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Diplomová práce se zabývá možnostmi zvýšení produktivity výroby rovinných ploch při 

obrábění rotačních dílů. V úvodu práce je popsána stávající technologie výroby. Následně 

zde jsou uvedeny možnosti, kterými by se dala zvýšit produktivita z hlediska použití 

lepších nástrojových materiálů a nástrojového vybavení. V praktické části jsou popsány 

provedené zkoušky, které svými výsledky naplnily práci a dosáhli jsme zvýšení 

produktivity. Díky těmto výsledkům se technologie doporučila do výroby. V závěru práce 

je uvedeno ekonomické hledisko porovnávaných technologií. 

 

Anotation of master thesis 

Gronych, V. Production Rationalization of Flat Surfaces for Machinin Rotary Parts. 

Ostrava: Department of Cutting and Assembly, Faculty od Mechanical Engineering VŠB-

Technical University od Ostrava, 2012, 51 p, Master thesis, supervisit: Doc. Ing. Vladimír 
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Master thesis deals with the possibilities of increasing productivity in the machining of flat 

surfaces of rotating parts. The introduction describes the current technology. Then there are 

the options which could be to increase productivity in terms of tool use better materials and 

tooling. In the practical section describes the tests carried out to fulfill their work and 

results we have achieved increased productivity. With these results, the recommended 

technology into production. The conclusion indicated the economic point of view 

compared technologies. 
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Seznam použitých značek, veličin a jednotek 
 

Značení  Význam     Jednotka 

pa     Hloubka řezu      [mm] 

cv     Řezná rychlost     [ -1minm ⋅ ] 

ae    Šířka řezu      [mm] 

fz    Posuv na zub     [mm/zub] 

BN    Nitrid boru    

CBN   Kubický nitrid boru 

HRC   Tvrdost podle Rockwella 

HSC   Vysokorychlostní obrábění 

KM    Keramické materiály 

PKD   Polykrystalický diamant 

PVD   Fyzikální způsob povlakování 

CVD   Chemický způsob povlakování 

SK    Slinutý karbid 

VBD   Vyměnitelná břitová destička 

HSS   Rychlořezná ocel 

HSM   Vysokorychlostní obrábění 

FMR   Rychlý úběr materiálu 

DM    Suché obrábění 

CNC   Číslicově řízené stroje 
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1. Úvod 
Zvyšování produktivity dnes musí řešit každá větší firma, která chce dosáhnout 

vyšších zisků a zároveň zákazníkovi dodat díl za přijatelnou cenu. Produktivita při 

obrábění je jednou z nejdůležitějších kritérií pro výrobu jakýchkoliv výrobků. Již při 

počátku výroby je důležité si zvolit správnou volbu dané technologie, která se odrazí do 

celé výroby. Již pro každý materiál nebo každou vlastnost obráběcího stroje je důležité 

zvolit správný parametr, který nám tuto produktivitu zefektivní do nejlepších daných 

možností zvoleného způsobu obrábění. 

Hodnocení produktivity obrábění počtem výrobků za jednotku času nebo délkou 

času potřebnou k vyrobení jednoho obrobku jsou kritéria neobjektivní. Podle těchto kritérií 

by bylo možné produktivitu obrábění zvyšovat jednoduše zvětšením řezné rychlosti, 

posuvu nebo hloubky řezu, aniž by se přihlíželo k hospodárnosti výroby. Základní 

podmínkou hospodárného obrábění jsou minimální celkové náklady na zhotovení daného 

počtu výrobků. 

 Výzkum v oblasti technologií a výrobních technologických procesů bude odpovídat 

stále se zvyšujícím požadavkům na kvalitu a produktivitu, snižování energetické a 

materiálové náročnosti výroby a výrobků, recyklovatelnost výrobků i separovatelnost 

součástí a materiálů. Cílem výzkumu bude i automatizace výrobních technologií, integrace 

klasických výrobních technologií a nových technologických řešení, miniaturizace a 

zvýšení přesnosti. Výrobní stroje a veškerá strojní zařízení musí být dostatečně spolehlivé 

a bezpečné po celou dobu své technické životnosti, zároveň musí plnit limity z hlediska 

působení na člověka a  na okolní prostředí. Při výrobě je tedy nutné používat 

nejmodernějších technologií jako je  např. použití více vřetenových obráběcích center 

s použitím HSC technologie, automatizace a robotizace výroby, které nám napomáhají 

dosáhnout co nejnižších výrobních časů.  

  Vlastnosti povrchu obrobku nám neudává jen technologie a konstrukce výroby, ale 

taky vhodně zvolený řezný nástroj a nástrojový materiál pro zhotovení daného obrobku. 

Vysoké ambice v produktivitě výrobků jsou možné jedině při vyhledávání nových 

výrobních možností. Nové technologie nám musí posloužit ke zvýšení produktivity práce a 

snížení výrobních nákladů na zhotovení výrobku. 
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2. Obecná charakteristika daného problému 

Dostal jsem možnost zpracovávat diplomovou práci ve firmě Klein & Blažek 

zabývající se výrobou dílů pro automobilový průmysl a další odvětví ve strojírenství. 

Společnost sídlí na severní Moravě na úpatí Orlických hor v malém městečku Štíty. Ročně 

se zde zpracuje kolem 10 milionů obráběných dílů jak pro automobilový, tak i běžný 

strojírenský průmysl.  

Cílem mojí diplomové práce je zvýšení produktivity výroby rovinných ploch na 

rotačních dílech. V mojí práci se budu převážně zabývat možnostmi zproduktivnění výroby 

a také porovnáním strojů na kterých se dílce vyrábí a možnostmi převedení výroby na jiné 

stroje, které jsou k dispozici. 

2.1 Klein & Blažek spol. s r.o 

Společnost Klein & Blažek spol. s r.o. je již více než 30 let dodavatelem obráběných a 

tvářených kovových dílů pro automobilový průmysl. 

 

Obr. 2.1 Poloha firmy 

Společnost se nachází v bývalých prostorách podniku Jesan Štíty a Tírna s.r.o, které 

byli přebudovány do dnešní podoby. Firma Klein & Blažek spol. s.r.o ke dnešnímu dni 

zaměstnává okolo 700 zaměstnanců a jejich počet se stále zvyšuje. Většinová část výrobků 

zde zpracovaných míří do automobilového průmyslu a to již více jak 40 let. Dnešními 

zákazníky firmy již nejsou pouze firmy zabývající se  automobilovým průmyslem, ale také 

ostatní strojírenské firmy. Přesto je zatím většinová část výrobků dodávána do 

automobilového průmyslu. [1] 
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Firma Klein & Blažek je dodavatel kovových součástí a sestav, vyráběných zejména 

technologiemi jako jsou tváření, obrábění, svařování, tepelného zpracování a montáže. 

Mezi zákazníky firmy patří významné světové automobilky a jejich obchodní partneři. 

Společnost jim nabízí nejen spolehlivé plnění veškerých obchodních závazků, ale také 

kvalifikovanou spolupráci při vývoji výrobku a procesů, plánování jakosti, spolehlivé 

dodávky i zajištění podvýrobního servisu a logistiky.[1] 

Společnost každoročně vynaloží nemalé finanční prostředky na investiční akce. 

Hlavním důrazem je spokojenost zákazníka, dobrá komunikace s obchodními partnery a 

rychlá reakce na jejich potřeby, organizaci, kvalitu, šetrnost k životnímu prostředí a také na 

vzdělávání zaměstnanců. Jako důkaz spokojenosti mohu uvést řadu různých ocenění, které 

firma obdržela a v neposlední řadě také opakovanou nominaci na cenu Volkswagen Group 

Award v letech 2005 a 2006 a také získaným titulem Visteon Important Partner Award – 

Metals Commodity pro Evropu za rok 2005. [1] 

 

Obr. 2.2 Hlavní budova 

2.1.1 Historie firmy 

Historie společnosti sahá do roku 1958, kdy byl na základě rozhodnutí Krajského 

národního výboru v Olomouci proveden za účelem zprůmyslnění pohraničí převod výroby 

domovních zvonků, dětských hraček a lisování bakelitu z Olomouce do Štítů. K rozvoji 

provozovny došlo zejména v roce 1960 při územní reorganizaci státu a z důvodu převzetí 

kooperačních prací. Stav pracovníků se zvýšil na osmdesát. V roce 1970 byla dokončena 

výstavba nové haly a byla sem zde převedena část výroby pro automobilové závody 

ŠKODA Mladá Boleslav. Jednalo se především o součásti ovládacího zařízení vozů. Počet 

pracovníků se v tomto roce prudce zvýšil na 220 pracovníků.  
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2.1.2 Popis sortimentu vyráběných výrobků 

Společnost Klein & Blažek spol. s r.o dodává na trh téměř 90 % výrobků do 

automobilového průmyslu pro všechny světové značky. Firma se ve většině případů 

zabývá výrobou výlisků na postupových lisech. Obráběné díly do motorů a převodovek 

jako jsou např. řemenice, rozvodové soukolí a řetězová kola. Dále se zabývá obráběnými 

díly do klimatizací, svařovanými díly jako jsou např. výlisky s navařenými a nalisovanými 

maticemi a šrouby, tažná oka, držáky výfuků. Mimo dílů pro automobilový průmysl se zde 

vyrábí rámy dveří a lišty z válcovaných profilů, drobné elektrické výrobky jako jsou 

zvonky, gongy, bzučáky, transformátorky. Následně se firma zabývá montáží podsestav a 

tepelným zpracování. [1] 

   

Obr. 2.3 Přehled výrobků vyráběných ve firmě K & B spol. s r.o 
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3. Technologie výroby daných dílců 

Vybraný dílec BA – 5014 se vyrábí z automatové oceli 11SMnPb30 s rozměry φ  15 

mm a délkou 27 mm. Materiál obrobku se skládá z následujícího chemického složení.  

