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Anotace bakalářské práce 

 

BARTÁŠEK,JOSEF. Zefektivnění výroby složitých součástí: bakalářská práce. Ostrava: VŠB 

– Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra Obrábění a montáže, 2011, 52s 

Vedoucí práce: Doc. Ing.Vladimír VRBA, CSc. 

Bakalářská práce se zabývá zefektivněním výroby regulačního šroubu a pouzdra 

zpětného ventilu, kdy materiálem je mosaz. Práce byla realizována ve firmě APATOR  

METRA s.r.o. a řeší přechod z revolverového soustružnického automatu na dlouhotočný CNC 

soustruh . V  práci je popsána problematika obrábění a samotná problematika soustružení, 

dále je zde rozebrána problematika soustružení na vačkovém automatu a základy 

programování CNC strojů.Práce se zabývá dále  rozborem stávajících technologií a návrhem 

nových efektivních technologií. Při návrhu nové technologie byly zvoleny nové nástroje od 

firem MAV a Pramet tools. Dále byl zvolen CNC stroj Manhurin KMX 432, což je stroj na 

vysoké úrovni obrábění. V závěrečné části práce byla porovnána stávající a nová technologie 

ve formě strojních časů a bylo zjištěno, že u nové technologie dojde k výrazné úspoře času. 

 

ANOTATION OF THESIS 

 

BARTÁŠEK,JOSEF. Complicated Comomponent Prodoction Reengineerring, Bachelor 

Thesis. Ostrava : VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Machining and Assembly, 2011, 51 p. Thesis head: Vladimír VRBA,  

This thesis deals with the streamlining of production of adjustment screw and housing-

return valve when the material is made of brass. The work was carried out in the 

company APATOR METRA Ltd. and addresses the transition from the turret turning machine 

to the lathe-CNC turning machine tool. This paper describes the problems of machining and 

deals with the issue of turning, there is also analysed the problem of turning on a cam 

machine and  basics of the CNC machine programming. Thesis also deals with further 

analysis of existing technologies and proposal of the new efficient technologies. By designing 

the new technology, new tools have been selected from companies MAV and Pramet tools. 

There was selected a CNC machine Manhurin KMX 432 which is a high-level machine for 

machining. In the final part of this work there was compared both existing and new 

technologies in the form of a slotmachine and there was discovered that the new technology 

will save considerable time. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Zkratka 

nebo 

značka 

Popis jednotka 

ap Hloubka řezu mm 

CAD Computer Aidet Design - počítačová podpora konstruování  

CAM Computer Aidet Manufactturing - počítačová podpora výroby  

CIM Chartered Institute of Marketing – kvalifikovaný institut 

marketingu 

 

CNC Computerized Numerical Control - číslicové řízení počítačem  

D Průměr obráběné plochy  mm 

d Průměr obrobené plochy  mm 

E-ITN Elektronický indikátor topných nákladů  

f Posuv na otáčku  mm 

HD Hard Disc  

ISO International Organization for Standardization - Mezinárodní 

organizace pro normalizaci 

 

L Délka obráběné plochy  mm 

l Délka obrobené plochy  mm 

n Počet otáček vřetene  min
-1

 

Ø Průměr mm 

RO Rychlořezná ocel  

SNOP Stroj – nástroj – obrobek – přípravek   

s.r.o. Společnost s ručením omezeným   

t01 Čas obrábění na vačkovém soustruhu min 

t02  - t04 Čas obrábění na dalších strojích(R12,SUI32,závitořez.FHJ9) min 

tSC Čas obrábění původní technologie min 

tNC Čas obrábění na CNC stroji min 

UJV Úspora času jednoho obráběného kusu  

VBD Výměnná břitová destička  

vc Řezná rychlost m.min
-1
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1. Úvod 

V současné době se zvyšují požadavky na zvýšení produktivity práce, jakosti výroby a 

hlavně musíme umět pružně reagovat na změnu poptávky trhu. Z tohoto důvodu roste podíl 

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

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

zásadním způsobem zvyšuje jejich technickou hodnotu. Nasazení číslicově řízených strojů ve 

výrobě přináší nejen zvýšení kultury a produktivity 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 vedlo ke vzniku 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 a také výrobního času. 

Použití číslicově řízeného systému u moderního stroje vede k vyšší produktivitě 

výroby a ke zefektivnění celé výroby. Lidský faktor hraje vždy v celém výrobním procesu 

obrovskou roli. Ovlivňuje konečnou jakost obrobku, rozměrovou a tvarovou přesnost a 

opakovatelnou přesnost výroby. Přenecháním veškeré obsluhy stroje řídícímu systému 

dosahujeme vyšší kvality u většího počtu výrobků. Současný trend zavádění moderních 

počítačových technologií do řídícího systému stroje se stále zvyšuje. 

Tato bakalářská práce je zpracovávána ve firmě APATOR METRA s.r.o., zabývá se 

zefektivněním výroby dvou součástí, což jsou regulační šroub a pouzdro zpětného ventilu. 

Zefektivnění výroby spočívá v přechodu z tvrdé automatizace na pružnou automatizaci, což je 

ve své podstatě přechod z vačkového soustruhu na CNC stroj.  
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2.Obecná charakteristika daného problému 

 

APATOR – METRA s.r.o. je jedním z největších výrobců měřicí a regulační techniky 

v České republice. Tradice společnosti sahá až do roku 1947, kdy byla založena jako odštěpný 

závod národního podniku Metra Blansko. V současné době zahrnuje portfolio výrobků jak 

klasický sortiment teploměrů a termostatů, tak i moderní elektronické indikátory topných 

nákladů a vodoměry s rádiovým odečtem. Výrobky vyváží do mnoha zemí Evropy a na 

Střední Východ.           [1] 

Silnou stránkou této společnosti je vysoká úroveň kvality - od roku 1996 je držitelem 

certifikátu podle EN ISO 9001:2008 od TÜV NORD CERT. [1]  

Cílem Bakalářské práce je rozbor stávající technologie a návrh nové efektivnější 

technologie a volbu vhodného CNC stroje. Stávající technologie je soustružení na vačkovém 

soustruhu s následným doděláváním na dalších strojích, ale tato technologie je velice 

zdlouhavá, neefektivní a hlavně ekonomicky nevýhodná. Přechod na CNC stroj má za úkol 

výrobu zrychlit, zlevnit, zjednodušit a docílit opakované přesnosti. Materiálem dvou zadaných 

součástí je mosaz. 

2.1 Historie firmy APATOR METRA s.r.o. 

1947 

   - založení odštěpného závodu Metra Blansko národní podnik v Šumperku 

  1984 

   - položen základní kámen nové budovy 

   - zahájení výroby odpařovacích rozdělovačů topných nákladů 

  1996 

   - získání ISO 9001 jako jedna z prvních firem v ČR 

  1998 

   - zahájení výroby elektronických indikátorů topných nákladů E-ITN 

  2004 

   - osamostatnění šumperského závodu 

   - transformace na Metra Šumperk s.r.o. 
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2009 

   - zahájení výroby bytových vodoměrů s rádiovým modulem GSD8-RF / E-RM 30  

   

2011 

   - Metra Šumperk s.r.o. se stala členem skupiny firem APATOR S.A [1] 

 

2.2 Sortiment Firmy APATOR METRA s.r.o. 

 

Firma Apator –Metra s.r.o. v současné době vyrábí tyto výrobky - indikátory topných 

nákladů, vodoměry, teploměry, manometry, tepelné pojistky a příslušenství manometrům a 

teploměrům. 

