
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní

Katedra obrábění a montáže – 346

Stanovení hospodárných řezných parametrů při
opracování odlitku rámu obráběcího stroje

The Assessment of Economical Cutting Parameters to
Finishing machine-frame

Student: Bc. René Wojnar
Vedoucí diplomové práce: prof. Dr. Ing. Josef Brychta

Ostrava 2009

http://www.346.vsb.cz/cesky/brychta.htm


Diplomová práce                                                                                                   René Wojnar

2

Prohlášení studenta

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně

pod vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a

literaturu.

V Ostravě……………………………..             …….…………………….
         podpis studenta



Diplomová práce                                                                                                   René Wojnar

3

Prohlašuji, že

· byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla

školního a §60 – školní dílo

· beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

(dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě

diplomovou práci užít (§35 odst. 3)

· souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední

knihovně VŠB-TUO k prezentačnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen

u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.

· bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona.

· bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněná

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu

nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich

skutečné výše).

· beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své

práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby.

V Ostravě 28.5.2009 …………………….

                                                                                                     René Wojnar
     Lyžbice 116

     739 61  Třinec



Diplomová práce                                                                                                   René Wojnar

4

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE

WOJNAR, R. Stanovení hospodárných řezných parametrů při opracování odlitku

rámu obráběcího stroje, Ostrava: Katedra obrábění a montáže – 346, VŠB – TU,

2009, 71 stran, vedoucí diplomové práce: prof. Dr. Ing. Josef Brychta

Diplomová práce si klade za cíl navrhnout hospodárné řezné parametry při

opracování některých části odlitku rámu obráběcího stroje. Úvodem se zabývá

historií TŽ, a.s., historií a strojním vybavením její dceřiné společnosti Strojírny

Třinec a.s. V další části je popis a rozbor základního použitého materiálu. Následují

základní parametry hrubovací operace. Hlavním cílem je stanovit, jakými nástroji a

za jakých řezných podmínek obrábění lze docílit hospodárného opracování u

klíčových operací.

Závěr obsahuje vyhodnocení návrhu jak s technologického, tak i

ekonomického hlediska.

ANOTATION OF THESIS

WOJNAR, R.  The Assessment of Economical Cutting Parameters to

Finishing machine-frame, Ostrava: Department of machining and assembly – 346,

VŠB – TU, 2009, 71 pages, thesis head: prof. Dr. Ing. Josef Brychta

The main aim of this thesis is to assess economical cutting parameters for

machining some parts of casting of machine-frame. The first part deals with history

of Třinec Steel Works, joint-stock company and the machinery equipment of its

subsidiary Strojírny Třinec.

The second part comprises the description and analysis of basic used

material. Main parameters of roughening follows in the next part. The main goal is

to determine tools and cutting parameters for economical finishing.

The end of thesis includes the evaluation of assessment with technological

and economical points of view.

http://www.346.vsb.cz/cesky/brychta.htm
http://www.346.vsb.cz/cesky/brychta.htm
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Seznam použitého značení a zkratek

Symbol Význam

A tažnost [%]

BD drobné kolejivo

BM mechanické dílny

BS soustružna válců

Cn cena nástroje [Kč]

CNC číslicové řízení počítačem

CVD chemické napařování povlaku

D průměr nástroje [mm]

E modul pružnosti [kN/mm2]

Fz tangenciální složka řezné síly [N]

HB tvrdost podle Brinella

HRC tvrdost podle Rockwella

ISO systém značení

KIC lomová houževnatost [N/mm3/2]

L délka obrábění [mm]

NnT náklady na nástroj vztažené na trvanlivost břitu [Kč]

Nsm náklady na strojní práci [Kč/min]

Nsn náklady na strojní práci [Kč]

Nvn náklady na výměnné břitové destičky [Kč]

Nvnm náklady na výměnu VBD [Kč/min]

NbC karbid niobu

Pc potřený výkon stroje [kW]

Ps skutečný výkon stroje [kW]

PVD fyzikální napařování povlaku

Ra střední aritmetická úchylka profilu drsnosti [μm]

Rp0,1 smluvní mez kluzu tahu [N/mm2]

Rm pevnost v tahu [N/mm2]

RO rychlořezná ocel

ŘK řezná keramika

SiC karbid křemíku

SK slinutý karbid
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ST Strojírny Třinec, a.s.

T teplota [°C]

TaC karbid tantalu

TiC karbid titanu

TiN nitrid titanu

TtB pevnost v krutu [N/mm2]

TŽ Třinecké Železárny, a.s.

T30 trvanlivost břitu za časovou jednotku [min]

U poissonův poměr

VBD vyměnitelná břitová destička

VNu celkové výrobní náklady [Kč]

WC karbid wolframu

ap axiální hloubka řezu [mm]

ae radiální hloubka řezu [mm]

c měrné teplo [J/(kg.K)]

fmin posuv za minutu [mm/min]

fot posuv za otáčku [mm/ot]

fz posuv na zub [mm/zub]

hopt optimální hloubka řezu [mm]

hp přídavek na obrábění [mm]

kvHB korekce na tvrdost obrobku

kvM korekce na materiál

kvT korekce na trvanlivost

kvx korekční součinitel na tuhost soustavy SNO

n počet otáček vřetene [1/min]

rε poloměr zaoblení špičky [mm]

t čas [hod]

ts strojní čas [mim]

tvn čas na výměnu břitu VBD [min]

vc řezná rychlost [m/min]

vopt optimální řezná rychlost [m/min]

x součinitel pro vliv obráběného materiálu

z počet zubů nástroje

zd počet břitových destiček na nástroji
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κr úhel nastavení [°]

σaB pevnost ve střihu [N/mm2]

σbW únavová pevnost v ohybu [N/mm2]

σdb pevnost v tlaku [N/mm2]

σdB pevnost v ohybu [N/mm2]

σzdW mez únavy, tah – tlak [N/mm2]

γo nástrojový ortogonální úhel čela [°]

ρ měrný odpor [Ω.mm2/m]

ς hustota [g/cm3]
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1. Základní údaje o opracování kovů

1.1 Úvod

Založením železáren v Třinci byla dobudována síť menších železárenských

podniků. Založeny byly Těšínskou komorou v roce 1839, která byla v té době ve

vlastnictví arcivévody Karla Habsburského.

Počátky hutní výroby v Třinci jsou spjaty s výrobou slévárenského železa v

dřevouhelné vysoké peci. Výhodná poloha železáren, jejich napojení na Košicko-

bohumínskou železniční dráhu, dostupnost surovin postupně umožnila v 70. letech

devatenáctého století tehdejšímu majiteli soustředit hutní provozy z nedalekého

okolí právě do Třince.

Obr. 1.1 Počátky Třineckých železáren

V roce 1906 se staly Třinecké železárny nejvýznamnější součástí Báňské a

hutní společnosti. Z tohoto období pochází také ochranná známka „tři kladiva v

kruhu“, která doprovází třinecké hutní výrobky i v dnešní době.

Razantní modernizační politika kapitálově silné Báňské a hutní společnosti

záhy změnila podobu železáren. Již ve dvacátých letech 20. století patřily železárny

k nejmodernějším hutním závodům s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve

střední Evropě. V roce 1929 představoval jejich podíl na československé výrobě

surové oceli 23 % a válcovaného materiálu dokonce 31 %.
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Obr. 1.2 Třinecké železárny počátkem 19. století

V roce 1946 byly železárny, které nebyly II. světovou válkou významně

poškozeny, znárodněny. Rozvoj železáren pokračoval i v období socialistického

Československa, kdy se rozvoji těžkého průmyslu přikládal značný význam.

Růst produkce oceli a válcovaného materiálu dosáhl svého historického

vrcholu v 80. letech 20. století. Vedle růstu produkce byl důraz také kladen na

zavádění moderních hutních technologií. K nejvýznamnějším investicím tohoto

období patří vybudování kyslíkové konvertorové ocelárny s následným blokovým a

později i sochorovým kontilitím. Od roku 1995 je veškerá ocel vyráběna v

konvertorech nebo elektrických obloukových pecích, přičemž 90 % vyrobené oceli

je kontinuálně odléváno.

Třinecké železárny jsou dnes hutním podnikem s uzavřeným hutním

výrobním cyklem, jejichž hlavní výrobní program tvoří dlouhé válcované výrobky.

Změna politického systému v Československu v roce 1989 vedla k postupné

privatizaci Třineckých železáren. V roce 1991 byly Třinecké železárny převedeny

na státní akciovou společnost. V průběhu let 1994–1996 byla kapitálová účast státu

v železárnách postupně snižována. Od roku 1996 jsou Třinecké železárny zcela

odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je akciová společnost Moravia Steel.

Součástí skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL jsou

další dceřiné společnosti, které vznikly v průběhu procesu restrukturalizace

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a také nové akvizice. Mezi nejvýznamnější patří

Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a.s., Slévárny Třinec, a. s., Refrasil, s. r. o.,

Řetězárna, a. s., Sochorová válcovna TŽ, a. s., Ferromoravia, s. r. o. a Vítkovice

Válcovna trub a.s.[1].
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1.2 Rozbor strojního obrábění

Strojní obránění pro TŽ, a.s. provádí Strojírny Třinec, a.s., které jsou

stoprocentní dceřinou společnosti TŽ, a.s.

Strojírny Třinec, a.s. se zabývají výrobou širokého spektra výrobků, jako

jsou technologické celky, zařízení pro hutní provozy, ocelové konstrukce, hutní

válce, strojní součásti, náhradní díly, upevňovací prvky železničního svršku. I když

firma, jako samostatná akciová společnost, vznikla teprve nedávno, má již

dlouholetou tradici výroby.

