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Seznam použitého značení 

Značení Význam Jednotka 

B šířka řezu mm 

C konstanta - 

C1 konstanta vyjadřující všeobecné podmínky frézování - 

CFc konstanta v závislosti Fc=f(vc) - 

Cω koeficient vyjadřující vliv úhlu šroubovice - 

D průměr frézy mm 

F celková řezná síla  N 

F1 celková řezná síla působící na jeden zub  N 

Fc řezná síla (síla řezání) N 

Fc1 řezná síla působící na jeden zub N 

Fcz elementární síla na každém současně zabírajícím zubu N 

Ff posuvová (axiální) řezná síla N 

Ffi posuvová řezná síla působící na jeden zub N 

Fh horizontální síla N 

Fo síla osová N 

Fp přísuvová (radiální) řezná síla N 

Fv vertikální síla N 

Fczi elementární síla na každém současně zabírajícím zubu N 

HB tvrdost podle Brinella  - 

LCD displej z tekutých krystalů (Liquid Crystal Display) - 

NC číslicové řízení (Numerical Control) - 

Mk kroutící moment Nm 
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Značení Význam Jednotka 

Pe výkon frézování kW 

PKD polokrystalický diamant - 

Sx průřez třísky při definované poloze zubu mm2 

USB univerzální sériová sběrnice (Universal Seriál Bus) - 

VBD vyměnitelná břitová destička - 

VD výrobní dokumentace - 

ae radiální hloubka řezu mm 

ap axiální hloubka řezu mm 

b šířka odřezávané vrstvy mm 

fz posuv frézy na zub mm 

h hloubka odřezávané vrstvy mm 

hx hloubka odřezávané vrstvy v dané poloze zubu mm 

k součinitel zahrnující vliv obráběného materiálu - 

k koeficient vyjadřující vliv tvaru zubů  

ks měrná řezná síla N.mm-2 

kγ součinitel zahrnující vliv úhlu γo MPa 

n otáčky vřetene  min-1 

vc řezná rychlost  m.min-1 

vf rychlost posuvu m.min-1 

z počet zubů frézy - 

γ úhel čela °  

λ úhel sklonu ostří ° 

φx úhel okamžité polohy zubu frézy ° 

ω úhel šroubovice ° 
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Úvod 

Strojírenství v dnešní době představuje hlavní odvětví průmyslu a je základem 

rozvoje ostatních průmyslových odvětví. Současným trendem ve strojírenství je kladení 

důrazu na kvalitu a efektivitu výroby, na její technickou, ekologickou i estetickou úroveň. 

Také se soustředí na hospodaření se surovinami a energií. 

Jednou z předních progresivních technologií současnosti je tzv. třískové obrábění 

složitých nepravidelných tvarů. Jedná se o technologicky velmi náročné plochy, které 

jsou často matematicky obtížně definovatelné. Perspektivní metoda, která řeší mnohé 

problémy „klasického třískového obrábění“ zmíněných ploch se nazývá HSM (High 

Speed Machining – „vysokorychlostní obrábění“). Zásadní snahou této progresivní 

technologie je snížit cenu výrobku při současném zvýšení jeho kvality. 

Má-li výrobce v konkurenčním boji obstát, musí nepřetržitě výrobní proces 

zdokonalovat a inovovat.  Znamená to hledání možnosti ve zlepšení organizačních 

opatření a zlepšení výrobních prostředků a výrobních technologií. Technologie, které 

jsou již nyní většinou k dispozici, mohou být hospodárně (natož pak optimálně) 

využívány jen v tom případě, jsou-li nejprve vnímány, chápány a až poté transformovány 

dostatečně kvalifikovanými a permanentně se vzdělávanými spolupracovníky. Význam 

člověka, jako hlavního činitele, rozhodujícího o prioritních otázkách spravování a řízení 

podniku, je tak znovu zařazen na první místo. 
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Cíle práce 

Cílem této práce je navrhnout novou technologii výroby součásti, která při použití 

moderních obráběcích strojů zajistí vyšší produktivitu výroby dané součásti a sníží 

výrobních nákladů a kapacity. 

Nová technologie je navržena na základě těchto kroků: 

• rozbor stávajícího způsobu výroby 

• rozbor navrhovaného způsobu výroby 

• konstrukční úpravy navrhované součásti 

• návrh technologie obrábění upravené po konstrukčních úpravách 

• porovnání navržených technologií 

• technologicko - ekonomické zhodnocení 
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Vznik a historie firmy 

 Počátek historie Meopty leží v roce 1933, kdy byla v Přerově 

založena firma Optikotechna. Počáteční výroba čoček a kondenzorů se 

brzy rozšířila o zvětšovací přístroje, tmelené čočky, jednoduchou 

optiku, dalekohledy, puškohledy, promítací přístroje a fotografické 

přístroje Flexaret. V roce 1936 Optikotechna vybudovala nové 

výrobní prostory pro rozšíření výroby, aby byla schopna pokrýt rychle rostoucí poptávku 

po svých výrobcích. 

Po skončení války došlo k přejmenování firmy na národní podnik Meopta. V 

nadcházejících letech byla navržena a vyvinuta řada nových výrobků, která pomohla 

vybudovat značce Meopta skvělé jméno po celém světě. Od roku 1971 dochází k 

výraznému nárůstu vojenské výroby, která dominovala v Meoptě až do roku 1989, kdy 

byla náhle ukončena.  

V letech 1989-1990 rapidně klesl podíl vojenské výroby z původních 75% na 0%. 

V roce 1991 Meopta uskutečnila první krok směrem k privatizaci vytvořením akciové 

společnosti. 21.března 1991 byla Meopta zapsána do obchodního rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě. V současné době areál Meopty zaujímá plochu 135 000 m2. S celkové 

výrobní plochy 77 000m2  pak 26 000m2 představují prostory vybavené nejmodernější 

vzduchotechnikou. 

 

Obrázek 1: Meopta – optika, s.r.o., Přerov 
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 Tým zaměstnanců Meopty ( cca 2050 ) nepřetržitě hledá a osvojuje si moderní 

řídící metody a výrobní technologie a je připraven nabídnout své znalosti a zkušenosti na 

všech úrovních od vývoje po dodání hotového výrobku. 

 

 
Obrázek 2: Vize společnosti 
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1 Frézování 

1.1 Podstata frézování 

Moderní frézování je velmi univerzální metoda obrábění. V několika uplynulých 

letech se frézování spolu s vývojem obráběcích strojů vyvinulo v metody, která umožňuje 

obrábění ve velmi širokém rozmezí konfigurací. Výběr metod na dnešních víceosých 

strojích není jednoduchý – kromě běžných aplikací lze frézováním obrábět i otvory, 

dutiny, povrch, které byly dříve soustruženy, závity atd. vývoj nástrojů přispěl rovněž k 

novým možnostem zvýšení produktivity, spolehlivosti a konzistence kvality, což je 

umožněno technologiemi využívajícími VBD a nástrojů z monolitních karbidů. 

 

1   rovinné frézování 

2   čelní frézování do rohu 

3   kopírování 

4   frézování dutin 

5   frézování kotoučovou frézou 

6   rotační frézování 

7   frézování závitů 

  8  dělení materiálu 

  9  frézování s vysokým posuvem 

10  ponorné frézování 

11  zahlubování 

12  šroubovicová interpolace 

13  kruhová interpolace 

14  odvalovací frézování 

Obrázek 3: Hlavní typy frézovacích operací podle účinku na součást nebo podle dráhy 
nástroje [8] 
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Frézování je v principu obrábění kovů prováděné rotujícím vícebřitým nástrojem, 

který se posouvá po naprogramované dráze kolem obrobku, v téměř libovolném směru. 

Právě díky tomuto způsobu řezu je frézování tak efektivní a univerzální metodou 

obrábění. Každý z břitů odebere určitý objem kovu, při omezeném záběru, což odstraňuje 

problémy s utvářením a odvodem třísek. Přesto je i dnes frézování nejčastěji využíváno k 

obrábění rovných ploch – například při čelním frézování – i když jsou stále častěji 

obráběny i jiné tvary a plochy, s tím, jak roste počet využívaných pětiosých obráběcích 

center a víceúčelových strojů. 

