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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

HAMPEJS, Aleš. Racionalizace obrábění vybrané skupiny součástí s využitím CNC 

obráběcích strojů. Ostrava: katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2009, 51 s. Bakalářská práce, vedoucí Adamec, Jaromír.  

 

Bakalářská práce navrhuje racionalizaci představitele vybrané skupiny součástí. 

V úvodu je popsána funkčnost součásti ve strojním zařízení, rozbor stávající technologie 

výroby u vybraného představitele, včetně rozboru strojů a nástrojů. Ve druhé části práce je 

navržena racionalizace shora uvedené technologie výroby, zvolením CNC stroje,a 

navržením nové technologie výroby, nástrojů a řídícího CNC programu pro zvolený stroj. 

Závěrečná část pak porovnává a vyhodnocuje provedenou racionalizaci výrobního 

procesu vybraného představitele. 

 

ANOTATION OF THESIS  

HAMPEJS, Aleš. Rationalization of Cutting Selected Group Components with Usage of 

CNC Machine Tools, Ostrava: Department of Working and Assembly, Faculty of 

Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2009, 51 p. Thesis, head: 

ADAMEC, Jaromír. 

 

This bachelor thesis proposes the rationalization of a representative of a selected 

group of parts. The introduction describes the functionality of the part in a machine, 

analyses current production technology of the selected representative, including analysis of 

machines and tools. The second section presents a rationalization of the described 

production technology by selection of a CNC machine, proposal of a new production 

technology, tools and CNC control software for the selected machine. 

The final section compares and evaluates the implemented rationalization of the 

production process of the selected representative. 
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Seznam použitých zkratek  

 

CAM - Comupter Aided Manufacturing – počítačem podporovaná výroba 

CIM - Comupter Integrable Manufacturing – výroba integrovaná počítačem 

CNC - Computerized Numerical Control – počítačem číslicově řízený stroj 

DNC - Direct Numerical Control - přímé řízení výrobního procesu 

HB - Tvrdost materiálu dle Brinella 

NC - Numerical Control - číslicově řízený 

PT - Porovnání technologií  [%] 

Re - Mez pevnosti  [MPa] 

Rm - Mez kluzu  [MPa] 

ŘS - Řídící systém 

T - Trvanlivost nástroje  [min] 

UJV - Úspora času samotného obrábění [min] 

UVD - Úspora času výroby jedné série [Nh] 

VBD - Vyměnitelná břitová destička 

tO1 - Obrábění jedné strany [min] 

tO2 - Obrábění druhé strany [min] 

tO3 - Frézování aretačního ozubení [min] 

tNC - Obrobení jednoho kusu na CNC stroji [min] 

tS - Příprava soustruhu [min] 

tK - Výměna kleštiny [min] 

tN - Výměna nástrojů [min] 

tT - Přenesení obrobků na frézu [min] 

tF - Příprava frézky [min] 

tV - Výměna obrobku [min] 

tP - Programování [min] 

tO - Obrobení jednoho kusu na CNC stroji [min] 

tVU - Vytažení a upnutí materiálu [min] 

tDST - Výroba jedné série u stávající technologii [Nh] 

tDNC - Výroba jedné série při použití CNC stroje [Nh] 
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1. Úvod 

 

 V současné době se zvyšují požadavky na jakost výroby, vyšší produktivitu práce a 

hlavně umět pružně reagovat na změnu poptávky trhu. A z tohoto důvodu roste podíl 

automatizace ve výrobě. To vyžaduje změnu přístupu k technické přípravě výroby a změnu 

organizace vůbec. Řízení a automatizace strojů při použití PC a příslušných softwarů 

zvyšuje zásadním způsobem jejich technickou hodnotu. Nasazení číslicově řízených strojů 

ve výrobě přináší nejen zvýšení produktivity a kultury práce, ale i zvýšení opakované 

přesnosti a také možnost obrábění tvarově složitých a v mnohých případech standardními 

technologiemi nevyrobitelných součástí. Téměř v každém podniku jsou již takové stroje 

standardním vybavením. 

 První programované stroje, označované jako NC stroje, byly řízeny programem, 

který byl vyznačen na děrném štítku nebo na děrné pásce. Postupem času byly NC stroje 

vybavovány výpočetní technikou, což představovalo vznik CNC strojů. Výpočetní 

technika podstatně zjednodušila a urychlila programování, řízení stroje a uchovávání dat 

pro jejich opakované použití. Konstrukce výrobních strojů jsou přizpůsobovány 

požadavkům na obrábění. Také se využívají integrované technologie a nové progresivní 

materiály umožňující obrábět za podmínek příznivějších pro uživatele. Programově řízené 

stroje zastanou oproti konvenčním strojům daleko více technologických operací, dochází 

k úspoře pracovníků a výrobních ploch. 

 Použití číslicově řízeného systému u moderního stroje vede ke zefektivnění výrobní 

činnosti a vyšší produktivitě výroby. Lidský faktor hraje vždy v celém výrobním procesu 

velkou roli. Ovlivňuje konečnou kvalitu obrobku, rozměrovou přesnost a opakovatelnou 

přesnost výroby. Přenecháním veškeré obsluhy stroje řídícímu systému dosahujeme vyšší 

kvality u většího počtu kusů. Současný trend zavádění moderních počítačových technologií 

do řídícího systému stroje je stále větší. Využíváním stejných komponentů při stavbě 

řídícího systému jako u běžného osobního počítače vede k rychlejšímu zaškolení 

programátora do obsluhy stroje. Jednoduchost ovládání a seřízení stroje umožňuje rychlejší 

reakci na požadavky trhu. 

 Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací vybrané skupiny součásti s použitím 

CNC obráběcího stroje. V průběhu bakalářské práce je proveden rozbor stávající 

technologie , návrh nové technologie a volba CNC stroje,zpracování řídícího programu a 

provedeno technicko-ekonomické zhodnocení obou technologií. 
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2. Rozbor stávající technologie 

 

 

Stávající – konvenční – technologie výroby vybrané součásti je založena na použití 

mechanických  obráběcích strojů z lidskou obsluhou. Klasické,mechanické obráběcí stroje 

limitují produktivitu výroby nejen mechanicky ovládané strojní prvky, uložení pohonných 

mechanismů a suportů, stupňovitá změna otáček vřetene, apod. přesto rozhodujícím 

faktorem výrobního času- produktivity- určuje lidský potenciál.Technologie výroby 

vybrané součásti je rozložena na dvě výrobní části. Soustružení a frézování. Pracovní část -

soustružení- je dále rozdělena na dva výrobní cykly, v němž musí po ukončení 

soustružnických a vrtacích pracovních operací pracovník obrobek otočit, aby mohly 

následovat další pracovní úkony. Po dokončení tohoto pracovního cyklu, následuje druhá 

výrobní část –frézování- realizována již na jiném stroji. Po ukončení frézařské pracovní 

operace, frézování aretačního ozubení, následuje 2.kontrola rozměrů a dokončená součást 

je dopravena ke konečné výstupní kontrole. 

 

 

2.1 Volba typového představitele 

 

 Časté poruchy ústrojí hydraulických převodovek pohonného mechanizmu minibarů 

čínské výroby vedly k myšlence upravit nebo zcela nahradit stávající konstrukční řešení 

avšak bez většího zásahu do původního uspořádání hydraulické jednotky. 

 Regulace průtoku zpětné větve membránového čerpadla zajišťuje dutý stavěcí 

šroub s jemným stoupáním závitu jištěný kontramaticí. Šroubem prochází táhlo zajišťující 

uvolnění těsnícího prvku – kuličky – a tím snížení tlaku v příslušné větvi ovládacích prvků. 

 Porucha zařízení spočívala v uvolnění kontra matice způsobené vibracemi, 

pootočením šroubu, následně průtoku hydraulické kapaliny, poklesu nebo úplnou ztrátu 

tlaku a tím je omezen nebo i znemožněn pohyb jednotlivých ovládacích prvků ramene. 

 Nové navrhované konstrukční řešení s novou součástí (viz. obr.2.1 a obr.2.2) 

umožňuje jemnou stupňovitou regulaci tlaku hydraulické kapaliny bez nebezpečí uvolnění 

vibracemi. Nastavené hodnoty tlaku zůstanou zachovány. Výhodou nového řešení je i 

redukce počtu potřebných součástí. 
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 Vzhledem k zajišťování oprav převodovek a jiných částí minibarů řádově 

v jednotkách kusů, byla výroba náhradních součástí koncipována do dílen údržby 

s konvenčním strojním vybavením. Zkušební provoz převodovek s novým konstrukčním 

řešením části regulace v těžkých provozních podmínkách prokázal správnost řešení a dalo 

podnět pro využití zkušeností z oprav těchto typů strojů k zajištění servisu v širším 

měřítku. 

 Z tohoto hlediska bylo nutno pro náhradní součásti zajistit adekvátní výrobu, která 

by pokryla požadavky na kvalitu a množství vyrobených součástí pro opravy a zajistila i 

dostatečná počet kusů pro skladové zásoby. (řádově v tisících kusech). Je předpoklad, že 

s nárostem dovozu těchto strojů v různých velikostních kategoriích dojde i k nárustu oprav 

a tím požadavky na šíři sortimentu vyráběných součástí a jejich počet. 

 Tento předpoklad i vzhledem ke skutečnosti, že stávající strojový park obráběcích 

strojů dosahoval v šíři sortimentu a počtem vyrobených součástí své výrobní maximum, je 

navržen nákup CN soustruhu. 

 

    

 Obr. 2.1  Aretační kolo 1    Obr. 2.2  Aretační kolo 2 

 

 



Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava                                                 Bakalářská práce 

 

 

 

12 

2.2 Materiál součásti 

 

Aretační kolo bude vyráběno z materiálu 11 600. Konstrukční ocel vhodná na 

strojní součásti soustružené (hřídele, ozubená kola, příruby, čepy). Tento materiál je 

podobný jako 11 500, ale je použitelný pro větší namáhání.  

 

Mechanické vlastnosti: 

� Rm  590 - 705MPa 

� Re min  295MPa 

� Tvrdost  205 HB max.  [5] 

 

 

2.3 Použité výrobní stroje 

 

Stávající výrobu dané součásti zajišťovaly,z hlediska strojního vybavení 2 typy 

strojů. Soustruh  SU32 z roku 1984 a nástrojařská frézka FN 22 z roku 1982. 

 

Soustruh SU 32 

Soustruh SU32, na kterém se obráběly veškeré soustružené plochy vybrané součásti 

svým konstrukčním řešením umožňuje pokrýt výrobu jak kusovou tak i 

malosériovou.Tuhost korpusu a oddělená převodová skříň, spolehlivě eliminuje chvění při 

obrábění zajišťuje vysoké nároky na kvalitu povrchu. Vysokou přesnost výroby zajišťuje 

jak pečlivě navržené uložení vřetene v přesných valivých ložiscích, tak i povrchově kalené 

a broušené vodící plochy loží. Velký rozsah otáček vřetene 31,5 – 3150 min-1 umožňuje 

široký rozsah prováděných prací. Spouštění a brzdění, obracení chodu, přerušovaný chod 

ovládá obsluha jedinou pákou po pravé ruce. Směr všech posuvů je rovněž ovládán jedinou 

souslednou pákou. Pro opakované výrobní operace má soustruh SU32 k dispozici 

mechanický narážkový systém pro podélné i příčné soustružení. 