C 

0,14 

Si 

0,05 

Mn 

0,9-1,3 

P 

0,11 

S 

0,27-0,33 

Pb 

0,2-0,35 

 

 

Obr.  3.1 Obráběný díl BA - 5014 

 

Původní technologie obrábění daných dílů se prováděla na strojích vyrobených v roce 

2000. Stroje za celou dobu provozu procházely různými opravami a v dnešní době již při 

běžném způsobu obrábění nestačí konkurovat novým moderním strojům. Zde použitá 

technologie obrábění dílů se prováděla na obráběcím centru Index ABC.  

 

Obráběcí centrum Index ABC 

Veškeré operace, které souvisí s výrobou dílu BA - 5014 se prováděly na obráběcím centru 

firmy Index ABC. 

 

Obr. 3.2 Obráběcí centrum Index ABC 
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Toto centrum umožňuje vyrábět jednoduché, ale i složité dílce. Centrum je 

konstruované pro tyčovou, ale i přírubovou práci. Na tomto automatu se vyrábí dílce 

vysoké kvality, díky širokému spektru aplikací. Použít můžeme až 19 nástrojů, z toho až 3 

nástroje mohou být najednou v řezu a to nám umožňuje zhotovit výrobek na jedno upnutí. 

Přínosem stroje je automatický podavač tyčí Index LM. 

 

Technické parametry stroje: 

 

Hlavní vřeteno: 

Průměr tyče 42 mm 

Rychlost 7000 ot/min 

Výkon 13 kW 

 

Nožové hlavy: 

Hlava č.1 osa X osa Z 

Počet stanic 7 + synchronní vřeteno 

Čas otočení 1 stanice 0,3 s 

Rychloposuv 27 m/min 36 m/min 

Rychlost 6000 ot/min 

Výkon 4,2 kW 

Hlava č. 2 osa X osa Z 

Počet stanic 6 

Čas otočení 1 stanice 0,3 s 

Rychloposuv 27 m/min 36 m/min 

Rychlost 4500 ot/min 

Výkon 6,5 kW 

Použité nástroje 

 Všechny nástroje použité u původní technologie obrábění byly z rychlořezné oceli či 

s pájenou břitovou destičkou. Zápichy se prováděly dvěma různými zapichovacími noži, 

které nám zvyšovaly čas výroby dílu a také nám díky tomu narůstala cena. Obě frézy zde 

použité byly monolitní také z rychlořezné oceli. Rovinná plocha se zde vyráběla 

frézováním s použitím dvou fréz, jedna fréza frézovala rovinnou plochu a druhá následně 

srážela hranu. Za použití klasického frézování se dílce vyrábí již řadu let.  
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Obr. 3.3 Stopková fréza pro výrobu šestihranu  

 

 

Obr. 3.4 Klasické nástroje s pájenou destičkou 

 

Při požadavku jak maximálně zvýšit produktivitu výroby daných dílů musíme brát 

v úvahu všechny složky, které nám proces výroby při realizaci ovlivňují. Do těchto složek 

se řadí všechny prvky soustavy stroj-nástroj-obrobek a v neposlední řadě i upínání. Pokud 

budeme chtít, aby výroba byla co nejefektivnější a dosáhli jsme tím vyšší produktivity 

výroby daného dílu, musíme projít všechny prvky dané soustavy a optimalizovat je 

k nejlepším výsledkům. Ne vždy je možné co nejefektivněji zlepšit všechny prvky 

soustavy z různých důvodů, ale přesto se musíme pokusit výrobu co nejvíce urychlit. 

Jednou z možností jak zvýšit produktivitu je použití lepších materiálů nástroje a také 

lepších nástrojů. 
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3.1 Nástrojové materiály 

V současnosti se mění vlastnosti aplikovaných konstrukčních materiálů, což způsobuje 

problémy při jejich obrábění. Právě obrobitelnost materiálu je hnací silou vývoje nových 

materiálů řezné části nástroje. Celý tento proces je spojený s požadavky na hospodárnost 

obrábění, která se zvyšuje jak se prodlužuje trvanlivost řezné hrany a zároveň se zkracují 

vedlejší časy na výměnu nástrojů. Uživatelé řezných nástrojů se neptají na trvanlivost 

nástroje, ale zajímá je celý výrobní proces při kterém se zvyšuje využitelnost stroje a 

snižuje čas na výrobu jednoho kusu. [2] 

V procesu řezání je jedním ze základních prvků soustavy řezný nástroj, ten nám tvoří 

aktivní prvek při řezném procesu. Současné požadavky na zvyšování produktivity 

obrábění, zkracování výrobního času, zvyšování tvarové a rozměrové přesnosti, kvalitu a 

integritu povrchu a také možnosti opracování nových konstrukčních materiálů kladou 

velký důraz na vývoj nových technologií řezných částí nástrojů. Dochází také k vývoji 

dalších prvků soustavy, které nejsou zanedbatelné a to jsou obráběcí stroje, řídící a 

monitorovací systémy a v neposlední řadě přípravky a procesní média. Kvalitu řezného 

nástroje nám v současnosti ovlivňují vlastnosti materiálu řezné části, které dělíme do dvou 

základních skupin a to kovové a nekovové materiály.[2] 

Požadavky na řezné materiály: 

• Houževnatost a pevnost v ohybu, 

• Pevnost za tepla a schopnost udržet si chemickou stálost i při vysokých teplotách, 

• Vysoká řezivost (schopnost oddělovat třísku), 

• Odolnost proti otěru (adheze a difuze). 

3.1.1  Nástrojové rychlořezné oceli (HSS) 

Rychlořezné oceli (HSS) jsou oceli třídy 19 8xx, které s vhodnou kombinací uhlíku a 

dalších legujících prvků za pomoci tepelného zpracování dosahují vlastností, kterými se 

liší od nástrojových uhlíkových a legovaných ocelí a umožňují jim široké použití pro 

výkonné řezné nástroje. V těchto ocelích se pohybuje rozmezí uhlíku mezi 0,65 až 1,5 %. 

Jako základní legující prvek se u rychlořezných ocelí používá wolfram. Optimální obsah 

wolframu v rychlořezných ocelích závisí na obsahu vanadu. [2],[4] 
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Rychlořezné oceli vyrobené práškovou metalurgií 

Bylo vyvinuto více způsobů výroby procesem práškové metalurgie, které se lišily 

způsobem přípravy prášku. Prášek se může izostaticky při vysokých teplotách lisovat do 

předvalků, které se zpracovávají technologií tváření za tepla na výrobky požadovaných 

rozměrů, z nichž se obráběním vyrábí kvalitní nástroje na opracování těžkoobrobitelných 

ocelí. Prášková metalurgie přinesla do výroby rychlořezných ocelí podstatné změny, které 

se odráží v jejich mikrostruktuře s rovnoměrným rozložením karbidických a nekovových 

složek, homogenity složení a rovnoměrnosti zrna. Takto vyrobené oceli mají oproti 

klasickým HSS ocelím vyšší houževnatost, lepší obrobitelnost a trvanlivost řezné hrany. 

Prášková metalurgie nám umožní výrobu ocelí s vyšším obsahem legujících prvků.[2] 

Vlastnosti, které určují jejich funkčnost a použití: 

• Tvrdost za tepla (schopnost udržet si tvrdost i při vysokých teplotách nad 200°C), 

• Odolnost proti opotřebení, 

• Odolnost proti popouštění, 

• Tvrdost (odolnost vůči vnikání cizích těles). 

Uvedené vlastnosti charakterizují jejich výkon, řezivost a trvanlivost. Vhodnou volbou 

legujících prvků a jejich vzájemnou kombinací docílíme rozdílných vlastností jednotlivých 

druhů rychlořezných ocelí. 

Povrchová úprava rychlořezných ocelí 

Tenké keramické vrstvy, které jsou v praxi vytvářené různými způsoby fyzikální 

depozice z plynné fáze (PVD) jsou v současné době široce užívány pro modifikaci 

povrchových vlastností hlavně u nástrojových materiálů. Nějčastěji je aplikovaný povlak 

TiN, TiAlN a TiCN. Povlaky o hloubce 4 až 5 µm zvyšují odolnost řezné části nástroje 

proti abrazivnímu i chemickému opotřebování a snižují koeficient tření mezi čelní plochou 

nástroje a odcházející třískou. Největší efekt přináší povlakování tvarově složitých 

nástrojů, kde limitujícím faktorem je ztráta přesnosti rozměrů vlivem opotřebení. 

Následným přeostřením se řezné vlastnosti snižují. Tenké vrstvy na rychlořezných ocelích 

poskytují menší zlepšení řezných vlastností jak povlaky na slinutých karbidech, ale zvýšení 

trvanlivosti řezné hrany se pohybuje v rozmezí 50 až 300 %, což není vůbec zanedbatelné 

hlavně pro osové a tvarové nástroje.[2],[3] 
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3.2 Tvrdé řezné materiály 
 

Snaha o zvýšení produktivity třískového obrábění, vyjadřovaná vyššími řeznými 

parametry nástrojů či větším objemem materiálu odebraného za jednotku času, tlak na 

hospodárnost procesu, vedoucí k vyšší životnosti nástroje, nutnost opracovat nové 

konstrukční materiály – to jsou hlavní důvody stojící u zrodu nových řezných materiálů, 

které jsou nasazovány všude tam, kde nástroje z rychlořezné oceli již nestačí. Řezné 

parametry a životnost nástrojů dosahují hodnot dříve nevídaných. Základní orientace v 

nabídce řezných materiálů je nezbytným předpokladem pro hospodárnost, spolehlivost a 

produktivitu obráběcího procesu. 