 

1.1.1 Směr frézování 

Během frézování je obrobek posouván buď po směru rotace frézy nebo proti němu 

a to ovlivní povahu začátku a konce řezu. 

Při sousledném frézování (též nazývané sousměrné) je směr posuvu obrobku 

stejný jako směr rotace frézy v místě záběru. Tak se tloušťka třísky od začátku do konce 

záběru snižuje, přičemž při frézování obvodem je na konci záběru nulová. 

Při protisměrném frézování je směr posuvu obrobku opačný než směr rotace frézy 

v místě řezu. Tloušťka řezu začíná na nule a postupně roste směrem ke konci řezu, 

projeví se tak velké řezné síly, které se snaží odtlačit frézu od obrobku. VBD je nutno 

tlačit silou do záběru, přičemž se projevuje odírání a hladící efekt spolu s třením, 

vznikem vysokých teplot a často i kontaktem s mechanicky vytvrzeným povrchem od 

průchodu předchozího zubu. Tyto síly se zároveň snaží zvednout obrobek ze stolu. 

 

Obrázek 4: Sousledné a protisměrné frézování [8] 
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Při sousledné frézování začne VBD řezat s velkou tloušťkou třísky. Tím se 

zabrání hladícímu efektu vzniku vysokých teplot a omezí se sklon k mechanickému 

vytvrzení. Velká tloušťka třísky je výhodou a řezné síly se snaží obrobek vtáhnout pod 

frézu, což drží VBD v záběru. 

Během frézování se třísky někdy nalepí nebo navaří na břit a jsou pak vneseny na 

začátek dalšího záběru. Při protisměrném frézování se mohou snadno zachytit nebo 

zaseknout mezi VBD a obrobek, což povede ke zlomení VBD. Při souměrném frézování 

je tatáž tříska normálně přeříznuta na dvě a břit není poškozen. 

Sousledné frézování je preferovanou volbou vždy, pokud jej umožní použitý 

obráběcí stroj, upnutí a obrobek. Tento typ frézování ale klade jisté nároky na proces v 

tom ohledu, že působící síly se snaží vtáhnout frézu do řezu a současně přidržují obrobek 

na stole. Stroj to musí zvládnout, tj. musí mít odstraněn mrtvý chod posuvu stolu. Jinak 

totiž při náběhu do záběru nástroj přitáhne obrobek, dojde k nezamýšlenému zvýšení 

tloušťky třísky a tím ke zlomení břitu. V takovém případě použijte protisměrné frézování, 

které může být také výhodné, pokud se značně mění tloušťka přídavku na obrábění. 

Upínací přípravek musí být vyroben tak, aby byl obrobek správně upnut, a musí být 

použita fréza vhodná pro danou operaci. Směr řezných sil je ale výhodnější, pokud jde o 

sklon k vibracím. 

 

1.2 Řezné síly při frézování 

Určování řezných sil při frézování je mnohem složitější než u jiných metod 

obrábění např.u soustružení nebo vrtání. Při frézování se mění průřez třísky, co vede k 

výrazné změně řezných sil. Velikost řezných sil závisí i na počtu zubů v záběru a od 

celkové délky řezných hran v záběru. Výsledná řezná síla je součtem elementárních sil, 

kterými působí na obrobek jednotlivé zuby. Mimo to se mění i orientace řezné síly. 

Velikost řezné síly závisí na počtu zubů v záběru a na jejich okamžité poloze. Výsledná 

síla je potom součtem řezných sil od jednotlivých současně zabírajících zubů. 

Řezné síly, kterými působí zub válcové frézy na obráběný materiál si můžeme 

představit jako dvě síly podle obr.5. 



Diplomová práce 

Návrh technologie obrábění tělesa kolimátoru pro compact point ve firmě Meopta – optika, s.r.o., Přerov 

 12 

• Tangenciální sílu 1cF , která je tangenciální k dráze pohybu řezné hrany po 

kružnici 

• Radiální sílu 1pF , která směřuje ze středu této kružnice. 

Pokud definujeme působení řezných sil v souřadnicové soustavě obráběcího 

stroje, můžeme uvažovat s následujícím rozkladem síly 1F : 

• Horizontální síla hF  

• Vertikální síla vF   

       

Obrázek 5: Rozklad jednotkové řezné síly při válcovém frézování [2]                       

Pokud má fréza šikmé nebo šroubové zuby, působí na zub v osovém směru ještě 

síla oF , která se sílou 1F  dává výslednou sílu F . Nejdůležitější řeznou silou je obvodová 

síla cF , která vykonává práci při odebírání třísky. Podle ní se určuje efektivní výkon eP  a 

počítají se uzly mechanismu hlavního pohybu. Osová síla oF  působí tlakem na axiální 

ložiska vřetena frézovacího stroje a na upínací přípravky pro obrobek a zatěžuje hřídel 

příčného posuvu a vedení stroje. 

• Radiální síly pF  působí tlakem na ložiska vřetene – vytváří doplňující moment 

tření. Přitom ohýbá trn frézy a je důležitým faktorem při výpočtech složeného 
namáhání (ohyb od radiální síly a krut od obvodové síly). 

• Horizontální síla hF  zatěžuje mechanismus posuvu frézovacího stroje. Podle její 

velikosti se dimenzují uzly posuvového mechanismu a elementy upínání obrobku 
a přípravků. 



Diplomová práce 

Návrh technologie obrábění tělesa kolimátoru pro compact point ve firmě Meopta – optika, s.r.o., Přerov 

 13 

• Vertikální síla  vF   namáhá konzolu frézovacího stroje ohybem. 

 

Poměr  obvodové síly k průřezu řezu udává měrnou řeznou sílu. Hloubka 

odebrané vrstvy se po délce oblouku frézování mění podle obr.5 , takže se bude měnit i 

měrná řezná síla. Její okamžitá hodnota bude: 

k
xs hCCk ⋅⋅= 1ω   [N.mm-2]                                                                                           (1.1) 

 

Kde 1C  je konstanta, která vyjadřuje všeobecné podmínky frézování, 

 ωC  - koeficient, vyjadřující vliv úhlu šroubovice   

 xh  - hloubka odřezávané vrstvy v dané poloze zubu [mm] 

 k  - exponent, který závisí na vlastnostech obráběného materiálu, opotřebení zubů frézy 
a řezné kapalině (zpravidla je -0,2 až -0,4). 

 

Obrázek 6: Změna třísky frézy v závislosti na délce oblouku při frézování válcovou frézou      
a) s rovnými, b) šikmými zuby  [2] 

Když má fréza rovné zuby 

xsc SkF ⋅=1   [N]                                                                                                          (1.2) 

Kde BhS xx ⋅= , kde jde o průřez třísky při dané poloze zubu, přičemž 

xzx fh ϕsin⋅=  [mm]                                                                                                   (1.3) 

BfCCBhhCCSkF k
xzx

k
xxsc ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅= +1

111 )sin( ϕωω  [N]                               (1.4) 



Diplomová práce 

Návrh technologie obrábění tělesa kolimátoru pro compact point ve firmě Meopta – optika, s.r.o., Přerov 

 14 

 Pokud má fréza šroubové zuby (obr.6), hodnoty šířky třísky se mění podle polohy 

jednotlivých bodů řezné hrany zubu. Obvodovou sílu můžeme stanovit integrováním. Je 

zřejmé, že v důsledku vcházení a vycházení jednotlivých zubů do záběru, i při překrývání 

záběrů může mít výsledná síla výrazný dynamický charakter. 

Na eliminaci dynamické složky řezné síly můžeme použít frézy s nerovnoměrným 

rozestupem zubů. 

Kroutící moment můžeme definovat: 

∑= czk F
D

M
2

 [Nm]                                                                                                   (1.5) 

 

A výkon frézování 

∑ ⋅= ccze vFP  [kW]                        (1.6) 

Kde czF  je elementární síla na každém současně zabírajícím zubu [N] 

Rovnice na výpočet můžeme zjednodušit na empirické vzorce ve tvaru: 

cFcFF
qx

p
y

Fcc DzaBCF
−⋅⋅⋅⋅=  [N]                                                                               (1.7) 

ppp qx
p

y
pe DzafBnCP ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  [kW]                        (1.8) 

 

Orientace sil je závislá, zda jde o sousměrné nebo nesousměrné frézování. 

