných dat o výrobku 

PPS – výrobní plánovací systém 
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1 Úvod 
 

Člověk se neustále vyvíjí a zdokonaluje. S ním se mění a zdokonaluje i 

prostředí kolem něj. Jsou to technické možnosti, které nás limitují. Proto se je 

snažíme neustále zlepšovat a zdokonalovat, vyvíjíme nové a nové technologie 

pro jeho další rozvoj. Tento rozvoj techniky a nových technologií přispěl 

v oblasti obrábění k rozvoji nových strojů a jejich řízení 

 

Dynamický rozvoj výrobních organizací a tím i národního hospodářství 

není možno zabezpečit bez řady kvalitativních změn v podnicích i v ekonomice 

jako celku. Jejich účelem musí být uvedení celého výrobního systému do 

souladu se soudobým vědeckotechnickým rozvojem a rozvojem řízení v 

celosvětovém měřítku.  

Na racionalizaci se kladou stále větší a náročnější požadavky. Hledají se 

možnosti ke zvýšení efektivnosti pracoviště, kanceláře, závodu, podniku i 

celého výrobního systému.  

Racionalizaci můžeme chápat jako součást řízení zdokonalování 

stávajícího stavu. 

 

Většina podniků si každým rokem stanovuje stále vyšší cíle pro plnění 

svých závazků. Těchto stanovených cílů nejsme schopni bez úspěšné 

racionalizace (modernizace) výroby dosáhnout. Dnes již bereme zařazení 

moderních CMC strojů do výroby jako samozřejmost. Díky těmto číslicově 

řízeným strojům jsme schopni využít všech rezerv. A to optimalizací jak 

obráběcího programu tak i samotného obráběcího procesu . 

 

V dnešní době zaujímá výpočetní technika v konstrukčním procesu (CAD 

systémy)  a řízení CNC technologií (CAM systémy - dokáží na počítačové 

geometrii rozvrhnout pohyby nástroje a doplnit technologické parametry otáčky, 

řezné rychlosti, posuvy + pomocné funkce a z toho sestavit CNC program) 

nezpochybnitelné místo při výrobě a konstrukci. Celosvětový rozvoj a 

působnost těchto systémů je úměrný jejich důležité roli ve výrobním procesu. 

Tyto systémy značně zjednodušují a zpřehledňují práci programátorů. Stále je 



           Diplomová  práce                                                                              Antonín Trefil 

    
 

6 

 

však mnoho lidí, kteří si nedokáží představit co se pod těmito pojmy skrývá, 

nemluvě o pojmu typová technologie, která výrazně usnadňuje práci 

programátorů u technologicky příbuzných součástí. 

 

V první polovině dvacátého století byly používány klasické konvenční 

stroje a automatizace byla možná jen pomocí narážkových a kopírovacích 

systémů. V padesátých letech byly do výroby nasazovány první NC stroje, které 

postupně nahrazovaly jednotvárnou výrobu a výrobu pro pracovníka na 

konvenčním stroji obtížnou někdy až nemožnou. V sedmdesátých letech vzniká 

koncepce CNC a DNC systémů a na minipočítačích byla uvedena do provozu. 

Koncem sedmdesátých let je zahájen proces integrace a vzniká první systém 

CAD/CAM. I když plné uplatnění filozofie CIM (vyšší stupeň sloučení v rámci 

celé výroby a předvýrobních etap – data z jednotlivých útvarů jsou výpočetní 

technikou přenášeny a využívány v dalších útvarech firmy) je dosáhnuto až 

v letech devadesátých. Zpočátku byl tento způsob využíván hlavně 

v automobilovém a leteckém průmyslu. Nyní si nachází cestu do všech odvětví 

strojírenství. 

Práci inženýrů a techniků ve strojírenských firmách si dnes prakticky 

nelze představit bez použití CAD/CAM systémů. Na rychlost a kvalitu vývoje, 

konstrukce nebo technologickou přípravu výroby jsou kladeny velmi náročné 

požadavky. Vyhovět těmto požadavkům a obstát v tvrdé konkurenci na trhu 

není jednoduché. Kvalitní CAD/CAM systém je v dnešní době jednou ze 

zásadních podmínek pro kvalitní a efektivní funkci konstrukce a technologickou 

přípravu výroby. 

Oblast CAD/CAM má v současné době klíčový význam v modernizaci 

průmyslových podniků. Proto se také firmy snaží o zavedení těchto technologií 

hlavně kvůli ekonomickému růstu, prosperitě a flexibilitě firmy v tržním 

hospodářství. Vzniká tím tlak na konstruktéry, aby zdokonalovali svá zařízení a 

na technology, aby měnili a zdokonalovali technologii výroby s novými 

variantami technologických postupů.   [2] 

 

Nástup nových technologií a progresivnějších nástrojů předpokládá určité 

požadavky kladené na obráběcí stroje (pro jejich efektivní využití). Mezi 
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základní požadavky řadíme – vrtací cykly, konstantní posuvy a řezné rychlosti 

(zejména při soustružení), vysokotlaké chladící jednotky, atd.. 

Pokud nejsme schopni určitá minima pro daný nástroj zajistit, nemůžeme 

počítat s jeho plným využitím (potažmo životností). 

Také z tohoto důvodu je modernizace (racionalizace) výroby nevyhnutelným 

krokem kupředu k modernizaci strojního parku. 

 

Tato diplomová práce se zabývá racionalizací výroby pro vrtání přírub 

zalomených (klikových) hřídelů pro firmu VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Jejím cílem je výběr nového stroje, jeho osazení nástroji a vytvoření 

obráběcího programu. Je zde také řešena upínací část, která musí zajistit 

dodržení požadovaných tolerancí. 

 

 

1.1 Představení spole čnosti VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s 

 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (dále jen VHM), je 

významná strojírenská společnost s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje na 

dodávky zejména v oblasti opracování výkovků, zalomených hřídelů a dílů lodí. 