1885 – vznikají mechanické dílny jako údržba pro Třinecké železárny

1991 – vznik divize D3 – Strojírenská výroba

1997 – vznik TŽ – strojírenská výroba, a.s., jako dceřiná společnost TŽ, a.s.

2005 – změna názvu společnosti na Strojírny Třinec, a.s.

Základ společnosti tvoří tři výrobní provozy:

· BD – Drobné kolejivo

· BM – Mechanické dílny

· BS – Soustružna válců

1.3 Mechanické dílny

1.3.1 Oblast činnosti:

Ø Soustružení
Ø Vyvrtávání CNC, NC
Ø Hoblování
Ø Obrážení
Ø Frézování
Ø Broušení
Ø Tváření a lisování
Ø Ohraňování, ohýbání, zkružování
Ø Stříhání, řezání
Ø Natěračské práce, nástřiky
Ø Tryskání
Ø Svařování, pálení, elektroerozivní řezání
Ø Tepelné zpracování
Ø Charakteristické výrobky Mechanických dílen

http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=8
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=9
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=10
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=11
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=12
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=13
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=14
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=15
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=16
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=17
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=18
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=19
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=22
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=strojnipark&pid=23
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Tab. 1.1 Strojní vybaveni pro frézování

Frézka Rozměry (mm)

Drážkovací 400 - 1000 x 2000 - 3150
rozměr stolu

Horizontální 400 x 2000
rozměr stolu

Univerzální 300 - 450 x 1350 x 2000
rozměr stolu

FSS 80 CNC výška obrobku 800
stůl podélný 3000 x 800, 2500 kg

FSQ 80 CNC možnost oprac.horizontální i vertikální
stůl otočný 800 x 800

FSQ 80 GM/A2

pracovní rozsahy X = 2000 mm;
Y = 900 mm; Z = 800 mm
upínací plocha 800 x 2000 mm
max. zatížení stolu 3000 kg/m²

FNG 40 CNC A

možnost opracování tvarově složitých
výrobků
pracovní rozsahy: X = 600 mm;
Y = 450 mm; Z = 300 mm
upínací plocha 450 x 900 mm
max. zatížení stolu 300 kg

Na ozubení

Druhy ozubení:

System Fellow

Typ stroje OH 50

- vnější Ø ozubení 50 - 500, výška 125
- vnitřní Ø ozubení do Ø 450,výška125,
   celková výška obrobku 160
- modul 1 - 8
- drsnost Ra 1,6 - 0,8 dle mat. obrobku
- úhel záběru pouze 20º
- přímé zuby ß = 0º

Odvalovací frézky

Typ stroje

LORENZ; FO-10;

FO-16; FO-25

- vnější ozubení 20 - 3000
- modul 1 - 22, úhel αv= 20º;
   1- 20 úhel α = 15º
- přesnost IT 7 - 8
- drsnost Ra 1,6 - 3,2
- úhel záběru Ø = 15 º; 20 º
- přímé a šikmé ozubení ß = 0 - 48

Frézování ozub.

kol dělícím způsobem

Typ stroje FO-16;FO-25

- vnější ozubení max. 2500 - 3000
- modul max. 45
- přesnost IT 10
- drsnost Ra 6,3
- přímé zuby

Drážkovací frézka - rozměry 32 x 800 na jedno upnutí
- obrobek max. Ø 130 x 5000
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Tab. 1.2 Strojní vybaveni pro soustružení

Soustruhy Max. obrobku
(mm)

Max. délka
(mm) Pozn.

Revolverové Ø 420 1 000
Karuselové

SKIQ 16 CNC

Ø 1250
Ø 3300
Ø 2000

1 000
1 000

1 500 *

+ kopír. zařízení
* výška obrobku

Kopírovací Ø 400 3 000
NC soustruhy:

SPT 32 C
SUA 63 Numeric

KH 35 CNC

Ø 320
Ø 360

Ø 1200

1 400
3 000
1 000

Hrotové do Ø 2000 max. 8 000

Hrubovací
operace

Ø 5000 x 2000
min. Ø 400

1.3.2 Druhy tepelného zpracování

Ø normalizační žíhání
Ø normalizační žíhání s popouštěním
Ø žíhání na měkko
Ø žíhání ke snížení pnutí
Ø protivločkové žíhání
Ø žíhaní svitků drátů
Ø zušlechťování
Ø kalení a popouštění nástrojových ocelí
Ø žíhaní, zušlechťování a rozpouštěcí (austenitizační) žíhání válcovaného

zboží v tyčích
Ø cementace v plynu
Ø povrchové kalení
Ø kalení do vody a do oleje na vzduchu
Ø žíhání bez rekrystalizace
Ø iontová nitridace výrobků - karbonitridace a oxinitridace

(Dmax = 1 m, Hmax = 1,5 m, mmax = 3 000 kg)
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Zpracovatelné materiály

Ø oceli jakostních tříd ČSN 11 až 17 + 19 a jejich ekv. dle EN, ASTM, DIN,

AISI, apod.

Ø ocelolitiny

Ø slitiny

Tepelné zpracování je prováděno v elektrických vozových nebo šachtových

pecích, opatřených vyzdívkami z vláknitých materiálů. Tepelné zpracování je

možno provádět v inertní atmosféře dusíku. Regulace pecí je řízena PC s registrací a

záznamem průběhu procesu. Cementování povrchu součástí je prováděno řízeným

nauhličováním v ochranné atmosféře. Hlavní pecní agregáty, jejich vnitřní rozměry

a parametry:

1.3.3 Pece

Ø vozová pec 2000 x 1000 x 6000 mm, max. teplota 1100 ºC, event. inertní
atmosféra, max. hmotnost vsázky 20 t, u jednotlivých kusů max. 10 t
(nosnost jeřábu je 10 t)

Ø dvě vozové pece 1000 x 700 x 1500 mm, max. teplota 1100 ºC, event. inertní
atmosféra, max. hmotnost vsázky 1,5 t

Ø šachtová pec Ø1600 x 4300 mm, max. teplota 1100 ºC, event. inertní
atmosféra, max. hmotnost vsázky 5 t

Ø šachtová pec Ø1000 x 2000 mm, cementační s retortou, vybavená
kyslíkovou sondou a řízeným nauhličováním, max. hmotnost vsázky 2 t

Ø dvě kalící šachty Ø2500 x 4200 mm, olejová a vodní s teplotní regulací
média (pouze chlazení kal. média)

Ø kalící vana 2000 x 4100 x 2500 mm olejová a vodní - kalící olej
BURGDORF

Ø vychlazovací šachta Ø1800 x 4000 mm
Ø vozová komorová plynová pec 7000 x 3000 x 2200 mm max. teplota 1050

ºC, max. hmotnost vsázky 50 t.[7]
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2. Analýza problematiky

2.1 Cíle optimalizace

Cíle při opracování rámu obráběcího stroje jsou následující:

Ø Stanovit základní technologický postup

§ Rozbor použitého materiálu

§ Hrubování

§ Žíhání na odstranění pnutí

Ø Stanovit hospodárné řezné parametry při opravování vodících ploch

rámu obráběcího stroje

§ Odebrání první vrstvy

§ Hladící úběr

§ Vrtání otvorů

Při stanovování hospodárných řezných parametrů, při opracování rámu

obráběcího stroje na CNC stroji HCW 2-180, s řídícím systémem Siemens

SINUMERIC 840D, jsem se zaměřil na ty operace, při kterých jsou opracovány

plochy, kde je potřeba docílit co nejmenší drsnosti povrchu a zároveň vrtané otvory

s největší četností výskytu.

Jedná se o vodící plochy [obr. 4.1] a otvory [obr. 4.2] uvedené ve výkresu,

který je součásti přílohy č.1.

Cílem je stanovit takové řezné parametry, aby byla docílená jak potřebná

kvalita obráběné plochy, tak i co nejhospodárnější výroba z ekonomického hlediska.

U vodících ploch, kde je potřeba dosáhnou povrchové drsnosti Ra 0,8, je

nutno provádět dokončovací operací na dva úběry.

Prvním je odebrán přídavek na obrábění, ponechány po hrubování, a druhým

hladícím pak dokončena požadovaná plocha.

U vrtaných otvorů jsem se zaměřil jak na použití klasických vrtáků, tak na

možnost použití sdružených vrtáků. Zde bude nejdůležitějším faktorem ekonomické

zhodnocení.
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2.2 Použitý základní materiál

Rám obráběcího stroje je vyroben z litiny ČSN EN 1561/EN-GJL-250 (ČSN

42 2425). Jedná se o litinu s lupínkovým grafitem (se zaručenými mechanickými

vlastnostmi).

Litiny s lupínkovým grafitem – GJL (nelegovaná, pro vyšší tlaky a namáhání,

pro vyšší teploty)

            Dříve nazývané jako šedé litiny, obsahují grafit ve tvaru prostorových

útvarů, které se na metalografickém výbrusu jeví jako lupínky. Jejich délka je

podstatně větší než-li jejich tloušťka, konec lupínků je ostrý. Oblast připadající

jednomu prostorovému útvaru grafitu se nazývá eutektická buňka. Má perlitickou

strukturu. Je vhodná pro odlitky s tloušťkou stěn od 15 do 70 mm. Např. na válce

motorů, součásti turbín, podřadnější ozubená kola, stojany obráběcích strojů, skříně

převodů. Pro teploty od -60 do 500 °C.