 
Obrázek 7: Průběh řezných sil při sousledném a nesousledném frézování [2] 
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1.3 Frézování přesných tvarů 

1.3.1 Obecná charakteristika vysokorychlostního obrábění 

Zákazníkem požadovanou operativnost výroby, spolu s kvalitou opracovaného 

povrchu a rychlostní zhotovení zakázky dnes nelze zajistit klasickým způsobem obrábění. 

Tímto způsobem dokonce nelze zajistit potřebnou přesnost funkčních ploch. Proto 

nastupuje nová technologie rychlostního a vysoko objemového obrábění, která problémy 

stávajícího 3D obrábění úspěšně řeší. 

1.3.2 Podstata vysokorychlostního frézování 

Podstata vysokorychlostního frézování spočívá především v dosahování kratších 

strojních časů při současném zvýšení přesnosti a kvality obrobených prostorových ploch 

převážně nepravidelných, matematicky obtížně definovaných tvarů. Tohoto bezesporu 

značně nesnadného požadavku „HSC-technologie“ dosahuje prostřednictvím vysokých 

řezných rychlostí ( 5 ÷ 10–krát vyšších, než u běžného obrábění), především však 

podstatně zvýšenou rychlostí posuvu  , která je až stonásobně vyšší, než v klasickém 

frézování běžně i v současnosti používaná. Dalším neméně důležitým činitelem je nárůst 

teploty v místě řezu, který způsobuje úbytek síly řezání a v neposlední řadě menší ohřev 

povrchových vrstev obrobku vyvolaný změnami třísky. 

1.4 Způsoby obrábění dutin 

Zahlubování je účinný způsob obrábění dutin. U větších otvorů je však kruhová 

interpolace po šroubovici mnohem účinnější z hlediska výkonu a je rovněž pružnější než 

použití vyvrtávacího nástroje o velkém průměru. 

 

1.4.1 Zahlubování a kruhová interpolace po šroubovici  - ve dvou osách 

Jedním z nejlepších způsobů dosažení požadované axiální hloubky řezu je 

zahlubování v osách X/Y a Z. při správné volbě počátečního bodu není nutné odfrézovat 

materiál z části, která se prohlubuje. Zahlubování může začít od středu nebo do středu, 

podle geometrie formy nebo zápustky. Hlavním kritériem je zajištění odvodu třísek, z 

tohoto pohledu je ideální sousměrné frézování a nepřerušovaný řez. Při přechodu na 



Diplomová práce 

Návrh technologie obrábění tělesa kolimátoru pro compact point ve firmě Meopta – optika, s.r.o., Přerov 

 16 

novou radiální hloubku řezu je důležité blížit se k ní zahlubovacím pohybem nebo ještě 

lépe hladkou kruhovou interpolací. Při rychloobrábění je to naprosto zásadní. 

Úhel zahlubování závisí na použité fréze, vůli kolem tělesa frézy, velikosti VBD a 

hloubce řezu. Vůle rovněž závisí na průměr frézy. 

 
Obrázek 8: Zahlubování ve dvou osách [8] 
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1.4.2 Zahlubování a kruhová interpolace po šroubovici  - ve třech osách 

Posuv nástroje po šroubovici v axiálním směru vřetena se používá zejména při 

výrobě forem a zápustek. Tento postup má při obrábění děr o velkém průměru několik 

výhod. K obrábění stačí jeden nástroj, obvykle bez problémů s utvářením a odvodem 

třísky nebo vibracemi, neboť průměr nástroje je v porovnání s průměrem obráběné díry 

menší. 

Průměr obráběné díry by měl být dvojnásobkem průměru nástroje. I při obrábění 

kruhovou interpolací po spirále je nutno zkontrolovat největší úhel zahlubování vybrané 

frézy. 

 

 
Obrázek 9: Zahlubování ve třech osách [8] 
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1.4.3 Běžná metoda - předvrtání/postupné závrtné frézování 

Předvrtání vodící díry se nedoporučuje, neboť vyžaduje další nástroj. Doba nutná 

k nastavení a výměně nástroje je pro výrobu ztracena a to je negativní faktor. Navíc se 

zbytečně obsadí pozici pro nástroj. 

Možnost axiálního posuvu je výhodná při mnoha operacích. Lze tak účinněji 

obrábět díry, dutiny i obrysy. 

 

 

 
Obrázek 10: Předvrtání/postupné závrtné frézování [8] 
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2 Návrh technologie obrábění součásti 

Společnost Meopta – optika, s.r.o. je firma s dlouholetou a bohatou tradicí v 

oblasti vývoje a výroby vysoce kvalitních opticko-mechanických přístrojů určených pro 

zákaznické, komerční, průmyslové i vojenské využití. Charakteristická je průběžná 

aplikace moderních řídících metod, osvojování špičkových technologií a vývoj nových 

produktů. 

2.1 Popis součásti 

Kolimátor Compact Point je miniaturní zaměřovač s červeným bodem pro rychlou 

a přesnou střelbu za pohybu. Je vodotěsný s nastavitelnou intenzitou svítícího bodu v pěti 

stupních. Po třech hodinách nečinnosti se automaticky vypne. Před úplným vybitím 

baterie začne záměrný bod blikat.  

 

 

Obrázek 11: Vyráběné verze Compact Pointu 

Compact Point je vyráběn ve třech variantách – Standard, Blaser, Zeiss Plate. 

Verze se mezi sebou liší jen spodní částí tělesa. Těleso ZB – pro verzi Blaser a Zeiss 

STANDARD 

ZEISS PLATE 

BLASER 
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Plate je zkráceno o 6,2mm oproti verzi Standard. Důvodem rozdílů, je různý typ montáže 

pro uchycení kolimátoru na zbrani.  

 Základem kolimátoru je těleso, které je vyráběno z hliníkové slitiny EN AW 6061 

– T651 (AlMgSiCu). Konečná povrchová úprava je černá anodická oxidace (elox). 

 

 

 

Obrázek 12: Model tělesa Compact Pointu Standard 
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Obrázek 13: Model tělesa Compact Pointu Blaser a Zeiss Plate 

2.2 Materiál 

Za studena tvářená slitina EN AW 6061 – T651 (AlMgSiCu) je navržená pro 

výrobky vyžadujících korozní odolnost. Tato obecná slitina má výbornou korozní 

odolnost v atmosférických podmínkách a dobrou korozní odolnost proti mořské vodě. 

Náchylnost ke koroznímu praskání a odlupování prakticky neexistují. 

Za studena  tvářená slitina 6061 nabízí poměrně vysokou pevnost a vynikající 

spojovací charakteristiky. Slitina v přímém styku s různými materiály může vyvolat 

galvanickou korozi, které lze předejít přiměřenou ochranou. K ochraně se často používá 

anodické oxidaci – tzv.eloxování. Díky této povrchové úpravě se povrch součásti stává 

tvrdým. 

Slitina 6061 umožňuje přiměřenou obrobitelnost mechanickým opracováním s 

použitím nástrojů z tvrdokovu. Mimořádně jemného povrchu může být dosaženo 

použitím diamantových nástrojů. 
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Materiál je snadno svařitelný, protože slitina 6061 je tepelně zpracovatelná. Ve 

svarové oblasti má omezenou mez pevnosti. 

Stav T651 nám dle normy udává - po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního 

pnutí vypnutím řízenou velikostí (pro plech –trvalá deformace 0,5%-3%, pro desku-

1,5%-3%, pro válcovanou nebo za studena dokončenou tyč -1%-3%, pro volně kovaný a 

kruhový výkovek a válcový trn-1%-5%) a umělém stárnutí. Po vyjmutí se tyto výrobky 

dále nevyrovnávají. 