3.2.2.1 Řezná keramika 

Keramika je obecně považována jako převážně krystalický materiál, jehož hlavní 

složkou jsou anorganické sloučeniny nekovového charakteru. Tato definice zahrnuje nejen 

tradiční keramiku, ale i brousící materiály a řadu nových – speciálních konstrukčních, 

strojírenských, průmyslových nebo jinak nazývaných keramických látek, jako jsou 

oxidická keramika (Al2O3, ZrO2), ferity, feroelektrika, nitridy na bázi (Si, B, Al), karbidy a 

další. Základní materiál pro výrobu řezné keramiky je oxid hlinitý (Al2O3). Výchozí 

surovinou jsou velmi čisté a jemnozrnné prášky základních surovin, které se dokonale 

mísí, tvarují, suší, slinují a nakonec upravují do požadovaného tvaru. Narozdíl od slinutých 

karbidů keramika neobsahuje prakticky žádnou pojící fázi a proto je nutno dodržovat velmi 

přesný technologický postup výroby s ohledem na lisování za studena a za tepla. Tvrdost 

řezné keramiky při teplotě 1000°C je srovnatelná s tvrdostí oceli při pokojové teplotě. Ve 

srovnání se slinutými karbidy je možno soustružit až čtyřnásobně vyšší řeznou rychlostí. 

Po otupení všech hran se již neostří a nepoužívají se. Cena řezné keramiky je ve srovnání 

se slinutými karbidy zanedbatelná.[2],[3] 

Charakteristické vlastnosti pro použití v technické praxi: 

• Tepelná aplikace – odolnost vůči vysokým teplotám, 

• Mechanická aplikace – vysoká tvrdost, vysoká odolnost proti opotřebení,  

• Fyzikální a chemické aplikace – chemická odolnost vůči kyselinám a louhům, 

• Medicína – biologická slučitelnost, chemická inertnost a stabilita, 

• Stavebnictví – odolnost vůči horku a mrazu. [2] 
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Rozdělení a značení řezné keramiky: 

1. Na bázi oxidu hlinitého (Al2O3) 

• Čistá (oxidická) – 99,5 % Al2O3 

• Směsná - Al2O3 + ZrO2, Al2O3 + ZrO2 + CoO 

• Vyztužená - Al2O3 + TiC, Al2O3 + ZrO2 + TiC …, 

2. Na bázi nitridu křemíku (Si3N4)  

Označení 
Chemické 

složení 

Tvrdost 

HRC 
Použití 

Disal D 

100 
Al2O3 91 - 94 

Vysoká tvrdost a odolnost proti 

opotřebení za vysokých teplot ( až 

1200 °C). Obrábění šedé litiny a 

konstrukčních ocelí 

nepřerušovaným řezem (až 1000 

m/min). 

Disal D 

210/220 

Al2O3 + 

ZrO2 
94 - 95 

Obrábění šedé litiny, konstrukčních 

zušlechtěných a rychlořezných 

ocelí, vhodná pro přerušovaný řez.  

Disal D 

310/320 

Al2O3 + 

TiC 
93 - 96  

K obrábění kalených ocelí, ( do 64 

HRC) přerušovaným řezem, 

vhodná pro střední a jemné 

frézování, tato keramika je odolná 

proti teplotním šokům, což 

umožňuje obrábění s chladící 

kapalinou. 

Disal D 

400 

Al2O3 + 

Si3N4 
91 - 93 

Pro obrábění všech druhů litin, lze 

použít i procesní kapalinu, vhodná 

pro frézování při max. rychlostech. 

Tab. 1 – Druhy řezné keramiky používané v Čr [6] 
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3.2.2.2 Cermety 

Jsou velmi rozšířené při dokončovacím obrábění, protože tvrdá fáze cermetů vytváří 

při obrábění plochy s velmi nízkou drsností povrchu. Cermety dosahují hodnot lomové 

houževnatosti a ohybové pevnosti srovnatelné se slinutými karbidy, které patří do stejné 

skupiny aplikace dle normy ISO. Hlavní nevýhodou podobně jako u keramiky je nízká 

houževnatost, která je sice neustále zvyšována, ale přesto nedosahuje obvyklých hodnot 

pro slinuté karbidy. Jednou z cest jak zlepšit mechanické vlastnosti je snižování velikosti 

zrna tvrdých strukturních složek. Materiály s jemným zrnem obecně vykazují vyšší tvrdost, 

lomovou houževnatost a pevnost v ohybu, což se výrazně projevuje na zvýšení řezivosti i 

trvanlivosti břitových destiček, které z nich jsou vyrobeny.[2] 

3.2.2.3 Technické diamanty 

Diamant je nejtvrdším známým přírodním materiálem. Vedle vysoké tvrdosti mají 

diamanty výbornou odolnost proti abrazivnímu opotřebení, dobrou tepelnou vodivost a 

nízký koeficient tření. K jejich nevýhodám patří křehkost, afinita k železným kovům a Ni 

slitinám a nízká pracovní teplota. Při ohřevu nad 700°C se objevují trhliny a v krajním 

případě může dojít k odpadnutí vrstvy PKD od SK podložky. Nástroje a vyměnitelné 

břitové destičky osazené polykrystalickým diamantem se používají pro soustružení, vrtání, 

vyvrtávání a frézování neželezných kovů a slitin, jako např. hliník a jeho slitiny, měď, 

mosaz, bronz, titan a jeho slitiny. Tvrdost je asi čtyřikrát větší než tvrdost slinutých 

karbidů a přibližně stejná jak tvrdost přírodního diamantu. Byly vyvinuty různé druhy a 

třídí se podle velikosti zrna diamantu. Hloubka vrstev bývá 0,3 až 1,5 mm. Při obrábění 

dosahuje kvalitnější povrch a to tím, že můžeme zvyšovat několikanásobně řeznou rychlost 

v porovnání se slinutými karbidy, např. při obrábění AL slitin. Vynikající trvanlivost a 

životnost nástroje má výhody ve velkosériové výrobě, např. v automobilovém průmyslu, 

kde se používá na soustružení, frézování, vrtání výrobků z AlSi slitin. Tendence vývoje 

materiálů řezné části nástroje poukazují na zvyšování podílu nástrojů na obrábění 

především z důvodu rostoucích požadavků na používání materiálů na bázi slitin AlSi, 

plastů a kompozitních materiálů. Moderní stroje s vysokou tuhostí, jemnými posuvy a 

vyšším výkonem urychlují rozšiřování nástrojů z PKD. Výběr vhodného typu nástroje na 

obrábění je podmíněn jeho vlastnostmi, houževnatostí a odolností proti opotřebení. Svoje 

místo zaujímají v inovačních technologiích obrábění vysokými řeznými rychlostmi 

(HSC).[2] 
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3.2.2.4 Kubický nitrid boru 

Není vhodný na obrábění ocelových materiálů. KBN je synteticky vyrobený materiál, 

který v přírodní formě neexistuje. Spolu s diamantem patří k velmi tvrdým materiálům 

s vysokou pevností za tepla ( až 1300°C), s výbornou odolností proti opotřebení a 

chemickou stabilitou k železným kovům. Používání řezných nástrojů z kubického nitridu 

boru může pokrýt skoro všechny oblasti obrábění tvrdých ocelových materiálů a šedé 

litiny, které pokrývá řezná keramika a částečně slinutý karbid. S tím rozdílem, že má vyšší 

tvrdost, je houževnatější, více odolává abrazivnímu opotřebování, umožňuje intenzivnější 

řezné podmínky a je o mnoho dražší. Proto jsou v současnosti určené oblasti obrábění a 

vhodné konstrukční materiály, kde má kubický nitrid boru technologické a ekonomické 

opodstatnění. Je to především oblast inovačních technologií obrábění, tzn. řezání vysokými 

řeznými rychlostmi (HSC) soustružení a frézování kalených materiálů (Hard Machining – 

HM) bez použití řezných kapalin. Technologie Hard Machining se používá na jemné a 

přesné obrábění kalených ocelí tvrdosti 50- 66 HRC. Kalené materiály můžeme obrábět i 

směsnou keramikou. Požadavku vyšší přesnosti a tolerance rozměrů více vyhovují nástroje 

z KNB. Perspektivní oblast použití nachází nástroje při obrábění tvářecích nástrojů 

z rychlořezné oceli s tvrdostí okolo 63 HRC po tepelné úpravě, např. při výrobě zápustek, 

forem na lisování plastů, nástrojů na lisování. Použití nástrojů z KBN zvyšuje produktivitu 

výroby desetinásobně, protože umožňuje kumulovat jednotlivé operace tvarování a 

dokončování, tzn. odbourává jiné operace jakou je broušení a lapování. [2],[3] 

3.2.2.5 Slinuté karbidy  

Slinuté karbidy jsou dvoufázové nebo více fázové materiály tvořené tvrdými 

karbidovými částicemi v kovové vazbě, připravené technologií práškové metalurgie. 

Základními karbidy pro výrobu všech běžných druhů slinutých karbidů pro obrábění jsou 

karbid wolframu (WC), titanu(TiC), tantalu (TaC), niobu (NbC), chromu (Cr3C2) a pojícím 

kovem je kobalt (Co).[3] 

Od nástrojových ocelí se liší tím, že se nevyrábějí tavením, ale slinováním, přičemž se 

nedosahuje teplota tavení všech složek. Slinuté karbidy jsou pevně spojené směsi prášků 

velmi tvrdých karbidů kovu s vysokým bodem tavení. Vlastnosti karbidů jsou ovlivněné 

kromě chemického složení druhem a velikostí částic, tj. zrnitostí materiálu, druhem a 

množstvím pojiva, kvalitou procesu výroby a vstupních surovin. Podle velikosti zrna se 

slinuté karbidy třídí na více druhů.  
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Mezi základní vlastnosti slinutých karbidů patří: 

• Tvrdost a pevnost, 

• Stálost za vysokých teplot, 

• Tepelná vodivost a roztažnost, 

• Modul pružnosti, 

• Odolnost proti tepelným rázům, 

• Houževnatost. 

Řezné vlastnosti slinutých karbidů jsou v porovnání s nástrojovými oceli lepší. 

Zlepšení je dané tvrdostí slinutých karbidů za vysokých teplot. Jednotlivé materiály 

z kterých se skládají slinuté karbidy ovlivňují jejich technologické vlastnosti. 