2.3 Obrobitelnost šedé litiny

Na obrobitelnost všech druhů litin působí, z prvků které tvoří její chemické

složení, především uhlík a forma, v jaké je v litině obsažen. Šedá litina obsahuje

převážnou část uhlíku ve formě grafitu, který má na její obrobitelnost příznivý vliv.

Obrobitelnost šedé litiny je lepší s rostoucími rozměry a počtem částic grafitu.

Chemické složení volí výrobce podle druhu tavících pecí, surovin, materiálu

forem a dalších specifických výrobních podmínek.

Křemík a jeho přítomnost v litině zlepšuje její obrobitelnost, protože křemík

způsobuje grafitizaci uhlíku. Z hlediska obrobitelnosti  je optimální obsah křemíku

2,5 až 2,7%.

Fosfor se v litině slučuje s železem na fosfid Fe3P, který má značný brusný

účinek. Větší přítomnost fosforu než 0,3%, působí na obrobitelnost nepříznivě.

Síra a mangan působí příznivě na obrobitelnost litiny. V mikrostruktuře

litiny bývají zpravidla ve formě sirníku manganatého MnS, který rozptýlen v kovu

zlepšuje její obrobitelnost. Při obsahu manganu nad 0,8% se obrobitelnost litiny

zhoršuje.
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Legující prvky působí, svým vlivem na obrobitelnost litiny, jak na její

mechanické vlastnosti, pak také na její mikrostrukturu. Legující prvky mechanické

vlastnosti litiny převážně zvyšují, a tím zhoršují obrobitelnost. Mikrostruktura je

legujícími prvky ovlivňována různě, jak se záporným, tak také s kladným vlivem na

obrobitelnost.

Nikl podporuje grafitizaci volných karbidů, což při větším obsahu ( 10 až

20%) obrobitelnost značně zhoršuje. Do obsahu 2% obrobitelnost zlepšuje tím, že

způsobuje stejnoměrnost struktury.

Chróm, vanad a wolfram tvoří v litině karbidy nebo tuhé roztoky s feritem,

cementitem a austenitem, což do značné míry zhoršuje obrobitelnost litiny.

Značný vliv na obrobitelnost litiny má její mikrostruktura, závislá na

podmínkách lití, tuhnutí, tepelném zpracování a chemickém složení.

Šedá litina je obecně dobře obrobitelná . Stupeň obrobitelnosti závisí na její

struktuře a na tloušťce stěn odlitku. Čím menší je tloušťka stěny, tím horší je

obrobitelnost.

.

Obr. 2.1 Litina s lupínkovým grafitem a matrici perlitickou

Lupínkový grafit    Perlit
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Tab. 2.1 Mechanické a fyzikální vlastnosti dané litiny

Pevnost v tahu Rm N/mm2 250 až 350

Smluvní mez kluzu Rp0,1 N/mm2 165 až 228

Tažnost A % 0,8 až 0,3

Pevnost v tlaku dbs N/mm2 840

Pevnost v ohybu dBs N/mm2 340

Pevnost ve střihu aBs N/mm2 290

Pevnost v krutu TtB N/mm2 290

Max. tvrdost HB 240

Modul pružnosti E kN/mm2 103 až 118

Poissonův poměr U - 0,26

Únavová pevnost v ohybu bWs N/mm2 120

Mez únavy, tah-tlak zdWs N/mm2 60

Lomová houževnatost KIC N/mm3/2 480

Hustota ς g/cm3 7,20

Měrné teplo

20°C-200°C

20°C-600°C

c J/(kg.K) 460

535

Měrný odpor ρ Ω.mm2/m 0,73
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2.4 Používané řezné materiály

Pro obrábění šedé litiny jsou, z používaných druhů řezných materiálů,

vhodné pouze VBD ze slinutých karbidů.

 Slinuté karbidy

Jsou to dvoufázové nebo vícefázové materiály, tvořené velmi tvrdými

karbidovými částicemi v kovové vazbě. Vyráběny jsou technologii práškové

metalurgie. Ve srovnání s materiály z RO, jsou SK tvrdší a otěruvzdornější, avšak

mají nižší odolnost proti křehkému porušování. Slinuté karbidy můžeme rozdělit na:

Ø Nepovlakované SK

Ø Povlakované SK

Ø Cermety

Základními karbidy pro výrobu běžných druhů SK pro oblast obrábění jsou –

Karbid Wolframu (WC) a Karbid titanu (TiC). Pojícím kovem je Kobalt (Co).

Základní rozdělení SK, je rozdělení dle složení :

Ø Jednoduchý WC – Co systém (ISO skupina K)

Ø Třísložkový WC – TiC – Co systém (ISO skupina P)

Ø Vícesložkový WC – TiC – TaC/NbC – Co systém (skupina M)

Tyto základní druhy jsou neustále doplňovány výkonnějšími a

vícerozsahovými karbidy. Zlepšování aktivních vlastnosti, ale i předpokládané

zúžení dosti širokého sortimentu je cílem neustále inovace a vývoje SK.

Podle skupin ISO dělíme SK:

Ø Skupina P (druh P 01 – P 50) – určena pro uhlíkové oceli, oceli na

odlitky a feritické nerezavějící oceli tvořící dlouhou třísku.
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Ø Skupina M (druh M 10 – M 40) – skupina s univerzálním použitím,

která je určena pro obrábění materiálu tvořící dlouhou a střední třísku.

Mezi tyto materiály patří lité oceli, tvárné litiny, manganové oceli,

austenitické nerezavějící oceli. Tyto SK mají relativně vysokou

houževnatost a proto se často používají pro těžké hrubovací a

přerušovaně řezy.

Ø Skupina K (druh K 10 – K 40) – používaná zejména pro litiny, kalené

oceli, neželezné slitiny a nekovové materiály, které při obrábění

vytvářejí krátkou, drobivou třísku.

Povlakované slinuté karbidy jsou vyráběny tak, že na podkladový materiál se

nanáší tenká vrstva materiálu s velkou tvrdostí a vynikající odolnosti proti

opotřebení. Tyto vlastnosti jsou dány zejména tím, že povlakový materiál

neobsahuje žádné pojivo, má mnohem jemnější zrnitost a méně strukturních defektů.

Běžně se jako povlakový materiál používají povlaky karbidu titanu (TiC), nitridu

titanu (TiN) nebo oxidu hlinitého Al2O3. Pro povlakování se využívá metoda

jednovrstvá (až 13 µm), nebo vícevrstvá, s obvykle více komponenty.

Podle principu dělíme metody povlakování do dvou základních skupin:

Ø Metoda CVD – chemické napařování v plynné fázi, probíhá za

vysokých teplot (nad 1000°C). Její výhody jsou především výborná

adheze mezi povlakem a povrchem, možnost nanesení větší tloušťky

povlaku, povlakování předmětu o složitějších tvarech, variabilita typu

povlaků. Nevýhodou je ovlivnění podkladového materiálu, nemožnost

povlakovat ostré hrany a tahová zbytková pnutí v povlaku.

Ø Metoda PVD – fyzikální napařování, probíhající při nižších teplotách

(pod 600°C). Původně byla tato metoda vyvinutá pro povlakování RO,

dnes se hlavně používá pro povlakování materiálu ze SK, určených pro

přerušovaný řez. Nepůsobí nepříznivě na vlastnosti podkladu, výhodou

je i možnost povlakovat ostré hrany. Vyžaduje ale i mnohem

důkladnější přípravu povrchu podkladu a má směrový účinek.

K nevýhodám patří i menší vrstva povlaku (kolem 5µm) a menší

variabilita výběru typu povlaku.



Diplomová práce                                                                                                   René Wojnar

22

2.5 Frézování

Definice  základních pojmů:

Obr. 2.2 Definice základních pojmů

Obráběná plocha – jedná se o plochu, z které se odebírá vrstva materiálu,

která se mění v třísku

Plocha řezu – plocha, která se vytváří na obrobku hlavním i vedlejším

břitem nástroje a tvoří přechod mezi obráběnou a obrobenou plochou

Obrobená plocha – nově utvořený povrch, vzniklý odebráním vrstvy

materiálu

Řezná rychlost – jedná se o rychlost hlavního rotačního pohybu, kterou u

frézování vykonává nástroj. U nástrojů s úhlem κr = 90°  je řezná rychlost nezávislá

na hloubce řezu pa . Vypočítáme ji ze vztahu:

[ ]min
1000

mnDvc
××

=
p
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Maximální řezná rychlost na průměru pDa u nástrojů s úhlem nastavení

κr < 90° se vypočítá ze vzorce:

[ ]min
1000

2
m

n
tg
a

D
v r

p

c

×÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+×

=
k

p

vc – řezná rychlost [m/min]

D – průměr nástroje [mm]

n – počet otáček vřetene [1/min]

ap – hloubka řezu [mm]

κr – úhel nastavení [°]

Posuv – je pohyb, který vykonává nástroj, nebo obrobek, jehož rychlost je

udávána v otmm / , min/mm nebo v zubmm / .