2.2.1 Indikátory topných nákladů 

 

E-ITN (elektronické indikátory topných nákladů) jsou přístroje určené k rozúčtování 

nákladů na  vytápění místností u domů s centrálním zásobováním teplem.   [1] 

 

Obr. 2.1 Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 30 s integrovaným rádiovým 

vysílačem[1] 
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2.2.2 Termostaty a tepelné pojistky 

 

· Kapilární 

Hlavní výhodou kapilárních termostatů a pojistek je možnost variabilního umístění    

čidla nezávisle na poloze vlastního termostatu. Široké využití zahrnuje např. bojlery,   

elektrické trouby, olejové radiátory, apod.       [1] 

· Stonkové  

Stonkové termostaty jsou svou spolehlivostí a robustní konstrukcí určeny zejména pro 

náročné aplikace, jako např. regulaci teploty olejových lázní, výfukových plynů 

dieselagregátů nebo lisovacích forem na gumu.      [1] 

· Bimetalické  

Bimetalické termostaty jsou využívány převážně pro regulaci teploty chlazení 

osobních automobilů, ale i pro další účely, kde je zapotřebí vysoká spolehlivost a malé 

rozměry.           [1] 

· Termostaty s klapkou  

Termostaty s klapkou jsou určeny pro řízení spalování pevných paliv v kotlích, 

kamnech, krbech a krbových vložkách. Termostatická regulace vede k větší tepelné 

pohodě i k levnějšímu a ekologičtějšímu provozu.      [1] 

 

 

Obr. 2.2 Termostaty a tepelné pojistky 1) Termostat TH 470.2. 2) Termostaty řady TH 140. 

 3) Kapilární regulátor KR . 4) Termostat s klapkou [1] 

1 2 

3 
4 



 VŠB – FS -  TU Ostrava   Bakalářská práce     Josef Bartášek 

13 

 

2.2.3 Vodoměry 

 

Bytové vodoměry slouží k měření spotřeby vody v jednotlivých bytech a rozúčtování 

nákladů na dodávku a ohřev vody podle skutečné spotřeby. [1] 

 

Obr. 2.3 Bytový vodoměr s rádiovým modulem GSD8-RF / E- 

RM 30 

 

2.2.4 Teploměry a manometry 

 

· Technické teploměry  

Technické teploměry jsou určeny pro přímé měření teploty téměř ve všech 

průmyslových odvětvích. Typické použití je např. v kotelnách, strojovnách, systémech 

ústředního vytápění, apod.         [1] 

· Teploměry pro domácnost  

Pokud chcete měřit teplotu v domácnosti nebo na pracovišti, ať už se jedná o vnitřní 

nebo vnější teplotu. Další užití je např. měření teploty v sauně, při zavařování nebo 

třeba grilování či uzení.         [1] 

· Kapilární teploměry a manometry 

 Hlavní výhodou kapilárních teploměrů a manometrů je možnost umístění čidla 

nezávisle na poloze vlastního tělesa teploměru (manometru). Časté použití je v kotlích, 

bojlerech, apod.          [1] 

· Indikátory teploty  

Indikátory teploty slouží k orientačnímu určení teploty v aplikacích, jako je např. 

měření teploty v teplovzdušných troubách nebo měření teploty pláště kotle.  [1] 
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2. 

 

Obr. 2.4 Rozdělení teploměrů 1) Technický teploměr rovný TR, úhlový TU 2) Teploměr do 

udírny 3) Kapilární teploměr TCS 60 4) Teploměr kotlový TK 66 [1] 

 

3. Problematika výroby složitých součástí 

 

Pro obrábění složitých součástí je v dnešní době nezbytné použití CNC stroje, který 

tento proces velice zproduktivní a urychlí. U konvenčních metod obrábění se složité součásti  

zpravidla vyrábí na více strojích, což bývá vždy zdlouhavé a zvyšuje to náklady na výrobu, 

dále to zvyšuje počet zaměstnanců, kteří musí pracovat na složité součásti. Na CNC stroji 

pracuje  jeden zaměstnanec jako obsluha, a tento zaměstnanec má za úkol měřit vyrobené 

kusy a starat se o plynulost výroby. Dalším zaměstnancem bývá zpravidla seřizovač 

(programátor CNC stroje),v některých firmách je seřizovačem a obsluhou jedna osoba, ale 

tento fakt záleží na dovednosti, vzdělání a dosažené praxe zaměstnance.Výroba složitých 

součástí dále závisí na vybavenosti CNC stroje, to je vybavenost řídícího systému a různých 

dalších doplňkových zařízení.  

 

1. 

3. 

    4. 
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3.1  Obecné pojmy a terminologie 

 

Obrábění je technologický proces, kterým vytváříme povrchy obrobku určitého tvaru, 

rozměrů a jakosti, a to odebíráním částic materiálu pomocí účinků mechanických, 

elektrických, chemických apod., případně jejich kombinacemi.  

Řezání je obrábění, při kterém dochází k odebírání částic materiálu ve tvaru třísky 

břitem (řeznou hranou, ostřím) řezného nástroje.  

 Proces obrábění je realizován v soustavě obrábění (SNOP). Tato soustava se skládá z 

následujících čtyř částí (v některých případech se uvažují pouze tři části absentující 

přípravek):            [2] 

- obráběcí stroj (S), 

- řezný nástroj (N), 

- přípravek (P). 

- obrobek (O), 

 

Obrobek představuje objekt obráběcího procesu a je to obráběná nebo již obrobený dílec 

nebo součást. Z geometrického hlediska je obrobek charakterizován rozměry a tvary 

jednotlivých ploch.  

Přídavek je vrstva materiálu mezi obráběnou a obrobenou plochou obrobku, kterou 

odstraňujeme obráběním.  

Odebíraná vrstva je část přídavku přikloněná k ploše řezu, která je odřezávaná jedním 

břitem ve formě třísky.  

Tříska je odříznutá a deformovaná odebíraná vrstva materiálu obrobku.   [2] 

 

3.1.1  Rozdělení metod obrábění 

 

  Technologický proces obráběcí metody lze dělit podle různých hledisek. Klasifikace 

metod obrábění využívá různé charakteristiky, jako je vzájemný kontakt nástroje s obrobkem, 

kombinace variant pohybů stroje, nástroje a obrobku.      [2] 

Podle charakteru vykonávané práce dělíme na: 

- ruční, 

- strojní. 
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Ruční obrábění se rozumí práce vykonávané člověkem pomocí ručních nástrojů jako je 

pilování, sekání, zaškrabávání apod. Patří sem rovněž práce vykonávané pomocí ručně 

ovládaných strojů, jako jsou ruční elektrické vrtačky, brusky, aj. Při ručním obrábění je 

využívána fyzická síla a manuální zručnost pracovníka.      [2] 

 

Produktivita ručního obrábění má v současné době vzhledem ke stavu techniky nízkou 

úroveň. Svůj neopomenutelný význam má ruční obrábění především v údržbě a opravárenství. 