 

Vysvětlení značení: 

• EN – evropská norma 

• A – hliník 

• W – tvářený výrobek 

• 6061(AlMg1SiCu) – označení slitiny – číselné (chemické) 

• T651 – označení stavu 

 

 

Tabulka 1: Obsah prvků ve slitině 

Prvek Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 
Další prvky 

jednotlivě 

Další prvky 

souhrnně 
Al 

Min 0,4 - 0,15 - 0,8 0,04 - - - - zbytek 

Max 0,8 0,7 0,4 0,15 1,2 0,35 0,25 0,15 0,05 0,15 zbytek  
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2.2.1 Mechanické a technologické vlastnosti materiálu 

• Mez kluzu  …………….. 276MPa 

• Mez pevnosti  …………. 310MPa 

• Pevnost ve smyku  ………207MPa 

• Mez únavy  ………………97MPa 

• Tažnost  ………………….17% 

• Tvrdost podle Brinella  …. 95HB 

• Tavící teploty  ………….. 318 – 355°C 
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3 Technologický postup - původní 

Formát tabulek s technologickými postupy výroby tělesa je upraven pro potřeby 

diplomové práce. 

Č. 
op. Popis operace Stroj, nástroj, 

měřidlo, pomůcky 
Čas 

oper. 
Čas 
příp. 

1 Manipul-01  0,05  
 Vydat polotovar Polotovar pod číslem 

041 125 
  

2 Frez-01 Centum obrábění 
MATRA VMC-850A 3,5 210 

 - frézovat vybrání + ø6,4, se zahloubením 
ø10,5(2x) + ø4H8(2x) + odjehlit všechny 
dostupné hrany 
- mezioperačně odjehlit 
 
 
 
- odzkoušet upínač 210 1560 6 
 
 
 
 
 

- SP06610766 stop. fr. 
Ø20 TK 
- SP03100399 
navrtávák ø12 
- vrták ø6,4 
- vrták ø3,8 
- SP06610686 stop.fr. 
ø3,5TK 
- SP06610756 stop.fr. 
ø6 TK 
- úhlov. fr. Ø6 TK 
- SP21015606 
frézovací upínač 
- SM41008336  mezní 
trn 4 H8  

  

 



Diplomová práce 

Návrh technologie obrábění tělesa kolimátoru pro compact point ve firmě Meopta – optika, s.r.o., Přerov 

 25 

3 Frez-02 Centrum obráběcí 
HAAS EC-400 115 450 

 - frézovat  hotově, pouze ponechat 
přídavek 0,5 na stěnu ze strany upnutí 
viz.nákres. 
- technologický rozměr 48+0,02x19+0,02 
– zkoušet na upínač 211 0520 6. 
Odjehlit dostupné hrany. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NC Program:O10267 

- SP06610656 stop.fr. 
ø3 TK 
- SP06610636 stop.fr. 
ø1 TK 
- SP06100826 stop.fr. 
ø8 TK 
- závitník M3 
- SP06705366 
kulov.fr. ø2/R1 TK 
- SP10100346 závit.fr. 
M10x0,75 TK 
- SM42007599 
závit.trn M4x0,7-6H 
- SM42007529 
závit.trn M3x0,5-6H 
- SM41108266 mezní 
trn 6H7 do slepé díry 
- SM41008336 mezní 
trn 4H8 
- SM41002456 mezní 
trn 18,5 F8 
- SM42013926 
závit.trn M5,5x0,35-
6H 
- SP06610756 stop.fr. 
ø6 TK 
- SP06610606 stop.fr. 
ø5 TK 
- SP06100879 stop.fr. 
ø2 TK 
- SP06610746 stop.fr. 
ø4 TK 
- SP navrtávák ø12 
TK 
- vrták ø10 
- SP06802846 
korun.fr. ø12-15 tl.3,5 
- SP06802856 
korun.fr. ø8 
- SP06705576 stop.fr. 
ø6 TK 
- vrták ø5,15 
- SP11003366 
závitník M5,5x0,35 
6H 
- vrták ø2,5 
- závitník M4 
- závitník M1,6 
- závitník M2 
- SP06610786 stop.fr. 
ø2,5 TK 
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- SP21015606 
frézovací upínač 

4 Frez-03 
Centrum obráběcí 
HUYNDAI-KIA 
VX500 

10 280 

 - přefrézovat na konečnou šířku + 
tvarové vybrání + závit M3x0,25 4H + 
zahloubení ø4H8 + odjehlit všechny 
dostupné hrany. 
- v řezu I-I zhotovit otvor pro závit 
M3x0,25-6H bez náběhového sražení!! 
- při frézování konečné šířky 27 dbát 
hlavně na navazování na plochy 
z předchozí frézovací operace!!! 
 
 
 
 
CN program:O0303 

- SP06610776 stop.fr. 
ø16 TK 
- SP06610746 stop.fr. 
ø4 TK 
- SP06100876 stop.fr. 
ø2 TK 
- SP06610636 stop.fr. 
ø1 TK 
- SP03100649 
navrtávák ø6 
- vrták ø2,75 
- vrták ø3,8 
- SP11004056 
závitník M3x0,25 4H 
- úhl.fr. ø4 TK 
- SM742102846 
závit.trn M3x0,25 
- SM741008336 
kalibr 4H8 
- kostka do svěráku 
- SP06705366 fréza 
ø2 R1 

  

5 Mech-02 Ruční pracoviště 6,5  
 - dohotovit okénko šířky 6,5 (dodržet 

rozměr) + odjehlit všechny otvory 
- KP5320566501 
skalpel 

  

6 
Omílání-01 Kruhové zařízení 

vibrační 
RÖSLER125 EC 

60 
 

 - Omílat 
 
Stroj:Rösler R125 EC 
Čas omílání:30min 
Praní v UZ:10min 
Sušení:20min 
 
Dávka:75ks 
 
Omílací kameny:RMB/D1 

   

7 Mech-03 Ruční pracoviště 10  
 - začistit napojení ploch s rádiusy. 

Odjehlit tvar zevnitř. 
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4 Konstruk ční úpravy navrhované součásti 

K časově nejnáročnější oblasti pro obrábění je dutina tělesa, která slouží pro 

umístění mechanismu s LED diodou umožňující její pohyb, dvou baterií a elektro desky. 

Dutina je tvořena několika různě tvarově, ale i hloubkově menšími dutinami. Při 

prvotním návrhu byly vnitřní rádiusy R1,5mm. Vzhledem k jejich malé velikosti bylo 

zapotřebí volit frézy o malém průměru. Malý průměr fréz vede k vyšším obráběcím 

časům a vyšší spotřebě nástrojů. Několik fréz muselo být vzhledem k hloubce dutiny 

upraveno (viz přílohy). 

 

 

Obrázek 14: Dutina tělesa – první varianta 

 

 

Po dohodě s technologií, výrobní a vývojovou konstrukcí byla část dutiny 

konstrukčně upravena. S úpravou vnitřních rádiusů bylo potřeba změnit i položky, které 

byly touto změnou ovlivněny. Jednalo se především o elektro desku a spodní víko. 

Úprava se ale vyplatila, protože se mohly začít používat frézy s větším průměrem. Tím 

došlo ke zkrácení času obrábění a trvanlivost nástrojů se prodloužila. Srovnání nákladů a 

úspor v závislosti na čase obrábění je součástí kapitoly „technicko-ekonomické 

zhodnocení“. 
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Obrázek 15: Dutina tělesa – upravená varianta 
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5 Technologický postup - současný 

Č. 
op. Popis operace Stroj, nástroj, 

měřidlo, pomůcky 
Čas 

oper. 
Čas 
příp. 

1 Manipul-01 Ruční pracoviště 0,05  
 Vydat polotovar Polotovar pod číslem 

041 125 
  

2 Frez-01 Centum obrábění 
MATRA 6 220 

 - frézovat vybrání + ø6,4, se zahloubením 
ø10,5(2x) + ø4H8(2x) + odjehlit všechny 
dostupné hrany 
- frézovat spodní plochu na rozměr 
18,5+0,01/-0,02 + frézovat zahloubení 
ø11hl.0,2mm (dle obr.) 
- dodržet rovnoběžnost 0,03!! 
- mezioperačně odjehlit 
- odzkoušet upínač 291 1342 6 
 
 
 
 
 
 
NC Program:O0354 

- čelní vál. fréza ø63 
kolíbka 
- SP06610766 stop. 
fr. Ø20 TK 
- SP03100399 
navrtávák ø12 
- vrták ø6,4 
- vrták ø3,8 
- SP06610686 stop.fr. 
ø3,5TK 
- SP06610756 stop.fr. 
ø6 TK 
- úhlov. fr. Ø6 TK 
- SP21015606 
frézovací upínač 
- SM41008336 – 
mezní trn 4 H8  

  

 

3 Frez-02 Centrum obráběcí 
HAAS EC-400 50 450 

 - frézovat  hotově, pouze ponechat 
přídavek 0,5 na stěnu ze strany upnutí 
viz.nákres. 
- technologický rozměr 48+0,02x19+0,02 

- SP06611126 stop.fr. 
ø4/R0,5 TK 
- SP06610656 stop.fr. 
ø3 TK 
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– zkoušet na upínač 211 0520 6. Pro 
závity M2 a M1,6 zhotovit pouze otvory, 
závity neřezat. Proražení a dokončení 
okna 6,5 provede mechanik v následující 
operaci. Odjehlit dostupné hrany. 
- otvor  ø1,25 se nesmí probourat do 
otvoru ø4H8!!! 
- pro měření tvarů použít šablony. 
 