Dále pak zařízení pro hutní výrobu, zařízení oceláren a válcoven. (obr.1.1) 

 

Zakladatelem železáren ve Vítkovicích byl v roce 1828 olomoucký 

arcibiskup arcivévoda Rudolf. Provoz Rudolfovy huti byl zahájen na podzim 

roku 1830 zapálením první pudlovací pece v rakouské monarchii. První vysoká 

koksová pec v Rakousku tu byla zafoukána v roce 1836. 

 

V roce 1843 se majitelem železáren stal vídeňský bankéř Salomon 

Mayer Rothschild. V té době se v mechanické dílně začalo s výrobou parních 

strojů a mostů. V padesátých letech vzniklo nové oddělení, Strojírna, které 

vyrábělo výkovky, železniční kola, důlní nástroje a stroje pro hutě. 
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Vytvořením vítkovického horního a hutního těžířstva v roce 1873 se 

spolumajiteli železáren a dolů stali bratři Gurmánové. Strojírna získala prostor 

potřebný k dalšímu rozvoji, když byly odděleny mostárna a kotlárna a pro tyto 

provozy vybudována vlastní výrobní základna. Byla zahájena výroba pro lodní 

průmysl – v roce 1897 byla vyrobena první lodní zalomená kliková hřídel.  

 

 

 
Obr. 1.1 hlavní sortiment výroby VHM a.s. 

 

 

Na počátku dvacátého století stály Vítkovické železárny v čele 

evropských železáren vysokou úrovní technického vybavení, objemem 

produkce a nízkými náklady. V roce 1906 byla zahájena výroba ocelových lahví 

na stlačený plyn, začala se vyrábět ozubená kola a převodové skříně. 

K významným výrobkům tohoto období patřily mosty ve Štýrsku, Říšský most 

v Ostravě nebo ocelové konstrukce nádraží ve Lvově a tržnice v Pule. 

 

V meziválečném období patřil k významným výrobkům např. lodní 

materiál nebo součástí pro turbodynama. Strojírna zavedla výrobu zařízení pro 

hlubinné vrty, zařízení pro válcovny a hutě, pro doly a koksovny, výrobu jeřábů 

a nástrojů na stlačený vzduch. 
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V roce 1968 byl ve firmě jako první v zemích východní Evropy instalován 

samočinný počítač třetí generace ICL 4-50. od roku 1972 byl počítač používán 

pro řízení výrobních operací.   

 [6] 
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2 Přehled sou časné technologie vrtání p řírub 
zalomených h řídelů 

   

Než dojde ke konečnému strojnímu opracování klikové hřídele předchází 

celá řada operací. Jedná se o hrubovací a dokončovací operace na přírubě, 

čepu, zdvihu (střední kus) a koncové přírubě. Následná operace je zámečnická 

– „natažení kliky“ (prováděno v natahovací jámě). Teprve takto zhotovená 

kliková hřídel se může dokončit na soustruzích „S400“, kde získá konečné 

rozměrové hodnoty. Nyní následuje konečná strojní operace -  odvrtání otvorů 

v přírubách klikové hřídele. Na této - již zmíněné poslední strojní operaci je 

zaměřena velká pozornost vzhledem k nemožnosti navařování a velmi 

nákladné výměně přírubového a koncového čepu. Na tuto operaci se dále 

zaměříme. 

 Racionalizace bude demonstrována na nejčastěji se opakující klikové 

hřídeli označené S50 MC-C. 

 

Konečné  strojní  opracování  otvorů  je  prováděno  na stroji  označeném 

W 200 T – horizontální vyvrtávačka (kapitola 2.5) s upínacím kuželem ISO 60 a 

nástroji popsanými v kapitole 2.4. 

 

Kliková hřídel je upnuta na lunety a přitažena upínacím řetězem 

(obr.2.1). Lunety jsou upnuty na základní desku stroje a každá z nich je 

zabezpečena dvěmi dorazy proti pohybu.  Proti pootočení je zabezpečena 

upínacími šrouby a podložkami (obr. 2.2). Upnutí není jednoduché -ustavení 

osy hřídele do rovnoběžné polohy vůči ose vřetene stroje. Ani ideálně tuhé – 

což nedovoluje použití vyšších řezných rychlostí a progresivnějších nástrojů. 

Tlaky vznikající při obrábění by měly za následek nedodržení předepsaných 

tolerancí a mohly součást vychýlit z ustavené polohy.  
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Obr. 2.1 upnutí součásti 

 

 
Obr. 2.2 umístění podpěr proti pootočení 
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2.1 Popis sou části 
 

Jedná se o klikový hřídel  označený  S50 MC – C. (obr.2.3 ) . Klikový 

hřídel má šest zdvihů, jeden přírubový, jeden koncový a pět spojovacích čepů. 

Jednotlivé zdvihy jsou od sebe pootočeny o 60° s tolerancí +- 0.5°. Nejv ětší 

požadavky jsou kladeny na dodržení tolerancí: rovnoběžnosti, rovinnosti, 

válcovitosti a kruhové házivosti (0.02 – 0.04 mm.). Výkresová dokumentace je 

součástí duševního a průmyslového vlastnictví firmy VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINARY a.s.  jako taková nemůže zde být zveřejněna. 

 

 
Obr. 2.3. kliková hřídel  S50MC-C 

 
 

2.2 Materiál sou části 
 

 Všechny části klikové hřídele jsou vyrobeny z materiálu S34MnV 

s mechanickými vlastnostmi a chemickým složením uvedeným níže. Celková 

čistá hmotnost hřídele je 41 209 kg. 

Materiálový list je součástí příloh. 
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2.2.1 Mechanické vlastnosti 
 

V tabulce 2.1 jsou uvedeny základní mechanické vlastnosti přírubového 

a koncového čepu klikového hřídele S50 MC-C. 

 

Tabulka. 2.1 základní mechanické vlastnosti 

Název  Značka Jednotka Hodnota 

Pevnost v tahu  Rm 2−⋅ mmN  610 - 750 

Mez pevnosti Re 2−⋅ mmN  min. 350 

Prodloužení ( ))65.5 00 SL =  A % min. 18 

Smrštění  Z % min. 40 

 

 

2.2.2 Chemické složení 
 

Tabulka 2.2 uvádí základní chemické složení materiálu S34MnV v %. 