V případě strojního obrábění je potřebná energie, která je přiváděna obvykle ve formě 

elektrické energie k obráběcímu stroji, kde se transformuje v energii mechanickou, 

využívanou pro realizaci obráběcího procesu.       [2] 

 

Dělení obrábění podle charakteristických znaků břitové geometrie nástroje je: 

- obrábění s definovanou geometrií břitu (soustružení, frézování, vrtání, vyhrubování, 

vystružování, vyvrtávání, hoblování a obrážení, protahování aj.), 

- obrábění s nedefinovanou geometrií (broušení, honování, lapování aj.), 

- nekonveční metody obrábění (např. elektroerozivní, chemické, ultrazvukem, laserem, 

soustředěným paprskem), 

- úpravy obrobených ploch (např.válečkování, leštění, hlazení, brokování).  [2] 

 

Podle charakteru záběru řezání dělíme na: 

- plynulé řezání, při kterém je řezný klín po celou dobu řezání stále v záběru, 

- přerušované řezání, při němž řezný klín střídavě vchází do záběru a vychází ze záběru. 

Typickým příkladem takového řezání je frézování.      [2] 

 

Podle směru přemísťování částic materiálu vzhledem k řezné hraně se dělí na: 

- volné obrábění, při kterém je směr přemísťování částic třísky ve všech bodech řezné 

hrany stejný, 

- vázané obrábění, při kterém se částice třísky pohybují různými směry, v zásadě však 

kolmo na řeznou hranu.         [2] 
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3.2 Obecná charakteristika soustružení 

Soustružení je technologický proces obrábění pro výrobu součástí převážně rotačních 

tvarů, zejména pomocí jednobřitých nástrojů různého provedení – soustružnických nožů. Je to 

nejjednodušší způsob obrábění, ale zároveň v současnosti (na klasických strojích) 

nejpoužívanější (proto se provádí 30 – 40 % operací obrábění na soustruzích). Obrábění na 

soustruzích s ručním nebo automatickým ovládáním nám umožňuje soustružit polotovary od 

hmotnosti několika mg až do několika tun.        [2] 

 

Při soustružení dochází k odřezávání přebytečné vrstvy (přídavku na obrábění) řeznou 

částí nástroje s definovanou geometrií. Odřezávaná vrstva odchází od obrobku v podobě 

třísky. Aby došlo k oddělení třísky od polotovaru, musí mít činná část nástroje klínový břit, 

který je tvrdší než obráběný materiál. Obrobený povrch získává postupně požadovaný tvar, 

rozměr, drsnost i některé mechanické vlastnosti. Je nezbytné dodržovat určité podmínky 

(např. řezná část nástroje musí mít vhodnou řeznou geometrii,…).    [2] 

 

Hlavní řezný pohyb (vc) je rotační a koná ho obrobek. Tento pohyb je potřebný k 

tomu, aby prostřednictvím nože došlo k odříznutí třísky z povrchu obrobku.   [2] 

 

Posuvový pohyb (vf) je vedlejší, přímočarý a vykonává ho nástroj. Tento pohyb je nutný k 

tomu, aby nůž postupně odřezával třísky v požadované délce obrobku.    [2] 

 

Posouvá-li se nůž ve směru osy rotace obrobku, pak jde o podélné soustružení a 

výsledný řezný pohyb  má tvar šroubovice, posouvá-li se ve směru kolmém k ose rotace, je to 

přímé (čelní) soustružení (upichování, zapichování) a výsledný řezný pohyb má tvar 

Archimedovy spirály. Přísuv je vždy kolmý k posuvu – tedy při podélném soustružení je 

radiální a při čelním soustružení axiální.        [2] 
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Obr. 3.2 Druhy soustružení a) podélné soustružení, b) čelní soustružení    [2] 

3.2.1 Řezné podmínky 

 

Pod pojmem řezné podmínky je třeba rozumět zejména stanovení řezné rychlosti vc , 

posuvu f a tloušťky obráběné vrstvy (hloubky řezu) ap. 

Řezná rychlost je v podstatě rychlost hlavního řezného pohybu a definujeme ji jako 

obvodovou rychlost měřenou na obráběné ploše. Pro různé druhy materiálů nástrojů a 

obrobků se používá i různých řezných rychlostí. Pro různé materiály obrobků jsou v rozsahu 

od 5 m.min
-1

 do 1000 m.min
-1. Obvodovou řeznou rychlost obrobku v místě soustružení lze 

určit ze vztahu:           [2]      

 

      (3.1) 

 

D – průměr obráběné plochy [mm], 

n – počet otáček vřetene [min-1 
]. 

 

Posuv je dráha, kterou vykoná nástroj za jednu otáčku obrobku. Při hrubování je jeho 

hodnota 0,4 až 5 mm, při dokončovacích operacích 0,06 až 0,3 mm a při jemném soustružení 

0,005 až 0,05 mm. Protože se při soustružení nástroj posune při jedné otáčce o hodnotu 

posuvu, je možné stanovit rychlost posuvu v závislosti na otáčkách vřetene:  

            [2] 
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            (3.2) 

f – posuv na otáčku [mm], 

n – počet otáček vřetene [min
-1

]. 

 

Hloubka řezu se při soustružení pohybuje od hodnoty několika desetin mm až po 

několik mm. Velikost posuvu, hloubka řezu, úhel nastavení a tvar řezné hrany v záběru mají 

vliv na velikost a tvar průřezu třísky. Rozměr průřezu třísky pro základní druhy soustružení 

lze vypočítat ze vztahu:          [2]  

 

pro podélné soustružení : 

 

 

            (3.3) 

D – průměr obráběné plochy [mm], 

d – průměr obrobené plochy [mm].  

 

pro čelní soustružení:  

 

 

            (3.4) 

L – délka obráběné plochy [mm], 

l – délka obrobené plochy [mm].         [2] 

 

3.2.2 Základní operace na soustruhu 

 

 Technologií soustružení lze obrábět vnější i vnitřní válcové plochy, kulové a 

všeobecné rotační plochy, rovinné (čelní) plochy a závity. Na soustruzích lze dále vrtat, 

vyvrtávat, vystružovat, řezat závity, vroubkovat, válečkovat, hladit, leštit, vyrábět hřbetní 

plochy tvarových fréz podsoustružováním, atd. Jednotlivé operace jsou zobrazeny na obrázku 

3.3            [2] 
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Obr. 3.3 základní operace na soustruhu[2] 

3.2.3 Soustružnické nástroje 

U soustružení jsou nejpoužívanější nástroje na obrábění soustružnické nože. Jsou to 

jednobřité nástroje  nenáročné na údržbu . Základními prvky soustružnických nástrojů jsou: 

• tvar řezného klínu, 

• materiál řezné části,  

• průřez tělesa nástroje.         [2] 

 

Z technologického hlediska je můžeme dělit na : 

 

