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Bakalářská práce se zabývá možnostmi zproduktivnění frézování v sériové výrobě. 

V úvodu práce je popsána samotná technologie frézování a dále pak faktory, které 

vedou ke zvýšení produktivity práce.  

 

Cílem experimentální části bakalářské práce je porovnání strojních časů na 

jednovřetenovém, dvouvřetenovém a čtyřvřetenovém frézovacím centru firmy Chiron. 

Na každém ze strojů jsem porovnávala strojní časy potřebné k obrobení jednoho dílu při 

skutečnosti, že každý ze strojů má na pracovním stole upnuty 4 nebo 8 obrobků. 
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This thesis deals with the possibilities of productive milling in mass production. The 

introduction describes in general, milling technology itself, and furthermore, factors 

which lead to an increase in work productivity. 

 

The aim of the experimental part of the thesis is to compare machining times for single, 

dual and 3-spindle vertical milling machines from the company Chiron. For each of the 

machines, the machining times needed for milling a single part in reality, were 

compared, for when each machine had 4 or 8 parts clamped on the work table. 
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1. ÚVOD 

Dnes je strojírenství nejhlavnějším průmyslovým odvětvím, od něhož se odvíjejí 

ostatní průmyslová odvětví. Trendem současného strojírenství je kladení důrazu na 

kvalitní a efektivní výrobu. Důraz se klade také především na estetickou, funkční a 

v dnešní době čím dál více požadovanou ekologickou úroveň. Ekologickou úrovní je 

myšleno dobré hospodaření s výrobními surovinami a šetření energiemi, které jsou pro 

výrobu nutné. 

Pokud chce výrobce v tomto oboru obstát a ustát konkurenci. Musí neustále 

zproduktivňovat výrobní proces. Ten zahrnuje hlavně technologii výroby, výrobní 

prostředky a organizační strukturu. Organizační strukturou jsou myšleny hlavně 

požadované kvalifikace zaměstnanců. Je nutno zaměstnance stále kvalifikovat, protože 

člověk jako zaměstnanec hraje v podniku hlavní roli a jeho špatný přístup a neznalost 

nových technologií a pracovních postupů ve svém oboru značně komplikuje růst 

podniku. 

V hromadné výrobě jsou největším mezníkem ve zproduktivnění automatizované 

výrobní systémy, které výrazně zkracují výrobní časy. Jde zejména o manipulační časy, 

které výrobní systém zvládne mnohem rychleji než člověk. Zkrácení výrobního času se 

projeví i díky možnosti nepřetržitého chodu automatizovaného výrobního systému.  

Dalším důležitým faktorem je zabezpečení jakosti a kvality výroby. Každý zákazník 

požaduje co nejlevnější zboží za co nejnižší cenu. Proto musí výrobce použít 

nejefektivnější technologické postupy pro daný výrobek za co nejnižší cenu.  

Z hlediska zproduktivnění je při obrábění velmi důležitá soustava obráběcích prvků 

STROJ – NÁSTROJ – OBROBEK - UPÍNAČ. Všechny toto prvky spolu souvisejí a na 

všechny se musí klást vysoké nároky. Ani jeden z prvků nesmí být opomenut. 

 

Obr. 1 Soustava prvků SNOU  
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DANÉHO 

PROBLÉMU 

 

Cílem mé bakalářské práce je zproduktivnění frézování v sériové výrobě ve 

firmě Klein & Blažek s. r. o. Budu se zabývat porovnáním strojních časů při frézování 

dílu CONNECTING BLOCK na jednovřetenovém, dvouvřetenovém a čtyřvřetenovém 

frézovacím centru od firmy Chiron. 

 

2. 1 SEZNÁMENÍ S FIRMOU KLEIN & BLAŽEK, s.r.o 

2.1.1 Historie firmy 

Historie firmy 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. 