 

Tabulka. 2.2 chemické složení 

 C % Si% Mn % P % S % V % 

Min.   1.2    

Střední 0.34 0.25 1.3   0.09 

Max. 0.34  1.4 0.02 0.02 0.12 

 

 

 

2.2.3 Tepelné zpracování 
 

Hodnoty tepelného zpracování matriálu součásti S34MnV je uvedeno 

v tabulce 2.3. 
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Tabulka. 2.3 hodnoty tepelného zpracování 

Žíhání 890°C 

Odstranění vnitř. pnutí Min. 550°C (výdrž 2 hod. na uvedené teplot ě) 

 

 

 

 

 

2.3 Technologický postup 
 

Pro opracování otvorů na konvenčních strojích se volí následující postup: 

každý otvor je opracován ihned na konečný rozměr – všemi nástroji. Postup je 

uveden na následující straně (obr. 2.4) operace 120. Součástí příloh je i část 

technologického postupu obsahující danou operaci. 

Nevýhodou tohoto postupu je velký nárůst vedlejších časů při výměně 

všech potřebných nástrojů pro opracování každého otvoru. Zmíněný postup je 

nutný z hlediska dodržení tolerance mezi jednotlivými otvory na roztečné 

kružnici. Oproti tomu při opracování na CNC strojích není nutné postupovat po 

jednotlivých otvorech nýbrž po nástrojích.  A tím odpadá velké množství 

vedlejších časů způsobených výměnami nástrojů. 
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Obr. 2.4. technologický postup 
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2.4 Používané nástroje 
 

Pro vrtání otvorů jsou používány klasické šroubové vrtáky (HSS) a také 

vrtáky německé firmy HARTNER. Konvenčním obráběcím strojům chybí systém 

chlazení a potřebný tlak procesní kapaliny pro použití těchto nástrojů 

(HARTNER). Z tohoto důvodu je k držáku nástroje připevněn kroužek, kterým je 

procesní kapalina přiváděna osou nástroje (obr.2.5). I když tento způsob není 

ideální a samotná konstrukce stroje a upnutí součásti nedovoluje použití 

odpovídajících řezných podmínek, přesto je zde dosaženo geometricky 

přesnějších otvorů s dosažením lepší kvality obrobeného povrchu než při 

použití HSS vrtáků. Plné využití těchto nástrojů se předpokládá na novém stroji. 

 

 

 
Obr. 2.5. způsob řešení přívodu procesní kapaliny 
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2.5 Popis stroje  
 

Jedná se o horizontální vyvrtávačku označenou W 200 T (obr 2.6) 

výrobce ŠKODA PLZEŇ.  Rok výroby 1969. 

 

 

 
Obr. 2.6. horizontální vyvrtávačka ŠKODA PLZEŇ 
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2.5.1 Parametry stroje 
 

Parametry stroje jsou uvedeny dle podnikových dokumentů (strojní 

paspart NS 520) a  záznamů na intranetu –EVIDENCE STROJŮ a jsou 

uvedeny v tabulce 2.3 

 

Tabulka. 2.3 parametry stroje 

Průměr pinoly 200mm. 

Otáčky pinoly 1,6-630 ot/min. 

Kužel pinoly ISO 60-Hydraulika 

Výsuv pinoly 1914mm. 

Výsuv čtyřhranu 1593mm. 

Svislý pohyb vřeteníku po stojanu 4000mm. 

Max. dojezd pinoly k podlaze 220mm. 

Pohyb stojanu po loži 12000mm 

Příkon hlavního pohonu 75kW 
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3 Návrh nové technologie obráb ění 
 

Při navrhování nové technologie „vrtání přírub zalomených hřídelů“           

jsem vycházel ze stanovených cílů výroby. Navýšení počtu roční výroby 

klikových hřídelů cca o 100 kusů. Navrhovaný stroj (celá technologie) musí 

splňovat několik základních kritérií:  

 

1. dodržet předepsané tolerance 

2. stroj s dostatečně velkou upínací plochou 

3. tuhost stroje, rozměry stroje 

4. velikost pracovního prostoru 

5. jednoduchost ovládání (řídící systém) 

6. přívod procesní kapaliny (pro max. využití zvolených nástrojů) 

 

Navrhovaný stroj bude vyhovovat jak požadavkům pro opracování přírub 

zalomených hřídelů (všech zhotovovaných velikostí) tak pro kusovou výrobu.  
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3.1 Volba vhodného obráb ěcího stroje 
 
  Pro vrtání otvorů (opracování) jsem zvolil  frézku s posuvným stojanem 

firmy TOS KUŘIM označenou jako FUQ 125 – W/3 (obr.3.1) s řídícím 

systémem HEIDENHAIN iTNC 530 a pohony INDRAMAT PWD. Technické 

parametry viz tabulka 3.1. 

 

 

 
Obr. 3.1 fréza s posuvným stojanem po samostatném loži FUQ 

 

 

Stroj je stavebnicové koncepce, která umožňuje značnou variabilnost 

sestavení. Stroj sestává z pevného lože, na němž se v podélném směru 

přesouvají podélné sáně se stojanem. Po svislém vedení stojanu se přestavuje 

konzola. V příčném vedení konzoly se posouvá horizontální vřeteník. Stroj je 

osazen vřeteníkem v pinolovém provedení s horizontálním vřetenem. Je zde 

možnost připojení přídavných vřetenových hlav. [7] 

Stroj pracuje s hladinou akustického výkonu Lw < 100 dB  a v místě 

obsluhy    La < 80 dB. Musí pracovat na místě chráněném proti povětrnostním 

vlivům, jehož teplota je v rozmezí +15° až +35°C a tlak vzduchu je nad 90 kPa. 