• radiální ( nejvíce používané), 

• tangenciální, 

• kotoučové, 

• prizmatické.           [2] 
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Rozhodujícím hlediskem ovlivňující konstrukci břitu nástroje je způsob upevnění 

k řezné části nebo k tělesu nástroje. Z tohoto hlediska můžeme dělit nože na : 

 

• monolitní, 

• s pájenou břitovou destičkou, 

• s mechanicky upínanou destičkou.        [3] 

 

Volba způsobu upevnění závisí na druhu a velikosti nástroje, zvoleném nástrojovém 

materiálu, počtu vyráběných kusů a dostupné technologii. Monolitní soustružnické nože 

jsou takové  nástroje, u nichž je řezná část a těleso držáku z jednoho materiálu, nejčastěji 

rychlořezné oceli. Řezná část se tvoří vybroušením řezných ploch požadovaných tvarů do 

předem kalených a broušených polotovarů z RO.       [3] 

 

Mezi výhody patří jednoduchá výroba a možný velký počet naostření. Hlavní 

nevýhodou u těchto nástrojů je velká spotřeba kvalitního nástrojového materiálu, obtížnější 

tepelné zpracování a renovace.         [3] 

 

Pájení břitových destiček se pro jednoduchost a spolehlivost používá jako častý 

způsob připevňování břitu k tělesu nástroje. Nejčastěji se používají k pájení destičky ze 

slinutých karbidů popř. jiných materiálů, kterým nevadí vysoká teplota pájení. U hromadné 

výroby nožů jsou destičky z SK určené k pájení normalizovány.     [3] 

Výhody pájených nástrojů: 

 

• pevný a stabilní spoj, 

• úspora řezného materiálu, 

• možnost renovace. 

 

Nevýhody pájených nástrojů: 

 

• možnost teplotního ovlivnění řezného i konstrukčního materiálu, 

• možnost vzniku vnitřního napětí a následných trhlin, 

• možnost vzniku teplotních deformací.       [3] 
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Mechanické upínání břitů se v poslední době výrazně rozšířilo a bude se dále 

rozšiřovat. Vedle hlavního využití u soustružnických nožů se toto upínání osvědčilo např. u 

fréz, vrtáků, vyvrtávacích nástrojů apod. Podstatou této konstrukce je upínání přesných 

vyměnitelných destiček vyrobených ze slinutého karbidu, rychlořezné oceli, keramických 

materiálů, které se mechanicky upínají do lůžka v tělese nástroje. Po opotřebení se snadno břit 

vymění nebo při použití vícehraných destiček lze destičku otočit a nastavit tak nový ostrý břit. 

Po otupení všech břitů se destička již dále nepoužívá.           [3] 

Výhody konstrukce s vyměnitelnými břitovými destičkami: 

 

• menší nároky na skladové hospodářství. 

• odpadá přeostření nástrojů, 

• zkrácení vedlejších časů díky rychlé výměně bez opětovného seřizování, 

• úspora konstrukčních materiálů, 

• možnost použití takových nástrojů, které nelze lepit ani pájet, 

 

Nevýhody nožů s vyměnitelnými destičkami: 

• složitější konstrukce nástrojů, 

• vyšší pořizovací cena, 

• větší nároky na konstrukční prostor nástroje.      [3] 

 

Vhodnou volbou nástroje můžeme docílit lepších výsledků při obrábění. V sériové 

výrobě volíme soustružnické nože pokud možno s vyměnitelnými břitovými destičkami. Ne 

ve všech případech můžeme volit nástroje s VBD, při výrobě malých součástí nelze volit 

nástroje s VBD z důvodu většího potřebného prostoru pro mechanické upínání destiček, proto 

volíme nástroje s pájenými břitovými destičkami, nebo monolitní nástroje.Pro obrábění 

menších tvarově složitých součástí vyráběných v sériové výrobě požíváme tvarové nože. 

Použití tvarových nožů je výhodné z hlediska vysoké produktivity práce, přesnosti a velkého 

počtu ostření. Soustružnické nože i vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů jsou 

normalizovány v jednotném systému ISO. Použitím vyšších řezných rychlostí a posuvů, ale 

také i pomocí kvalitních a nových řezných nástrojů lze dosáhnut zvýšení produktivity 

obrábění až o 20 %. Se zvýšením produktivity se také předpokládá zvýšení jakosti 

obrobeného povrchu i funkční spolehlivosti nástrojů, a to za současného snižování časů a tedy 

i celkových nákladů na výrobku. 
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3.2.4 Problematika soustružení na vačkovém automatu  

Přípravu výroby na vačkovém automatu požadované součásti představuje předem 

stanovený vlastní výrobní program, uložený ve tvaru křivkových kotoučů. Křivkové kotouče 

ovládají pohyby nástrojů, upnutých v držácích revolverové hlavy nebo na příčných, 

vodorovných a svislých suportech. Konstrukci křivkových kotoučů předchází časová studie se 

sledem jednotlivých operací, nutných pro obrobení dané součásti. Podle potřebných hodnot 

k výrobě daného dílce přistupujeme ke konstrukci křivkového kotouče. Postupujeme velmi 

pečlivě, protože sled operací nelze již zpravidla dodatečně měnit.           [4] 

 

Zásady při stavbě pracovního postupu automatové výroby  

· Stupňovité díry vrtáme nejdříve vrtákem velkého průměru a potom vrtáky menších 

průměrů. 

· Před vrtáním děr nejdříve navrtáme středícím vrtákem, od navrtávaní upouštíme 

pokud to charakter dílce dovolí. 

· Při požadavku na čistotu operací, toleranční a geometrickou přesnost neslučujeme  

hrubovací a dokončovací operace 

· Před uvedením nástroje do řezu počítáme s určitou délkou, aby nám stroj dosáhl 

pracovní rychlosti (0,2 – 0,5 mm) 

· Při sdružování operací dbáme na to, aby si jednotlivé držáky prostorově nepřekážely 

[4] 

Pracovní postup sestavujeme po seznámení s konstrukčním výkresem součásti, která 

se má obrábět a s ohledem na její rozměry, jakost materiálu, toleranční přesnost apod. Pokud 

to vyráběná součást dovolí, pracuje se nástroji upnutými v revolverové hlavě a na suportech 

současně, aby výsledný výrobní čas byl co nejkratší. Výrobní čas, potřebný k zhotovení jedné 

součásti se určuje dle vypočítaných hodnot, s přihlédnutím na tabulku předvolby určitého 

výrobního času, kde jsou jeho hodnoty uvedeny v rozsahu 2,9 až 360,2 s..Tímto výrobním 

časem je určen výrobní cyklus , docílen zpravidla otočením křivkového kotouče o 360° 

z výchozí (nulové) polohy.          [4] 

 

Celkový výrobní čas osahuje: 

 

· Čas hlavní (produktivní)  

· Čas vedlejší (neproduktivní) 
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Čas hlavní je čas, potřebný pro provedení všech operací t.j. soustružení, vrtání, řezání 

závitů, upichování apod.          [4] 

 

Čas vedlejší je čas, který je potřebný k tomu, aby se vlastní operace mohly začít 

provádět.Patří sem například podávání materiálu, natáčení revolverové hlavy, změna otáček, 

přiblížení a oddálení suportů s nástroji atd.        [4] 

 

 

Obr 3.4 Vačkový automat s vodorovnou osou revolverové hlavy 

3.3 Programování NC obráběcích strojů 

3.3.1 Číslicově řídící systém 

 

Systém NC chápeme jako číslicové řízení, které provádí řízení na základě číslicové (číslo, 

znak) informace, která je do systému zadána formou NC programu na přenosovém médiu. 