[1] 

 

 

Obr. 2 Pohled na firmu Klein & Blažek s. r. o. [1] 

 

Provoz byl zahájen dne 2. 5. 1958 v budově č. p. 6 a 7 na náměstí ve Štítech 

s počtem 14-ti pracovníků. Jelikož začala být provozovna na náměstí nevyhovující, byla 

v roce 1968 zahájena výstavba nových výrobních hal. Tato výstavba byla ukončena 

v roce 1970 a objekt se stal jedním ze závodů okresního podniku JESAN Jeseník. [1] 
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V nových prostorách se začalo s výrobou pro automobilové závody ŠKODA Mladá 

Boleslav. 

Vyráběli se součásti ovládacích zařízení vozů a počet zaměstnanců se prudce zvýšil 

na celkový počet 220. [1] 

Od 1. 1. 1990, po rozpadu podniku JESAN Jeseník se ze Štíteckého závodu stal 

státní podnik. Pro privatizaci byla v říjnu 1991 vybrána forma veřejné soutěže a tento 

privatizační projekt byl zpracován s tehdejším zakladatelem. Obec Štíty se podle zákona 

ČNR dne 1. 1. 1993 stala zakladatelem a společně s vedením podniku a dozorčí radou 

dne 8. 2. 1993 požádala o změnu formy privatizace z původní veřejné soutěže na přímý 

prodej předem určenému zájemci. Byly stanoveny podmínky – zajištění výroby pro 

minimálně 250 zaměstnanců, dodržení charakteru výroby a zajištění dodržování 

předepsaných ekologických norem. [1] 

Podnik vypracoval nový privatizační projekt, v němž byly vzaty v úvahu potřeby 

regionu Štítecka, zejména potřeba zaměstnanosti této odlehlé a od větších měst vzdálené 

oblasti. Privatizace byla po správním řízení uskutečněna a dne 1. 3. 1994 uzavřením 

kupní smlouvy mezi fondem národního majetku a firmou KLEIBL, s.r.o. Ta byla 

v červenci 1994 přejmenována na Klein & Blažek s.r.o. [1] 

 

2.1.2 Charakteristika firmy 

Společnost je umístěna v obci Štíty bez dalších provozních jednotek. Nemá vlastní 

vývoj z čehož plyne i její dodavatelské zaměření. Již více než 30 let se soustřeďuje na 

dodávky různých dílců pro automobilový průmysl. Nejvýznamnějšími tuzemskými 

odběrateli jsou ŠKODA Mladá Boleslav. Dále pak Wolksvagen, Audi, Seat, Delphi a 

jiné. [1] 

Současně je ve firmě zaměstnáno asi 638 zaměstnanců. Z toho se 80% zaměstnanců 

zabývá přímo výrobou. [2] 

Firma je rozdělena na dva závody. V prvním ze závodů se uskutečňuje lisování, 

svařování a montáže. Druhý závod se zabývá obráběním a tepelným zpracováním 

součástí. [2] 

Stroje a vybavení prvního závodu: automatické Punch lisy, lisy s převodem Kaiser 

630, automatické lisy s převodem Kaiser 200 – 400t, Excentrické lisy LEK 160, klikové 

lisy LKT 250, svařovací roboti ABB, měřící zařízení 3D Zeiss Prismo 7. [2] 
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Stroje a vybavení závodu druhého: automatické soustruhy INDEX C 65, 

automatické soustruhy NAKAMURA WT 150, multivřetenové stroje TORNOS 

Multideco,vertikální soustruhy INDEX V200, obráběcí centra CHIRON, linka pro 

tepelné zpracování SOLO CTB 2. [2] 

Firma se může jako jedna z několika ve střední Evropě chlubit úspěšnou certifikací 

hned podle tří norem: ISO 9002 – obecná, VDA 6.1 – vyžadují němečtí automobiloví 

výrobci (koncern Voslfwagen) a QS 9000 – vyžadují výrobci v anglicky hovořících 

státech. [1] 

 

2.1.3 Výrobní program firmy 

Společnost Klein & Blažek s. r. o. nabízí svým zákazníkům lisované a svařované 

díly, obráběné díly (včetně tepelného ošetření) a sestavy (montáže).  