Pro dosažení optimální pracovní přesnosti výrobce doporučuje, aby při práci 

stroje byly dosaženy podmínky: 
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1. teplota okolí +17° až +25°C 

2. změna teploty během 24 hod. méně než 4°C 

3. gradient změny teploty menší než 0,5°C/hod 

 

Vzhledem k minimální výšce vřetene od podložky (1265 mm.) je nutné 

řešit i upínání pro tento stroj u jiného sortimentu výrobků než klikových hřídelí 

nebo hřídelí upnutých na „lunety“. 

 

Uvedený stroj rovněž splňuje požadavky k plnému využití potenciálu 

navržených nástrojů. Se strojem bude dodána vysokotlaká chladící jednotka. 

Přívod procesního média je řešen jak přes vřeteno tak i klasickým způsobem – 

vedle pinoly vřetene. 

 

Tabulka. 3.1 – Technické parametry stroje 
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3.2 Volba  vhodných nástroj ů 
 

Pro jednotlivé obráběcí operace jsem zvolil vrtáky německé firmy 

HARTNER. (obr. 3.2) a pro hrubovací a dokončovací operaci vyvrtávací 

hlavičky firmy ISCAR osazené výměnnými břitovými destičkami firem ISCAR a 

MITSUBISHI CARBIDE.  

 

 
Obr. 3.2 vrtáky HARTNER  

 

 

 

 

3.2.1 Vrtáky HARTNER 
 

Tyto vrtací nástroje jsou již používány k odvrtání děr u stávající 

technologie (jak již bylo zmíněno). Zvolením nového obráběcího stroje bude 

možné použití přívodu procesní kapaliny tělem nástroje přes vřeteno stroje 

(obr.3.3) bez pracného montování přídavného „kroužku“ (který zajišťoval přívod 

procesní kapaliny středem nástroje obr.3.3)  
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Obr. 3.3. způsob přívodu procesní kapaliny 

 

 

Nástroje budou zakoupeny pro všechny průměry otvorů, které se 

vyskytují na zhotovovaných klikových hřídelích. Upínací držáky (obr.3.4 kóta 

d1) jsou odstupňovány po 4, 6 a 10 [mm] pro výměnné břitové destičky (obr.3.5) 

rozdílu průměrů 4, 6 a 10 [mm]. 

 

 
Obr. 3.4. držák HARTNER 

 

Tyto nástroje dovolují použití vyšších řezných parametrů a zachování 

nízkých tlaků při obrábění.  

Porovnání řezných parametrů vrtáků HSS a HARTNER je uvedeno 

v tabulce 3.2. 

 

Tabulka. 3.2 porovnání řezných parametrů 

 [ ]1min−⋅mvc  posuv na otáčku  fot [mm] 

HSS 10 0.15 

HARTNER 18 0.3 
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Obr. 3.5. zvolený typ destičky (HARTNER)  

 

Navrhovaný stroj dovoluje plné využití potenciálu těchto nástrojů. Použité 

řezné nástroje jsou povlakovány horní vrstvou TiN.  

 

 

 

Povlaky s horní vrstvou TiN:  

 
• speciální podkladový slinutý karbid 

 

• první vrstva TiCN s výrazně vláknitou (sloupkovitou) strukturou → 

zvýšení odolnosti břitové destičky proti mechanickému opotřebení 

(vydrolování a vylamování) 

 

• vrstva Al2O3 →  

 - zvýšení odolnosti proti difúznímu a adheznímu opotřebení  

(tvorba       nárůstku) 

-  zajištění nízké drsnosti povrchu břitové destičky 

- snížení tepelného zatížení → lze použít při vysokých řezných 

rychlostech 

 

• vrstva TiN → snížení koeficientu tření, zvýšení odolnosti proti oxidaci 

 

• mezi substrátem a první vrstvou TiCN může být další tenkou mezivrstvu 

s vysokou houževnatostí (obr.3.6) 
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Obr. 3.6 vrstvení povlaku 

 

Povlaky na vrtacích nástrojích  

 

V současné době jsou pro povlakování monolitních vrtáků SK používány 

typy povlaků TiN, TiAlN, TiCN a jejich kombinace (obr.3.7), případně povlaky 

speciální. Většinou je využíván technicky a ekonomicky výhodný univerzální 

povlak TiN. Povlaky TiAlN, TiCN a kombinované se začínají prosazovat ve 

speciálních aplikacích, např. při obrábění za sucha a rychlostním obrábění. 

Prakticky většina povlaků je nanášena metodami PVD. Povlaky TiN a TiAlN 

jsou převážně vytvářeny jako jednovrstvé, povlaky TiCN a kombinované jako 

více (mnoho) vrstvé. 

Povlak TiAlN je především efektivní na abrazivních materiálech, např. 

litině. Jeho tepelná odolnost jej předurčuje pro použití při obrábění za sucha. 

Při obrábění ocelí jsou obecně nejlepší výsledky dosahovány nástroji s 

povlaky typu TiCN, které se používají jak na SK, tak i RO. Důvodem příznivých 

výsledků je především mnohovrstvá struktura povlaku TiCN. Mezivrstvy povlaku 

působí jako bariéra proti šíření trhlin, které se po vzniku šíří pomaleji a 

neproniknou okamžitě k základnímu materiálu nástroje. Z technických důvodů 

nemohou být po přeostření nástroje povlaky TiCN obnoveny. U těchto nástrojů 

se další povlakování provádí univerzálním TiN.      [7] 
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Obr. 3.7. barevné označení povlaků na vrtacích nástrojích 

 

 

Experimenty s povlakováním vrták ů ze SK 

 