 

 
 
 
 
 
NC Program:O10301 

- SP06802856 
koru.fr. š.2,2/ø8,2 
- SP03100706 
navrtávák ø3,5 
- SP03005616 vrták 
ø1,4 TK 
- SP06610946 stop.fr. 
ø1,4TK 
- SP06704406 
tvarová fréza 
- SP06611116 stop.fr. 
ø8 TK 
- SP03100629 
navrtávák ø4,35 
- SP06610636 stop.fr. 
ø1 TK 
- SP06100826 stop.fr. 
ø8 TK 
- SP06802846 
korunková fr. Š.4,5/ 
ø4 
- závitník M3 
- SP06705256 tvar.fr. 
ø8/R1 Fraisa 
- SP06705366 kulová 
fr. Ø2/R1 TK 
- SP10100346 
závitová fr. 
M10x0,75 TK 
- SM42011856 
závit.trn M5,5x0,35-
4H 
- SM42007599 
závit.trn M4x0,7-6H 
- SM42007529 
závit.trn M3x0,5-6H 
- SM41108266 mezní 
trn 3H7 do slep.díry 
- SM4108336 mezní 
trn 4H8 
- SM4102456 mezní 
trn 18,5 F8 
- SM42013176 
závit.trn M18x0,75-
6H 
- SM42102846 
závitový trn 
M3x0,25-6H 
- SP29113426 
frézovací přípravek 
- SP29113446 
frézovací přípravek 
- SM42013926 
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závitový trn 
M5,5x0,35-6H 
- SM44003186 
šablona 
- SM44003196 
šablona 
- SM44003206 
šablona 
- SM44003216 

4 Frez-03 
Centrum obráběcí 
HUYNDAI-KIA 
VX500 

4 280 

 - nefrézovat na konečnou šířku + tvarové 
vybrání + závit M3x0,25 6H + zahloubení 
ø4H8 + odjehlit všechny dostupné hrany. 
- v řezu I-I zhotovit otvor pro závit 
M3x0,25-6H bez náběhového sražení!! 
- při frézování konečné šířky 27 dbát 
hlavně na navazování na plochy 
z předchozí frézovací operace!!! 
 
 
CN program:O0303 

- SP06610779 stop.fr. 
ø16 TK 
- SP06610746 
stop.fr. ø4 TK 
- SP06100876 stop.fr. 
ø2 TK 
- SP06610636 stop.fr. 
ø1 TK 
- SP03100649 
navrtávák ø6 
- vrták ø2,75 
- vrták ø3,8 
- SP11004126 
závitník M3x0,25-4H 
- úhl.fréza ø4 TK 
- SM42102846 
závit.trn M3x0,25-6H 
- SM41008336 mezní 
trn 4 H8 
- SP21105206 kostka 
na svěráku/NC 
- SP06705366 kulová 
fr. Ø2/R1 Fraisa 

  

5 Mech-02 Ruční pracoviště 6,5  
 - dohotovit okénko šířky 6,5 (dodržet 

rozměr) + odjehlit všechny otvory 
- KP5320566501 
skalpel 

  

6 Omíláni-01 
Kruhové zařízení 
vibrační 
RÖSLER125 EC 

60 
 

 - Omílat 
Stroj:Rösler R125 EC 
Čas omílání:30min 
Praní v UZ:10min 
Sušení:20min 
Dávka:75ks 
 
Omílací kameny:RMB/D1 

   

7 Mech-03 Ruční pracoviště 10  
 - začistit napojení ploch s rádiusy. 

Odjehlit tvar zevnitř. 
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6 Technologický postup pro povrchovou úpravu 

Druhá část výroby tělesa kolimátoru se týká povrchové úpravy a řezání závitů. 

Závity pro uchycení víka a elektrodesky jsou řezány až po povrchové úpravě. Závity jsou 

řezány na závitořezu, protože na v zásobnéku stroji Haas již nebylo volné místo. Závity 

jsou však schované pod víčkem, chráněny jsou chemickou oxidací (alodinováním). Závit 

M18 x 0,75 musí zůstat kvůli elektrické vodivosti bez eloxu. 

Č. 
op. Popis operace Stroj, nástroj, 

měřidlo, pomůcky 
Čas 

oper. 
Čas 
příp. 

1 Odmast-01 Odmaštění v UZ 
zařízení 0,2 120 

 -odmastit v UZ zařízení 
 
Předpis S 007106 

   

2 Trysk-01 Tryskání ocel. 
kuli čkami 3,4 180 

 Vnější plochy otryskat ocelovými 
kuličkami ø0,3mm 
-krytí vnitřku a závitů zajistí lakovna 
-zbytky kuliček odstranit ofoukáním 
stlač.vzduchem 
 
Předpis S 007110 

   

3 Mech-01 Ruční pracoviště 1,5 180 
 Krýt:závit M18 plastovým šroubem 

        plochu na ø4 zatřít Slovitaxem 
-přípravky zhotoví lakovna 

   

4 Oxidace-01 Anodická oxidace 
(ELOX) 60,2 180 

 Anodicky oxidovat černě (20µm) – 
50minut.15V-1 
-mořit v louhu – 20sekund 
-chemicky leštit – 50sekund 
-utěsnit – 30minut 
-plocha:0,75dm² 
Úchyt za oválné otvory 
 
Předpis S 007411 

   

5 Mech-02 Ruční pracoviště 1,15 180 
 Odstranit krytí    

6 Kartá č-01 Kartáčování na 
lakovně 0,25 180 

 Vnější plochy utřít na hadrovém kotouči    
7 OTK-02 Kontrola PÚ 0,13 180 
 -kontrolu PÚ provést dle S 007411 

-kontrolu vzhledu provést namátkově na 
- SM41112366 mezní 
trn do slepé díry 
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20%ks, ostatní zkoušky na 2ks z dávky 
-kontrolovat rozměry: 
- ø1,5H7 
- ø3H7 
- ø4H8 
- M18x0,75-6H 
- M3-6H 
- M5,5x0,35-6H 

1,5H7 
- SM41108266 mezní 
trn 3H7 do slepé díry 
- SM41008336 mezní 
trn 4 H8 
- SM42013176 
závitový trn 
M18x0,75-6H 
- SM42007529 
závitový trn M3x0,5-
6H 
- SM42011856 
závitový trn 
M5,5x0,35-4H 

8 Závit-01 Závitořez do M4 (Al 
do M6) 4 120 

 Řezat závity M1,6 (9x) a M2 (3x) - SM42007689 
závitový trn 
M1,6x0,35-6H 
- SM42007579 
závitový trn M2x0,4-
6H 
- SP11003866 
závitník M1,6 
- SP20311356 řezací 
podložka 
- SP20311366 řezací 
podložka 
- Sp11003956 
závitník M2 
 

  

9 Mech-05 Ruční pracoviště   
 -odjehlit závity M1,6 a M2 

-prořezat M5,5x0,35 
   

10 Oxidace-02 Chemická oxidace 
hliníku - alodinace 

  

 Chemicky oxidovat (alodinovat) 
v Alodine 160/161 
-doba 30sekund 

   

11 OTK-03 Kontrola PÚ   
 Kontrolu alodinových ploch provést dle 

S 007410 
   

12 OTK-01 Výstupní kontrola   
 Kontrolovat dle VD - SM41008336 mezní 

trn 4 H8 
- SM42011856 
závitový trn 
M5,5x0,35-4H 
- SM42007599 
závitový trn M4x0,7-
6H 
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7 Povrchové úpravy na tělese 

V následujících odstavcích jsou v krátkosti představeny operace týkající se 

postupu pro povrchovou úpravu tělesa. Tyto postupy sestavují chemičtí technologové. 