Posuv na otáčku otf se vypočítá z minutového posuvu minf  podle vzorce:

[ ]otmm
n

ffot /min=

Posuv na zub zf  se vypočítá z minutového posuvu minf  podle vzorce:

[ ]zubmm
zn

ff z /min

×
=

fmin – posuv obrobku [mm/min]

n – počet otáček vřetene [1/min]

z – počet zubů nástroje
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2.6 Kritéria pro výběr nástrojů

Nástroje pro strojní obrábění kovových materiálů patří mezi jednu

z nejvýznamnějších skupin nástrojů používaných v průmyslové výrobě, neboť

technologie obrábění zaujímá stále přední místo při zpracovávání kovových

materiálů. Vyhovující funkce a spolehlivost obráběcích nástrojů není závislá jen na

jejich konstrukci a způsobů výroby, ale je také podmíněna optimálně zvoleným

materiálem nástroje a případně i tepelným zpracováním. Řezné nástroje vnikají

svým břitem do obráběného materiálu při vysokém měrném tlaku a oddělují ho ve

tvaru odcházející třísky. Každý nástroj je tedy namáhán silovými účinky. Mimoto

větší část práce potřebné k oddělení třísky se promění v teplo. Z toho vyplývá

skutečnost, že je nástroj zatěžován taktéž tepelnými účinky. Oběma uvedeným

účinkům a jejich širšímu působení musí řezný nástroj odolávat.

Je proto žádáno po řezném materiálu, aby měl vysokou tvrdost a stálost za

vysokých teplot.

Požadujeme dále, aby odolával otěru a přitom, aby vykazoval spolehlivou

houževnatost. Docílení tvrdého otěruvzdorného povrchu materiálu nástroje

s houževnatým jádrem se dociluje povlakováním nástrojových materiálů. Je to jedna

z metod, kterou dosáhneme zlepšení kvality nástroje.
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Charakteristika jednotlivých nástrojových materiálů

Na obrázku 2.3 jsou zachyceny vlastnosti jednotlivých nástrojových

materiálů.

Obr. 2.3 Charakteristika nástrojových materiálů
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3. Základní technologický postup

3.1 Hrubování

Hrubování je operace obrábění, při které se opracovává surový odlitek.

Při této operaci můžeme použít  méně přesný obráběcí stroj. Je to z důvodu

možného opotřebení stroje a tím zmenšíme jeho přesnost u potřebných přesných

operací.

Při hrubování se většinou  vychází  při volbě řezných podmínek ze známé

hloubky odebírané vrstvy materiálu, která je dána přídavkem na obrábění.

V tomto případě se, po odlití rámu, velikost přídavku na obrábění pohybuje

od 8 do 10 mm.

Pokud je k dispozici dostatečný výkon motoru obráběcího stroje a nebrání-li

tomu malá tuhost některého členu systému stroj – nástroj – obrobek, je z hlediska

hospodárnosti výroby vhodné odebrat celý přídavek na obrábění najednou.

Hrubovací operaci provedeme na frézovacím stroji W 160, který je určen pro

těžké hrubování. Tento stroj odpovídá jak svou tuhostí, tak i rozměrům obrobku.

Základní parametry stroje W 160:

Ø vřeteno D160 mm

Ø pracovní rozsah (x,y,z) : 7000 x 3500 x 1800 mm

Ø rozsah otáček : max.900/min

Ø otočný stůl 2x2 m o nosnosti 20t

Ø ŘS : TNC 426 od fa Heidenhain

Vzhledem k opracovávanému druhu materiálu a velikosti obrobku, jsem jako

nástroj pro hrubovací operaci zvolil frézovací hlavu pro těžké hrubování F60SB22X

fy Pramet o průměru 200mm.

Na obr. 3.1, 3.2, 3.3 jsou dle literatury[5] znázorněny frézovací hlava, VBD

a jejich parametry použité při hrubování.
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Obr. 3.1 frézovací hlava F60SB22X

Rozměry frézy:

Ø Počet zubů - 10

Ø D - 200 mm

Ø D1 - 217,9 mm

Ø dG7 - 60 mm

Ø L - 63 mm

Ø d1 - 101,6 mm

Ø t - 14 mm

Ø b - 25,7 mm

Obr. 3.2 frézovací hlava F60SB22X
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Použité VBD

Firma Pramet k této frézovací hlavě doporučuje použít následující VBD.

Jedná se o VBD dle označení ISO SBMR. Je to destička se zaoblenou hranou

s fazetkou, určená především pro nejtěžší mechanické namáhání břitu při velmi silně

přerušovaném řezu.

Písmena v ISO kódu znamenají: tvar destičky, úhel hřbetu, provedení a

toleranci.

Obr. 2.3 destičky ze slinutých karbidů

Rozměry VBD:

Ø l - 22 mm

Ø d - 22 mm

Ø s - 8,5 mm

Ø m - 2,82 mm

Jako nejvhodnější pro tento druh litiny je VBD s označením materiálu 8240S.

Jedná se o destičku ze submikronového substrátu typu H s vysokým obsahem

kobaltu. Je povlakován nanostruktůrním tenkým povlakem, naneseným metodou

PVD s vysokým obsahem hliníku. Kombinuje dobrou otěruvzdornost spolu s dobrou

provozní spolehlivostí.

Doporučené řezné podmínky pro hrubování dané šedé litiny

Ø posuv(fz) - 0,12 – 0,45

Ø řezná rychlost (vc) - 235

Hrubování provádíme s přídavkem 4 mm pro následné dokončovací operace.
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3.2 Tepelné zpracování odlitku

Abychom předešli možnému pozdějšímu poškození, je nutno rám po

hrubování a před finálním opracováním, tepelně zpracovat. Je to z důvodu vnitřního

pnutí v litině po jejím odlití.

Žíhání na odstranění pnutí

Žíhání ke snížení zbytkové napjatosti po odlití se obvykle používá u tvarově

složitých odlitků. Při vychladnutí vzniká v odlitku značné tepelné (tahové) napětí,

které zvyšuje rychlost chladnutí, nerovnoměrná tloušťka stěny odlitků apod. Toto

napětí může být velké a způsobit prasknutí odlitku. Může se uvolnit ještě ve formě,

či po určité době. Vnitřní pnutí je potřeba odstranit ještě před obráběním a to uměle.

Tímto způsobem nahrazujeme dnes dřívější stárnutí litiny (lépe řečeno snížení

vnitřního pnutí) na volném prostranství, které někdy trvalo až dva roky podle

požadavků na stálost odlitků
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Postup žíhání ke snížení vnitřního pnutí

Vzhledem k typu materiálu a jeho parametrům jsem zvolil následující parametry

tepelného zpracování:

Ø Záleží na pomalém ohřevu - šedá litina je křehká a citlivá na rychlé změny

teploty

Ø Ohřev rychlostí 50°C/hod na teplotu 510 - 530°C

Ø Výdrž na teplotě 510 - 530°C 5 - 6 hodin

Ø Následuje pomalé ochlazování rychlostí 20°C/hod v peci na teplotu 180 -

200°C

Ø Odlitek dále ochlazujeme již na vzduchu

Průběh žíhání
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Obr. 3.4 Průběhová křivka žíhání
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3.3 Dokončovací operace

Optimalizace řezných podmínek je jedním ze základních článků celkové

optimalizace výrobního procesu. Nelze ji oddělit od optimalizace pracovních

podmínek, které charakterizují výrobní proces, ve kterém kvalita výroby, její

produktivita i hospodárnost procesu závisí na:

Ø obráběcím stroji – výkon, rozsah otáček a posuvů, přesnost, tuhost

Ø obráběcím nástroji – nástrojový materiál, geometrie řezné části, aplikované

ostří

Ø obrobku – obráběný materiál, obrobitelnost materiálu, tvarová a rozměrová

přesnost, kvalita obrobené plochy

Ø řezných podmínkách

Optimalizace řezných podmínek je vždy spjatá s ekonomikou, kvantitativní a

kvalitativní stránkou výroby. Tím ovlivňuje jak cenu jednotlivých součástí, tak i

hotového výrobku. Se stále vzrůstajícím tempem rozvoje výrobní techniky se kladou

větší požadavky na optimalizaci výrobního procesu.
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3.3.1 Použité zařízení

CNC horizontka HCW 2-180 s hydrostatickým uložením

Vzhledem k rozměrům obrobku, potřebné dosažené povrchové kvalitě a

možnostem strojového parku se jeví jako nejvhodnější, pro opracování daného

rámu, nejmodernější a nejpřesnější CNC horizontka HCW 2-180.

Je to velká horizontka určená pro vysoce přesné opracování a výrobu

rozměrných strojních dílů. Zařízení má hydrostatické uložení a je vybaveno NC

systémem Siemens SINUMERIC 840D a měřící sondou Renishaw pro proměřování

obrobků.

V tabulkách 3.1, 3.2 jsou dle literatury[7] znázorněny technické parametry a

příslušenství stroje HCW 2-180.