54% celkové výroby patří lisovaným a svařovaným dílům. Patří sem součásti 

bezpečností dílů, jako jsou například airbagy a bezpečnostní pásy. V neposlední řadě do 

této skupiny řadíme části podvozků automobilů a náhradní díly. [2] 

 

 

  

Obr. 3 Lisované díly [2] 

 

 

Další část výroby se soustředí na soustružené a frézované díly. Sem můžeme zařadit 

části motorů a klimatizací, ventily atd. [2] 
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Obr. 4 Obráběné díly [2] 

 

Poslední část výroby zahrnuje výroba sestav. Mezi sestavy vyrobené ve firmě patří 

například nosiče pro zadní koncová světla automobilů. 

 

 

 

Obr. 5 Přehled prodejnosti výrobků ve všech třech segmentech výroby. [2] 



Bakalářská práce 

 

- 18 - 

 

3. PROBLEMATIKA FRÉZOVÁNÍ V SÉRIOVÉ 

VÝROBĚ 

3.1 Technologie frézování 

 

Frézováním můžeme obrábět rovinné i tvarové plochy, vnitřní i vnější vícebřitým 

nástrojem. Obráběním rozumíme odebírání vrstvy materiálu řezným nástrojem (frézou) 

ve formě třísky. Při obrábění dochází k oddělování částic materiálu obrobku břitem 

nástroje ve formě třísky. [3] 

Proces oddělování materiálu obrobku se specifikuje jako řezný proces. U frézování 

se tento řezný proces nazývá cyklickým. Řezný proces se uskutečňuje v systému stroj, 

obrobek, nástroj. [4] 

Frézování se stává stále univerzálnější metodou třískového obrábění. Frézujeme 

nejčastěji na obráběcích centrech. 

Výhody současného frézování se projevují ve vysokém výkonu obrábění, velké 

přesnosti rozměrů, vynikající jakosti obrobeného povrchu a flexibilitě při obrábění 

tvarově složitých obrobků. [5] 

Vzhledem k současnému technologickému vývoji obrábění je nutné, aby každý 

technologický postup frézování obrobku byl co nejlépe prošetřen. Každý obrobek musí 

mít svůj vlastní technologický výkres s požadavky na jakost plochy, přesnost rozměrů 

atd. Pomocí tohoto technologického výkresu můžeme určit nejefektivnější způsob 

frézování a typ nástroje, který se pro daný způsob nejlépe hodí. [5]  

 

 

1 – obráběná plocha, 

2- obrobená plocha 

3 –přechodová plocha 

 

 

 

Obr. 6 Charakteristika obrobku [2] 
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3.1.1 Podstata metody 

Při frézování je nástrojem fréza, která koná hlavní řezný pohyb otáčivý. Obrobek 

koná pohyb posuvný, obvykle přímočarý, otáčivý nebo obecný pohyb po prostorové 

křivce. [3] 

Řezný pohyb je tedy složen ze dvou pohybů. Jde o přímočarý pohyb obrobku a 

otáčivý pohyb nástroje. Výsledný pohyb ostří mezi těmito dvěma složkami je zkrácená 

cykloida. Cykloida se svým tvarem blíží kružnici, vzhledem k velmi nízkým rychlostem 

a velkým otáčkám nástroje. [3] 

 

3.1.2 Řezné podmínky při frézování 

Řezné podmínky závisí na vlastnostech obrobku, stroje, nástroje a parametrech 

frézovaných ploch obrobku. Lze je definovat jako souhrn všech činitelů, kteří průběh 

frézování ovlivňují. Na stroji se volí řezná rychlost a otáčky vřetene. Ostatní parametry 

je nutno dopočítat. Správné zvolení řezných podmínek je důležité pro docílení vyšší 

produktivity frézování.  

 

1) Otáčky vřetene n (min
-1

)  

-otáčkami vřetene rozumíme počet otáček za minutu, které koná nástroj (fréza), 

upnutý na vřeteni. 

][min
1000 1

D

v
n c

 
 

kde:  vc …..řezná rychlost [m.min
-1

] 

1000…převod mm na m 

D……průměr frézy [mm] 

 

2) Řezná rychlost vc (m.min
-1

) - ]min.[
1000

1m
nD

vc  

3) Posuv za minutu ff (mm.min
-1

) – jedná se o posuv stolu frézky 

4) Posuv na otáčku fn (mm.ot
-1

) – posuv na otáčku je hodnota, která označuje délku 

dráhy, kterou urazil nástroj za jednu otáčku. 
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5) Posuv na zub fz (mm) – je při frézování nejdůležitější hodnotou posuvu. 