Řídící NC systémy prošly od systému první generace založených na elektronkových a 

reléových  obvodech, přes polovodiče první generace k současné technologii založené na 
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integrovaných obvodech a mikroprocesorech k NC systémům třetí generace – CNC. Systémy 

CNC jsou počítačem řízené, charakteristické modulární strukturou, velkou operační pamětí i 

použitím disku (HD – Hard Disc) pro ukládání programů atd. Tyto systémy jsou vybaveny 

softwarem na vysoké úrovni, který umožňuje programování pomocí podprogramů, cyklů i 

dialogových režimů.           [5] 

3.3.2 Rozdělení programování podle stupně automatizace zpracování vstupních 

dat 

1. Ruční programování 

2. Přímé programování CNC systému 

3. Automatické (strojní) programování 

4. CAD/CAM systémy => CIM           [6] 

3.3.3 Řídící NC program 

Řídící NC program je uspořádaný rozpis jednotlivých geometrických (popisují dráhu 

vzhledem k obrobku) a technologických (udávají otáčky, posuvy) informací a dat v takové 

posloupnost a formě, jak je vyžaduje software NC stroje.      [6] 

 

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

skládá z jednotlivých slov. Slovo má část významovou, která udává číselnou velikost povelu 

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

druh povelu jako nástroj, posuv, otáčky apod. Slova mohou být rozměrová, která slouží k 

určování délky souřadnic a bezrozměrová, která vyjadřují programované funkce, což jsou 

třeba pevné cykly. Význam jednotlivých adres (písmen) se řídí normou DIN 66 025.  [6] 

 

tab. 3.1 Rozdělení vybraného bloku 

 

    blok     

slovo slovo slovo slovo slovo 

N030 G97 S350 F0,2 M3 

Část Část Část Část Část 

adresná    významová  adresná    významová  adresná    významová  adresná    významová  adresná    významová  

N                     030 G                97 S                350 F                0,2 M                    3 
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Informace potřebné k řízení stroje: 

 

G – dráhová podmínka 

M – pomocné funkce 

D – korekce 

L – určování souřadnic 

Technologické informace: 

F – posuv 

S – otáčky 

T – nástroj 

3.3.4 Struktura NC programu 

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

je závislý na konkrétním řídícím NC systému.      [6] 

 

Členění programu: 

 

1. Začátek programu (%) 

2. Standardní věty (bloky) pro daný řídící systém a obráběcí stroj. 

3. Věty pro opracování dané součásti: 

- geometrické věty, 

- technologické věty, 

- smíšené věty, 

- cykly. 

4. Podprogramy – Mají stejnou strukturu jako hlavní program. 

5. Konec programu.           [6] 
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4. Návrh efektivní technologie pro vybrané součásti 

 

V tomto bodu bakalářské práce bude nejprve rozebrána stávající technologie výroby 

dvou zvolených součástí, a to jsou regulační šroub a pouzdro zpětného ventilu. Dále bude 

navržena nová progresivní technologie a to technologie pomocí CNC soustruhu 

s automatickým podavačem tyčí. Tento stroj jsem zvolil na základě tvaru vybraných součástí 

a cenové výhodnosti, název stroje je KMX 432 od firmy Tajmac-zps Zlín Malenovice, další 

informace o tomto stroji jsou rozebrány v dalším bodě bakalářské práce. 

4.1 Rozbor stávající technologie výroby regulačního šroubu 

Stávající technologie výroby regulačního šroubu je uskutečňována na revolverovém 

vačkovém soustruhu A 20 B, dále se tato součást navrtává a vrtá se otvor  Ø 2,7 mm na 

revolverovém soustruhu R 12, poté se frézuje dosedací plocha regulačního šroubu na frézce 

FHJ 9 a na konec se zhotovuje vnitřní závit M 2,5 x 0,35 na závitořezu. Při frézování dosedací 

plochy a řezání vnitřního závitu je regulační šroub upnut ve speciálním přípravku. 

4.1.1 Stávající technologický postup regulačního šroubu 

Regulační šroub  

Číslo 

operace 
Pracoviště Popis operace 

Parametr 

vc [m·min-1
] 

1.1 

MAS A 20 B 

Podání na doraz  

1.2 Navrtání 60 

1.3 Vrtání Ø 2.5 32 

1.4 Vrtání Ø 3.02 38 

1.5 Zarovnání čela a sražení hrany 56 

1.6 Řezání závitu M 6 x 0.75 LH 10 

1.7 Upíchnutí 73 

2 Kontrola Kontrola rozměrů  

3 R 12 Vrtání Ø 2,7 35 

4 Fhj 9 Frézování dosedací plochy 90 

5 závitořez Řezaní zavitu M 2,5 x 0,35 10 

6 Kontrola Kontrola rozměrů   
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4.1.3 Výrobní stroje  

 

 Revolverový soustružnický automat MAS A 20 B 

Parametry stroje  

Výrobce Kovosvit-MAS 

Rok výroby 1980 

Max. délka obrobku 350 mm 

Rozměry d x š x v 1840x880x1766 mm 

Výkon hlavního elektromotoru 4 kW 

Max. průmer tyče vnitřní podávaní  18 mm 

Max. průmer tyče vnější podávaní  22 mm 

Otáčky vřetene 38-6306 /min 

Max. pracovní zdvih revolveru 60 mm 

 

Fotografie stroje 

 

 

Obr. 4.1 Vačkový soustruh A 20 B 
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Fotografie dalších strojů použitých při výrobě regulačního šroubu  

1)           2) 

 

Obr. 4.2 - 1) revolverový soustruh R 12 2) Závitořez 

 

 

Obr. 4.3 Vodorovná frézka  FHJ 9 

4.2 Rozbor stávající technologie výroby pouzdra zpětného ventilu 

 

Současná technologie výroby pouzdra zpětného ventilu je uskutečňována na stroji A 

40 C a doděláváním vnějšího závitu G 1/4 “ na hrotovém soustruhu SUI 32, kdy je součást 

upnuta do šestihranné kleštiny a pomocí přípravku se řeže vnější závit očkem. 
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4.2.1 Stávající technologický postup pouzdra zpětného ventilu 

 

Pouzdro zpětného ventilu  

Číslo 

operace 
Pracoviště Popis operace 

Parametr 

vc [m·min-1
] 

1.1 

A 40 C 

Podání na doraz  

1.2 Vrtání  Ø11  58 

1.3 Vrtání Ø5,5  a tvarové soustružení 30 

1.4 Sražení hrany vrtákem Ø 15  80 

1.5 Vrtání Ø 4,3 mm 22 

1.6 Vrtání tvarovým vrtákem 66 

1.7 Řezání závitu G ¼" 15 

1.8 Upíchnutí  56 

2 Kotrola Kontrola rozměrů  

3 Su 32 Řezání vnějšího závitu G ¼"  15 

4 Kontrola  Kontrola rozměrů   

 