7.1 Odmaštění tělesa v odmašťovacím UZ zařízení 

Těleso kolimátoru se vloží do koše, který je součástí odmašťovací linky. Zde 

dojde k postupnému vkládání koše do odmašťovací, oplachovací, pasivační lázně, pak 

následuje sušení a kontrola odmaštění. 

Při odmašťování v ultrazvukovém poli vzniká kavitace účinkem ultrazvukového 

vlnění u povrchu odmašťovaného dílce a tyto síly překonají přilnavost pevných částic ke 

kovovému povrchu. Částice se tak dispergují do odmašťovací lázně. 

Odmašťovaní slouží k dosažení správné přilnavosti kovových povlaků a organických 
nátěrů.  

7.2 Tryskání součásti před PÚ 

Po odmaštění následuje tryskání na tryskacím automatu SIGG. Povrch je tryskán 

ocelovými kuličkami o průměru 0,3mm a tlakem 0,3-0,4MPa. Tryskaný povrch je pak 

kovově čistý bez zbytků koroze. Tryskání na celé ploše musí být rovnoměrné a 

vykazovat požadovanou hrubost struktury. 

7.3 Anodická oxidace 

Po přípravě povrchu následuje anodická oxidace černá. Jde o elektrochemický 

proces, při kterém elektrolytickou oxidací hliníku na anodě vzniká ochranná vrstva 

vytvořená převážně z oxidu hlinitého. Ochranná vrstva oxidů zvyšuje odolnost proti 

korozi, vylepšuje vzhled i vlastnosti hliníkových součástí. Oxidovaná vrstva je nevodivá. 

Anodická oxidace se provádí kyselinou sírovou za použití stejnosměrného 

elektrického proudu. 
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Povlak tělesa součásti musí být sytě černý a stejnosměrný na celém dílci mimo 

kontaktní místo, kterým je závit M18x0,75. Nejsou dovoleny žádné škrábance, trhliny, 

bílé skvrny nebo jiné barevné odstíny. 

7.4 Chemická oxidace 

Závěrečnou povrchovou úpravou součásti je chemická oxidace (alodinace) v 

Alodine 160/161. Jde o koncentrovaný prostředek pro oxidaci hliníku od společnosti 

Henkel bez obsahu Cr6+ na bázi Zr. Takto získaná vrstva zajišťuje ochranu dodatečně 

obráběných ploch (závitů) a i zvyšuje odolnost celého tělesa proti korozi.  

Před chemickou oxidací musí být těleso řádně odmaštěno, musí mít stejnosměrnou 

strukturu materiálu. Tloušťka ochranné vrstvy bývá měkčí a slabší, dosahuje 0,5 – 2µm a 

je vodivá. 
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8 Stroje 

 
Obrázek 16: Haas EC-400 [12] 

 

Časově nejnáročnější operace a obrábění dutin se provádí na horizontálním 

obráběcím centru Haas EC-400. Tato obráběcí centra Haas snadno obrábějí slitiny oceli, 

nerez ocel, litinu a vysokolegované slitiny niklu a zároveň poskytují rychlost potřebnou 

pro práci na hliníkových slitinách. 

Výhoda horizontálních strojů tkví v třískách. Místo vyhánění třísek z vertikálních 

otvorů využívají horizontální stroje Haas gravitaci. Místo obrábění stopkovou frézou a 

opětného řezání třísek, které ničí ostří nástroje, třísky padají mimo pracovní prostor a 

neovlivňují stav nástroje. Výsledkem je méně ucpávání třískami, dvojnásobná či 

trojnásobná životnost nástroje. Díky zabudovaným otočným stolům a měničem palet se 

může ve srovnání s vertikálními obráběcími stroji zdvojnásobit produktivita. 
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8.1 Hass EC-400 

Horizontální obráběcí centrum Hass EC-400 umožňuje vysokou produktivitu a 

nabízí pracovní prostor o rozměrech 20“ x 20“ x 20“ (508 x 508 x 508mm), dvě 400mm 

palety, 1stupňovou děličku, chladící systém o objemu 360 litrů a trojitý šnekový 

dopravník třísek. Standardní vřeteno s 8 000 ot.min-1 a kuželem ISO 40 pohání vektorový 

systém Hass o výkonu 14,9kW. K dispozici je volitelné vřeteno o výkonu 22,4 kw a 

12 000 ot.min-1. 

Obě vřetena mají přímý náhon „inline“, který motor napojuje přímo na vřeteno. 

Výsledkem je menší vibrace, nižší zahřívání a hluk, což znamená vynikající dokončování 

povrchu, teplotní stabilitu a tišší provoz. Standardním vybavením jsou také postranní 

měnič na 24+1 nástrojů a rychlosti posuvu 12,7m.min-1. 

Řídící systém Haas obsahuje pokročilé řízení nástrojů, ovládání jedním tlačítkem, 

15“ barevný monitor LCD a USB port. 

Měnič palet se servořízením na stroji EC-400 vyměňuje palety za pouhých 8 

sekund a každá 400mm paleta má hmotnost kapacity 454kg. Oddělená nakládací stanice 

umožňuje obsluze nakládat a vykládat obrobky nebo měnit upínání na jedné paletě, 

zatímco na druhé se provádí obrábění, což plně využívá provozní čas vřetena. 

Pro velice přesné polohování mnohostranných obrobků je standardním vybavením 

velmi přesná dělička s plochým převodem, která poskytuje jednostupňové indexování. 

Pro dílny, které vyžadují simultánní pohyb 4.osy, je k dispozici také otočný stůl s 

kompletní 4.osou, k provádění složitých úkonů lze přidat 5.osu. 
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9 Řezné podmínky 

Pro obrábění tělesa jsou v tabulce vypsané potřebné nástroje. Označení řezných 

otáček „S“ a posuvu „F“ je podle karty nástrojů, proto i zde používám toto označení. Pro 

frézování dutin v operaci frézování – 02 se používají nástroje označené barevně. Tyto 

nástroje v krátkosti popisuje v následující kapitole. 

Tabulka 2: Tabulka řezných podmínek operace frézování - 02 

Pořadové 

číslo 
Název 

Číslo 
nástroje 

Řezné podmínky 

Řezné otáčky        
„S“ 

Posuv „F“ 

 1 Fréza ø32 - SEKO  4 000 400 

 2 Stop.fréza ø10 – HR.dlouhá  4 500 350 

 3 Stop.fréza ø8 – HR - krátká  8 000 900 

 4 Stop.fréza ø10 - TK  6 800 600 

 5 Stop.fréza ø4 066 1112 6 10 000 900 

 6 Stop.fréza ø4 - krátká 066 1074 6 10 000 500 

 7 Stop.fréza ø4 - dlouhá 066 1067 6 4 000 200 

 8 Stop.fréza ø3 - TK 066 1065 6 4 000 140 

 9 Stop.fréza ø2,8 - TK 066 1047 6 9 000 300 

10 Korunková fréza 8, 15/2,3 068 0285 6 4 000 80 

11 Navrtávák ø3,5 031 0070 6 2 800 200 

12 Vrták ø2,8  3 800 160 

13 Vrták ø1,6  3 800 120 

14 Vrták ø1,25  3 800 120 

15 Vrták ø1,4 030 0561 6 3 800 120 

16 Vrták ø3,3  3 800 120 

17 Stop.fréza ø1,3 - TK 066 1094 6 7 000 60 
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18 Vrták ø1,8  3 800 180 