Odpovídá dráze, kterou urazí fréza v průběhu záběru jednoho zubu. 

nz

f
f

f

z , kde z…..počet zubů frézy 

[5] 

 

Správné zvolení řezné rychlosti je při frézování velice důležití proto, aby se rychle 

neopotřebil nástroj a nevznikali tak časové ztráty, které jsou v sériové výrobě velice 

nežádoucí. 

 

3.1.3 Způsoby frézování  

U frézování rozeznáváme dva základní způsoby frézování: 

 

1) rovinné frézování čelní frézou – při frézování zabírají všechny zuby frézy (na obvodě 

i na čele) [4] 

 

2) rovinné frézování válcovou frézou – při tomto způsobu frézování zabírají jen ty zuby, 

které jsou na obvodu frézy [4] 

 

 

 

Obr. 7 Frézování čelní a válcovou frézou [6] 
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Podle smyslu otáčení frézy vůči směru posuvu dělíme frézování na sousledné a 

nesousledné. 

 

1) Sousledné – směr posuvu obrobku v oblasti řezání je shodný se směrem otáčení 

frézy. Tloušťka třísky se při tomto způsobu frézování mění od maximální po minimální 

Sousledné frézování je v praxi nejvýhodnější. [7] 

 

2) Nesousledné – obrobek se posouvá proti směru otáčení nástroje. Tloušťka třísky je  

v tomto případě na začátku minimální a ke konci se zvětšuje na maximum. Nevýhodou 

nesousledného frézování je rychlé opotřebení nástroje. [7] 

 

 

 

 

Obr. 8 Sousledné a nesousledné frézování [8] 
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3.1.4 Druhy nástrojů (fréz) 

Nástrojem u frézování jsou frézy. Frézy jsou několikabřité nástroje, které dělíme 

podle různých hledisek. Dělení probíhá zejména podle umístění břitů, tvaru zubů, 

průběhu ostří, upínání, konstrukce, materiálu atd. 

 

1) Podle toho zda jsou umístěny břity fréz na válcové, rovinné, kuželové, kulové nebo 

tvarové ploše, se dělí frézy na: 

a) válcové 

b) čelní 

c) kotoučové     

d) kuželové 

e) tvarové 

 

2) Podle tvaru zubů: 

a) s frézovanými zuby 

b) s podsoustruženými zuby 

 

3) Podle počtu zubů – pro klidný chod frézování je nutné, aby zabíraly nejméně dva 

zuby frézy. 

a) jemnozubé 

b) polohrubozubé 

c) hrubozubé 

 

4) podle průběhu ostří zubů frézy 

a) s přímými zuby-mají zuby rovnoběžné s osou 

b) se zuby do šroubovice-pravotočivé nebo levotočivé 

 

 5) podle upínání 

a) nástrčné 

b) stopkové 

[4] 
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3.1.5 Frézovací stroje 

Frézovací stroj nazýváme frézka. Moderní frézky jsou řízeny počítačem a mohou 

mít dopředu navolené programy.  

Dle druhů operací a konstrukce se frézky vždy dělily: 

 

dle osy vřetene: - horizontální 

- vertikální 

- univerzální 

 

dle konstrukce  - konzolová 

- nástrojařská 

- odvalovací 

- portálová 

- na závity 

 

[9] 

 

Toto dělení již ztratilo vzhledem k vývoji CNC techniky význam. Proto jej dnes již 

považujeme za historické. 

 

Moderní frézky zajišťují optimální kvalitu řezu, nastavení hloubky frézování, 

konstantní otáčky, pozvolný rozběh a předvolbu otáček pro práci přizpůsobenou druhu 

materiálu a jsou ideální pro náročnou práci s maximální přesností. 