 

Frézka FN 22 

Frézka typu FN22 byla od počátku zadání konstruována pro potřeby výroby malých 

přesných a tvarově složitých obrobků, nástrojových dílen a provozů. Její tuhá konstrukce a 

široká nabídka přídavných zařízení umožňuje široký rozsah pracovních operací.Na tomto 
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stroji můžeme pracovat s horizontálním vřetenem, svislým nebo rychloběžným vřetenem, 

nebo po malých úpravách i s obrážecí hlavou. Směr a smysl pohybu stolu ovládá jediná 

páka.  Délky pohybu podélného i příčného stolu lze omezit přestavitelnými zarážkami. Do 

příslušenství patří pevný, sklopný nebo otočný stůl. Frézování různých ozubených kol 

nebo hřebenů umožňuje opěrné rameno, nebo dělící přístroj atd. Tyto a mnoho dalších 

přídavných zařízení umožňují velmi široký rozsah frézařských prací.  

 

 

2.4 Nástroje 

 

 Přesto, že se jedná o výrobu konvenční technologií, jsou použity -v případě 

soustružení- nožové držáky s vyměnitelnými povlakovanými destičkami ze slinutých 

karbidů.  Výhoda nožových držáků spočívá především v jejich variabilitě provedení a u 

novějších provedení odpadá nutnost ustavování břitu do výšky osy. Vyměnitelné řezné 

destičky se vyrábějí v různých provedeních utvařeče a dnes téměř v 90% s povlakováním 

např.Al2O3, TiCN apod. I zde v tomto případě byly použity v nožových držácích 

povlakované destičky ze slinutých karbidů. Použití těchto „soustružnických nožů“ 

posunulo produktivitu výroby o stupeň výše. Vzhledem k  typu a velikosti stroje se 

používají kvadráty nožů 20x20mm. 

K vrtání průchozího otvoru je použit „klasický“ spirálový vrták HSS průměru 10mm. U 

standardní délky vrtáku vzniká při vrtání otvoru v ose obrobku nebezpečí, výchýlení  

špičky břitu vrtáku od osy obrobku, které je způsobeno středovým „čípkem“ na čele 

obrobku při upichování, a vzniká tak nežádoucí, excentricky vrtaný otvor. Toto vychýlení 

špičky vrtáku je eliminováno předvrtáním zavrtávacím vrtákem vhodného průměru. 

K frézování aretačního ozubení je použita  čtyřbřitá stopková fréza HSS o průměru 6mm a 

délky řezné části 20mm. K uchycení je použita kleština v upínacím trnu. 
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Pravý rohový 

Nožový držák (Obr.2.3) pro obrábění čela  i povrchu součásti. Při natočení 

křížového suportu je možno soustružit vnější kuželové plochy. Geometrie sklonu ostří 

negativní. Povlakovaná břitová destička(Obr.2.4). 

 

 

 

Obr. 2.3  Nožový držák PCLNR 2020 M 12 [12] 

 

 

Obr. 2.4  VBD CCMW [12] 
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Vyvrtávací tyč, držák vyvrtávací tyče 

Vyvrtávací tyč (Obr.2.5 a Obr.2.6) k soustružení otvorů. Vhodná pro malé průměry 

otvorů, pájená břitová destička SK P20. Držák vyvrtávací tyče s nastavitelným 

excentrickým pouzdrem pro ustavení do osy.  

 

 

Obr. 2.5  Nožový držák SCLCR [12] 

 

 

Obr.2.6  VBD CCMT [12] 
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Zapichovací ,upichovací  

Nožový držák (Obr.2.7) pro zapichování event. upichování. Tento nožový držák 

bude soustružit zápich, který slouží jako výjezd ze závitu. Tímto nožem se bude také celá 

součást upichovat. 

 

 

Obr. 2.7  Nožový držák GLCCR [12] 

 

 

Obr. 2.8  VBD zapichovací LCMX [12] 
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Závitový pravý 

Nožový držák (Obr.2.9) závitový kvadrát 20x20. sklon ostří 10° negativ (Obr.2.10). 

Vhodný pro soustružení závitů se stoupáním v rozmezí od 0,5 – 1,5mm.  

 

 

Obr. 2.9  Nožový držák SER [12] 

 

 

Obr. 2.10  VBD závitová [12] 
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Středící vrták 

Středící vrták HSS, broušená přímá drážka, úhel navrtání 60°(Obr.2.11). 

 

 

 

Obr. 2.11  Středící vrták 60° [11] 
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Vrták  

Klasický spirálový vrták HSS, nepovlakovaný, s válcovou stopkou (Obr.2.12). 

 

 

Obr. 2.12  Vrták s válcovou stopkou [11] 
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Fréza  

Čtyřbřitá stopková fréza HSS (Obr.2.13), stoupání šroubovice 40°. Délka 

šroubovice 20mm. Upínání do kleštiny a upínacího kleštinového trnu MK. 

 

 

Obr. 2.13  Stopková fréza [10] 
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2.5 Technologický postup 

Při výrobě pomocí konvenčních strojů se vyrábí daný výrobek ze 2m tyčí. 

V technologickém postupu (viz Tab.1) lze vidět sled operací, se kterým se bude daný 

výrobek vyrábět. Řezné podmínky byly navrženy dle katalogu firmy Pramet Tools, s.r.o. a 

přizpůsobeny vzhledem k možnostem stroje. 

 

Tab.2.1  Technologický postup 

Číslo 
oper. 