Povlakování slinutých karbidů 

Destičky ze slinutých karbidů povlakujeme za jediným účelem a to je zvýšení užitných 

vlastností základního substrátu, což je např. odolnost proti opotřebování, odolnost proti 

zvýšeným teplotním a mechanickým zatížením. Základní materiál musí mít: vysokou 

pevnost v ohybu, tvrdost, chemické složení na vytvoření dokonalého spoje s povlakem, 

atd. Pro povlakování se SK při výrobě upravují tak, aby povlak a základní materiál měly 

dostatečnou houževnatost. Od povlaku vyžadujeme: vysokou tvrdost a žárupevnost, malý 

součinitel tření, bezpórovitost. V současnosti můžeme použít i vícevrstevné povlaky 

různého složení. Povlaky omezují tvorbu nárustku. [2] 

3.2.2.6  Povlakování řezných nástrojů 

Tvorba otěruvzdorných nebo jiných povlaků má na řezných nástrojích svoji tradici, ale 

až technologie nanášení tenkých vrstev CVD (Chemical Vapour Deposition) a PVD 

(Physical Vapour Deposition) zajistily široké průmyslové použití povlaků na téměř všech 

druzích materiálů řezné části nástroje. Při obrábění ocelí a litin převládá opotřebení 

způsobené chemickými reakcemi mezi nástrojem a obrobkem. Teplota řezné hrany 

dosahuje až 1100°C, kde odebraná tříska je na kontaktní ploše s nástrojem ve vysoce 

aktivním stavu schopná rozpustit celý řád prvků v materiálu nástroje. Pomocí povlaků 

z tvrdých sloučenin s vysokou teplotou tavení je možné trvanlivost nástrojů podstatně 

zvýšit.[2] 
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Pokud zvolím správný řezný materiál pro danou operaci obrábění, může nám usnadnit 

mnoho práce. Při porovnání ztráty tvrdosti vlivem teploty při řezání (Obr.3.5) můžeme říci, 

že legované nástrojové oceli lze použít po obrábění, kde nám teplota řezu nepřekročí 

hranici 200 až 250°C. Rychlořezné oceli lze použít do teploty řezu až 600°C a slinuté 

karbidy do 800 až 900°C. Pokud je teplota řezu kolem 1200°C použijeme keramické 

materiály a pro vyšší teploty okolo 1600°C použiji kubický nitrid boru. Nejvhodnější 

materiály pro vysoké teploty řezu tedy jsou KM a CBN. Zvýšená křehkost se projevuje 

téměř ve stejném pořadí.  

 

Obr 3.5 Závislost ztráty tvrdosti (HRC) nástrojových materiálů na teplotě řezání [18]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Vítězslav Gronych  Diplomová práce 

 - 17 -    

3.3 Nástroje  

3.3.1 Frézovací nástroje 

Mezi velmi rozšířené metody obrábění patří také frézování. Jeho velkou předností je 

poměrně velká výkonnost při velmi dobré kvalitě obrábění. Tato metoda se využívá pro 

obrábění rovinných, tvarových i rotačních ploch. Při frézování je tříska odebírána břity 

rotujícího nástroje - frézou. Hlavní pohyb při frézování je rotační a vykonává ho nástroj. 

Vedlejší pohyb je posuv, který je přímočarý a vykonává ho obrobek. U moderních strojů 

jsou posuvy plynule měnitelné a mohou se realizovat ve více směrech zároveň (víceosá 

obráběcí centra). Řezný proces je přerušovaný, protože každý zub odřezává krátké třísky 

proměnlivé tloušťky. [7] 

Vhodně zvolené nástroje jsou při frézování základem úspěchu. Každý materiál si žádá 

jiný přístup - jiný počet břitů, jinou geometrii frézy, jiný úhel zkosení břitu. V dnešní době 

frézy vyráběné z rychlořezné oceli nemají takové uplatnění jak nové typy fréz. Největší 

přínos pro zvýšení produktivity při frézování mají nástrojové materiály, které byly popsány 

v kap. 3.1.  

Pro obrábění neželezných slitin byly vyvinuty nové tvrdokovové frézy, kde je využito 

nejmodernějšího karbidu pod označením micrograin s velikostí zrna přibližně 0,3 mm. Při 

frézování slitin hliníku s nízkým obsahem křemíku bylo dosaženo díky tomuto materiálu 

extrémně ostré řezné hrany a to i u nepovlakovaných nástrojů. Monolitní frézy s extra 

hladkým diamantovým povlakem o různých tloušťkách jsou určeny pro obrábění slitin 

hliníku s vysokým obsahem křemíku (obr. 3.6).  Geometrii nástroje byla vyvinuta tak, aby 

kontakt mezi třískou a břitem byl limitován pouze do úzké oblasti, což odstraňuje 

nebezpečí studených svarů velmi měkkých a ulpívajících obráběných materiálů. [8] 

 

Obr. 3.6 Frézy povlakované diamantem 
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Při zvyšování produktivity při frézování nesmíme zapomenout na monolitní frézy 

povlakované diamantem. Tyto frézy jsou velkým přínosem při obrábění grafitu, Al a Mn 

slitin. Jejich tvrdost a vysoká trvanlivost břitu při vysokých řezných rychostech nám 

umožňuje hospodárné obrábění neželezných kovů. Pro lepší chlazení se tyto frézy vyrábí 

s vnitřním chlazením. Vysoká tuhost a přesnost obvodového házení je u těchto nástrojů pro 

vysokorychlostní obrábění samozřejmostí. 

Při velkosériové výrobě, kde se bude vyrábět velký počet kusů můžeme použít 

tvarovou frézu, která výrazně ovlivní proces výroby daného dílu. Tyto tvarové frézy se 

mohou vyrábět jako nástrčné i jako stopkové. Na následujícím obrázku lze vidět tvarovou 

stopkovou frézu, která slouží k výrobě konkrétního dílu. 

  

Obr. 3.7 Stopková tvarová fréza 

 

Při neustálém rozšiřování požadavků pro hrubovací operace byly vyvinuty Mega TOP 

stopkové frézy, které dokáží obrábět materiály všech jakostí, ať už konstrukční, nerezové 

nebo vysoce legované oceli. Při optimálních podmínkách nasazení těchto nástrojů s VBD 

dochází až k 50 % úspor strojního času, vedlejších časů na výměnu řezných destiček a 

vyšší úběr materiálu zaručuje, že tyto frézy mají velké uplatnění při zvyšování produktivity 

obrábění. Jedinou nevýhodou těchto nástrojů je jejich relativně vyšší cena v porovnání 

s klasickými frézami. Při velkosériové výrobě se nám ale vyplatí investovat do dražšího 

nástroje, protože výsledná cena daného výrobku bude nižší. 
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3.3.2 Soustružnické nástroje 

Mezi nejpoužívanější nástroje při obrábění se používají soustružnické nože.  

Soustružnické nože jsou jednobřité nástroje jednoduchých tvarů, které jsou jednoduché na 

údržbu.  Prvky které nám nejvíce charakterizují soustružnické nože jsou: 

• materiály řezné části, 

• průřez tělesa nástroje, 

• tvar řezného klínu. [7] 

 Z technologického hlediska se nože dělí na : 

• radiální – nejčastěji používané, 

• tangenciální, 

• kotoučové, 

• prizmatické.[7] 

Nejčastějšími aspekty, které ovlivňují konstrukci nástroje je, způsob upevnění řezné 

části k tělesu nástroje. Nože proto dělíme na: 

• monolitní, 

• s pájenou břitovou destičkou, 

• s mechanicky upínanou destičkou.[3] 

Způsob upevnění závisí na druhu a velikosti nástroje, počtu vyráběných kusů, 

nástrojovém materiálu, technologií výroby a také na dalších podmínkách. Monolitními 

nástroji se rozumí takové nástroje, které mají řeznou část a těleso držáku z jednoho 

materiálu, nejčastěji to je rychlořezná ocel. Řezná část se vytvoří tak, že se vybrousí 

požadovaný tvar do předem kalených a broušených polotovarů.  

Jejich hlavní výhody jsou jednoduchá výroba a velký počet přeostření. Nevýhodou 

těchto nástrojů je značná spotřeba kvalitního nástrojového materiálu a obtížnější tepelné 

zpracování a renovace.[3]  
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Pájení břitových destiček je pro svoji jednoduchost a spolehlivost častým způsobem 

připevňování břitu k tělesu držáku nástroje. Používá se hlavně pro upevňování destiček ze 

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

pro hromadnou výrobu z SK určené k pájení jsou normalizovány. [3] 

 

Výhody pájených destiček: 

• možnost renovace, 

• pevný a stabilní spoj, 

• úspora řezného materiálu. 

Nevýhody pájených destiček: 

• vznik pnutí a následných trhlin, 

• vznik teplotních deformací, 

• teplotní ovlivnění řezného i konstrukčního materiálu. [3] 

Mechanické upínání je v poslední době nejvíce rozšířené. Nejvíce rozšířené je upínání 

u soustružnických nožů, ale osvědčilo se např. u fréz, frézovacích hlav, vrtáků, 

vyvrtávacích nástrojů apod. Destičky přesných tvarů ze SK, RO, keramických materiálů se 

upínají do lůžka v tělese nástroje. Po otupení řezné hrany je možno břit snadno vyměnit. 

Pokud použijeme vícehranné destičky je možno destičku po otupení otočit a nastavit tak 

nový břit. Po použití všech břitů se destička dále nepoužívá. [3] 

Výhody konstrukce s VBD: 

• zkrácení vedlejších časů díky rychlé výměně bez následného seřízení, 

• odpadá přeostřování nástrojů, 

• úspora konstrukčních materiálů tělesa nástroje, 

• menší nároky na skladové hospodářství. 
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Nevýhody nožů s VBD: 

• vyšší pořizovací náklady, 

• složitější konstrukce nástrojů. [3] 

Správnou volbou obráběcího nástroje docílíme lepších výsledků obrábění. Nože s VBD 

volíme u vyšších sérií, či velkosériové výrobě. Ne vždy lze volit nástroje s VBD, z důvodu 

potřeby většího prostoru pro mechanické upínání destiček a proto u malých součástek 

musíme volit nástroje monolitní nebo nástroje s pájenými břitovými destičkami.  