Obr. 3.5 CNC horizontka HCW 2-180
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Tab. 3.1 Technické parametry

Hydrostatické uložení hlavních posuvných os stroje

Výkon hlavního motoru kW 100

Posuv stojanů po loži            (osa X) mm 11 000

Posuv vřeteníků po stojanu (osa Y) mm 3 500

Vysuv pinoly                       (osa Z) mm 1 300

Vysuv vrtacího vřetene     (osa W) mm 1 200

Vysuv pinoly + vřetene   (osy Z+W) mm 2 500

Průměr vrtacího vřetene mm 180

Přesnost polohování ( P)

0,015/1 000 mm

Pro každých 1 000 mm se P zvyšuje o

0,005 mm

Obr. 3.6 Frézovací hlava UFK 1000NC Obr. 3.7 Frézovací hlava IFVW 102
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Tab. 3.2 Příslušenství

Frézovací hlava UFK 1000NC

Maximální otáčky min-1 1 200

Maximální výkon kW 42

Rozsah otáčení       osa 1:

osa 2:
stupeň

± 185

± 95

Frézovací hlava umožňuje 5-ti osé souvislé obrábění

Frézovací hlava IFVW 102

Maximální otáčky min-1 2 500

Maximální výkon kW 55

Automatické natáčení hlavy po

1°
stupeň 0-360

Otočný stůl

Velikost pracovní desky mm 2 500 x 3 000

Maximální zatížení stolu kg 40 000

Podélný posuv (osa V) mm 2 500

Otáčení pracovní desky stupeň
360

max. 2,5 otáčky/min

Pevná upínací deska D18/40 - 1 kus

Rozměr mm 4000 x 1885 x 400

Zatížitelnost kN/m2 350

Pevné upínací desky D18/64 - 2 kusy

Rozměr mm 6 400 x 1885 x 400

Zatížitelnost kN/m2 350
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4. Návrh hospodárných řezných parametrů opracování vodících

ploch rámu obráběcího stroje na CNC horizontce

Jedním ze základních úkolů technologa je zajistit, aby při výrobě součástí

strojů a strojních zařízení bylo docíleno maximální produktivity. Produktivita

obrábění závisí, jako u všech technologických procesů, na druhu a konstrukčním

provedení použitého stroje, v tomto případě obráběcího stroje a na využití jeho

pracovních možností. Z hlediska obráběcího stroje závisí výše docilované

produktivity na stupni mechanizace a automatizace jeho pracovních cyklů, na

výkonu jeho pracovních motorů, na jednotlivých stupních otáček pracovního

vřetene, popřípadě velikosti řezné a posunové síly, na rozsahu jeho pracovních

možností (rozsahu otáček pracovních vřeten, rychlostí pracovních stolů, suportů

apod.). Do určité míry závisí také na tuhosti základních části obráběcího stroje.

Z hlediska využití pracovních možností obráběcího stroje závisí produktivita

obrábění na použitých pracovních podmínkách, to je na volbě druhu řezného

nástroje, poměrných hodnot řezných podmínek (řezná rychlost, hloubka řezu

geometrie břitu) a na druhu řezného prostředí. Výše produktivity je obecně

hodnocena počtem výrobků, které se vyrobí za časovou jednotku nebo přímo časem

potřebným pro výrobu určité součásti nebo celého výrobku.

Podmínky hospodárného úběru

Neuvažujeme-li konstrukční provedení a vybavení obráběcího stroje, závisí

produktivita obrábění, vyjádřená hospodárným úběrem materiálu, na volbě

pracovních podmínek. Pouze při určitých pracovních podmínkách dosáhneme na

daném stroji, při obrábění určité součásti, maximální hospodárný úběr. Hospodárný

úběr se může rovnat přídavku na obrábění. Pracovní podmínky, při nichž toto

dosahujeme označujeme jako optimální pracovní podmínky.

Pojem optimálních pracovních můžeme proto definovat tak, že jsou to

takové pracovní podmínky, které nám umožní, při využití všech možností

obráběcího stroje a dodržení kvalitativních požadavků, obrobit danou součást co

nejhospodárněji, to je v nejkratším čase a s nejmenšími náklady.
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Obě tyto podmínky nejsou shodné, protože je možno obrobit součást sice

v krátkém čase, ale za cenu zvýšeného nákladu. Bylo by to v případě , kdybychom

použili velmi vysoké řezné rychlosti , čímž bychom značně zkrátili strojní čas, na

druhé straně bychom však značně zvýšili spotřebu nástrojů. Tím by se celkový

náklad na obrobení dané součásti zvýšil. Je proto základní podmínkou hospodárného

provedení, aby nejen dílčí, to je přímé náklady na strojní práci byly malé,  ale aby i

celkové náklady vynaložené na obrobení dané součásti byly minimální.

Stanovení hospodárných řezných parametrů

Pod pojmem optimalizace obvykle rozumíme optimalizaci řezných

podmínek se zřetelem na požadavky kladené na průběh a na výsledek procesu

obrábění.

Přitom nelze chápat optimalizaci jako snahu po dosažení optimálního stavu,

nýbrž jako optimalizaci při reálných možnostech výroby.

Pro stanovení hospodárných parametrů při opracování daného rámu

obráběcího stroje se jeví jako nejvhodnější použití postupného způsobu optimalizace

řezných podmínek. Je to dáno tím, že je předem určen stroj, kterým se bude

obrábění provádět. Tento stroj má dané parametry s dostatečnou rezervou výkonu,

otáček, resp. maximálních minutových posuvů a není proto nutno uvažovat o

omezujících podmínkách.

Postupný způsob optimalizace řezných parametrů

Optimální řezné podmínky úzce souvisí s optimální trvanlivosti řezného

nástroje. Obecně nelze od sebe oddělit optimální trvanlivost a optimální řezné

podmínky. Toto můžeme provést za určitých okolností. Nejvýhodnější je použití

komplexního optimalizačního výpočtu, kde řešením jsou optimální hodnoty

trvanlivosti a řezných podmínek.

Se zřetelem na snahu zjednodušit optimalizační výpočet, se však v praxi

obvykle určuje optimální hodnota trvanlivosti samostatně, před výpočtem

optimálních řezných podmínek.
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Určení optimální hodnoty trvanlivosti před určením optimálních řezných

podmínek, je prvním krokem technologické zásady, určit nejprve optimální

trvanlivost, maximální hloubku řezu, maximálně možný posuv a nakonec určit

řeznou rychlost z normativu řezných podmínek. Pro určení hodnoty trvanlivosti

plyne zásada obrábět celý přídavek najednou.

Postupný způsob určení optimálních řezných podmínek lze rozdělit do

následujících kroků:

1. Podle zvoleného kritéria optimálnosti určíme optimální trvanlivost břitu

nástroje  bez vazby na omezující podmínky.

2. Určíme optimální hloubku řezu. V našem případě , kdy se hloubla řezu rovna

přídavku na obrábění je hloubka řezu hopt.

3. Určíme optimální posuv. Z omezujících podmínek, které nejsou funkcí řezné

rychlosti, určíme pro danou hloubku řezu maximálně přípustné hodnoty

posuvů. Minimální hodnota posuvu ze všech takto určených posuvů je

optimálním posuvem fopt. V normativech řezných podmínek bývají, pro dané

kombinace řezných podmínek, obvykle uvedeny velikosti tangenciální

složky řezné síly Fz a hodnoty dosahované drsnosti obrobené plochy Ra.

Tyto hodnoty je možno použít pro určení optimální velikosti posuvu fopt.

4. Pro stanovené hodnoty Topt, h, fopt, případně šířku frézované plochy, určíme

řeznou rychlost z komplexního Taylorova vztahu nebo opět z normativů

řezných podmínek. V případě, kdy je uvažována jediná hloubka řezu, je tato

řezná rychlost optimální řeznou rychlostí vopt.

Při určování řezných podmínek z normativů nebo pomocí výpočetních

programů, kdy je nebezpečí překročení hodnoty výkonu obráběcího stroje, provádí

se kontrola tohoto překročení.

Pro dokončovací operace spojené s obráběním rámu obráběcího stroje na

HCW 2-180 je potřeba optimalizaci rozdělit do tří etap:

a) Optimalizace při odebrání první vrstvy po žíhání

b) Optimalizace při opracování na čisto

c) Optimalizace při opracování otvorů
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Na obrázku 4.1 jsou znázorněny a vyznačeny plochy, u obrábění kterých

budeme stanovovat hospodárné řezné parametry.

Obr. 4.1 Část výkresu vodících ploch

Na obrázku 4.2 je jeden typ otvoru, jehož parametry obrábění jsou

předmětem této práce.

Obr. 4.2 Vrtané otvory
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4.1 Stanovení hospodárných řezných parametrů při odebírání první vrstvy

Tuto optimalizaci budu vztahovat na tři vodící plochy uvedené ve výkresu,

který je součásti přílohy č.1. Jedná se o dvě plochy 120×3100 mm a jednu

100×2100 mm.

Dle konkrétních výrobních požadavků, jako je celková hloubka odebírané

vrstvy, v první řadě stanovíme nástroj, kterým budeme přídavek na obrábění

odebírat. Vycházet přitom musíme z možností, které nástroje jsou k danému stroji

k dispozici.

Vzhledem k tomu, že bude ještě následovat jeden hladící úběr, jsem zvolil

jako nástroj pro obrábění frézovací hlavu pro hrubování fy Pramet F60SB22X

průměru 200 mm [obr. 4.4] a VBD dle označení ISO SBMR [obr. 4.3] téhož

výrobce. Parametry daného nástroje a VBD jsou uvedeny v kapitole 3.1.

Obr. 4.3 VBD a profil hlavního ostří

Obr. 4.4 frézovací hlava F60SB22X
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4.1.1 Určení optimální trvanlivosti břitu

Trvanlivost břitu VBD bývá doporučována výrobcem. Je však ovlivňována

různými faktory. Ovlivnění může nastat jednak na kterémkoliv členu systému stroj –

nástroj – obrobek a také je dána obrobitelností materiálu.

Nepřesnost na stroji může mít za následek chvění nástroje, který přenáší

chvění na břit a tím může dojít k jeho poškození. Tyto nepřesnosti většinou vznikají

dlouhým používáním stroje a jeho nadměrným zatěžováním. Mnou použitý obráběcí

stroj HCW 2-180 je téměř nový a jeho opotřebování se nepředpokládá.

Ovlivnění nepřesností nástrojem, může být taktéž způsobeno jeho delším

používáním. V tomto případě bývá nepřesnost dána opotřebením lůžkové části

VBD, nebo na upínání nástroje.

U obrobku může dojít k nepřesnostem vlivem jeho upnutí, pevností obrobku,

nebo vlivem vnitřních nečistot v materiálu.