Experimenty při vrtání oceli 42CrMo4V, 1000 N.mm-2, dokumentují, že 

na vrtácích RO je povlak TiAlN méně efektivní než TiN. Oproti tomu u 

celokarbidových vrtáků povlak TiAlN jasně předčí TiN. Tento výsledek je 

vysvětlován strukturou a relativně vyšší křehkostí TiAlN. U jednovrstvého 

povlaku TiAlN se trhlinky vznikající při dynamickém namáhání vrtáku rychle šíří 

až k podkladovému materiálu. Povlaky TiAlN na nástrojích RO jsou při vrtání 

houževnatých ocelí méně úspěšné, protože relativně velké proměnné síly 

působící na vrták jej deformují. Za těchto podmínek vznikají trhlinky, které se v 

povlaku rychle šíří. Při aplikaci TiAlN na vrtáky SK, které mají vyšší tuhost, je 

povlak méně zatěžován, což umožní lépe využít jeho předností. Před objevením 

první trhlinky v povlaku TiAlN na nástroji SK se vesměs zaznamenává velmi  

 

malé opotřebení břitů. Po objevení trhlinky je nárůst opotřebení podobný jako u 

nástrojů s povlakem TiN.      [7] 

 

 

Porovnání povlak ů pro monolitní vrtáky  

• technicky a ekonomicky příznivý je univerzální povlak TiN, vhodný i pro 

"kombinované" operace, tzn. obrábění několika rozdílných materiálů s  

jedním nástrojem v jedné operaci 
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• povlak TiCN vyhovuje požadavku na mimořádný výkon při vysokých 

řezných rychlostech.Tato přednost ztrácí význam při přeostření vrtáku, 

poněvadž dosud lze při opakovaném povlakování nanášet jen vrstvu TiN 

 

 

• povlak TiAlN je optimálním řešením pro obrábění abrazivních materiálů. 

Vyšší citlivost povlaku na dynamické namáhání (deformace) je 

vyvážována vysokou tuhostí tělesa vrtáku SK i obráběcího stroje. 

Vezmou-li se v úvahu možnosti opakovaného povlakování, je zřejmé, že 

povlak TiAlN je ekonomicky vhodnou volbou pro obrábění ocelí 

 

 

Pro naše využití nejvíce vyhovují nástroje s povlaky na bázi titan nitridu 

(TiN) patří vzhledem na svoje vyrovnané vlastnosti. Povlak vykazuje nízkou 

reakci s kovovými materiály a tak zabraňuje opotřebení u nástrojů zapříčiněné 

nalepováním. Ve srovnání s nepovlakovanými nástroji vykazuje o 300 – 400% 

větší trvanlivost ostří. Zlatá barva povlaku v kombinaci s vysoko abrazivní 

odolností umožňuje využití tohoto povlaku i pro účely povlakování  forem, 

střižných nástrojů a dekorativní povlakování. Vysoká chemická stabilita povlaků 

na bázi TiN je totiž vhodná pro využití v potravinářském a chemickém průmyslu. 

Vzhledem na svojí všestranému použití je TiN povlak dobrým univerzálním 

povlakem s vysokým výkonem a širokým uplatněním . 

 

 

 

 

Vlastnosti povlaku  (tabulka 3.3) 

• Vysoká tvrdost  

• Dobrá adhéze  

• Dobrá chemická stabilita  

• Zvýšená houževnatost  

• Biokompatibilita  

• Relativně nízká termální konduktivita  
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Tabulka. 3.3 vlastnosti povlaku 

Tvrdost 2300 +/- 200 HV 

Max. pracovní teplota 500°C / 900°F 

Koeficient tření vůči oceli 0.6 

Hloubka povlaku 1 - 4 µm 

Barva zlatá 

   [8] 

 

3.2.2 Hrubovací vrtací hlavička 
 

Pro hrubování otvorů jsem zvolil nástroje izraelské firmy ISCAR (obr. 3.8) 

osazené výměnnými břitovými destičkami firmy Mitsubishi Carbide (obr. 3.9) se 

základními údaji uvedenými v tabulce 3.4. 

 

 
Obr. 3.8. hrubovací vrtací hlavička firmy ISCAR  

 

 

Zvolené řezné parametry pro hrubování otvoru Ø 37.6 a Ø40.6 mm. Jsou 

uvedeny v kapitole 3.2.3. - řezné parametry v tabulce 3.6. 
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Tabulka. 3.4 základní údaje 

Tvar 80° koso čtverec 

Třída tolerance M třída 

Velikost 12 

Úhel  7° pozitivní 

 

 

 
Obr. 3.9. hrubovací destička firmy mitsubishi carbide 

 

 

3.2.3 Dokončovací vrtací hlavička 
 

Pro dokončovací operaci opracování otvorů na přírubě zalomené hřídele 

jsem zvolil vrtací hlavičku izraelské firmy ISCAR (obr.3.10). Osazenou 

výměnnými břitovými destičkami firmy Mitsubishi Carbide (obr. 3.11) se 

základními údaji uvedenými v tabulce 3.5.. 

Na přírubách se vyskytují otvory se dvěmi drstnostmi povrchu Ra 6,3 a 

Ra 1,6. Ra 6,3 je dosaženo při posunové rychlosti 0,15 a Ra 1,6 při 0,08 

[mm/ot]. Řezné parametry zvolených nástrojů se nacházejí v tabulce 3.6 

kapitoly 3.2.4 Řezné parametry. 

 

Tabulka. 3.5 základní údaje 

Tvar 80° koso čtverec 

Třída tolerance M třída 

Velikost 09 

Úhel  7° pozitivní 
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Obr.3.10 Dokončovací vrtací hlavička 

 

 

 
Obr. 3.11dokončovací destička firmy mitsubishi carbide  

 

 

3.2.4 Řezné parametry 
 

Volba vhodných řezných parametrů je ovlivněna tuhostí soustavy SNO 

stroj, nástroj, obrobek. Z těchto důvodů musí být řezná a posunová rychlost 

krácena. Řezné parametry jsou kráceny dle zkušeností z provozu a uvedeny 

v tabulce 3.6 
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Tabulka. 3.6 řezné parametry 

Název Ø [mm] [ ]1min−⋅mvc  Posuv na otáčku 

[ ]mmfot  

Hartner r 32 20 0.3 

Hartner 38 20 0.3 

Hartner r 27 20 0.3 

Hartner  58 20 0.3 

Šroubový vrták. HSS 10.2 10 0.15 

Hrubovací vrtací hlava 31.6 90 0.15 

Hrubovací vrtací hlava 40.6 90 0.15 

Hrubovací vrtací hlava 38.6 90 0.15 

Hrubovací vrtací hlava 61.6 90 0.15 

Dokončovací vrtací hlava 38 90 0.15 

Dokončovací vrtací hlava 41 90 0.08 

Dokončovací vrtací hlava 32 90 0.08 

Dokončovací vrtací hlava 62 90 0.15 

 

 

 

3.3 Technologický postup 
 

Tištěná forma technologického postupu zůstane zachována (obr.2.3 

operace 120). Změní se pouze (jak již bylo zmíněno v rozboru stávající výroby) 

řazení nástrojů při opracování jednotlivých otvorů. Nejprve budou odvrtány 

všechny otvory vrtáky HARTNER – následně vyhrubovány a dokončeny. 