Při použití nových a kvalitních nástrojů a za použití vyšších řezných rychlostí a posuvů 

lze dosáhnout zvýšení produktivity téměř o 20 %. Při zvýšení produktivity chceme také 

dosáhnout vyšší jakosti obrobené plochy a to i za současného snížení časů a tím pádem i 

snížení výrobní ceny výrobku. 

3.3.3 Tvarové soustružnické nože 

Jako jednu možnost při zvyšování produktivity obrábění představují právě tvarové 

soustružnické nože. Tvar břitu neodpovídá klasické soustružnické destičce, ale je 

vybroušen do požadovaného tvaru dle obrobku. Nože se používají buď monolitní 

z rychlořezné oceli, kde je tvar broušen přímo do nástroje nebo se používají nože s VBD, 

kde se požadovaný tvar brousí do vyměnitelné destičky. Použitím těchto nástrojů snížíme 

výrobní časy na daný úsek operace a taky odpadá použití dalších nástrojů. 

Nejčastěji používanou metodou je vybrušování tvarů do VBD ze slinutých karbidů 

(obr. 3.8). Při výměně destičky nám odpadá vedlejší čas na výměnu a následné ustavení 

nástroje. Destičky se buď přebrousí dokud to dovoluje geometrie nebo vymění. 

 

Obr. 3.8  Tvarově broušená VBD 
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3.4 Upínání 

3.4.1 Upínání nástrojů 

Upínání nástrojů by mělo být rychlé, spolehlivé, jednoznačné s minimálním 

vyložením. Upnutí musí být lehce výškově přestavitelné. Nože se upínají do otočných 

nožových hlav nebo upínek. U CNC a speciálních soustruhů se nože upínají do speciálních 

držáků umístěných v zásobníku. Jejich následné seřízení se provádí mimo pracovní prostor 

stroje. Ty se pak automaticky přesouvají do pracovního prostoru stroje. [7] 

Při velkosériové výrobě kde potřebujeme co nejvíce snížit výrobní cenu a tím i 

náklady na výrobu použijeme speciálních nástrojů. Tyto nástroje jsou uzpůsobeny výrobě 

přímo konkrétního dílu. Jako jednu možnost jak snížit výrobní náklady a urychlit výrobu 

jsou sdružené nástrojové držáky jak pro vrtání, soustružení či frézování. Při soustružení 

složitějších tvarů  je možno použít držáků s větším počtem nástrojů, kde se výrazně zkrátí 

vedlejší čas přejížděním nástrojů do výměny. Tyto nástroje nám vytváří požadovaný profil 

na výrobku díky malým přejezdům mezi jednotlivými operacemi. 

 

Obr. 3.12 Sdružený držák nástrojů 

 

3.4.2 Upínání rotačních obrobků 

Správně upnutý obrobek musí splňovat několik požadavků. Jeho upnutí musí být 

spolehlivé, rychlé a jednoduché. Na upnutí se použije celá škála upínacích elementů, popř. 

jejich kombinací. Způsob upnutí závisí hlavně na jeho hmotnosti a tvaru obrobku. 

Nejpoužívanější upínací zařízení je univerzální sklíčidlo. Pohyb čelistí je buď vázaný nebo 

nezávislý. U CNC strojů se většinou používají samosvorná sklíčidla pro dané průměry 

materiálů. Sklíčidla fungují tak, že po roztočení vřetena se automaticky sevřou a uchopí tak 

materiál mezi čelisti. Materiál menších průměrů se u CNC strojů upíná do přesných 
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upínacích kleštin, které jsou přímo pro daný průměr materiálu. Toto upínání se řadí mezi 

velmi přesné metody upnutí, kde souosost je až 0,05 mm. V sériové výrobě lze použít 

upnutí pomocí upínek. Upínaní nám zaručí přesnou, ale i jednoduchou obsluhu. [5] 

 

 

Obr. 3.13 Upínací kleština 

3.4.3 Upínání nerotačních obrobků 

Pokud budeme obrábět nerotační díly, kde je potřeba více nástrojů na zhotovení 

daného dílu, pak je vhodné přípravek upnout do speciálně vyrobených jednoúčelových 

přípravků. Tyto přípravky jsou vyrobeny za účelem obrobení daného výrobku. Upínání 

takových obrobků je složitější jak u rotačních dílů a proto se používají přípravky kde lze 

upnout více kusí na jednou a tím pádem se urychlí výroba součásti. Upnutí přípravků u 

velkosériové výroby je buď pneumatické nebo hydraulické.  Takové speciální přípravky 

můžeme vidět na následujícím obrázku.[5] 

 

Obr. 3.14 Speciální upínací přípravek 
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3.5 Obráběcí stroj 

Jeden z hlavních parametrů, který bude ovlivňovat celý proces obrábění je obráběcí 

stroj. Čím výkonnější stroj bude, tím budeme dosahovat lepších parametrů při obrábění a 

můžeme si dovolit zvětšovat posuvy a rychlosti obrábění. Obráběcí stroj bude jeden 

z hlavních parametrů soustavy stroj-nástroj-obrobek-přípravek. Pro velkosériovou výrobu 

budeme volit dlouhotočné, či vícevřetenové automaty, které disponují automatickým 

podavačem tyčí a je tím vyloučena ruční obsluha a zrychlení výroby. Tyto stroje jsou 

zkonstruovány pro tyčovou práci, ale i přírubovou. Stroje disponují velkým zásobníkem 

nástrojů a obrobek je vyroben na jedno upnutí. Nejmodernější obráběcí centra dokáží 

obrábět v 7 osách. Všechny stroje jsou vybaveny automatickými podavači a automatickým 

odebíráním hotových dílů, které se umístí na dopravník. Třísky mají svůj vlastní dopravník 

a zbytky nepoužitého materiálu jsou odděleny zvlášť. 

 

Obr 3.15 - Vícevřetenové obráběcí centrum 

3.6 Technologie vysokorychlostního obrábění 

Vysokorychlostní obrábění (HSM – High Speed Machining) není jen inovativní 

technologie, ale především strategie zvýšení produktivity výroby. Aplikace této metody je 

vždy iniciována snahou o snížení nákladů a zvýšení objemu výroby při současném 

dodržení kvality. Podstatou HSM je použití výrazně vyšších otáček vřetena a posuvů za 

účelem dosažení výjimečně vysokých parametrů obrábění, které nejsou v běžné praxi 

obvyklé. Velmi hladký povrch a velký objem odebraného materiálu za časovou jednotku 

jsou hlavní, ale ne jediné přínosy použití metody HSM. Dnes víme, že HSM není 

definováno jen vysokými řeznými rychlostmi a posuvy, ale že se u této metody jedná o 

splnění celé řady nutných parametrů, které pak charakterizují celou strategii HSM a jejichž 

kombinací se dosáhne podstatného zvýšení produktivity a snížení nákladů. [11] 
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Aplikace především v oblasti výroby hliníkových dílů pro automobilový průmysl, mini 

dílů a dílů pro medicínský průmysl je často vyžadováno obrábění metodou FMR (Fast 

Metal Removal – rychlý odběr materiálu). Právě zde se metoda HSM jeví jako nezbytná. 

Při obrábění konstrukčních dílů křídel, trupů letadel a dalších obdobných tenkostěnných a 

rozměrných dílů z hliníku se pohybují otáčky vřetena mezi 15 000 – 50 000 za minutu. 

Většina aplikací vyžaduje nejen vysoké rychlosti, ale především stabilitu procesu obrábění. 

Je třeba dokonale znát vlastnosti stroje a tomu také přizpůsobit řezné podmínky. Co se týká 

vlastností obráběcího stroje vhodného pro aplikace HSM, je nutné, aby jednotlivé díly 

stroje byly navrženy a sestaveny v jeden mechanicky dokonale vyvážený celek. K tomu 

všemu je třeba brát v úvahu vlastnosti dalších elementů celého systému, kterými jsou řezné 

nástroje. [11] 

Nástroje jsou konstruovány tak, aby dosáhly vysoké tuhosti, zajistily odvod tepla z 

místa řezu a odolávaly teplotním šokům. Upínací nářadí = problém nevyváženosti. Vřeteno 

je patrně nejkritičtější část soustavy, a proto je třeba věnovat maximum pozornosti jeho 

dokonalému stavu a udržovat jeho házivost na minimu. I malá házivost vřetena nebo 

nástroje má totiž velký vliv na životnost monolitních fréz či destiček. Životnost nástroje 

totiž s každými dalšími 10 mikrony házivosti klesá až o 50%. Jedním z častých problémů 

bývá nepřesnost mezi upínačem a dutinou vřetena. Při aplikaci HSM má jakákoliv 

nevyváženost či vibrace vliv také na přesnost výroby. Při vlastním procesu vyvažování je 

nutné, např. pro stopkovou frézu pracující při 20 000 otáčkách za minutu vyvážit nástroj 

včetně upínače na hodnotu menší než 20 g x mm. Vibrace nástroje vznikají často 

odstředivou silou samotného osově nesymetrického nástroje roztočeného při aplikaci HSM 

na vyšší otáčky. Tyto vibrace se pak přenášejí na obrobek a vřeteno. Výsledkem je špatná 

kvalita povrchu, snížení životnosti nástroje a v neposlední řadě i nepříjemný hluk. Tvar a 

přesnost obráběného dílu jsou do velké míry také předurčeny kinematikou a staticko-

dynamickou tuhostí stroje. [11] 

Kvalita požadovaného povrchu závisí na geometrii břitu nástroje, řezných parametrech 

a celkovém dynamickém chování celé soustavy. Produktivitu lze ovlivnit volbou lineárních 

motorů místo rotačních v kombinaci s kuličkovými šrouby. Lineární motory eliminují v 

jednotlivých osách podstatnou část vůlí a nepřesností, jež jsou vlastní systémům s 

rotačními motory a kuličkovými šrouby. Vysokorychlostní obrábění je konkrétní příklad 

jak zvyšovat produktivitu a snižovat náklady na výrobu. Ačkoli obrábění metodou HSM je 

známé již řadu let, jeho vývoj se dal opět do pohybu díky v poslední době narůstajícím 

požadavkům právě na snižování nákladů a zkracování výrobních časů.[11] 
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3.7 Suché obrábění 

Nový trend obrábění označovaný zkratkou DM znamená soustružení, frézování a v 

určitém rozsahu i vrtání bez používání jakékoliv řezné kapaliny. Tento přístup umožňuje 

dosahovat velkých úspor výrobních nákladů a má značné výhody z hlediska ochrany 

životního prostředí. Je ovšem samozřejmé, že ne každé obrábění lze uskutečnit bez 

používání řezné kapaliny. Odhaduje se však, že nepoužíváním řezné kapaliny mohou 

klesnout náklady vynaložené na obrábění přibližně o 10 až 15 %. [12] 

 

Využití metody DM umožňuje dosahovat velkých úspor výrobních nákladů. V prvé 

řadě odpadnou náklady potřebné na nákup řezných kapalin a na jejich likvidaci po využití. 