Mezi nejmodernější stroje patří CNC (z anglického Computer Numerical Control) 

stroje. Tyto stroje označujeme jako počítače řízené obráběcí stroje. Jsou to tedy stroje, 

které využívají počítač k tomu, aby mohly obrábět dle připravených NC programů. [10] 

 

Nejefektivnější metodou zproduktivnění frézování je frézování více obrobků 

najednou. Více obrobků najednou umožňují obrábět moderní stroje, které mají více jak 

jedno vřeteno. V každém vřetenu je potom upnut jeden nástroj, který má svůj vlastní 

obrobek. Všechny nástroje vykonávají na každém z obrobku jednu a tu samou operaci 

ve stejný čas. To znamená, že vřetena stroje jsou zpražená a tudíž se pohybují stejně. 
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3.2 UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ A OBROBKŮ 

 

Upnutí je v soustavě frézování nedílnou součástí zproduktivnění výroby. Bez 

správného upnutí jak nástroje, tak i obrobku by proces zproduktivnění nebyl možný. 

Správně zvolený upínač vede ke snížení vedlejších časů a tím pádem ke zvýšení 

produktivity frézování. 

Upnutí nástroje i obrobku nám musí zaručit maximální tuhost a minimální radiální a 

axiální házení nástroje. Tyto házení by se měly pohybovat v pouhých setinách 

milimetrů. [3] 

Příčinou axiálního a radiálního házení je dáno u ostřených fréz nepřesností jejich 

upnutí a ostření. U fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami je to pak nepřesností 

upnutí a výrobními tolerancemi tělesa frézy a destiček. [3] 

Díky dokonalé tuhosti upnutí je možno používat velké řezné rychlosti frézování. U 

velkých tuhostí upnutí je možné zvolit vysoké řezné rychlosti, což nám výrazně 

zkracuje strojní časy a tím zvyšuje produktivitu výroby. 

 

3.2.1 Upínače nástrojů 

Každý upínač má dvě části. První část upínače představuje upínací stopka, která se 

vkládá do vřetena frézky. Do druhé části upínače se upevňuje nástroj.  

3.2.1.1 Způsoby upínání kuželové částí do vřetena stroje 

Upínače, které upínáme do vřetena stroje dělíme: 

 

 dle délky kužele-  - dlouhý  

- krátký 

 

 dle vyvození upínací síly - samosvorné 

- nesamosvorné 

 

 dle tvaru stopky –   - kuželové 

- polygonální 

 

 

 dle strmosti kužele –  - 7/24 
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- 1/10 

- 19/1 – 20/1 

- R8 kužel 

[8] 

 

Upínání pomocí kuželové stopky je nejstarším, ale i dnes stále nejpoužívanějším 

způsobem upínání.  

Každý kužel je buď samosvorný nebo nesamosvorný. Samosvorný kužel má díky 

svému tvaru schopnost vyvolat velkou třecí sílu, která zabraňuje kuželu v pohybu. Mezi 

nesamosvorné kužele patří kužel MORSE, tento kužel je v dnešní době již zastaralý, 

proto se již téměř nepoužívá. Nesamosvorné kužely mají větší rozpětí strmosti úhlů. 

[11] 

 

NESAMOSVORNÉ KUŽELE 

 

a)Kužele se strmostí 7/24 

 

 jsou nesamosvorné a velice oblíbené pro svoji nenáročnost na údržbu. Tyto kužele 

byly zavedeny v USA, především kvůli sjednocení různých kuželovitostí. Kužel se 

vyznačuje také podstatně větší tuhostí oproti kuželu Morse. [12] 

Kužele se strmostí 7/24 se mohou značit i jako kužele se strmostí 3,5/12. Značení 

7/24 je používáno častěji kvůli vynechání desetinné čárky. [12] 

Klasickým příkladem upínače se strmostí 7/24 je ISO upínač, MAS BT upínač, 

CAT upínač, upínací systém BIG-PLUS 

 

BIG-PLUS upínač 

Tímto typem upínače je na rozdíl od ostatních skupin upínačů se strmostí 7/24 

možno obrábět ve vyšších otáčkách. Otáčky se mohou pohybovat až kolem 40 000 

ot.min
-1

. Cena upínače je vysoká, a proto tento způsob upínání ještě není tolik rozšířený. 