19 Čtvrtkonkávní fréza R0,5 067 0440 6 4 000 200 

20 Úhlová fréza ø4  10 000 850 

21 Závitník M4x0,7  300 210 

22 Závitník M3x0,25  400 100 

23 Stop.fréza ø10 – HR - krátká  7 500 800 

24 Stop.fréza ø8 – HR - dlouhá 066 1111 6 3 000 280 

25 Stop.fréza ø1,5 - TK  8 000 300 

26 Navrtávák ø2,6  2 800 150 

27 Vrták ø3,8  3 800 180 

28 Stop.fréza ø3,5 - TK  6 000 300 

29 Stop.fréza ø3 - krátká  10 000 300 

30 Stop.fréza ø1 - TK 066 1063 6 10 000 150 

31 Stop.fréza ø2,5 - TK  7 500 230 

32 Stop.fréza ø8 - TK 061 0082 6 8 000 400 

33 Korunková fréza ø4 068 0284 6 5 000 120 

34 Závitník M3x0,5  500 250 

35 Vrták ø5,15  2 800 180 

36 Vrták ø2,5  3 000 160 

37 Tvarová fréza 1 - fraisa 067 0525 6 4 000 500 

38 Kulová fréza ø2/R1 - fraisa 067 0536 6 11 000 1 200 

39 Závitová fréza M10x0,75 101 0034 6 7 000 600 

40 Tvarová fréza ø6/R0,5  7 500 550 

41 Závitník M5,5x0,25  200 70 
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10 Nástroje  

Vzhledem k malým rozměrům součásti se k obrábění tělesa používají monolitní 

frézy z tvrdokovu určené pro vysokorychlostní obrábění. Nástroje jsou nakupovány a do 

Meopty dodávány od firmy Fraisa a Holex, kterou zastupuje firma Hoffmann Group. 

Vzhledem k rozměrům dutin je potřeba některé frézy upravit. Výkresovou 

dokumentaci k potřebné úpravě vypracovává oddělení konstrukce nářadí a přípravků. 

Dle dostupnosti informací od jednotlivých dodavatelů jsou k frézám doplněny 

základní parametry. Číslo nástroje – jde o číslo skladové, používané v podniku Meopta – 

optika. Pod tímto číslem je vydáván obsluze obráběcího stroje. 

 

 

10.1 Stopková fréza 202545 – č.nástroje 066 1067 6 

 

 
Obrázek 17: Stopková fréza ø4mm [10] 
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Obrázek 18: Vlastnosti frézy 202545 dle katalogu firmy Hoffmann Group 

 

Stopková fréza průměru 4mm, označená v katalogu Hoffmann 202545 má provedení: 

Zvlášť ostré řezné hrany.  

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu. 

Rozměry dle DIN 6527. 

Excentrické podbroušení. 

Použití:  

Vhodné pro: 

• 300 Řezná rychlost m.min-1(vc) v hliníku 350 MPa, hliníku tvořícím dlouhé třísky, 
měkkém plastu tvořícím dlouhé třísky, slitinách hořčíku, měkké mědi. 

• 280 Řezná rychlost m.min-1(vc) v hliníkové slévárenské litině<10% Si do 600 MPa, 
hliníku tvořícím krátké třísky, nízko legované mědi do 400 MPa. 

• 200 Řezná rychlost m.min-1(vc) v hliníkové slévárenské litině>10% Si do 600 MPa, 
hliníkové slévárenské litině abrazivní, tvrdé mědi. 

• Použití s emulzí s min. 4 % podílu tuku (závitník min. 8 %). 
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Tuto frézu je nutné pro obrábění dutiny tělesa upravit 

 
Obrázek 19: Upravená stopková fréza 202545 

 

 

10.2 Stopková fréza 202840 – č.nástroje 066 1065 6 

 
Obrázek 20: Stopková fréza ø3mm [10] 
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Obrázek 21: Vlastnosti frézy 202840 dle katalogu firmy Hoffmann Group 

 

 

10.3  Stopková fréza 201640 – č.nástroje 066 1047 6 

 

 
Obrázek 22: Stopková fréza ø2mm [10] 
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Obrázek 23: Vlastnosti frézy 201640 dle katalogu firmy Hoffmann Group 
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Stopková fréza průměr 2,8mm, označená v katalogu firmy Hoffmann 201640  

Provedení:  

S excentrickým podbroušením pro stabilní řezné hrany.  

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu. 

Tolerance: Velikost jmenovitý Ø Dc= h10.  

Použití:  

Podměrné velikosti lze používat speciálně na frézování lícovaných drážek.  

Vhodné pro: 

• 120 Řezná rychlost m.min-1 (vc) v obecných stavebních ocelích do 500 MPa. 

• 105 Řezná rychlost m.min-1 (vc) v nelegovaných kalených ocelích do 750 MPa, 
nelegovaných vsádkových ocelích do 750 MPa,  nitridovaných ocelích do 750 MPa. 

• 100 Řezná rychlost m.min-1(vc) v nelegovaných zušlechtěných ocelích do 900 MPa, 
legovaných zušlechtěných ocelích do 900 MPa,  nitridovaných ocelích do 900 MPa, 
nástrojových ocelích do 900 MPa. 

• 70 Řezná rychlost m.min-1 (vc) v legovaných kalených ocelích do 1100 MPa, 
legovaných vsádkových ocelích do 1100 MPa, legovaných nástrojových ocelích do 1100 
MPa. 

• 80 Řezná rychlost m.min-1 (vc) v nerezových ocelích sířených do 700 MPa, 
austenitických do 850 MPa. 

• 60 Řezná rychlost m.min-1 (vc) v nerezových ocelích a ocelích prostých kyselin 
martenzitických/feritických 1100 MPa. 

• 90 Řezná rychlost m.min-1 (vc) v litině, GG s kuličkovým grafitem, temperované litině. 

• Dobře obrobitelné oceli, dobře obrobitelné nerezové oceli, hliník a neželezné kovy. 

• Použití s emulzí s min. 4 % podílu tuku (závitník min. 8 %). 
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10.4 Stopková fréza 5230.220 – č.nástroje 066 1074 6 

Stopková fréza průměr 4mm, označená v katalogu firmy Fraisa C5230.220  

 

geometrie  

λ = 45° 

γ = 15° 
 

Obrázek 24: Stopková fréza ø4mm [9] 

 

Tabulka 3: Tabulky s rozměry a řeznými podmínkami frézy 5230.220 

 d1e8 d2h6 l1 l2 sražení α z 

C5230.220 4 6 57 8 0,05-0,15x45° 4° 3 

 

 

d1 

[mm] 

z vc 

[m.min-1] 

fz 

[mm] 

ap 

[mm] 

ae 

[mm] 

n 

[min-1] 

vf 

[mm.min-1] 

 

4 3 120 0,015 6,0 0,4 9550 430  

 

d1 

[mm] 

z vc 

[m.min-1] 

fz 

[mm] 

ap 

[mm] 

ae 

[mm] 

n 

[min-1] 

vf 

[mm.min-1] 

Q 

[cm3.min-1] 

4 3 100 0,010 2,0 4,0 7960 240 2,0 
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10.5 Stopková fréza 5275.220 – č.nástroje 066 1112 6 

Stopková fréza průměr 4mm, označená v kalalogu firmy Fraisa 5275.220  

 

geometrie  

λ= 30° 

γ=15° 
 

Obrázek 25: Stopková fréza ø4mm [9] 

 

Tabulka 4: Tabulky s rozměry a řeznými podmínkami frézy 5275.220 

 d1e8 d2h6 d3 l1 l2 l3 r+0,03 α z 

C5275.220 4 6 3,7 57 5 12 0,5 4°2 2 

 

 

d1 

[mm] 

z vc 

[m.min-1] 

fz 

[mm] 

ap 

[mm] 

ae 

[mm] 

n 

[min-1] 

vf 

[mm.min-1] 

Q 

[cm3.min-1] 

4 2 900 0,050 4 2,0 60000 6000 48,0 

 

 

d1 

[mm] 

z vc 

[m.min-1] 

fz 

[mm] 

ap 

[mm] 

ae 

[mm] 

n 

[min-1] 

vf 

[mm.min-1] 

Q 

[cm3.min-1] 

4 2 800 0,045 2 4,0 60000 4200 33,5 
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11 Návrh technologie obrábění upravené po 
konstrukčních úpravách 

Pro zkrácení časů při upínání polotovarů a při výměně nástrojů při obrábění je 

vypracován návrh upnout 12 kusů na přípravek. Po obrobení operace frézování – 02 

podle stávajícího technologického postupu by došlo k přepnutí těles a přidáním nových 

12 kusů polotovarů. Při tomto způsobu obrábění by docházelo k úspoře časů při výměně 

nástrojů. Ztráta času by byla pouze při otáčení stolu, a to 3,5 sekundy. Výměna nástroje 

trvá 6,5 sekund. Na přiložené fotografii je pro potřebu diplomové práce ukázka upnutí 

dvou kusů těles. Na níže uvedených modelech je ukázka upnutí postupně dvanácti a pak 

všech dvaceti čtyř těles.  