Dále nejsou nutné investice do zařízení pro manipulaci, čištění a skladování řezných 

kapalin. Přechodem na metodu DM lze získat čistější a zdravější dílny. Nedochází k 

rozprašování řezné kapaliny a ke vzniku nepořádku na pracovišti, takže se zlepší pracovní i 

životní prostředí a také bezpečnost práce. Obecně platí, že používání řezné kapaliny 

zejména na velmi výkonných CNC obráběcích strojích není bez problémů. Kromě úspory 

výrobních nákladů, ochrany životního prostředí a zdraví má metoda DM další výhodu, a 

tou je větší produktivita obrábění. Pokud se řezná kapalina přestane používat, je teplota při 

obrábění větší, ale také stálejší. To často znamená delší trvanlivost břitů nástrojů, lepší 

utváření třísky a větší výkon obrábění. [12] 

Vznikají nové řezné materiály vhodné pro obrábění metodou DM. Jsou to například 

cermety, řezná keramika, kubický nitrid boru a umělé polykrystalické diamanty. Bylo také 

přijato rozhodnutí, že v budoucnosti budou strategické řezné materiály vyvíjeny vždy v 

provedení pro obrábění s řeznou kapalinou i pro obrábění za sucha, tedy metodou DM. 

Volbou vhodného druhu řezného materiálu a jeho aplikací pak bude možno 

optimalizovat různé oblasti použití metody DM a dosáhnout značných úspor nákladů na 

obrábění, a tím i celkových výrobních nákladů.[12] 
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4. Návrh vhodné technologie 

 Původní technologie se provádí na již zmíněném obráběcím centru Index ABC. Takže 

jedna z možností byla zlepšit výrobní proces na tomto stroji a nebo zvolit úplně jiný stroj, 

tudíž odlišnou technologii výroby. Nejdříve bych tedy popsal výrobu v rámci změny 

strojního vybavení. 

4.1 Změna výroby v rámci stroje 

 Jednou z variant jak zvýšit produktivitu výroby rovinný ploch u rotačních dílů je 

převedení výroby z obráběcího centra Index ABC na centrum od firmy Tornos Bechler, 

kterým firma disponuje a to na obráběcí centrum MultiDECO 20/6. Toto obráběcí centrum 

je relativně zánovní stroj, tudíž zatím nebylo potřeba provádět  nějaké větší opravy.  

4.1.1 Obráběcí centrum MultiDECO 20/6 

 Veškeré technologické operace na dílu BA-5014 se prováděly na šestivřetenovém 

obráběcím centru firmy Tornos Bechler  s označením MultiDECO 20/6.  

 

Obrázek 4.1 Obráběcí centrum MultiDECO 

Obráběcí centrum MultiDECO 20/6 je vysoce produktivní obráběcí centrum, které je 

schopno obrábět jednoduché rotační, ale i složitější díly. Již v samotném označení stroje 

jsou jeho dva hlavní limitující parametry a to jsou průchod vřetena, což je v našem případě 

20 mm a počet vřeten. Toto centrum obsahuje moderní zásobník s podavačem tyčí, který 

umožní rychlou výměnu již spotřebovaného materiálu. Velkým přínosem u tohoto stroje je 

dopravník třísek a frézovací jednotky, kterými stroj disponuje. Hlavní výhodou tohoto 

stroje je počet vřeten. 
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Technické parametry: 

 

Max. průchod vřetenem      20 mm 

Max. délka součásti      100 mm 

Max. otáčky vřetena      6000 ot/min 

Max. výkon vřetena      11 kW 

Max. točivý moment vřetena    70 Nm 

Max. výkon pro vrtání a řezání závitů 2,2 kW 

Počet numerických os     18 

Max. výkon motoru protivřetene   1,1 kW 

Řídící systém       FANUC 16iTB 

  

 

 

 

 

Použité nástroje 

 

 Použité nástroje při zkoušení na tomto stroji byly shodné s nástroji, které se používaly 

u obrábění na stroji Index ABC. Všechny nástroje zde použité měli vyměnitelné břitové 

destičky ze slinutých karbidů. Odlišným nástrojem zde byla monolitní fréza z HSS, která 

měla vybroušený tvar dle obrobku pro sražení hrany na vyrobeném šestihranu, aby se 

nemusel používat další nástroj, který by tuto hranu srážel.  
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4.1.2 Obráběcí centrum Index ABC 
  

Druhou z možností, která se mohla vyzkoušet byla změna nástrojového vybavení na 

původním obráběcím centru Index ABC. Původní technologie byla prováděna taktéž na 

tomto stroji, výroba trvala přibližně 1 min 32 s. Abychom mohli zvýšit produktivitu použili 

jsme lepší nástroje, kde bylo možnost dosáhnout vyšších řezných rychlostí a také jednoho 

speciálního nástroje. 

 

Použité nástroje: 

 

Veškeré nástroje zde použité byly nástroje s povlakovanými destičkami ze SK, kromě 

jedné stopkové frézy, která frézuje drážku v závitové části a to v šířce 2 mm a délce 7,3 

mm. Tato fréza byla použita monolitní z HSS. U dvojitého zápichu byla použita VBD, u 

které byl vybroušen požadovaný tvar do destičky, kde nám tak odpadá použití dvou 

nástrojů o různé šířce a snížení výrobního času na jednu operaci.  

 

Pro závitování bylo taktéž použito nástroje s VBD. Všechny použité nástroje jsou 

z kvalitnější materiálů a zaručují nám vyšší tuhost soustavy, u kterých si můžeme dovolit 

zvýšit řeznou rychlost. Největším přínosem a vlastním zkoumáním byl poslední nástroj, 

který vytváří rovinou plochu. Tato plocha se nevyráběla klasickým frézováním, kde by se 

muselo  frézovat šest ploch o celkovém rozměru 10 mm.  

 

Zde použitá technologie v sobě skrývá technologie frézování i soustružení v jednom. U 

této technologie se musí použít speciální nástroj, který má svoji vlastní pohonnou jednotku. 

Princip této technologie je vcelku jednoduchý. Obrobek koná klasický rotační pohyb a 

nástroj, který vytváří rovinnou plochu se také otáčí. Pokud by to bylo přesně jak je 

popsáno nemohla by vzniknout rovinná plocha, ale když se obrobek otáčí určitou rychlostí, 

v našem případně 700 ot/min a nástroj koná taktéž rotační pohyb, ale s rozdílnými 

otáčkami tak to možné je. V mém případně výroby šestihranu je použit speciální 

polygonovací nástroj, který je tvořen třemi VBD, které jsou broušeny tak aby se následně 

nemusela srážet hrana na vyrobené rovinné ploše, což nám šetří další čas na zhotovení 

celého kusu.  
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Nástroj je vyvinut tak, aby byl schopen obrábět jakoukoliv rovinnou plochu za použití 

různého typu a počtu destiček. V mém případě výroby šestihranu bylo použito třech 

destiček z důvodu, že při obrábění šestihranu třemi destičkami je výsledná rovinná plocha 

lehce konvexní a vyhovující daným požadavkům, což pouhým okem nelze u tak malé 

plošky poznat. Při použití dvou destiček by byla obrobená plocha méně vyhovující a lehce 

konkávní. Takže v našem případě je použito třech destiček a převodový poměr vůči 

hlavnímu vřetenu je 2:1. Otáčky toho nástroje jsou tedy 1400 ot/min. Použité destičky u 

tohoto nástroje mají tři řezné hrany, a tak lze po otupení destičky třikrát otočit. V průběhu 

obrábění jsou v záběru všechny destičky stejně, takže se opotřebují za stejnou dobu a při 

otočení jedné destičky na nový břit musíme otočit i ostatní. Pokud bychom toto neučinili, 

plocha by již nesplňovala požadované rozměry a jednalo by se o zmetkový díl.   

 

Tento nástroj je schopný obrobit jakoukoliv rovinnou plochu s použitím určitého typu 

destiček a za použití správných parametrů obrábění. Nástroj potřebuje svoji pohonnou 

jednotku, která mu zaručí, že je schopna použít rozdílné otáčky než jsou otáčky hlavního 

vřetena, díky tomu je pak nástroj schopen obrábět jakoukoliv rovinnou plochu. Při použití 

této technologie nástroj nesoustruží ani nefrézuje danou plochu, ale osekává materiál po 

malých částech, kde je výsledkem rovinná plocha. Při detailnějším pohledu na zkoušený 

vzorek jsou na boční ploše obrobku viditelné stopy po nástroji, které nám značí postupný 

úběr materiálu až do finální podoby. 