Pracoviště : Popis operace: 
Parametr  

vc [m·min-1] 

1 

SU 32 

Soustružit čelo 130 

2.1 Zavrtat 18 

2.2 Vyvrtat díru Ø10mm 18 

3.1 Soustružit na Ø34mm do délky 30mm 130 

3.2 Hrubovat na Ø21mm do délky 20mm 107 

3.3 Soustružit na Ø20mm do délky 20mm 130 

3.4 Srazit hranu 1,5x45° 130 

3.5 Zápich na Ø18mm 79 

3.6 Soustružit závit M20x1 8 

3.7 Upíchnout 107 

4  Kontrola rozměrů   

5.1 

SU 32 

Otočit upnout do kleštiny, srovnat čelo 
na l=25mm 

130 

5.2 Soustružit vnější kužel 130 

5.3 Soustružit vnitřní kužel  47 

6  Kontrola rozměrů  

7 FN 22 Frézovat aretační ozubení 12z  20 

8  Kontrola rozměrů   
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3. Programování NC obráběcích strojů 

 

 

Číslicově řízenými obráběcími stroji nazýváme stroje, nebo celá seskupení strojů 

jejichž pracovní cyklus je řízen pomocí číslicových obvodů nebo zařízení. [1] 

 

Při číslicově řízeném obrábění je program výroby součásti zadán stroji ve formě 

čísel. Aby stroj porozuměl tomuto druhu zadání jsou tyto číslice (informace) ve zvoleném 

kódu přeneseny na nositeli informací, což může být děrná páska, děrný štítek, magnetická 

páska, disketa apod. Další možnost je přenos řídicího programu z počítače přímo k 

řídícímu systému NC stroje tzv. DNC řízení. 

 

 Zavedením NC řízení se dosáhlo vyšší využití obráběcího stroje a možné časté 

střídání tvarově i rozměrově rozdílných obrobků. Při opakované výrobě je možnost jednou 

vypracovaný program a uložený na některém nositeli informací kdykoliv využít. Je ovšem 

nutno dávat pozor na změny ve výkresové dokumentaci a ty promítat do NC programů. [2] 

 

 

3.1 Řídící systémy NC obráběcích strojů 

 

V současné době jsou obráběcí stroje vybavovány číslicovými řídicími systémy 

(dále jen ŘS), které do jisté míry nahrazují člověka při řízení řezného procesu. 

 Moderní CNC řízení dnes komplexně řeší nejen vlastní ovládání stroje jako celku, 

ale i snadné naprogramování dílce, kontrolu řezného procesu i diagnostiku provozních 

stavů.  

NC systém chápeme jako číslicové řízení, které provádí řízení na základě číslicové 

(čísla a znaky) informace, která je do systému zadána formou NC programu na papírovém, 

magnetickém či jiném médiu. NC řídicí systémy prošly během použití překotným vývojem 

od systému první generace založených na reléových a elektronkových obvodech, přes 

polovodiče první generace k současné technologií založené na integrovaných obvodech a 

mikroprocesorech k NC systémům třetí generace - CNC.  

 CNC systémy jsou systémy řízené počítačem jsou charakteristické modulární 

strukturou, velkou operační pamětí i použitím pevného disku (HDD - Hard Disc) pro 
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ukládání programu atd. Tyto systémy jsou vybaveny softwarem (SW) na vysoké úrovni, 

který umožňuje programování pomocí cyklu, podprogramu i dialogových režimů. [3] 

 

Rozdělení řídicích systémů  

Základním hlediskem rozdělení ŘS je složitost pracovních cyklů, které lze na stroji 

ŘS realizovat. 

Z tohoto hlediska realizujeme systémy: 

� Stavění souřadnic (polohování), 

� pravoúhlé řízení, 

� souvislé řízení. 

 

Dalším hlediskem rozdělení je druh použitého odměřování, způsob programování, druh 

polohové zpětné vazby apod.[2] 

 

 

 

Obr. 3.1  ŘS, vlevo stavění souřadnic, pravoúhlé řízení, souvislé řízení [3] 
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3.2 Metody programování 

 

A. Rozdělení programování podle stupně automatizace zpracování vstupních 

informací: 

1. Ruční programování. 

2. Přímé programování CNC systémů. 

3. Automatické (strojní) programování (APT, KOVOPROG, AUTOPROG). 

4. CAD/CAM systémy => CIM. 

 

B. Rozdělení programování podle zadávání souřadnic 

 

Absolutní programování:  

 Absolutní programování vychází z principu definice souřadnic v NC program 

v absolutních souřadnicích každého bodu NC programu vůči počátku souřadného systému 

(nulového bodu). Tato definice odpovídá standardnímu matematickému pojetí. Schéma 

absolutního programování je na obr. 3.2.[1] 

 

Výhody absolutního programování:  

� jeden chybný rozměrový údaj nevede k řetězovým chybám a tolerance se nesčítají, 

� program může po přerušení pokračovat v libovolných místech, 

� sledování kroků programu je podstatně jednodušší, neboť absolutní souřadnice 

udávají momentální polohu nástroje, 

� změny jednotlivých rozměrů obrobku nemají žádný vliv na následující bloky 

v programu. 
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Obr. 3.2 - Absolutní souřadnice[3] 

 

Přírůstkové programování:  

 Přírůstkové programování vychází z principu definice souřadnic v NC programu – 

v Přírůstkové (relativní) orientaci vůči předchozímu bodu NC programu. Schéma 

přírůstkového programování je na obr.3.3. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 - Inkrementální souřadnice [3] 
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3.3 Řídící NC program 

 

Řídicí NC program je uspořádaný rozpis jednotlivých geometrických a 

technologických příkazů a dat v takové formě a posloupnosti, jak je vyžaduje software NC 

stroje. 