Konečnou operací je předvrtání (vrtáky HSS) a závitování otvorů. 

 Stejné průměry otvorů na jedné roztečné kružnici budou opracovány 

s tomto sledu: 

• odvrtání vrtáky HARTNER 

• hrubovací vrtací hlavička 

• dokončovací vrtací hlavička 
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3.4 Upnutí sou části 
 

Upnutí součásti (zalomené hřídele) patří mezi problémy, které je nutno 

s navrhovanou technologií vyřešit. Pro názornější představu upnutí součásti je 

vytvořen 3D model umístění na stroji (obr. 3.12).  

 

 
Obr. 3.12 model umístění na stroji 

 

 Na tuhosti upnutí potažmo celé soustavy SNO stroj, nástroj, obrobek 

velice záleží. Z důvodů snížené tuhosti bude nutná úprava řezných parametrů 

(jak je uvedeno v kapitole 3.2.4 Řezné parametry). 

 

Upnutí součásti musí být: 

1. rychlé 

2. přesné 

3. dostatečně tuhé 

4.  jednoduché (vzhledem k rozmanitosti obráběných součástí) 

 

 

  Těmto požadavkům vyhovuje upnutí na „lunety“ (obr. 3.13). Podobným 

způsobem je kliková hřídel upnuta při stávajícím způsobu opracování (obr. 2.1). 

Kliková hřídel je k „lunetě“ dotažena řetězem. Luneta zajišťuje snadné a rychlé 

vystředění pomocí středící drážky na spodní straně základny a vodící liště na 
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upínací ploše.  Detail na (obr. 3.14) . Toto vystředění není samozřejmě přesné, 

ale zajišťuje polohu upnutí řádově v desetinách milimetru.. Přesného do 

centrování se docílí použitím číselníkového úchylkoměru. 

 

 

 
Obr. 3.13. detail vodící lišty pro ustavení lunety 

 

 

Vystředění klikové hřídele: 

1. úhel natočení – dle rysu na přírubovém nebo koncovém čepu 

2. centrování v horizontální poloze – číselníkový úchylkoměr 

3. centrování ve vertikální poloze – číselníkový úchylkoměr 
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Obr. 3.14. Luneta pro upnutí klikové hřídele 
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4 Tvorba řídícího programu 
 

Daná součást je  vymodelována v CAD/CAM/CAE systému  

UNIGRAPHICS verze NX 4 a vložena do programu EdgeCAM R1. V CAD/CAM 

systému  EdgeCam R1 výrobce (Pathrace Engineering System, Velká Británie) 

byly vytvořeny dráhy všech nástrojů používaných ke zhotovení daných otvorů 

(orb. 4.1) a vygenerován (pomocí postprocesoru) NC code  pro stroj FUQ 125. 

 

 

 
Obr. 4.1 dráhy nástroje 
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4.1 Postprocesor 
 

Postprocesor je softwarový převodník dat z CAD/CAM systému do 

datového jazyka konkrétního obráběcího stroje. Kvalitní postrocesor v sobě 

obsahuje veškeré informace o vlastnostech daného stroje, tak aby bylo 

optimálně a efektivně využito všech jeho funkcí v souladu s CAD/CAM 

systémem. 

Univerzální postrocesor neexistuje, bohužel je potřeba jej naprogramovat 

pro každý stroj zvlášť. Cesta k dokonalému postrocesoru se stává obtížnější i 

kvůli faktu, že pravděpodobně neexistují dvě identické konfigurace obráběcího 

CNC stroje.  

Velkou výhodou všech moderních CAD/CAM systémů je tzv. konstruktér 

postrocesorů u systému EdgeCAM (obr. 4.2), který umožňuje vytvoření 

vlastního postrocesoru pro konkrétní CNC stroj. [4] 

 

 
Obr. 4.2. konstruktér postprocesorů systému EdgeCAM 

  

Post procesor udává možnosti a limity řídicího systému, a tím stroje 

samotného. Na základě definice post procesoru je poté generován NC program 

se všemi náležitostmi tak, aby mohl být spuštěn stroj bez dalšího odlaďování. 

Součástí výstupu programů pro zvolený CNC stroj je také uživatelská 
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dokumentace a tabulky nástrojů, což je důležité pro seřízení stroje a sestavení 

použitých nástrojů.  

 
 

4.2 Generování NC kódu 
 

Vlastní průběh vygenerování CNC kódu lze popsat v následujících 

krocích: 

 

Při přepnutí do režimu MANUFACTURE (VÝROBA) se vybere příslušný 

postprocesor. V této chvíli bude postprocesor načten za účelem výběru všech 

příkazů, které jsou v tomto postprocesoru dostupné. 

 

V režimu obrábění EdgeCAM zvolíme ikonu 

„Generovat NC kód" (obr. 4.3). Po zadání jména NC 

programu systém zavede soubor PTMPP. EXE, který 

vyvolá znovu postprocesor k převodu výsledků obrábění  

do formy vstupního NC programu. 

 

Kompilátor PTMPP. EXE vytvoří program z naposledy použitého 

obráběcího postupu. Jestli-že kompilátor zjistí změnu ve zdrojovém souboru 

postprocesoru automaticky ho znovu překompiluje. 