 

 

Obr. 4.2  Nástrojový držák s čelním uběracím nožem s VBD 
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Obr. 4.3 Detail použití broušené VBD s obrobkem 

 

 

 

Obr. 4.4 Monolitní fréza z HSS po výrobu drážky 
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Obr. 4.5 Rádlovací nástroj pro výrobu vroubkování 

 

 

 

Obr. 4.6 Speciální polygonovací nástroj 
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Obr. 4.7 Detail tvarově broušené destičky pro polygonování 

 

Obr. 4.8 Opracovaný obrobek před polygonováním 
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Obr. 4.9 Hotový šestihran před poslední operací rádlováním a následným upíchnutím 
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5. Diskuze experimentů 
 

 Popsané testy se prováděly v běžném provozu firmy s pomocí několika pracovníků. 

Zkoušeným dílem pro zproduktivnění výroby rovinné plochy na rotačním díle byl vybrán 

záměrně díl BA – 5014, jelikož tento díl je nový a jeho produkce se bude zvyšovat. Testy 

prováděné na tomto díle byly takové, aby se jeho výroba urychlila a hlavně zlevnila. 

Nejdelší operace na výrobu vždy tvoří část kde se musí frézovat, a proto jsme se na tuto 

část zaměřili. Zadaným kritériem bylo, abychom vystačili s nástrojovým vybavením firmy, 

případně návrh na zakoupení nových věcí konzultovali s vedením. 

 

5.1 Test a výsledky nástrojového vybavení 

  

 Zkoušené vzorky se zhotovovaly na obráběcím centru Index ABC z důvodu velkého 

časového rozpětí při zkoušení. Zkoušeným vzorkem byl již zmíněný díl BA – 5014. Testy, 

které se prováděly na tomto díle, měly sloužit ke snížení výrobních časů a nákladů na 

výrobu, kde tímto snížením dojde ke zvýšení produktivity výroby jelikož se za jednu 

směnu obrobí více. Při snížení výrobních nákladů dosáhneme většího zisku z prodeje 

těchto dílů. 

 

Obrázek 5.1 Obráběný díl BA – 5014 
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 Použité nástroje pro obrábění rovinné plochy byly zkoušeny při podmínkách zadaných 

výrobcem a následně upraveny technologem firmy pro dosáhnutí optimálních požadavků. 

Testování se provádělo na třech nástrojích z důvodu porovnávání s výsledky speciálního 

polygonovacího nástroje, který obsahuje tři destičky, které jsou stejně v záběru a tudíž se 

otupí za stejnou dobu. Tyto destičky mají tři řezné hrany, proto jsme porovnávali pouze 

s třemi klasickými frézami. 

 

Použité řezné parametry pro frézu od firmy Pramet jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Pramet 08E3S64-20A08 SUMA 

Řez. Rychlost ( cv [m/min]) 80 

Posuv na zub (fz [mm/zub]) 0,05 

Hloubka řezu ( pa [mm]) 4 

Šířka řezu( ae [mm]) 2 

Přerušovaný řez Ne 

 

Tab. č.2 Řezné parametry pro frézu Pramet LCMF 08E3S64-20A08 SUMA 

Trvanlivost této frézy je uvedena v následující tabulce č.2 

 

Pramet 08E3S64-20A08 SUMA 

Nástroj č. Trvanlivost 

1 12 685 

2 12 645 

3 12 652 

Průměrná trvanlivost (ks) 12 660 

 

Tab. č. 3 Trvanlivost jednotlivých nástrojů 

 

 Zde uvedená fréza firmy Pramet 08E3S64-20A08 SUMA byla schopna průměrně 

obrobit 12 660 ks dílů BA – 5014. Po obrobení tohoto počtu kusů jevil nástroj již známky 

opotřebení a byl vyměněn za jiný abychom dodrželi požadované rozměry a tolerance. 

Jakmile jsme vyzkoušeli tuto frézu, tak přišel na řadu další test a to obrábění šestihranu 

pomocí speciálního polygonovacího nástroje od firmy Horn. Testování s tímto nástrojem 

bylo časově mnohem náročnější, protože se muselo přestavět celé centrum, do kterého se 

přidala samostatně poháněná jednotka, která jednak sloužila jako nástrojový držák pro 
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polygonovací hlavu, ale také jako pohonná jednotka pro tento nástroj. Samotná nástrojová 

hlava je poháněna přes drážkový řemen a ten je poháněn kardanovou hřídelí, které 

umožňuje pohyb nástroje k obrobku. Schéma a nákres celé jednotky je umístěn v příloze. 

Pro dosažení obrábění požadované plochy v daných rozměrech zabralo seřízení nástroje 

spoustu času, ale samotná výroba probíhala rychleji. V porovnání s klasickým frézováním  

bylo zhotovení šestihranu rychlejší. 

 

Řezné podmínky pro nástroj od firmy Horn byli stanoveny takto:  

 

Horn L381.X090.27.04 

Řez. Rychlost ( cv [m/min]) 396 

Hloubka řezu ( pa [mm]) 1,75 

Posuv na zub (fz [mm]) 0,09 

Přerušovaný řez ANO 

 

Tab. č.4 Řezné parametry pro nástroj Horn L381.X090.27.04 

 

Trvanlivost řezných hran je uvedena v následující tabulce: 

 

Horn 314.4005.6212.TA45 L 

Řezná hrana Trvanlivost 

1 14 585  

2 14 602 

3 14 609 

Průměrná trvanlivost (ks) 14 598 

 

Tab. č.5 Trvanlivost řezných hran na nástroji firmy Horn 

 

Po odzkoušení nástroje firmy Horn L381.X090.27.04 bylo obrobeno průměrně 14 598 ks 

dílů BA – 5014 s těmito zadanými parametry. Tento nástroj byl schopen obrobit průměrně 

o 1929 ks více než klasická fréza firmy Pramet v  lepším čase. Po obrobení toho počtu 

kusů již nástroj nebyl schopen obrábět v požadovaných rozměrech a musel být nastaven 

nový břit. Během tohoto testování jsme docílili lepších výsledků jak za použití klasického 

frézování. Porovnání nástrojů znázorňuje následující graf. Tato technologie výroby 

rovinných ploch v sobě skrývá mnoho kladů. Za použití jiných, či klasických destiček lze 
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touto metodou vyrobit jakoukoliv rovinou plochu na rotačním díle v rychlejším čase než 

běžným frézováním. Při zkoušení našeho dílu sice rozdíl nebyl tak markantní v počtu 

obrobených kusů, ale časem výroby mnohonásobně převyšoval klasickou technologii 

výroby.  
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Graf č.1  Srovnání počtu obrobených kusů 

 

 Tímto speciálním polygonovacím nástrojem jsme obrobili o 15,3 % více kusů než za 

použití bežných fréz. Jak již bylo zmíněno, test se prováděl na obráběcím centru Index 

ABC, kde jsme dosáhli lepších výsledků za použití speciálního nástroje a můžeme říct, že i 

tento starší stroj dokáže vyrobit více kusů za použití speciálních nástrojů a konkurovat tak 

dražším strojům a zvýšit tak produktivity výroby s nižšími počátečními náklady. 
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5.2 Test a výsledky strojního vybavení 

 

 Vybraný díl BA – 5014 se běžně vyrábí na centru Index ABC, tak jako většina 

ostatních dílů. Během jedné směny se na tomto stroji obrobí přibližně 300 ks těchto dílů s 

použitím klasické metody frézování při použití stopkových fréz. Tato technologie se takto 

užívá již řadu let pro výrobu rovinných ploch na rotačních dílech. Při klasickém postupu 

výroby se zhotový jeden kus přibližně za 1min 32 s. Při zvýšené poptávce těchto i jiných 

kusů se musí využít k výrobě více strojů, abychom zákazníkovi stihli dodat daný počet 

kusů v termínu, ale tím se nám zvyšují i náklady na výrobu těchto kusů. 

 

 Firma disponuje i novějšími obráběcími centry, jako jsou třeba centra od firmy Tornos 

Bechler – Multideco a jiné produktivnější stroje stejné koncepce. Při výrobě tohoto dílu na 

stroji Multideco 20/6 se za jednu směnu vyrobí 896 ks těchto dílů. Změřením jsme zjistili, 

že jeden díl na tomto stroji trvá přibližně 28 s. Tento čas byl dosáhnut za použití stejných 

nástrojů, které se použily u stroje Index ABC. Šestihranná plocha na tomto centru byla 

obráběna klasickou technologií frézování s použitím tvarové frézy, protože pro tento stroj 

je nutné použít jinou pohonnou jednotku u polygonovací hlavy než u stroje Index ABC. 

Firma tuto jednotku nevlastní a její nákup pouze na odzkoušení vzorků by byl nákladný. 