Upínací systém je zatím používán hlavně pro japonské stroje. [13] 
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Obr. 9 BIG-PLUS upínač, síly které na něj působí [14] 

 

b) Kužele se strmostí 1/10 

Tyto kužely jsou stejně jako kužely se strmostí 7/24 nesamosvorné. Vyznačují se 

především svou krátkou délkou kužele. Patří sem: HSK upínače, KM upínače, kužel R8 

 

HSK upínač  

v němčině znamená zkratka HSK Hohl Schaft Kegel, což můžeme přeložit jako 

dutý upínač. Tento upínací systém má 6 typů a 35 velikostí. Proto je díky své flexibilitě 

v dnešní době stále více používaný. [15] 

 

 

Obr. 10 HSK upínač [16] 
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SAMOSVORNÉ KUŽELE 

Do skupiny samosvorných kuželů řadíme kužely Morse. Morse kužely patří mezi 

starší typy upínání a v dnešní době při frézování již téměř nevyužívané. 

Samosvornost představuje velmi vysoké tření, díky kterému nástroj v kužely drží. 

[11] 

 

3.2.1.2 Upnutí nástroje pomocí upínače 

 

MECHANICKÉ UPÍNAČE 

 

a) Upínače Weldon 

 

Tyto upínače řadíme mezi nejjednodušší a cenově nejdostupnější upínače na trhu. 

K upnutí používají jeden nebo dva šrouby, které jsou kolmé k ose nástroje. Weldon 

upínač se vyrábí pouze v osmi průměrech a jakékoliv jiné rozměrové upnutí není 

možné. [17] 

 

 

 

Obr. 11 Weldon upínač [18] 
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b) Kleštinové upínače 

 

Jejich princip spočívá v zatlačování kleštiny do kuželové dutiny upínače pomocí 

převlečné matice. Kleština je vložka, která je opatřena zářezy pomocí nichž se vytvoří 

pružná deformace díky které se nástroj upne. [17] 

 

 

  

Obr. 12 Kleštinový upínací trn [18] 

 

UPNUTÍ POMOCÍ TEPLA – TEPELNÉ UPÍNAČE 

Tyto upínače pracují na principu tepelné dilatace upínacího pouzdra. Princip 

spočívá v tom, že nahřejeme upínací pouzdro teplotou 250-300°C a průměr upínací díry 

se teplem o několik setin milimetrů zvětší. [19]  

Do takto nahřátého pouzdra vložíme nástroj a po ochlazení pouzdra se nástroj 

dokonale upne. Pro vyjmutí upínače je potřeba jej znovu nahřát. Ve zpětném nahřátí, 

kdy potřebujeme nástroj vyjmout je problém většinou v tom, aby se nahřál jen samotný 

upínač bez jeho okolí.  

Toto upnutí je dokonale tuhé a díky tuhosti nevzniká házení. Proto můžeme použít 

vysoké řezné rychlosti a tím pádem dojde ke snížení strojních časů potřebných pro 

výrobu součásti. [19] 
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Obr. 13 Tepelné upínače Haimer s přesností 3µm [20] 

 

 

Mezi další způsoby upínání nástroje řadíme: hydraulické upínače, redukce, upínací 

trny apod. 

 

 

3.2.2 Upínání obrobku 

Obrobek upínáme vždy na pracovní stůl frézky. Upnutí musí být dostatečně tuhé, 

aby zaručilo nehybnost obrobku a odolnost proti vzniku chvění. Samozřejmostí při 

upínání obrobku je, že nesmí být upínací silou deformován. 

Déle musíme při navrhování upnutí obrobku zvažovat předpokládaný směr 

působení řezné síly, její velikost a proměnlivost. 

 

K upínání se používají: 

a) strojní svěráky – mohou být ovládány ručně, pneumaticky nebo hydraulicky 

b) upínky  

e) sklíčidla 

f) přípravky 

[21] 
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3.2.2.1 Upínání pomocí strojních svěráků 

Tento druh upínání se používá pro malé a tvarově jednoduché obrobky. Strojní 

svěrák je uchycen ve drážkách pracovního stolu frézky pomocí upínacích šroubů. 