Rám obráběcího stroje je obrobek, na který jsou kladeny velké nároky. Kvůli

svému budoucímu použití musí být dostatečně pevný a houževnatý. Jelikož je to

litina, musí odlitek projít kontrolou na případné vnitřní nečistoty a trhliny. Proto

předpokládáme, že tento obrobek nebude negativně působit na řezací proces a

nebude mít vliv na trvanlivost břitu.

Pro tento typ litiny s ohledem na její vlastnosti a další faktory, je

doporučována trvanlivost břitu:
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T30 – trvanlivost břitu za časovou jednotku [min]

kvT – korekce na trvanlivost

kvHB – korekce na tvrdost obrobku

kvx – korekční součinitel na tuhost soustavy SNO

kvM – korekce na materiál
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4.1.2 Určení optimální hloubky řezu

Po hrubovacích operacích zůstal přídavek na obrábění 4 mm a pro hlazení na

čisto musíme ponechat přídavek cca 0,3 mm. Optimální hloubka řezu hopt je proto

rovna ponechanému přídavku na obrábění.

V našem případě je to hodnota optimální hloubky řezu:

mmhh popt 7,3==

hopt – optimální hloubka řezu [mm]

hp – přídavek na obrábění [mm]
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4.1.3 Určení posuvu

Pro stanovenou hloubku řezu určíme z omezujících podmínek, normativů,

počítačového programu, nebo doporučení výrobce optimální hodnoty posuvu fopt.

V případě, že neuvažujeme omezující podmínky z hlediska možností obráběcího

stroje a ani kvality obrobené plochy, použijeme pro stanovení posuvu hodnoty

doporučené výrobcem nástroje. Tyto hodnoty jsou hodnotami pouze průměrnými. U

mnou použitého stroje, kde je nepřetržitý dohled obsluhy, je možno tyto hodnoty

dále upravovat. Vymezení hodnot maximálně a minimálně přípustných velikosti

posuvu je nutno použít hlavně u strojů bez stálého dozoru obsluhy.

Hodnota posuvu dle doporučení výrobce:

min/400min mmf =

Při uvažovaných otáčkách vypočítáme posuv na otáčku fot:

otmmf

f

n
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=

=

Z minutového posuvu ještě vypočítáme posuv na zub fz:

zubmmf
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min

=
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×
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fmin – posuv za minutu [mm/min]

n – počet otáček vřetene [1/min]

z – počet zubů nástroje
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Dle zkušeností z opracování daného materiálu, můžeme zvýšit daný posuv až

o 50%, čímž ale zároveň snížíme optimální trvanlivost břitu.

Při takto zvýšeném posuvu budou výsledné hodnoty minutového posuvu

vypadat takto:

min/600min mmf =

Posuv na otáčku:
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4.1.4 Určení řezné rychlosti

Pro stanovené hodnoty Tnopt, hopt, fopt je možno určit řeznou rychlost.

Maximální řezná rychlost na průměru Dap u nástrojů s úhlem nastavení κr<90°

vypočítáme ze vzorce:

min/687,179
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Je-li hloubka řezu stanovená jako optimální, bude i stanovená řezná rychlost

řeznou rychlostí optimální.

min/687,179 mvopt =



Diplomová práce                                                                                                   René Wojnar

45

4.1.5 Kontrola z hlediska výkonu stroje

Pro mnou určenou maximální hodnotu posuvu provedeme kontrolu

potřebného výkonu stroje. Hodnota parametru ae je hodnotou maximální, která se

vyskytuje při daném opracování.

kWP

P

x
faa

P

c

c

ep
c

88,8
30000

6001207,3

min

=

××
=

××
=

Pc – potřebný výkon stroje [kW]

Ps – skutečný výkon stroje [kW]

ap – axiální hloubka řezu [mm]

ae – radiální hloubka řezu [mm]

fmin – minutový posuv [mm/min]

x – součinitel pro vliv obráběného materiálu [pro litinu 30000]

Pro hodnoty výkonu stroje musí platit:

4288,8 £
£ sc PP

Podmínka ohledně výkonu stroje je splněna.
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4.2 Stanovení hospodárných řezných parametrů při opracování na čisto

Pro hladící úběr, kterým budeme odebírat poslední vrstvu a kde je nutno

dodržet předepsanou drsnost povrchu, jsem použil speciální dokončovací

tangenciální frézu Ingersoll o průměru 200 mm [obr. 4.5] a VBD s hladícím břitem

téhož výrobce [obr. 4.6]. Tato fréza je speciálně vyvinutá pro obrábění vysokými

rychlostmi, s docílením minimálních hodnot drsnosti povrchu.

Obr. 4.5 frézovací hlava Ingersoll

Jelikož se jedná o speciální nástroj, který není ve standardní nabídce výrobce

a byl speciálně vyroben pro potřeby Strojíren Třinec, jsou i použité VBD speciálně

uzpůsobeny pro tento nástroj.

Základní údaje frézy:

Ø Počet zubů - 6

Ø D - 200 mm

Ø κr - 75°

Obr. 4.6 VBD Ingersoll
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4.2.1 Určení optimální trvanlivosti břitu

Pro stanovení optimální trvanlivosti břitu při obrábění na čisto platí obdobné

podmínky, jako u předhotovní operace. Trvanlivost je dána jak řezným materiálem,

tak i materiálem, který budeme opracovávat. Tato trvanlivost je obdobná jako u

předešlé operace, ovšem za jiných řezných parametrů.

min09,27=noptT

4.2.2 Určení optimální hloubky řezu

Po odebrání prvního úběru při dokončovací operaci byl ponechán přídavek

na obrábění cca 0,3 mm. Optimální hloubka řezu hopt je proto rovna ponechanému

přídavku na obrábění.

V tomto případě je to hodnota:

mmhh popt 3,0==
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4.2.3 Určení posuvu

Pro stanovenou hloubku řezu opět určíme z omezujících podmínek na

požadovanou drsnost obrobené plochy, normativů, počítačového programu, nebo

doporučení výrobce optimální hodnoty posuvu fopt.

Hodnota posuvu je dle normativů a doporučení výrobce:

min/200min mmf =

Při uvažovaných otáčkách vypočítáme posuv na otáčku fot:

otmmf

f

n
ff

ot

ot

ot

/5,0
400
200

min

=

=

=

Z minutového posuvu ještě vypočítáme posuv na zub fz:

zubmmf

f

zn
ff

z

z

z

/083,0
6400

200

min

=
×

=

×
=

I v tomto případě můžeme upravit parametry až o 50%, ale kvůli kvalitě

obrobené plochy musíme zároveň s posuvem upravit i otáčky. Opět ale musíme

počítat se snížením optimální trvanlivost břitu.
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Při takto zvýšeném posuvu budou jsou výsledné hodnoty minutového posuvu

určeny takto:

min/300min mmf =

Posuv na otáčku:

otmmf

f

n
ff

ot

ot

ot

/6,0
500
300

min

=

=

=

Posuv na zub:

zubmmf

f

zn
ff

z

z

z

/1,0
6500

300

min

=
×

=

×
=
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4.2.4 Určení řezné rychlosti

Hodnotu řezné rychlosti opět určíme ze vzorce:

min/529,251
1000

400
75
3,02200

1000

2

mv

tgv

n
tg
a

D
v

c

c

r

p

c

=

×÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+×

=

×÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+×

=

p

k
p

Stejného vzorce je potřeba použít i pro zvýšenou hodnotu otáček vřetene:

min/412,314
1000

500
75
3,02200

mv

tgv

c

c

=

×÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+×

=
p

Při zkušebním frézování, tangenciální frézou Ingersoll, stejného materiálu a

určenými parametry obrábění, byla naměřená drsnost povrchu 0,6 – 0,8 μm.

Hodnoty drsnosti opracované plochy byly měřeny přístrojem značky MITUTOYO,

typ SURFTEST 301.

Kontrolu z hlediska výkonu stroje již není potřeba provádět, jelikož výkon

potřebný pro hladící operace je menší, než pro hrubovací.
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4.3 Stanovení hospodárných řezných parametrů při vrtání otvorů

Předmětem této části optimalizace jsou dva druhy otvorů umístěných ve

vodících plochách obrobku. Parametry jsou uvedeny ve výkrese, který je přílohou

č.1 této práce. Jedná se 27 otvorů ø17×85 mm se zahloubením ø26 H10×35 mm a

14 otvorů ø22×100 mm se zahloubením ø26×20 mm.

Tyto otvory můžeme provádět dvěma způsoby:

Ø Šroubovitými vrtáky a záhlubníky

Ø Speciálními sdruženými nástroji

Vrtání šroubovitými vrtáky a záhlubníky

Klasické vrtáky jsou vyrobeny z rychlořezné oceli. Jejich výhodou je jejich

příznivá pořizovací cena a možnost použití daných průměru vrtáku i na jinou práci.

Nevýhodou však u tohoto typu otvorů je, že musíme jednotlivé otvory vrtat dvěmi

různými průměry vrtáků. Tím může dojít k nepřesnostem a hlavně musíme

připočítat čas na výměnu nástroje a na opětovné ustavení stroje na polohu vrtání.

Čímž se zvýší strojní čas.

Vrtáním je označován způsob obrábění s hlavním pohybem rotačním, při

kterém nástroj vykonává posuvný pohyb ve směru osy otáčení. Velikost úhlu čela

šroubovitého vrtáku je určován tvarem a stoupáním šroubové drážky. Úhel čela je

proměnný podél hlavního břitu. Hodnotícím úhlem je však úhel čela na obvodové

straně vrtáku. Tento úhel je rozhodujícím členem při volbě vrtáku pro různé

materiály. Šroubovité vrtáky dělíme do tří variant. Pro vrtání šedé litiny používáme

typ H (ω = 10 ¸  15°).