 Každý program se skládá z bloků (vět) tj. posloupnosti řádků. Každý blok (věta) se 

skládá z jednotlivých slov viz. (Tab. 3). Slovo má významovou část, která udává číselnou 

velikost povelu (počet otáček, velikost posuvu, apod.) a adresnou část, která se označuje 

písmenem a vyjadřuje druh povelu, jako otáčky, nástroj, posuv apod. (obr. 3.4). Slova 

mohou být rozměrová, která slouží k určování délky souřadnic a bezrozměrová, která 

vyjadřují programové funkce. [2] 

 

Tab. 3.1  Věta CNC programu 

SLOVO SLOVO SLOVO SLOVO  SLOVO SLOVO 

N0010 G96 T1 D1 S150 M04 

 

 

Obr. 3.4  Popis jednoho slova v bloku programu [3] 
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3.4 Struktura NC programu 

 

Struktura NC programu je tvořena jednotlivými skupinami řídících bloků (vět) a jejich 

obsah je závislý na konkrétním řídicím systému a NC obráběcím stroji. Určuje ji 

mezinárodní norma ISO 1058. 

Výhody dodržování programové struktury: 

� Dodržení tvaru a posloupnosti instrukcí a dodržení formálních pravidel syntaxe 

umožňuje kontrolnímu systému v případě formální chyby tuto chybu najít a 

oznámit (tzv. ALARM hlášení). 

� Přehledná struktura programu umožňuje snadnější orientaci v programu a tím lepší 

nalezení případných chyb a také usnadňuje provádění změn. 

 

Členění programu: 

1. Začátek programu (%) 

2. Standardní věty pro daný řídicí systém a obráběcí stroj, jako je posouvání 

souřadného systému, volba nulového bodu obrobku, volba pracovní roviny, atd. 

3. Věty pro opracování dané součásti: 

- technologické věty – naprogramování nástrojů, otáček, posuvů, atd. 

- geometrické věty – souřadnice popisující dráhu nástroje v jednotlivých řízených 

osách 

- smíšené věty 

- cykly – hrubovací, závitování, pro vrtání hlubokých otvorů, pro frézování kapes 

různých tvarů, apod. Tyto cykly usnadňují programování a zkracují NC 

programy. 

4. Podprogramy  

Mají stejnou strukturu jako program hlavní. Mohou být vyvolány příslušnou 

adresou (např. L) hlavním programem nebo jiným podprogramem. Využívají se 

např. pro opakované technologické rutiny. 

  

Konec podprogramu je M17. 

5. Konec programu (M02, M30) 
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Příklad části programu: 

 

%ARETACNI_KOLO 

N10 G54    Nastavení výchozích parametrů 

N20 TRANS Z49   obrábění, tj. stanovení nulového 

     bodu obrobku a zároveň počátek 

     souřadného systému. 

N30 T1D1 G96 S345 F0.1 M04 Technologická věta - určení  

      nástroje, nastavení velikosti  

      konstantní řezné rychlosti,  

      posuvu a spuštění otáček vřetena 

N40 G00 X39 Z0   Geometrická věta -  najetí  

      rychloposuvu na zadané  

      souřadnice. 

Nxx M30     Konec programu - se skokem na 

      začátek programu, vypnutí  

      chlazení a vřetena, zrušení korekce 

      dráhy nástroje. 

 

3.5 Souřadný systém NC strojů 

 

Popis os a pohybů určuje norma ČSN ISO 841. Souřadný systém určuje počátek a 

orientaci souřadných os v prostoru a umožňuje vhodným způsobem definovat nulový bod 

na obrobku a zároveň počátek souřadnic v NC programu. Vychází se z pravotočivého 

pravoúhlého souřadného systému, pravidlo pravé ruky, přičemž konečky prstů ukazují 

kladný smysl os (obr. 3.5). 

 

Obr. 3.5  Určování jednotlivých os [4]  
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Souřadnice kartézské:  

 Programování v kartézských souřadnicích vychází z matematické definice a 

používá se velice často. Schéma programování v kartézských souřadnicích je na obr. 3.6 . 

 

Souřadnice polární:  

 Programování v polárních souřadnicích vychází z matematické definice polárních 

souřadnic a je vhodné např.: pro programování polohy otvorů na roztečné kružnici atd.. 

Schéma programování v polárních souřadnicích je na obr. 3.6. 

 

Základní vztahy: 

Transformace polárních souřadnic na kartézské souřadnice: 

  X = R * cosα  , Y = R * sinα  (3.1) [1] 

Transformace kartézských souřadnic na polární souřadnice: 

 R = ( X2 + Y2)1/2 , α = arctg (Y/X)  (3.2) [1] 

 

 

 

Obr. 3.6  Kartézský a polární souřadný systém [2] 
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3.6 Stanovení nulového bodu obrobku při soustružení 

 

 Nulový bod obrobku může ležet na dosedací ploše sklíčidla, tj. na levé straně 

obrobku (obr 3.7). Potom jsou všechny hodnoty Z kladné. Čím větší je soustružená délky, 

tím menší je hodnota Z. 

 Když nulový bod obrobku programově posuneme na pravou stranu, tj. na čelní 

plochu obrobku, jsou pak všechny Z hodnoty záporné (obr 3.7). Hodnoty Z se mění 

s délkou obrobku. Čím větší je soustružená délky, tím větší je hodnota Z. Této poloze 

nulového bodu se dává v praxi větší přednost. 