4.2.3 Výrobní stroje 

 Revolverový soustružnický automat MAS A 40 C 

Parametry: 

Výrobce Kovosvit-MAS 

Rok výroby 1986 

Výkon hlavního elektromotoru 5,5 kW 

Max. průmer tyče vnitřní podávaní  42 mm 

Max. průmer tyče vnější podávaní  45 mm 

Otáčky vřetene 38-6306 /min 
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Hrotový soustruh SUI 32 

 

Parametry: 

Výrobce TOS 

Rok výroby 1994 

Oběžný průměr nad ložem : 320 mm 

Vzdálenost mezi hroty : 750 mm 

Výkon el. motoru 4 kW 

Rozměry stroje: 1030x1930x1535 mm 

Hmotnost stroje : 1460 kg 

 

 

 

Fotografie strojů použitých při výrobě pouzdra zpětného ventilu  

 1)          2) 

 

Obr. 4.4 – 1) pracovní prostor stroje A 40 C 2) hrotový soustruh SUI 32 
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4.3 Návrh nové progresivní technologie výroby regulačního 

šroubu 

 Nová technologie se bude uskutečňovat na dlouhotočném CNC soustruhu 

Manurhin KMX 432. Návrh obsahuje technologický postup, který vychází z kalkulačního 

listu zpracovaným ve firmě Tajmac-zps Zlín Malenovice a dále obsahuje návrh nových 

nástrojů, který vychází z katalogu nástrojů Pramet tools s.r.o. a M&V spol. s.r.o.. 

4.3.1 Nový technologický postup regulačního šroubu 

 

Regulační šroub - Manurhin KMX 432 

Číslo 

operace 
Pracoviště Popis operace 

Parametr 

vc [m·min-1
] 

1.1 

Manurhin  

KMX 432  

Navrtaní 75 

1.2 Vrtaní Ø 2,15  (s výplachy) 54 

1.3 Vrtaní Ø 3   75 

1.4 Řezat  závit M6-LH 25 

1.5 Řezat závit M  2,5x 0,35 25 

1.6 Soustružit zápich 90° 70 

1.7 Frézuje plošku 120 

1.8 
Předání do sekundárního vřetene + upíchnutí 

hrany 
100 

1.9 Navrtaní 75 

1.10 Vrtaní Ø2,7  (s výplachy) 68 

1.11 Vyhození dílce  

1.12 Konec programu + posunutí tyče  

2 Kontrola Kontrola rozměrů  
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3.2 Nové nástroje 

 

Středící  vrták 60° Ø 1,6mm HSS (obr. 4.5) volím u operace 1.1 a 1.8  

 

Vrták středící 60°, vybrušovaný, tvar A, 221110, 1,6 mm 

  

Kód:  016100006 

Kategorie: Středící vrtáky  

Normy:  221110  

Katalog: Nástroje na obrábění otvorů 

  Nástroje na obrábění otvorů 

Základní cena:  35,30 CZK bez DPH 

Ø d 1,6 mm 

Ø d1 4 mm 

L max 37,5 mm 

L min 33,5 mm 

l min 2 mm 

l1 1,4 mm 

l max 2,8 mm 

 

Obr. 4.5 středící vrták [7] 
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Vrták s válcovou stopkou - střední řada HSS Ø 2,15mm(Obr. 4.6). Pro další zhotovení 

otvorů volím totožnou řadu vrtáků s jiným průměrem a to Ø 3mm a Ø 2.7 mm 

 Vrták s válcovou stopkou - střední řada HSS, DIN 338 - "Z", 221121, 2,15 mm 

 

Kód:  001000052 

Kategorie: Vrtáky s válcovou stopkou - střední řada  

Normy:  221121  

Katalog: Nástroje na obrábění otvorů 

  Nástroje na obrábění otvorů 

Základní cena:  7,50 CZK bez DPH 

 

Ø D 2,15 mm 

L 49 mm 

l 24 mm 

Hmotnost 0,0008 kg 

Úhel šroubovice λ = 25°÷30° 

Úhel špičky ε = 118° 

Materiál HSS - výkonná rychlořezná ocel 

Způsob výroby T - tváření za tepla 

Použití 
Vrtáky doporučené pro běžné vrtání v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do 
pevnosti 900 N/mm², šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny s krátkou 
třískou, bronzu, houževnaté mosazi apod. 

Povrchová úprava černěno nebo pasivováno 

Způsob ostření 
Form N - podbroušená kuželová plocha 

Poznámka 
STANDARD - nástroje vyráběné tvářením za tepla 

 

 

Obr. 4.6 Vrták[7]  
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Závitové očko HSS M6 x 0,75 , 6g LH (Obr 4.7) 

Závitová kruhová čelist, HSS, 6g, 223210, M6x0,75 /250 061/ LH 

  

Kód:  153000021 

Kategorie: Závitové kruhové čelisti  

Normy:  ČSN 22 3210 , ČSN EN 22568  

Katalog: Závitořezné nástroje 

Základní cena:  229,00 CZK bez DPH 

 

Obr. 4. 7 Závitové očko[7] 

 

Zapichovací nůž - volím stejný jako u stávající technologie .Tento nůž je vybroušen 

z materiálu Poldi Radeko , zápich má pouze rozlišovací funkci u tohoto typu regulačního 

šroubu. 

 

 

 

Materiál HSS - výkonná rychlořezná ocel 

Provedení závit lapovaný, LH 

Katalogové číslo 9500 

Lícování 6g 

d1 M 6 

P 0,75 mm 

D 20 mm 

E 7 mm 
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Závitník strojní – M 2,5 x 0.35 (obr. 4.8) 

Závitník strojní DIN 371, ISO2, HSSE, 223043, M2, 5 /1510/ TiN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bez barevného označení 

automatové, konstrukční a zušlechtěné oceli do 800 N/mm², hliník legovaný, slitiny mědi (krátká drobivá tříska), 

zinek a slitiny zinku 

Materiál 

HSSE - vysoce výkonná rychlořezná ocel legovaná 5% Co 

Provedení TiN 

Doporučené použití 

měkké konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm²; automatové a konstrukční oceli s pevností do 800 N/mm²; 

hliník legovaný s obsahem Si < 10 % 

Možné použití 

slitiny mědi krátká drobivá tříska 

Omezené použití měď čistá 

Katalogové číslo 1510 

Lícování ISO2 (6H) 

Řezný kužel B / 4-6P 

d1 M 2,5 

P 0,45 mm 

l1 50 mm 

Kód:  126300004 

Kategorie: 
Strojní 

závitníky  

Normy:  DIN 371  

Katalog: Závitořezné 

nástroje 

Základní cena: 

330,00 

CZK bez 

DPH 
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l2 9 mm 

d2 2,8 mm 

a 2,1 mm 

z 3 

Obr. 4.8 katalogový list strojního závitníku 

 