Šroubovitý vrták je dvoubřitý (příp.trojbřitý) nástroj se šroubovitými

drážkami pro odvod třísek a přívod chladící kapaliny. Tělo vrtáku je kuželovité (øD

se na délce 100mm zmenšuje asi o 0.04 až 0.3mm), aby se snížilo tření. Průměr

jádra se směrem ke stopce rovnoměrně zvětšuje s kuželovitostí 1:70 , čímž se

zvětšuje tuhost vrtáku. Šroubovitými vrtáky vrtáme kratší díry (do poměru l / D =

10), dlouhé díry (l / D > 10) vrtáme speciálními vrtáky.
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Faseta je úzká válcová ploška na vedlejším ostří šroubovitého vrtáku, která

zajišťuje vedení a snižuje tření. Vrták má dvě hlavní ostří položená symetricky k ose

vrtáku, která jsou na hrotu vrtáku spojena příčným ostřím.

Obr. 4.7 Parametry šroubovitého vrtáku

Záhlubníky jsou buď jednobřité, dvoubřité nebo několikabřité nástroje na

válcové, kuželové nebo tvarované díry. Zuby záhlubníku jsou frézované, v pravé

šroubovici s úhlem ω = 20°. Vyrábějí se z nástrojové rychlořezné oceli. Jsou vedeny

buď vodícím čepem v díře součásti, nebo čep nemají a jsou vedeny svou válcovou

částí ve vodícím pouzdru vrtacího přípravku při sériové výrobě.

Obr. 4.8 Schéma válcového záhlubníku
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Vrtání sdruženým nástrojem

Sdružené vrtáky jsou uzpůsobeny pro vrtání osazených děr, zahloubení,

předvrtání díry pro závit a řezání závitu apod. Používají se v sériové a hromadné

výrobě k dosažení časové úspory.

Firma Strojírny Třinec a.s. spolupracuje s firmou TGS, která je výrobcem i

dodavatelem jak klasických, tak i speciálních nástrojů.

Firma TGS nabízí rovněž možnost otvory vrtat speciálním sdruženým

nástrojem tj. vrtat geometricky přesný otvor bez navrtávání a se zahloubením v

jedné operaci. Jedná se o nástroje s označením VHM-TiAlN DIN 8377. Je to

monolitní vrták z tvrdokovu se speciální geometrií břitu špičky a čela šroubovice

pro zajištění samostředění nástroje bez potřeby navrtání a se stabilní tvorbou třísky.

Výsledkem je prakticky 100% kruhovitost, drsnost Ra 0,8 až 1,2, přesnost H7 až H9

dle tuhosti soustavy stroj-nástroj-obrobek a v závislosti na řezných podmínkách.

Vrták se používá pro všechny druhy materiálu do pevnosti 1200 N.mm-2, jeho

vysoká životnost se zvláště dobře osvědčuje pro houževnaté a těžko obrobitelné

materiály. Vrtáky těchto typů se brousí a povlakují při zachování stejných

obráběcích vlastností.

Hlavní výhodou těchto nástrojů je vyvrtání otvoru na jednu operaci, bez

nutnosti výměny nástroje a opětovného nastavování stroje. Je zaručena i přesnost

díry i zkrácení strojního času.

Naopak nevýhodou je vyšší pořizovací cena a prakticky žádné využití k jiné

práci.
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4.3.1 Určení řezných parametrů při vrtání šroubovitými vrtáky a záhlubníky

Řezné parametry se pohybují při vrtání v širokém rozsahu v závislosti na

druhu nástroje. Řezné rychlosti jsou oproti frézování nižší vzhledem k nepříznivým

podmínkám, za kterých vrták pracuje. Břit je značně tepelně zatížen a odvod tepla z

místa řezu v díře je špatný. Proto se při vrtání používá chlazení chladící kapalinou,

obvykle emulzí. Při vrtání hlubokých děr se používá speciálních olejů.

Při stanovování parametrů vrtání šroubovitými vrtáky vycházíme z

normativů, tabulkových hodnot a ze zkušeností s vrtáním stejného typu materiálu.

Určení trvanlivosti břitu

Trvanlivost břitu pro vrtání šedé litiny je u těchto nástrojů postačující pro

zhotovení všech otvorů daného průměru, bez nutnosti jejích přebrušování.

Určení vhodného posuvu

Hodnoty posuvu budou u všech průměru díry rozdílné. Z důvodu

požadované drsnosti povrchových ploch, která je na samé hranici možnosti vrtáků

z RO, volíme spíše nižší posuvové rychlosti.

Posuv pro vrták ø17 mm

min/100min mmf =

Při uvažovaných otáčkách vypočítáme posuv na otáčku fot:

otmmf

f

n
ff

ot

ot

ot

/25,0
400
100

min

=

=

=
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Posuv pro vrták ø22 mm

min/80min mmf =

Při uvažovaných otáčkách vypočítáme posuv na otáčku fot:

otmmf

f

ot

ot

/267,0
300
80

=

=

Posuv pro záhlubník ø26 mm

Určení posuvu pro zahloubené otvory je nutno zvolit s ohledem na

požadovanou přesnost otvoru, která je H10.

min/30min mmf =

Při uvažovaných otáčkách vypočítáme posuv na otáčku fot:

otmmf

f

ot

ot

/214,0
140
30

=

=
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Určení řezné rychlosti

Řezná rychlost, která je měřítkem hlavního pohybu, je u vrtacích nástrojů

největší na obvodě, zmenšuje se ke středu nástroje, kde je nulová. Řeznou rychlostí

je obvodová rychlost největšího průměru vrtáku. Její velikost je dána vztahem:

1000
nDvc
××

=
p

Řezná rychlost pro vrták ø17 mm

min/363,21
1000

40017

mv

v

c

c

=

××
=
p

Řezná rychlost pro vrták ø22 mm

min/735,20
1000

30022

mv

v

c

c

=

××
=
p

Řezná rychlost pro záhlubník ø26 mm

min/435,11
1000

14026

mv

v

c

c

=

××
=
p
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4.3.2 Určení řezných parametrů při vrtání sdruženými vrtáky

Při určování řezných podmínek u tohoto typu nástroje musíme zvolit řezné

parametry s ohledem na největší průměr nástroje. V obou případech je vnější průměr

26 mm, takže řezné parametry budou stejné.

Trvanlivost břitu

Trvanlivost břitu nástrojů ze slinutých karbidů výrazně převyšuje požadavky

na zhotovení požadovaného počtu otvorů.

Určení vhodného posuvu

Sdružené nástroje jsou vyrobeny s kvalitních slinutých karbidů, proto bude

posuvu u sdružených nástrojů vyšší, než u šroubovitých vrtáků z RO.

min/400min mmf =

Při uvažovaných otáčkách vypočítáme posuv na otáčku fot:

otmmf

f

ot

ot

/235,0
1700
400

=

=

Určení optimální řezné rychlosti

min/859,138
1000

170026

mv

v

c

c

=

××
=
p
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5. Posouzení efektů hospodárnosti stanovených řezných parametrů

Při posouzení efektů hospodárnosti budu posuzovat náklady na opracování

vodících ploch rámu obráběcího stroje. Pro stanovení hospodárnosti je potřeba

stanovit strojní čas, náklady na použité nástroje a náklady na čas potřebný ke

zhotovení požadovaných ploch.

Hodnocením efektů hospodárnosti u frézování vodících ploch bude

posouzení posuvových rychlostí. Bude posuzováno z technického i ekonomického

hlediska, zda je hospodárnější, při stanovené řezné rychlosti použiti vyšších, nebo

nižších posuvů.

U vrtaných otvorů bude posuzováno, zda je hospodárnější použití buď

klasických šroubovitých vrtáků nebo sdružených nástrojů. Svou roli zde hraje i

dosažená kvalita obrobených ploch.
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6. Technicko – ekonomické zhodnocení

V kapitole technicko – ekonomického zhodnocení je potřeba rozhodnout,

které ze zvolených řezných parametrů jsou pro opracování vodících ploch daného

rámu obráběcího stroje, parametry nejhospodárnějšími. Podkladem pro dané

zhodnocení jsou celkové náklady na jednotlivé operace za stanovených řezných

parametrů.

6.1 Výpočet strojního času

V prvém kroku vypočítáme, při určených hodnotách posuvu, strojní čas

potřebný pro zhotovení jednotlivých ploch, při dokončovacích operacích spojených

s obráběním rámu obráběcího stroje na HCW 2-180.

Při výpočtu strojního času, nebyla brána na zřetel dráha nástroje při přísuvu

nástroje na pozici, ani přejezd nástroje na další pozici. Čas pro tyto úkony je stejný

při všech parametrech obrábění.

6.1.1 Odebírání první vrstvy

Frézování dvou ploch o délce 3100 mm a jedné 2100 mm.

Celková délka obráběné plochy:

mmL
L

8300
210031002

=
+×=

Strojní čas při posuvu 400 mm/min:

min7,20
280429,1

8300

=
×

=

×
=

s

s

ot
s

t

t

nf
Lt

L – délka obrábění [mm]

ts – strojní čas [min]
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Strojní čas při posuvu 600 mm/min:

min8,13
280143,2

8300

=
×

=

s

s

t

t

6.1.2 Opracování na čisto

Frézování dvou ploch o délce 3100 mm a jedné 2100 mm.