 

 

 

Obr. 3.7  Nulový bod obrobku[4] 
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4. Řídicí systém SINUMERIK 840D 

 

 

Řídicí systém SINUMERIK 840D je digitální systém vhodný prakticky pro 

všechny aplikace. Vysoký stupeň modularity umožňuje rychle přizpůsobit tento systém 

požadavkům zákazníka. Systém SINUMERIK 840D je systémová platforma s 

pokrokovými funkcemi pro téměř všechny technologie. Společně s digitálním měničem 

SIMODRIVE 611 a PLC automatem SIMATIC S7-300 představuje systém SINUMERIK 

840D kompletní digitální řešení vhodné pro složité obráběcí funkce a zároveň vykazuje 

vysokou úroveň dynamiky a přesnosti. Škálovatelnost hardwaru a softwaru předurčuje 

SINUMERIK 840D pro použití v širokém spektru aplikací. Možné nasazení na strojích 

požadujících jednoduché polohovací funkce až ve složitých víceosých obráběcích 

centrech.[8] 

 

Na  obr. 4.1  je znázorněna klávesnice řídícího systému SINUMERIK 810D/840D. 

 

 

 

Obr. 4.1  Klávesnice SINUMERIK 810D/840D [7] 
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4.1 Klávesnice s adresami, čísly a symboly 

 

Klávesnice s adresami, čísly a symboly je na obr. 4.2. Pomocí přepínacího tlačítka 

(SHIFT) vlevo dole je možno přepnout ostatní tlačítka na druhou funkci (znázorněnou 

v levém horním rohu tlačítka).[6] 

 

 

 

Obr. 4.2 Klávesnice adres, čísel a symbolů[7] 

 

 

4.2 Tlačítka pro ovládání obráběcího stroje 

 

 Tlačítka pro ovládání obráběcího stroje se nalézají v dolní části klávesnice řídícího 

systému, příp. podložky digitizeru (obr. 4.3). V závislosti na požitém stroji a příslušenství 

nemusí být všechny funkce aktivní.[6] 
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Obr. 4.3 Pole ovládacích tlačítek stroje[7] 

 

 

4.3 Rozdělení obrazovky 

 

Obr. 4.4 ukazuje rozdělení obrazovky s očíslovanými poli a jejich významem po 

zapnutí CNC systému.[6] 

 

 

 

Obr. 4.4 Rozdělení obrazovky po zapnutí CNC systému 
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1 Ukazatel aktivního provozní oblasti 

2 Ukazatel aktivního kanálu 

3 Pracovní režim, jestliže je aktivní popracovní režim též se zobrazí (např. REF, INC) 

4 Cesta a název navoleného programu 

5 Stav kanálu 

6 Provozní hlášení kanálu 

7 Stav programu 

8 Ukazatel stavu kanálu (SKIP, DRY, SBL, …) 

9 Řádka alarmů a chybových hlášení 

10 Pracovní okno, NC ukazatelé  

Zde se objeví pracovní okna, která jsou k dispozici ve zvolené provozní oblasti 

(program-editor) a NC ukazatele (posuvu, nástroj). 

11 Zvolené okno je označeno orámováním, hlavová řádka tohoto okna je označena 

inverzně. Zde je funkční zadávání z panelu obsluhy. 

12 Vertikálně soft-tlačítka 

Těchto 8 polí ukazují funkce vedle (vpravo) umístěných tlačítek (na PC klávesnici 

SHIFT F1 až F8). 

13 Ukáže-li se tento symbol, je tlačítko   aktivní (možný návrat do vyššího 

menu). 

14 Dialogová řádky s pokyny pro obsluhu. 

15 Ukáže-li se tento symbol, je tlačítko    aktivní (informace k dispozici). 

16 Horizontální soft-tlačítka 

Těchto 8 polí ukazuje funkce dole (pod nimi) umístěných tlačítek (na PC klávesnici 

F1 až F8). 

17 Ukáže-li se tento symbol, je tlačítko   aktivní (další funkce soft-tlačítek 

v této řádce k dispozici).[8] 
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4.4 Simulace programu 

 

 Během editace programu, je možno na obrazovce graficky simulovat 

naprogramované pohyby nástroje (Obr.4.5). Tak můžeme otestovat, zda je program 

geometricky a formálně správně. Technologické chyby se ale nerozpoznají (např. špatný 

směr otáček, chybný posuv).[8] 

 

 

 

Obr. 4.5 Vzhled obrazovky – simulace programu[7] 

 

Barvy ukazatelů:  

• světle zelená dráha pojezdu posuvem 

• tmavě zelená dráha pojezdu rychloposuvem  

• žlutá nitkový kříž, symbol nástroje, symetrické osy atd. 

• modrá pomocné čáry kruhu 

 

V simulačním okně se zobrazí aktuální polohy os, posuv, nástroj, stav Run/Reset (běh 

programu, reset programu) a nastavení Autozoom a Single (věta povětě).[7] 
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5. Návrh nové technologie výroby 

 

 

Návrh nové technologie vychází z  inovačního procesu pro strojírenskou divizi 

převedením výroby vybrané součásti z konvenčních strojů na stroj CNC. Touto změnou se 

předpokládá nejen zkrácení časů, ale i počtu tzv. dělených pracovních operací. Avšak 

relevantním přínosem změny technologie i strojního parku je opakovatelnost přesnosti 

výroby součásti v sériové nebo hromadné výrobě. Při tomto novém technologickém 

výrobním procesu, se bude daná součást, oproti konvenční výrobě obrábět na jednom stroji 

v jednom pracovním cyklu. Nasazením CNC stroje se výrazně zkrátí čas potřebný 

k manipulaci s obrobkem po dokončení prvního pracovního cyklu jeho otočením a 

opětovným upnutím, výměnou potřebných nástrojů či průběžné kontroly rozměrů. Použití 

nové technologie umožní obrábět danou součást v jednom pracovním cyklu do finální 

podoby. Oproti konvenčnímu způsobu výroby, obrobek se bude obrábět závitovou částí na 

levé straně což by při konvenčním způsobu výroby byl, vzhledem k lidskému potenciálu 

při výrobě, výrobně neřešitelný problém. Tím se výroba součásti omezí pouze na jeden 

pracovní cyklus a výrazně zkrátí výrobní čas. Z hlediska nástrojů dojde ke snížení počtu 

jednotlivých typů nástrojů.  