Fréza čelní válcová Ø 8mm(obr. 4.9) 

Fréza válcová čelní , F121218, 8x38 mm 

 

Kód:  245300016 

Kategorie: Frézy válcové čelní  

Normy:  1212 , DIN 844 (TYP N) , ISO 1641  

Katalog: Nástroje pro frézování 

  Nástroje pro frézování 2007 

Základní cena:  cena na poptávku 

l 38 mm 

L 88 mm 

D k 10 8 mm 

d h 6 10 mm 

Z 4 

Materiál 

HSS Co8 - vysoce výkonná ocel, legovaná 8% Co 

Obr. 4.9fréza čelní válcová[7] 
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Upichovací nůž volím se základnou 16x16mm z důvodu, že upichujeme pouze součást o 

průměru 6 mm (obr 4.10) 

 

 

Obr. 4.10 katalogový list upichovacích nožů[8] 
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4.4 Návrh nové progresivní technologie výroby pouzdra zpětného 

ventilu 

Nová technologie se stejně tak jako technologie regulačního šroubu bude uskutečňovat 

na dlouhotočném CNC soustruhu Manurhin KMX 432. Návrh obsahuje technologický postup, 

který vychází z kalkulačního listu zpracovaným ve firmě Tajmac-zps Zlín Malenovice, a dále 

obsahuje návrh nových nástrojů, který vychází z katalogu nástrojů Pramet tools s.r.o. a M&V 

spol. s.r.o.. 

 

4.4.1 Nový technologický postup regulačního šroubu  

Tento technologický postup vychází z kalkulačního listu zpracovaného firmou Tajmac-zps 

Zlín Malenovice 

Pouzdro zpětného ventilu - Manurhin KMX 432 

Číslo 

operace 
Pracoviště Popis operace 

Parametr 

vc [m·min-1
] 

1.1 

Manurhin  

KMX 432  

Vrtání Ø4.3+0.1 45 

1.2 Sražení hrany 0,3x45° v otvoru Ø 4,3 50 

1.3 Soustružit čelo, 1x45°a Ø 13.15 150 

1.4 Soustružit závit G1/4"   100 

1.5 Přechycení v sekundárním vřeteni   

1.6 Upíchnutí a 1x45° 160 

1.7 Vrtání Ø5.8+0.1 100 

1.8 
Tvarový nástroj Ø 9+0.1, Ø 11.5 + srazit 

hranu před závitem            
60 

1.9 Řezat  vnitřní závit G1/4"                     80 

1.10 Vyhození dílce do lopatky odebírání  

1.11 Konec programu + posunutí tyče  

2. Kontrola Kontrola rozměrů  
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4.4.2 Nové nástroje 

Vrták s válcovou stopkou Ø 4,5 mm (obr. 4.11) – střední řada HSS – pro další zhotovení 

otvorů volím stejnou řadu vrtáků s jiným průměrem Ø 5.8 mm 

Vrták s válcovou stopkou – střední řada HSS, DIN 338 – „Z“, 221121, 4,50 mm 

 

Kód:  001000083 

Kategorie: Vrtáky s válcovou stopkou – střední řada  

Normy:  221121  

Katalog:  Nástroje na obrábění otvorů 

  Nástroje na obrábění otvorů 

Základní cena: 10,10 CZK bez DPH 

 

Ø D 4,50 mm 

L 80 mm 

l 47 mm 

Hmotnost 0,006 kg 

Úhel šroubovice λ = 25°÷30° 

Úhel špičky ε = 118° 

Materiál HSS – výkonná rychlořezná ocel 

Způsob výroby T – tváření za tepla 

Použití 
Vrtáky doporučené pro běžné vrtání v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do 

pevnosti 900 N/mm², šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny s krátkou 
třískou, bronzu, houževnaté mosazi apod. 

Povrchová úprava černěno nebo pasivováno 

Způsob ostření 

Form N – podbroušená kuželová plocha 

Poznámka 

STANDARD – nástroje vyráběné tvářením za tepla 

Obr. 4.11 vrták HSS [7] 
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Záhlubník Kuželový 90°(obr. 4. 12) 

Záhlubník kuželový 90° s válcovou stopkou HSS, 221625, 4,9x90 mm 

  

Kód:  075000022 

Kategorie: Záhlubníky  

Normy:  221625 , DIN 335 C , ISO 3294  

Katalog: Nástroje na obrábění otvorů 

  Nástroje na obrábění otvorů 

Základní cena:  169,00 CZK bez DPH 

 

Ø D 4,9 mm 

L 40 mm 

Počet zubů 3 

Hmotnost 0,004 kg 

Provedení 

Materiál výkonná rychlořezná ocel HSS, tři přímé zuby. 

Použití 

Pro odstraňování ostřin, srážení hran, zahlubování otvorů pro šrouby se zápustnou hlavou ve 

výrobcích z ocelí, litiny, barevných a lehkých kovů i nekovových materiálech. 

Způsob výroby F - frézování 

Povrchová úprava bez povrchové úpravy 

Ø d 4 mm 

Ø d1 1,5 mm 

Poznámka 

PROFI - nástroje vyráběné vybrušováním a přesným frézováním 

Obr. 4. 12 Záhlubník 90° [7] 
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Stranový nůž (obr.4.13) volím se základnou 20x 20mm 

 

Obr. 4. 13 stranový nůž [8] 

 

Závitový nůž (Obr. 4.14) volím závitovou VBD z vrcholovým úhlem 55° 

 

Obr. 4. 14 závitový nůž [8] 
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Upichovací nůž - použijeme totožný nástroj jako u regulačního šroubu z důvodu 

hospodárnosti  

Tvarový vrták – použijeme stejný jako u stávající technologie s HSS 

 Závitník strojní – DIN 5156, HSSE, 223042, G1 1/4“ /3012/ TiN (Obr. 4.15) 

Závitník strojní DIN 5156, HSSE, 223042, G1 1/4“ /3012/ TiN 

 

Kód:  123000030 

Kategorie: Strojní závitníky  

Normy:  DIN 5156 , 223042  

Katalog: Závitořezné nástroje 

Základní cena:  3429,00 CZK bez DPH 

 

Obr. 4.15 strojní závitník G 1/4“ [8] 

Bez barevného označení 

dobře obrobitelné oceli do 800 N/mm², hliník legovaný, slitiny mědi (drobivá tříska) 

Materiál 

HSSE – vysoce výkonná rychlořezná ocel legovaná 5% Co 

Provedení TiN 

Doporučené použití 

hliník legovaný > 10% Si; slitiny mědi (drobivá tříska) 

Možné použití 

měkké konstrukční oceli do 500 N/mm²; automatové oceli, konstrukční oceli a zušlechtěné oceli s pevností do 800 N/mm²; 

hliník legovaný < 10% Si 

Omezené použití šedá litina 

Katalogové číslo 3012 

Řezný kužel C / 2P 

d1 G 1 1/4“ 

P 11 mm 

l1 170 mm 

l2 30 mm 

d2 32 mm 

a 24 mm 
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5. Volba vhodného obráběcího stroje  

Při výběru nového CNC stroje, pro pokrytí výroby ve firmě APATOR METRA s.r.o. , 

jsem zvolil jako nejvhodnější dlouhotočný automat CNC KMX 432 od firmy Tajmac-zps Zlín 

Malenovice. KMX 432 je vysoce dynamický stroj, vynikající v porovnání s CNC 

revolverovými soustruhy svou bezkonkurenční produktivitou. Stroj vyniká vysokou přesností 

obrábění a stejně tak i dosahovanou kvalitou opracovaného povrchu. Je osazen řídícím 

systémem od firmy GE Fanuc a umožňuje ovládat 4, 5 respektive 6 nezávislých řízených os. 