Celková délka obráběné plochy:

mmL
L

8300
210031002

=
+×=

Strojní čas při posuvu 200 mm/min:

min5,41
4005,0

8300

=
×

=

s

s

t

t

Strojní čas při posuvu 300 mm/min:

min7,27
5006,0

8300

=
×

=

s

s

t

t
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6.1.3 Vrtání otvorů

Vrtání šroubovitými vrtáky

Ø Vrtání 27 otvorů o délce 120 mm a průměru 17 mm.

Celková délka obráběné plochy:

mmL
L

3240
12027

=
×=

Strojní čas při posuvu 100 mm/min:

min4,32
40025,0

3240

=
×

=

s

s

t

t

Ø Vrtání 14 otvorů o délce 120 mm a průměru 22 mm.

Celková délka obráběné plochy:

mmL
L

1680
12014

=
×=

Strojní čas při posuvu 80 mm/min:

min21
300267,0

1680

=
×
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t
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Ø Zahloubení 27 otvorů o délce 35 mm a 14 otvorů o délce 20 mm a

průměru 26 mm.

Celková délka obráběné plochy:

mmL
L

1225
20143527

=
×+×=

Strojní čas při posuvu 30 mm/min:

min9,40
140214,0

1225

=
×

=

s

s

t

t

Vrtání sdruženými nástroji

Ø Jelikož u obou typů otvorů jsou řezné parametry stejné, je stejný

maximální průměr a délka je rovněž totožná, můžeme strojní čas

obou typů sečíst.

Celková délka obráběné plochy:

mmL
L

4920
1201412027

=
×+×=

Strojní čas při posuvu 400 mm/min:

min3,12
1700235,0
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6.2 Výpočet celkových nákladů na stanovené operace

Kritériem při výpočtů celkových nákladů bude kritérium minimálních

výrobních nákladů VNu. Zde jsou uvažovány náklady na operační úsek v Kč. Tyto

náklady dělíme pouze na náklady plynoucí ze strojního času ts a času na výměnu,

případně seřízení opotřebovaného nástroje tvn. Náklady na vedlejší práci a seřízení

stroje optimalizaci řezných podmínek neovlivní.

Náklady VNu lze z hlediska těchto dvou časů rozepsat:

vnsnu NNVN +=

VNu – celkové výrobní náklady [Kč]

Nsn – náklady na strojní práci [Kč]

Nvn  - náklady na výměnné břitové destičky [Kč]

Po dosazení pak obdržíme vztah:

( )dnTvnmvnsmsu zNNtNtVN ×+×+×=

Nsm – náklady na strojní práci [Kč/min]

tvn – čas na výměnu břitu VBD [min]

Nvnm – náklady na výměnu VBD [Kč/min]

NnT – náklady na nástroj vztažené na jednu trvanlivost břitu [Kč]

zd – počet břitových destiček na nástroji

- ostatní symboly viz předchozí text

Při výpočtech uvažuji náklady na strojní práci Nsm ve výši 27 Kč/min a náklady na

výměnu a seřízení nástroje Nvnm ve stejné výši.
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6.2.1 Odebírání první vrstvy

Při odebírání první vrstvy jsme použili VBD fy Pramet. Jedná se o destičku

se čtyřmi řeznými hranami. Cena jedné destičky činí 200 Kč, tzn. že cena jedné

řezné hrany činí 50 Kč.

Ø U výpočtu nákladů při posuvu 400 mm/min neuvažujeme výměnu

VBD. Po dosazení do vzorce je výsledná hodnota:

( )
KčVN

VN

u

u

9,1058
1050270277,20

=
×+×+×=

Ø U výpočtu nákladů při posuvu 600 mm/min opět neuvažujeme s

výměnou VBD. I přes sníženou trvanlivost břitu, máme ještě

dostatečnou rezervu pro dokončení celé operace. Po dosazení do

vzorce je výsledná hodnota:

( )
KčVN

VN

u

u

6,872
1050270278,13

=
×+×+×=
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6.2.2 Opracování na čisto

Při odebírání první vrstvy jsme použili hladící VBD fy Ingersoll. Jedná se o

destičku se dvěma řeznými hranami. Cena jedné destičky činí 600 Kč, tzn. že cena

jedné řezné hrany činí 300 Kč.

Ø U výpočtu nákladů při posuvu 200 mm/min uvažujeme s výměnou

řezné hrany před nájezdem nástroje na další obráběnou plochu.

Budou to tedy dvě výměny VBD z důvodu bezpečnosti při

požadované drsnosti obrobených ploch. Po dosazení do vzorce je

výsledná hodnota:

( )
KčVN

VN

u

u

5,7060
69002720275,41

=
×+×+×=

Ø U výpočtu nákladů při posuvu 300 mm/min uvažujeme taktéž se

dvěma výměnami VBD z důvodu požadované drsnosti obrobených

ploch. Po dosazení do vzorce je výsledná hodnota:

( )
KčVN

VN

u

u

9,6687
69002720277,27

=
×+×+×=
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6.2.3 Vrtání otvorů

Ø Vrtání šroubovitými vrtáky

Při vrtání otvorů jsme použili vrtáky a záhlubníky z RO. Ceny jednotlivých

vrtáků a záhlubníků:

§ Vrták ø17 mm – 120 Kč

§ Vrták ø22 mm – 170 Kč

§ Záhlubník ø26 mm – 230 Kč

U výpočtu nákladů na vrtání šroubovitými vrtáky musíme nejprve sečíst

strojní časy každé operace:

min3,94
9,40214,32

262217

=

++=
++=

scelk

scelk

sssscelk

t
t

tttt

Při této operaci musí být provedeny dvě výměny nástrojů. Po dosazení do

vzorce je celková hodnota vrtání šroubovitými vrtáky a záhlubníky:

( )
( )[ ]

KčVN
VN

CNtNtVN

u

u

nvnmvnsmscelku

1,3336
2301701202710273,94

=

+++×+×=
+×+×=

Cn – cena nástroje [Kč]
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Ø Vrtání sdruženými nástroji

Pro vrtání otvorů jsme použili sdružené nástroje ze SK fy TGS. Ceny

jednotlivých nástrojů:

§ Nástroj o průměru vrtáku 17 mm a záhlubníku 26 mm – 480 Kč

§ Nástroj o průměru vrtáku 22 mm a záhlubníku 26 mm – 500 Kč

Při této operaci musí být provedena jedna výměna nástroje. Po dosazení do

vzorce je celková hodnota vrtání sdruženými nástroji:

( )
( )[ ]

KčVN
VN

CNtNtVN

u

u

nvnmvnsmsu

1,1447
500480275273,12

=

++×+×=
+×+×=
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Tab. 6.1 Tabulka nákladů

Druh
opracování Řezné podmínky Náklady

Posuv 400 mm/min 1059 KčOdebrání první
vrstvy

Posuv 600 mm/min 873 Kč

Posuv 200 mm/min 7061 KčOpracovaní na
čisto

Posuv 300 mm/min 6688 Kč

Šroubovité vrtáky a
záhlubníky 3336 Kč

Vrtání otvorů
Sdružené nástroje 1447 Kč

Dle zjištěných výsledků, je pro opracování první vrstvy vodících ploch rámu

obráběcího stroje, hodnota hospodárného posuvu 600 mm/min a řezná rychlost

180 m/min.

Hodnota hospodárného posuvu při finální operaci činí 300 mm/min a řezná

rychlost 315 m/min.

Pro zhotovení vrtaných otvorů je nejvhodnější použít sdružené vrtáky.

Cena opracování doporučenými řeznými parametry a zvolenými nástroji činí

11456 Kč.

Cena opracování zvolenými hospodárnými řeznými parametry a

stanovenými nástroji činí 9008 Kč.

Úspora nákladů, při opracování vodících ploch obráběcího stroje, za použití

hospodárných řezných parametrů činí 2448 Kč.

Tyto parametry je možno použít i na další plochy, které je potřeba na daném

rámu zhotovit.
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7. Závěr

V dnešní době, kdy je vlivem celosvětové hospodářské krize, ekonomická

situace řady firem nepříznivá, je nejdůležitějším kritériem úspěšného zhotovení

jakéhokoliv výrobku jeho finanční náročnost. Nesmí se ale přitom zapomenout na

technickou stránku věci. Na  jedné straně je požadavek na co největší snižování

nákladů, ale v žádném případě to nesmí být na úkor kvality. Je důležité zhodnotit,

jaké snížení nákladů je ještě únosné, aniž by tím utrpěla konečná kvalita odevzdané

práce.

V mé práci jsem se zabýval třemi procesy obrábění časti rámu obráběcího

stroje.

Závěr u frézování první vrstvy vodících ploch rámu obráběcího stroje, je

takový, že vhodně zvolené vyšší hodnoty řezných parametrů jsou pro danou operací

výhodné.

Ze závěru u obrábění na čisto vyplývá zjištění, že zvýšením řezných

parametrů ušetříme jak čas, tak finanční prostředky. Rozdíl v konečných cenách

není ale příliš vysoký. Je to dáno i tím, že musíme bez přerušení obrobit celou jednu

plochu a pak je teprve možno vyměnit řezné destičky. Takže musíme, s ohledem na

kvalitu obrobené plochy, přistoupit k výměně VBD před započetím obrábění další

plochy, bez ohledu na to, zda už jsou destičky na konci své životnosti. A to je nutno

provést při obou uvažovaných řezných parametrech.

Největší rozdíl je u zhotovování otvorů. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že

použití sdružených nástrojů je jak z technického, tak i ekonomického pohledu

nejvhodnější.
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