 

 Vytvořený NC kód obsahuje 116 vět programu ve formě ISO kódu a 

hlavičku, ve které se uvádí názvy nástrojů s jejich průměry, použitý 

postprocesor, název postupu, atd. (uveden níže – část programu) 

Řídící program je vytvořen pro přírubový i koncový čep klikové hřídele S50MC-

C a je uveden v příloze. 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3. ikona 
generovt NC kód 
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4.3 Část řídícího programu 
 
%S50MC_C G71 * 

 

* Turret No. :   1   Diameter :35.000    MM   DRILL      

* Turret No. :   2   Diameter :38.000    MM   DRILL      

* Turret No. :   3   Diameter :37.600    MM   DRILL      

* Turret No. :   4   Diameter :40.600    MM   DRILL      

* Turret No. :   5   Diameter :38.000    MM   DRILL      

* Turret No. :   6   Diameter :41.000    MM   DRILL      

* Turret No. :   7   Diameter :10.200    MM   DRILL      

* LUNETY 430/2380/3570/2380/ 

********************************************************************** 

* Machine Tool   : FUQ125 

* Part Name      : S50MC-C 

* Sequence       : 1.1 - 3.2  

* Programmed By  : ANTONIN TREFIL 

* Date           : 03/03/09 

* Time           : 09:32:59 

* 

********************************************************************** 

; S50MC_C 3-FT-009168 

; ****************************************** 

N5 G30 G17 X-900 Y-900 Z-300* 

N10 G31 X+900 Y+900 Z+0* 

;*************** 

* - 1.1 VRTAT D38 NA D750 (12X) SKRZ******* 

;NASTROJ: VRTAK 

N20 T14 G17 S180* 

N25 G00 G90 G40 W-100* 

N30 G200 Q200=+2 Q201=-135 Q206=+70 Q202=+135 Q210=+0 Q203=+0 

Q204=+50 Q211=+0* 
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N35 G00 X-362.22 Y-97.06 M3* 

N40 G220 Q216=+0 Q217=+0 Q244=+750 Q245=+195 Q246=+0 Q247=+30 

Q241=+12 Q200=+2 Q203=+0 Q204=+50 Q301=+1 Q365=+0* 

N45 G00 Z+100 M5* 

N50 M0* 
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5 Technicko – ekonomické zhodnocení 
 

 V této kapitole se budu zabývat srovnáním metod výroby. A to mezi 

stávající a navrženou technologií obrábění. 

 Za stávající technologie výroby – vrtání přírub zalomených hřídelů není 

možnost výrobu zrychlit. Z důvodu předpokládaného nárůstu výroby (počtu 

zakázek klikových hřídelů) je nutná racionalizace výroby. 

 

Převedení výroby do kooperace není vzhledem k typu výrobku možno. Pro 

řešení tohoto problému se nabízejí dvě možnosti: 

1. pro odvrtání přírub zalomených hřídelů vyčleníme další stroje – v tom 

případě musíme počítat se zmenšením kapacit strojního parku pro 

kusovou výrobu 

2. zavedeme do výroby mnou navržený stroj osazený již dříve zmiňovanými 

nástroji což bude mít za následek :  

• vysoký rozsah použití  

• zkvalitnění výroby  

• zkrácení výrobního času  

 

 

5.1 Porovnání norem spotřeby času 
 

Porovnání norem spotřeby času (NSČ) se stanoví na základě 

podnikového normativu) a zjednodušeným výpočtem dle řezných parametrů. 

Uvádím zde jen zjednodušený výpočet pro opracování otvoru průměru 41 [mm] 

na Ra 1,6 µm. Soubor pro výpočet celkového času opracování všech klikových 

hřídelí velikosti S50 je zpracován v excelu (obr. 5.1) a přidán v elektronické 

podobě na CD.  Výchozí řezné parametry jsou voleny na základě zkušeností jak 

je uvedeno v kapitole 3.2.4 Řezné parametry. Díky elektronické podobě 

zpracovaného normativu jej lze velmi jednoduše editovat a v budoucnu upravit 

dle skutečně nastavených řezných parametrů. 
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Obr. 5.1 normativ pro výpočet S50 

 
Ø 41 je do hloubky 50 mm. u každého nástroje je připočten náběh a přeběh. 

  

HARTNER Ø 38 je do hloubky 62 mm. 
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=
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Hrubovací hlavička Ø 40.6 je do hloubky 54 mm. 
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Dokončovací hlavička Ø 41 je do hloubky 54 mm. 
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Tabulka. 5.1 řezné parametry (nastavené) 

Název Ø [mm] [ ]1min−×mvc  Posuv na otáčku 

[ ]mmfot  

Hartner 38 20 0.3 

Hrubovací vrtací 

hlava 

40.6 90 0.15 

Dokončovací vrtací 

hlava 

41 90 0.08 

 

 

Řezné parametry uvedené výrobcem jsou v tabulce 5.2. 

 

Tabulka 5.2 řezné parametry (udané výrobcem) 

Název Ø [mm] [ ]1min−×mvc  Posuv na otáčku 

[ ]mmfot  

Hartner 38 30 0.35 

Hrubovací vrtací 

hlava 

40.6 140 ---- 

Dokončovací vrtací 

hlava 

41 140 ---- 

 

5.1.1 Stanovení jednicové normy spotřeby času 
 

• Stanovení času upnutí + otočení + přivolání jeřábu je dle podnikového 

normativu s přihlédnutím ke snadnějšímu způsobu ustavení „lunet“ 200 + 

70 + 20 = 290 Nmin. 