Samozřejmě při nákupu této jednotky by byl stroj schopen obrábět rotační díly s rovinnou 

plochou v daleko lepším čase než doposud, ale na tomto stroji běžně probíhá výroba dílů 

s vyšší produkcí než je díl BA – 5014. Při porovnání klasické technologie je produktivita 

vyšší jak u stroje Index ABC. 
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6. Technicko ekonomické zhodnocení 
 

6.1 Výpočet hospodárnosti pro zkoušené stroje 
 

Náklady na stroj: (A) 

 

Stroj Index ABC 

Legenda použitá pro výpočet: 

 

A1 - Pořizovací cena stroje            7 000 000 Kč 

B1 – Hodinová sazba stroje             352 Kč 

C1 – Počet kusů vyrobených za 1 směnu          293 ks 

D1 – Pracovní doba za jednu směnu          7,5 hod 

E1 – Náklady na výrobu jednoho obrobku         [ Kč]  

 

E1= B1:(C1:D1) 

E1=352: (293:7,5) 

E1= 9 Kč 

 

Stroj Tornos Bechler – Multideco 20/6 

 

Legenda použitá pro výpočet: 

 

A2 - Pořizovací cena stroje            18 500 000 Kč 

B2 - Hodinová sazba stroje             859 Kč 

C2 - Počet kusů vyrobených za 1 směnu          818 ks 

D2 - Pracovní doba za jednu směnu          7,5 hod 

E2 - Náklady na výrobu jednoho obrobku         [ Kč] 

 

E2= B2:(C2:D2) 

E2=859: (818:7,5) 

E2= 7,9 Kč 
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 Výsledkem testování strojů lze říci, že výroba dílu BA – 5014 s roční produkcí 

950 000 ks nás vyjde na stroji Index ABC na 8 550 000 Kč. Centrum Multideco 20/6 je 

schopno vyrobit stejný počet kusů s náklady 7 505 000Kč. Už z vypočítaných údajů lze 

říci, že pokud se bude výroba realizovat na centru Multideco 20/6 můžeme ročně ušetřit 

1 045 000 Kč. Pokud bychom vyráběli pouze tento díl, můžeme tedy ušetřit danou částku, 

ale jelikož se firma zabývá výrobou i jiných dílů s vyšší produkcí než je tento díl, museli 

bychom nejdříve pečlivě probrat kompletní dokumentaci vyráběných dílů, abychom na 

stroji nerealizovali výrobu dílu s řádově nižší produkcí a díl s vyšší produkcí by se musel 

obrábět na jiných strojích a rostly by nám i ostatní náklady a snížil by se roční příjem. 

 

6.2 Výpočet hospodárnosti pro zkoušené nástroje 
 

Náklady na nástroje: ( A ) 

 

Nástroj Pramet – 08E3S64-20A08 SUMA 

Legenda použitá při výpočtu: 

A1 – Roční náklady na nástroje      [ Kč] 

B1 – Roční produkce obrobených kusů     950 000 ks 

C1 – Náklady na nástroje / obrobek      [ Kč ] 

D1 – Počet obrobených kusů       12 660 ks 

E1 – Náklady na řeznou hranu      [ Kč ] 

F1 – Počet řezných hran na destičce     1 

G1 – Cena za nástroj za kus        393 Kč  

 

Pramet – 08E3S64-20A08 SUMA 

Náklady na řeznou hranu – E G : F = E 

 393 : 1 = 393 

Náklady na nástroj / obrobek - C E : D = C 

 393 : 12 660 = 0,031 

Roční náklady na nástroje – A B * C = A 

 950000 * 0,031 = 29 450 

 

Tab. č.6 Roční náklady na nástroj Pramet 
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Nástroj Horn L381.X090.27.04 

 

Legenda použitá při výpočtu: 

A2 – Roční náklady na nástroje      [ Kč] 

B2 – Roční produkce obrobených kusů     950 000 ks 

C2 – Náklady na nástroje / obrobek      [ Kč ] 

D2 – Počet obrobených kusů       14 598 ks 

E2 – Náklady na řeznou hranu      [ Kč ] 

F2 – Počet řezných hran na destičce     3 

G2 – Cena za VBD         1815 Kč  

 

Horn L381.X090.27.04 

Náklady na řeznou hranu – E G : F = E 

 1815 : 3 = 605 

Náklady na nástroj / obrobek - C E : D = C 

 605 : 14 598 = 0,0414 

Roční náklady na nástroje – A B * C = A 

 950000 * 0,0414 = 39 371,8 

 

Tab. č.7 Roční náklady na nástroje Horn 

 

Roční úspora nákladů na nástroje: 

A2-A1=A 

39 371,8 – 29 450 = 9 921,8 Kč  

 

 

Strojní náklady: (H) 

 

Pramet – 08E3S64-20A08 SUMA 

Legenda použitá při výpočtu: 

H1 – Strojní náklady za rok     [ Kč ] 

B1 – Roční produkce obrobených kusů    950 000 

I1 – Náklady na obrábění    [ Kč ] 

J1 – Hlavní strojní čas (th)    0,4 min = 24 s 

K1– Hodinová sazba stroje    352 Kč 
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Pramet – 08E3S64-20A08 SUMA 

Náklady na obrábění - I J * K : 60 = I 

 0,4 * 352 : 60 = 0,94 

Strojní náklady za rok - H B * I  = H 

 950 000 * 0,94  = 893 000 

 

Tab. č.8 roční strojní náklady pro nástroj Pramet 

 

Nástroj Horn L381.X090.27.04 

 

Legenda použitá při výpočtu: 

H2 – Strojní náklady za rok     [ Kč ] 

B2 – Roční produkce obrobených kusů    950 000 

I2 – Náklady na obrábění    [ Kč ] 

J2 – Hlavní strojní čas     0,098 min = 5,9 s 

K2- Hodinová sazba stroje    352 Kč 

 

Nástroj Horn L381.X090.27.04 

Náklady na obrábění - I J * K : 60 = I 

 0,098 * 352 : 60 = 0,574 

Strojní náklady za rok - H B * I  = H 

 950 000 * 0,574  = 545 300 

 

Tab. č.9 Roční strojní náklady pro nástroj Horn 

 

Roční úspora nákladů: 

H1 - H2 = H 

893 000– 545 300 = 347 700 Kč 
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Náklady na výměnu nástrojů: (M) 

 

Pramet – 08E3S64-20A08 SUMA 

 

Legenda použitá pro výpočet: 

M1 – Roční náklady na výměnu nástroje      [ Kč ] 

N1 – Počet výměn nástrojů za rok      [ - ] 

O1 – Náklady na výměnu nástroje      [ Kč ] 

B1 – Roční produkce obrobených kusů     950 000 ks 

D1 – Počet obrobených kusů jednou hranou    12 660 ks 

E1 – Čas výměny VBD      5 min 

K1 – Hodinová sazba stroje      352 Kč 

 

Pramet – 08E3S64-20A08 SUMA 

Náklady na výměnu nástroje - O E * K : 60 = O 

 5 * 352 : 60 = 29,3 

Počet výměn nástroje za rok - N B : D  = N 

 950 000 : 12 660  = 75,03 

Roční náklady na výměnu - M O * N  = M 

 29,3 * 75,03  = 2201 

 

Tab. č.10 roční náklady na výměnu nástroje Pramet 

 

 

Nástroj Horn L381.X090.27.04 

 

Legenda použitá pro výpočet: 

M1 – Roční náklady na výměnu nástroje      [ Kč ] 

N1 – Počet výměn nástrojů za rok      [ - ] 

O1 – Náklady na výměnu nástroje      [ Kč ] 

B1 – Roční produkce obrobených kusů     950 000 ks 

D1 – Počet obrobených kusů jednou hranou    14 598 ks 

E1 – Čas výměny VBD      5 min 

K1 – Hodinová sazba stroje      352 Kč 
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Nástroj Horn L381.X090.27.04 

Náklady na výměnu nástroje - O E * K : 60 = O 

 5 * 352 : 60 = 29,3 

Počet výměn nástroje za rok - N B : D  = N 

 950 000 : 14 598  = 65,07 

Roční náklady na výměnu - M O * N  = M 

 29,3 * 65,07  = 1909 

 

Tab. č.11 Roční náklady na výměnu nástroje Horn 

 

Roční úspora nákladů na výměnu nástroje: 

M1 – M2 = M 

2201– 1909 = 292 Kč 

 

Celkové srovnání nákladů 

 

Celkové srovnání nákladů [ Kč ] 

 Pramet Horn Úspory 

Náklady na nástroje - A 29 450 39 371,8 9 921,8 

Strojní náklady - H 893 000 545 300 347 700 

Náklady na výměnu nástrojů - M 2201 1909 292 

∑  924 326 586 298,6 338 027,4 

 

Tab. č.12 Srovnání nákladů 

929 326

586 298,60
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Graf č. 2 Celkové porovnání nákladů 
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Za použití speciálního polygonovacího nástroje od firmy Horn se náklady snížily o 

36,5 % oproti klasické technologii frézování. Pořizovací cena speciálního nástroje zde 

nebyla započítána, jelikož se tento nástroj může použít i k dalším účelům obrábění, proto 

jsem tuto cenu nezahrnul do nákladů k výrobě tohoto dílu. Samostatný nástroj bez pohonné 

jednotky stojí 12 780 Kč. 
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Závěr 
 Mým úkolem v rámci diplomové práce bylo zproduktivnění výroby rovinné plochy při 

výrobě rotačních dílů ve firmě Klein & Blažek spol. s r.o a snížení nákladů na výrobu 

s cílem dosažení vyšších zisků. Hlavním zkoušeným parametrem byla změna v technologii 

výroby rovinné plochy, kde se změnila technologie výroby této plochy, u které jsme snížili 

náklady na výrobu o 36,5 % a trvanlivost nástroje se zvýšila o 15,3 % oproti původní 

technologii. Dalším zkoušeným parametrem byla změna strojního vybavení, kde se taktéž 

dosáhlo lepších výsledků, ale použití tohoto stroje nebylo úplně ideální z důvodu výroby 

dílů s vyšší produkcí, která probíhá právě na tomto stroji. V rámci zvýšení produktivity a 

snižování nákladů u kteréhokoliv dílu musíme brát ohled na celou soustavu při výrobě a 

také na technologii výroby. 

 

Použitím této navrhnuté technologie bychom snížily náklady na nástroje, strojní 

náklady a na výměnu nástrojů 338 027,4 Kč. Celkové roční náklady při použití jiného 

obráběcího centra by se snížily o 1 045 000 Kč. 

 

Požadavky mé diplomové práce byly splněny, použitím této technologie na obrábění 

dílu BA – 5014 by firma ročně ušetřila podstatnou část svého výdělku. 
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Přílohy 
 
Příloha A ( Schéma polygonovací hlavy)  
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Příloha B ( Opracovaný obrobek bez povrchové úpravy) 
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Příloha C ( Opracovaný obrobek s povrchovou úpravou niklem) 
 

 
Vzorec s niklovým povlakem 

 

 
Porovnání vzorku bez galvanické úpravy a po úpravě 
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Příloha D ( Výkres obráběného dílu) 
 

 