Posuvný vřeteník se zdvihem až 410 mm umožňuje obrobit na jeden zdvih mnohem delší 

dílce než běžné dlouhotočné automaty. Originální konstrukce stroje tak získává pro majitele 

velmi významnou konkurenční výhodu. 

 

Obr. 5.1 Manurhin KMX 432 

5.1 Technické parametry  

Řídící systém  - GE Fanuc 31 i 

· Řídící systém poslední generace 

· LCD 10,4" barevná obrazovka  

· Fanuc PC klávesnice 

· 32 bitů  

· Digitální interface mezi řídícím systémem a pohony motorů  
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Parametry 

· Maximální průměr tyče       Ø 32 mm 

· Maximální délka obrábění na jeden zdvih        400 mm 

· Vrtání hlavního vřetene       Ø 36 mm 

· Maximální průchod tyče       Ø 32 mm 

· Maximální délka dílce uvnitř sekundárního vřetene pro přední odebrání  150 mm 

· Maximální délka dílce pro vyhození dílce dopředu        155 mm 

· Vrtání vřetene             Ø 33 mm 

· Maximální otáčky        10000 min
-1

 

· Výkon A.C. motoru (100/40%)      3,7 / 5,5 KW 

· Rozměry stroje      3000x1370x2200 mm 

· Hmotnost stroje       4200 Kg 

 

Chlazení 

· Objem nádrže        300  litrů 

· Průtok         100  l / min 

· Tlak         7 bar 

 

Elektroinstalace 

· Napětí        3 x 400 V - 50 Hz 

· Příkon        32 KVA 

· Průměr vodiče      16 mm² 

· Obvodové pojistky      63 A 

 

Hladina hluku 

· Hladina hluku u spuštěného stroje    75 dB(A) 

· Nejvyšší možná hladina zvuku u stroje   130 dB 
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Obr. 5.2 schéma pracovního prostoru KMX 432 

5.2 Standardní vybavení: 

- Řídící systém FANUC 31i 

- Sada nástrojových držáků vnějších pro nože 16x16 mm 

- Sada nástrojových držáků osových Ř 25mm 

- Hlavní vřeteno s kleštinovým upínačem pro kleštinu 161E ( nebo 145E, 146E) 

- Sekundární vřeteno s kleštinovým upínačem pro kleštinu 161E ( nebo 145E, 146E) 

- Poháněné mechanické otočné vodící pouzdro 

- Odebírání obrobků 

- Automatické mazání 

5.3 Volitelné vybavení: 

- Odebírací zařízení dlouhých součástí 

- Dopravník třísek 

- „C“ osa na hlavním i pomocném vřetenu 

- Poháněné nástroje 

- jednotka pro 3 osové proti hlavnímu vřetenu 

- jednotka pro 3 osové proti sekundárnímu vřetenu 

- jednotka se 3 polohami pro kolmé nástroje 

- jednotka se 5 polohami pro kolmé nástroje (celkem až 10 kolmých nástrojů) 

- Vysokotlaké chlazení 

- Kontrola zalomení nástroje 

- Automatický podavač tyčí 
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6. Technicko-ekonomické zhodnocení 

Toto technicko-ekonomické porovnání vychází v případě konvenční výroby součásti ze 

skutečných výrobních časů, výrobní časy navržené CNC technologie vychází z kalkulačních 

listů zpracovaných ve firmě Tajmac-zps Zlín Malenovice 

 

6.1 Porovnání obrábění jednoho kusu regulačního šroubu 

Stávající technologie: 

Časy jednotlivých operací jsou dle stávající výroby. 

 t01 7 pracovních operací.  30 s 

 t02 1 pracovní operace.     1 min 

 t03 1 pracovních operací.  1min 

 t04 1 pracovních operací.  1min 

 

 

  

      (6.1) 

 

 

Čistý čas cyklu obrábění jednoho kusu je 3,5 min 210 sekund. 

 

Navržená technologie: 

Čas obrábění jednoho kusu na CNC tnc=37 s. (Zpracováno dle kalkulačního listu) 

 

Úspora času samotného obrábění je rozdíl mezi časy stávající a navrhované technologie. 

 

       

                   (6.2)         

           

Úspora času pro výrobu regulačního šroubu činí 2 minuty a 53 sekund  
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6.2 Porovnání obrábění jednoho kusu pouzdra zpětného ventilu 

Stávající technologie: 

Časy jednotlivých operací jsou dle stávající výroby. 

 t01 7 pracovních operací.  2 min 

 t02 1 pracovní operace.     1 min 

  

 

 

           

           (6.3) 

 

 

Čistý čas cyklu obrábění jednoho kusu je 3 min. 

 

Navržená technologie: 

Čas obrábění jednoho kusu na CNC tnc=38 s. (Zpracováno dle kalkulačního listu) 

 

Úspora času samotného obrábění je rozdíl mezi časy stávající a navrhované technologie. 

 

       

                     (6.4)         

           

Úspora času pro výrobu regulačního šroubu činí 2 minuty a 22 sekund  

6.3 Pořizovací náklady stroje KMX 432 

Tabulka pořizovacích nákladů 

Cena stroj v akční výbavě (včetně školení, 

dopravy, instalace stroje): 

€ 133 486 2 903 318 Kč 

Vybavení stroje a použité nástroje € 6 228 155 691 Kč 

cena seřízení: € 800 20 000 Kč 

CENA CELKEM € 140 514 3 079 008 Kč 
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7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zefektivnit výrobu dvou složitějších součástí, a to 

jsou regulačního šroubu a pouzdra zpětného ventilu . V bakalářské práci byl proveden rozbor 

stávající technologie výroby a byla navržená nová efektivní technologie . Dále byl navržen 

nový CNC stroj s moderním řídícím systémem a vhodné nástroje .  

Porovnáním strojních časů stávající a nové efektivní technologie se potvrdilo, že u 

nové technologie dojde k výrazné úspoře času, tudíž i k úspoře nákladů. Dále se potvrdilo, že 

CNC stroj bude mít lepší kulturu práce než konvenční stroje, bude dosahovat opakované 

přesnosti a jakosti výroby. Nevýhodou nasazení CNC stroje je dlouhá příprava výroby a vyšší 

požadavky na proškolení pracovníka a najmutí programátora. Přes tyto nevýhody se jeví nová 

technologie jako výhodnější a v budoucnu by se dala použít i na další obráběné součásti ve 

firmě APATOR METRA s.r.o. a to jsou jímka Ostaco, pouzdro 480 a další obráběné součásti. 
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