• Čas cyklu obrábění je vypočten podle uvedených krácených řezných 

parametrů pro oba čepy  -- 518 Nmim 

• Koeficient směnového času je uveden podle platného podnikového 

normativu pro NC stroje  -- 1,06. 
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• Koeficient nepravidelnosti obsluhy je uveden podle platného 

podnikového normativu  -- 1,05 

 

 

60

)( noSČSCU
AC

kktt
t

⋅⋅+
=     

 

tAC ………… norma spotřeby jednicového času [Nh]  

tU ………….. čas upínání [Nmin] 

tSC ………… čas cyklu obrábění [Nmin] 

kSČ ………… koeficient směnového času 

kno ………… koeficient nepravidelnosti obsluhy 

 

60

05,106,1)15,443290( ⋅⋅+=ACt  

6,13=ACt  Nh 

 

 

5.1.2 Úspora normy jednicového času 
 

Úspora normy jednicového času je rozdíl mezi časem stávající a 

navrhované technologie. 

Norma spotřeby času stávající technologie je uvedena dle technologického 

postupu. Do vzorce jsou dosazeny hodnoty po odečtení dávkového času. 

 

ACNTACSTACNT ttU −=    
 

6,1316,35 −=ACNTU  

56,21=ACNTU  Nh 
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5.1.3 Stanovení normy dávkového času 
 

Stávající I navrhovaná technologie zahrnuje opracování každého čepu 

v jedné operaci. V obou technologií výroby je použito stejného počtu upínacích 

přípravků, „lunet“ a nástrojů. Dávkový čas tedy zůstává v obou případech stejný  

 tBC = 260 Nmin = 4,33Nh. Navrhovaná technologie nepřináší žádnou úsporu 

v dávkových časech. 

 

 

 

5.1.4 Stanovení normy spotřeby času 
 

Norma spotřeby času je vypočtena dle vzorce: 

 

AC
BC

NT t
DV

t
t +=     

 
tNT ………… norma spotřeby času navrhované technolocie [Nh] 

tAC ………… norma spotřeby jednicového času [Nh]  

tBC ………… norma dávkového  času [Nh]  

DV ………… dávka výroby [ks]. 

 

6,13
1

33,4 +=NTt  

      =NTt 18 [Nh] 
 

5.1.5 Porovnání technologií (PT) 
 

Uvádím porovnání stávající a navrhované technologie s uvedením 

úspory spotřeby normy času. 
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100⋅=
ST

NT

t

t
PT  [%] 

 

45100
40

18 =⋅=PT  % 

 

5.1.6 Hodinové sazby výroby 
 

Základní hodinové sazby, platné v podniku VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. pro jednotlivé strojní skupiny jsou uvedeny v Kč/h. pro 

přehlednost uvádím data v tabulce 5.3. 

 

Strojní skupina   64832/12   

 

Vysvětlení ozna čení: 

6 –      hotovní horizontální fréza pro opracování klikových hřídelí 

4832 – stroj W200 T  

/12    -  středisko 

 

Předpokládané označení nové strojní skupiny  (a jejího umístění na provoze) 

 Strojní skupina  74842/13 

 

Vysvětlení ozna čení: 

7 –      NC hotovní horizontální fréza pro opracování klikových hřídelí 

4842 – stroj FUQ125   

/13    -  středisko 

 

Tabulka. 5.3 porovnání výroby na strojích 

Strojní 

skupina 

Dávkový 

čas [Nh] 

Jednicový 

čas [Nh] 

Σ [Nh] Sazba 

[Kč/h] 

Náklady 

[Kč] 

Úspora 

[Kč] 

64832/13 4,33 35,16 40 905 36200 

74842/13 4,33 13,6 18 1230 22140 
14060 



           Diplomová  práce                                                                              Antonín Trefil 

    
 

46 

 

6 Závěry pro realizaci v praxi 
 

Navrhovaná technologie bude využita v NS 370 VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. 

Její přínosy pro výrobu jsou nezvratné jak je vidět z výše uvedených 

výpočtů a tabulkového srovnání (tabulka 5.3). Bohužel k nepříznivé situaci na 

trhu nejsou obchodníci schopni určit skutečný nárůst výroby oproti 

předpokládaným 110 klikových hřídelí pro rok 2009.  

 

Celkové úspory pro opracování otvorů na jedné klikové hřídeli (S50 MC-

C) lze vyčíslit dle zjednodušeného výpočtu.  

 

Úspory = 100 –  







⋅100

ST

NT

t

t
    [%]  

 

Úspory = 100 –  






 ⋅100
40

18
 

 

Úspory = 55% 

 

Z výše uvedeného výpočtu, vyplývá snížení nákladů pro opracování 

otvorů na čepu a koncové přírubě o 55% oproti stávající technologii. I přes 

podstatný nárůst hodinové sazby pro NC stroj. Mnou odhadované úspory budou 

po zavedení do praxe daleko vyšší oproti zde uvedeným předpokládaným 

z důvodu nízkých řezných parametrů stanovených technology. V neposlední 

řadě bude záležet na obsluze stroje do jaké míry se bude snažit zvládnout 

novou technologii výroby a obsluhu obráběcího stroje. 

V technologické části přípravy výroby – příprava řídícího programu pro 

obráběcí stroj je možné s velkou výhodou použít typovou technologii při využití 

CAD/CAM systémů. Tímto tématem jsem se zabýval ve své Bakalářské práci, 

kde je i uveden univerzální postup pro vytvoření („makro „ – PCI) 

parametrického programu. Typovou technologii je možno výhodně řešit i přes 
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rozhodovací diagramy, ale vzhledem k malému počtu představitelů je toto 

řešení nevhodné (časová a odborná náročnost programátorů CNC strojů).  

 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout novou technologii vrtání přírub 

zalomených hřídelů pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Aplikoval jsem 

mnou navrženou technologii za použití uvedených řezných parametrů (s 

ohledem na tuhost soustavy SNO) na stroj FUQ 125 – W/3 firmy TOS Kuřim. 

Dále jsem vytvořil normativ pro výpočet normy spotřeby času a pomocí něj 

porovnal časy výroby nové a stávající technologie s kladným výsledkem pro 

novou technologii. Cíl mé diplomové práce byl splněn. 

Mnou navrženou technologii je možné ještě zefektivnit optimalizací, za 

použití výše zmíněné typové technologie. 
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