 

 

5.1 Volba CNC stroje 

 

Při inovačním procesu, nebo výměny strojního parku každého výrobního závodu 

vyvstává otázka volby vhodných typů nových strojů. Pro dobrou volbu vhodného stroje je 

třeba si stanovit základní kritéria a stanovení priorit parametrů stroje. V našem případě se 

stanovily kritéria tři, které by nový stroj měl splňovat. Jsou to: Velikostní kategorie a 

základní parametry stroje. V našem případě, vzhledem k převažujícímu charakteru výroby, 

by mělo jít o stroj s max. točnou délkou 750mm, točným průměrem nad ložem do 150mm 

a poháněnou osou C. Malé průměry obrobků (max.35mm) s velkou členitostí povrchu a 

děr, vyžadují poměrně širokou oblast otáček (150-3000) včetně osy C. Řídící systém 

Sinumerik840D vyhovuje požadavkům výroby. Servis a dostupnost nástrojového vybavení 

a neposlední řadě i cena. Pro oblast použití výše zmíněnému charakteru výroby se jevil 

jako nejvhodnější stroj SP 180 (Obr.5.1), který v zásadě výše uvedená kritéria splňuje. 
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Charakteristika stroje:  

� Robustní základ stroje a lože dávají stroji vysokou tuhost. 

� Deformace mechanických částí stroje jsou verifikovány numerickými netodami 

výpočtu 

� Vřetenové jednotky umožňují velký obráběcí výkon. 

� Synchronní vestavěné vřetenové motory poskytují vysokou dynamiku funkcí 

vřetena a výkonnou rotační osu C. 

� Suporty lineárních os, pravý vřeteník nebo těleso koníka pojíždí po vylivém vedení 

a dávají strojům vysokou přesnost polohování a interpolovaného pohybu os. 

� Programovatelný pohyb tělesa koníku redukuje jinak nutné zásahy obsluhy do 

obráběcího procesu. [9] 

 

 

Obr. 5.1  CNC soustruh SP180 [9] 
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Tab. 5.1 – Parametry CNC soustruhu SP180 [9] 

 

 

 

5.2 Volba nástrojů a řezných podmínek 

 

Typy nástrojů pro navrženou novou technologii výroby budou v podstatě  totožné 

s nástroji stávající konvenční výroby. Soustružnické nože pravého provedení  použité při 

konvenční technologii byly nahrazeny noži levými z důvodu umístění revolverové hlavy u 

tohoto typu CNC soustruhu nad podélnou osou.   Vzhledem k částečné unifikaci nástrojů 

jednotlivých výrobců, byly obráběcí nože a jejich komponenty použity od firem Pramet 

Tool, Iscar, M&V s.r.o., tak aby vyhovovaly charakteru obrobku. Dva nástroje standardně 

používané pro vrtání podélného otvoru (středící vrták, šroubovitý vrták) byly nahrazeny 

spirálovým vrtákem se středícím hrotem, který umožňuje vrtání otvoru v jedné pracovní 

operaci.  

 



Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava                                                 Bakalářská práce 

 

 

 

39 

Výpočet řezných podmínek 

 

vHBvTvXc kkkvv ⋅⋅⋅= 15    (5.1) [11] 

kvX - Korekční součinitel: dobrý stav stroje 1,05-1,20 

 

 

Tab. 5.2 – Trvanlivost nástroje [12] 

Trvanlivost nástroje 

[min] 
10 15 20 30 45 60 

Korekční faktor kvT  1,1 1 0,93 0,84 0,76 0,71 

 

Dle Tab. 4 pro trvanlivost nástroje 45 minut volím kvT = 0,76 

 

Korekce na tvrdost obrobku: 200HB – kvHB = 0,95 

 

Levý rohový 

Pro CNC stroj bude použit nožový držák levý z důvodu revolverové hlavy nad 

obrobkem. Tento nožový držák je typově stejný jako u stávající technologie (Obr.2.3). 

 

Řezné podmínky: 

mmf

mv

kkkvv

c

vHBvTvXc

1,0

min34595,076,010,1435 1

15

=
⋅=⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=
−  
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Zapichovací, upichovací 

Vhodný pro zapichování s rozjížděním. Vnější radiusové zakončení řezné části 

umožňuje kopírovací zapichování. Možnosst použití i při upichování (Obr.5.2). 

Pro nejčastější použití byla trvanlivost VBD zvýšena na T=60min. Z výše uvedené 

tabulky (Tab.4) byl při výpočtu použit korekční faktor  kvT = 0,71. 

 

Obr. 5.2  Nožový držák GHGL[13] 

 

Obr. 5.3  VBD zapichovací [13] 

Řezné podmínky: 

mmf

mv

kkkvv

c

vHBvTvXc

1,0

min8295,071,010,1110 1

15

=
⋅=⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=
−  
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Závitový nůž 

Oboustranná VBD (Obr.5.4) vhodná k soustružení závitu pro stoupání 0,45 – 

2,5mm . Typ nožového držáku (Tab.5.3) je použit stejný jako u předchozího 

soustružnického nože. 

 

Tab. 5.3 – Rozměry nožového držáku GHGL [13] 

 

 

 

Obr. 5.4  VBD závitová [13] 

 

Řezné podmínky: 

1

15

min12395,076,010,1155 −⋅=⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=

mv

kkkvv

c

vHBvTvXc
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Fréza 

VHM tříbřitá stopková fréza krátká, vhodná pro úběry válcovou částí (Obr.5.5). 