 

 

Obrázek 26: Ukázka upnutí těles na přípravek pro 24 kusů 
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Při navržené technologii upnutí a obrábění většího množství těles je vidět velká 

úspora času při manipulačních časech a časech při výměně nástrojů. V současné době je 

nutné vyřešit jednu důležitou otázku a tou je, zda budou dodrženy všechny předepsané 

tolerance při obrábění. 

Tabulka 5: Tabulka s modely 1. upnutí a 2.upnutí  

1. upnutí 2. upnutí 

  

Obrázek 27: Modely přípravku s upnutými tělesy pro novou, progresivní metodu 
obrábění 
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12 Technicko – ekonomické zhodnocení a přínos 

12.1 Porovnání navržených technologií 

Při zjišťování ekonomických aspektů výroby vycházím z minutové sazby na stroj 

Haas EC-400, která je 10,50Kč. Soustředila jsem se pouze na operaci frézování  - 02, kde 

dochází k obrábění dutiny. Porovnávám nejprve úsporu času a nákladů při konstrukční 

úpravě. V další tabulce porovnávám úsporu po konstrukční úpravě a navrhované 

technologie při upnutí více těles. Úspora je počítaná, jako by byl obráběn pouze 1ks.  

Tabulka 6: Tabulka vyráběných kusů roce 2009 a 2010 

Typ tělesa 
Množství těles za rok 

2009 2010 

Těleso pro verzi Standard 4 193 3 722 

Těleso pro verzi Blaser a 

Zeiss Plate 
2 777 1 418 

 

Tabulka 7: Porovnávací tabulka úspor mezi původní a současnou technologií 

Operace – 
frézování – 

02 

Technologie   Úspora za rok 

Původní  
[min] 

Současná 
[min] 

Úspora 
času 
[min] 

Úspora 
[K č] 

2009 2010 

Těleso pro 
verzi 
Standard  

115 50 65 682,50 2 861 722,50 2 540 265 

Těleso pro 
verzi 
Blaser a 
Zeiss Plate 

115 70 45 472,50 1 312 132,50 670 005 
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Tabulka 8: Porovnávací tabulka úspor mezi současnou a navrhovanou technologií 

Operace 
frézování - 

02 

Technologie   Úspora za rok 

Současná 
[min] 

Navrhovaná 
[min] 

Úspora 
času 
[min] 

Úspora 
[K č] 

2009 2010 

Těleso pro 
verzi 
Standard 

50 45 5 52,50 220 132,50 195 405 

Těleso pro 
verzi 
Blaser a 
Zeiss Plate 

70 65 5 52,50 145 792,50 74 445 

  

Tabulka 9: Porovnávací tabulka úspor mezi původní a navrhovanou technologií 

Operace 
frézování - 

02 

Technologie   Úspora za rok 

Původní 
[min] 

Navrhovaná 
[min] 

Úspora 
času 
[min] 

Úspora 
[K č] 

2009 2010 

Těleso pro 
verzi 
Standard 

115 45 70 735 3 081 855 2 735 670 

Těleso pro 
verzi 
Blaser a 
Zeiss Plate 

115 65 50 525 1 457 925 744 450 
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12.2 Problémy při obrábění a úskalí navrhované technologie 

Při obrábění v operaci frézování – 03 docházelo při špatném upnutí, ale i seřízení 

k deformaci tělesa. Bylo nutné řešit úpravu programu tak, aby při obrábění stěny došlo 

k plynulému napojení na rádiusy z předchozí operace. Na přiložené fotografii na obr.28 

je ukázka špatného napojení. Tento přístroj se stal neprodejným. Bylo nutné jej celý 

rozdělat, těleso opravit a znovu složit. Při opravě bylo nutné krýt všechny závity. Ty mají 

jemné stoupání a obnovováním povrchové úpravy docházelo k jejich poškození. 

 

 

Obrázek 28: Ukázka špatně obrobeného tělesa 

Nová, progresivní připravovaná technologie pro obrábění 24ks nebyla dosud 

zavedena do provozu. Důvodem je načítání nepřesností při upínání tolika kusů. 

Vzhledem k tomu, že cena tělesa se pohybuje kolem 1 240Kč, je riziko finančních ztrát 

vznikem zmetkových kusů větší, než úspora 52,50 na jednom tělese.     
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13 Závěr 

V úvodu své diplomové práce se v krátkosti zabývám podstatou frézování, 

hlavními typy frézovacích operací, rozborem základních sil, které při frézování vznikají. 

Součástí této kapitoly je i seznámení se s možností jakým způsobem obrábět dutiny 

pomocí HSC technologie.  

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo porovnat vliv konstrukčních změn na 

cenu výrobku a možnost obrábět několik těles současně. K řešení bylo nutné provést 

rozbor technologie výroby při prvotním konstrukčním řešení a při konstrukčních 

změnách. Součástí mé práce je i návrh možnosti obrábět 24 kusů těles kolimátoru. 

Při změně konstrukce došlo i k úspoře nástrojů. Touto problematikou jsem se ve 

své práci nezabývala. 

Ve své diplomové práci se při obrábění tělesa kolimátoru soustřeďuji pouze na 

operaci frézování označenou jako Frez – 02. V této operaci dochází k obrábění dutiny. 

Její konstrukční úprava měla na úspory největší vliv. V kapitole č.12 „Technicko-

ekonomické zhodnocení a přínos“ vzájemně porovnávám úsporu časů a nákladů na 

operaci Frez – 02. 

Při porovnávání původní a současné konstrukci dutiny došlo v roce 2009 u 4 193 

kusů tělesa Standard k úspoře 2 861 722,50Kč a  u 2 777 kusů verze Blaser a Zeiss Plate 

k úspoře 1 312 132,50Kč. V plánu na rok 2010 je výroba 3 722 kusů verze Standard, což 

činí úsporu 2 540 265Kč a pro 1 418 kusů verze Blaser a Zeiss Plate je úspora 

670 005Kč. 

Pokud budeme porovnávat náklady na obrábění při současné konstrukci a možnost 

obrábět 24 kusů těles na jednom přípravku, tak dospějeme k následujícímu závěru. 

Obrábět více těles by bylo výhodné, pokud budeme počítat pouze úspory času. Došlo by 

k úspoře 52,50Kč na všech typech těles. To by pro plánovaný objem výroby pro rok 2010 

znamenalo 269 850Kč.  

Těleso kolimátoru je tvarově složitá součást a k jejímu zhotovení je potřeba mít 

tým zkušených technologů – programátorů, seřizovačů a obsluhy strojů. Z pohledu 

technologie, ale v současné době neexistuje možnost odstranit načítání tolerancí, které 
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vznikají při výrobě upínacího přípravku, při zakládání těles do tohoto přípravku atd. Je 

proto výhodnější, z důvodu odstranění rizika vzniku zmetkových kusů, použít současnou 

technologii. I tak dochází k úspoře 682,50Kč na tělese Standard a 472,50Kč na tělese pro 

Blaser a Zeiss Plate při zavedení konstrukčních změn. V předchozích odstavcích jsem 

vyčíslila hodnotu úspor. Toto číslo však nemusí být konečné, protože v průběhu roku 

může dojít k navýšení objemu objednávek.  

Firma Meopta – optika,s.r.o., Přerov v současné době vyvíjí a vyrábí několik 

podobných typů kolimátorů. Tělesa jsou si velice podobná. Po dohodě s vývojovou 

konstrukcí je v nové výkresové dokumentaci již zohledněna potřeba mít co největší 

vnitřní rádiusy. Na základě získaných poznatků u těles pro compact point, je vliv malé 

konstrukční změny na úspory nákladů velice markantní.  

 

 

. 
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