 

 

Obr. 5.5  Tříbřitá fréza [12] 

 

S ohledem na materiál a konstrukci frézy byly zvoleny tyto řezné podmínky. 

  
mmf

d

v
nmv

z

c
c

08,0

min1050
1000

min25 11

=

=
⋅

⋅
=⇒⋅= −−

π    (5.2) 
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Vrták  

Vrták se středícím hrotem (Obr.5.6). Byly provedeny zkoušky vhodnosti pro vrtání 

průchozího otvoru na vybrané součásti. Použití vrtáku pro danou součást bylo doporučeno. 

Vrták se středícím hrotem nahrazuje použití středícího vrtáku. 

 

 

 

Obr. 5.6  Vrták [11] 

 

Řezné podmínky: 

mmf

n

1,0

min700 1

=
= −
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Kuželový záhlubník 

Kuželový záhlubník vícebřitý (Obr.5.7) o vrcholovém úhlu 60° bude nutno pro naše 

účely poopravit přebroušením na úhel α = 53° 

 

 

Obr. 5.7  Kuželový záhlubník [11] 

 

Řezné podmínky: 

mmf

n

03,0

min23 1

=
= −
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6. Technicko-ekonomické porovnání stávající a navržené 

technologie obrábění 

Toto technicko-ekonomické porovnání vychází v případě konvenční výroby 

součásti ze skutečných výrobních časů, výrobní časy navržené CNC technologie vychází 

z průměrů normativních propočtů, a simulace výroby. 

 

 

6.1 Porovnání obrábění jednoho kusu 

 

Stávající technologie 

Časy jednotlivých operací jsou dle technologického postupu. 

� tO1 9 pracovních operací. 18min 

� tO2 4 pracovní operace.  9min 

� tO3 12 pracovních operací. 11min 

 

.min38

11918
321

=
++=

++=

OC

OC

OOOOC

t

t

tttt

          (6.1) 

 

Čistý čas cyklu obrobení jednoho kusu je 38min. 

 

Navržená technologie 

Čas obrobení jednoho kusu na CNC tNC=4,52min. (Zpracováno dle času 

simulativního obrábění.) 

 

 Úspora času samotného obrábění je rozdíl mezi časy stávající a navrhované 

technologie. 

 

(6.2) 

 

 

min48,33

52,438

=
−=
−=

JV

JV

NCSCJV

U

U

ttU
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6.2 Porovnání výroby jedné série. 

 

 Jako jedna série byla stanovena spotřeba jedné tyče (l = 2000mm). Z jedné tyče se 

vyrobí 64 ks.obrobků. 

 

Stávající technologie 

� tS =   30min. 

� tO1 = 18 min. 

� tK =    4 min. 

� tN =    7 min. 

� tO2 =   9 min. 

� tT =     3 min. 

� tF =   15 min. 

� tO3 = 11 min 

� tV =    4 min. 

 

Výroba jedné série: 

 

             

Nht

t

ttttttttt
t

DST

DST

VOFTONKOS
DST

72,45
60

)634()6411(153)649(74)6418(30
60

)63()64()64()64( 321

=

⋅+⋅+++⋅+++⋅+=

⋅+⋅+++⋅+++⋅+
=

 (6.3) 

 

Navržená technologie 

� tP = 120 min. 

� tS = 90 min. 

� tO = 4.52 min. 

� tVU = 3 min. 

 

(6.4) 

 60

)63()64( ⋅+⋅++
= VUOSP

DNC

tttt
t
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( )

Nht

t

DNC

DNC

47,11
60

)633(6452,490120

=

⋅+⋅++=
 

 

Úspora času výroby jedné série(UVD) 

 

 (6.5) 

NhU

U

VD

VD

25,31

47,1172,42

=
−=

 

 

 

6.3 Porovnání technologií 

 

 Porovnání obou technologií se skládá z úspory času jedené dávky děleno časem 

výroby (jedné dávky) stávající technologií. 

 

 100⋅=
DST

VD

t

U
PT  (6.6) 

%15,73

100
72,42

25,31

=

⋅=

PT

PT
 

 

 Navržená technologie je úspornější o 73,15%. Čas potřebný k programování v další 

dávce již nebude započítán tudíž úspora času bude je patrnější. 

DNCDSTVD ttU −=
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7 Závěr 

 

 

 Cílem této bakalářské práce byla racionalizace vybraného představitele výroby, 

v našem případě aretačního kola. V průběhu bakalářské práce byl proveden rozbor stávající 

technologie výroby. Dále byl navržen CNC stroj, vhodné nástroje pro obrábění a řídící 

program. 

Porovnáni ekonomiky výroby dané součásti mezi konvenční a CNC technologií 

výše uvedeným výpočtem potvrdilo předpoklady pro rozšíření stávající výroby o CNC 

technologii. Nasazením CNC stroje do výroby se výrobní časy, i počty vyrobených kusů 

posunou do konkurenceschopných čísel. Avšak nevýhodou při použití CNC stroje je 

dlouhý seřizovací a programovací čas. Delší čas zaškolení obsluhy a najmutí programátora 

jsou nevýhody, ale při konečném zhodnocení se jeví jako přijatelné. Nespornou výhodou 

použití CNC stroje je sjednocení více obráběcích cyklů na jeden stroj. Opakovaná přesnost 

výroby, a neporovnatelně kratší vedlejší časy oproti konvenční technologii, jsou také další 

nespornou výhodou této technologie což ukazují i výše uvedené výpočty. Navržená 

technologie je tedy vhodná pro začlenění do výrobního procesu. 
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