Rozeznáváme 4 typy strojních svěráků: otočný, pevný, sklopný a samostředící. [22] 

 

 

 

 

 

Obr.14 Ruční strojní svěrák [23] 

 

 

3.2.2.2 Upínací přípravky 

Upínací přípravky jsou nedílnou součástí zproduktivnění výroby. Slouží 

k rychlejšímu, snadnějšímu a přesnějšímu upnutí obrobků. Umožňují nám upnutí 

většího počtu kusů obrobku, při zachování dostatečné tuhosti a pevnosti. Upnutí více 

obrobků na jednom přípravku nám zaručuje kratší výrobní časy. 

Přípravky dělím na mechanické, pneumatické a hydraulické. Skupina hydraulických 

upínacích přípravků zaručuje nejtužší upnutí. [8] 

 

 

3.2.2.3 Upínky 

Upínky slouží k upnutí rozměrných součástí přímo na pracovní stůl frézky. [8] 
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3.3 MATERIÁLY PRO VÝROBU NÁSTROJŮ 

 

3.3.1 Slinuté karbidy 

Nejčastěji používanými materiály, které používáme pro výrobu fréz jsou slinuté 

karbidy. Slinuté karbidy jsou dvoufázové nebo vícefázové nástrojové materiály 

vyráběné práškovou metalurgií z karbidů těžkých kovů. [24]  

Karbidy jsou tvořeny karbidy a kovovým pojivem. Nejčastějším používaným 

pojivem je kobalt. Mezi používané karbidy patří karbid wolframu WC, karbid titanu 

TiC atd. 

Slinuté karbidy jsou na frézy upevňovány pomocí pájení nebo mechanickým 

upnutím 

Ze slinutých karbidů se vyrábějí frézy menších rozměrů a také frézy 

s vyměnitelnými břitovými destičkami. [3] 

 

 

3.3.2 Cermety 

Jsou materiály skládající se z tvrdých částic a kovového pojiva, které jsou vyráběny 

práškovou metalurgií. Kovovým pojivem může být: Ni, Co, Mo. Tvrdé částice jsou: 

TiC, TiN atd. 

Frézy, které jsou osazeny cermety používáme pro obrábění litiny, ocelí, lité oceli a 

neželezných kovů.  

Cermety se používají ve formě vyměnitelných břitových destiček. [4] 

 

 

3.3.3 Polykrytalický nitrid bóru (PKNB) 

Polykrystalický nitrid bóru patří do skupiny supertvrdých řezných materiálů. PKNB 

je velmi tvrdý a jeho tvrdost se blíží tvrdosti diamantu. Tento řezný materiál se vyrábí 

při vysokých teplotách a tlacích. Mezi jeho nejdůležitější vlastnosti patří vysoká tvrdost 

za tepla, odolnost proti abrazivnímu opotřebení atd. [4] 
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3.3.4 Polykrystalický diamant (PD)  

Jeho tvrdost dosahuje téměř tvrdosti přírodního monokrystalického diamantu. PD se 

nejčastěji používá pro obrábění nekovových materiál a neželezných kovů jako jsou 

například sklolamináty, grafity, sklo atd. Nevýhodou PD je jeho křehkost. [4] 

 

3.3.5 Nástrojové oceli 

Tyto oceli patří k nejstarším používaným materiálům. Důležité vlastnosti 

nástrojových materiál jsou: tvrdost, tepelná vodivost, odolnost vůči opotřebení, 

houževnatost, odolnost proti teplotním rázům, chemická stabilita apod. [3] 

 

Tab. 1 Přehled nástrojových ocelí [27] 

Značení Druh oceli 

19 0xx 

19 1xx 

19 2xx 

 Nelegované oceli 

19 3xx 
manganové 

oceli,křemíkové,vanadové 

Legované oceli 

19 4xx chrómové 

19 5xx chrómmolybdonové 

19 6xx niklové 

19 7xx wolframové 

19 8xx rychlořezné 

19 9xx volné 

 

Mezi nástrojové materiály řadíme: nástrojové oceli, cermety, slinuté karbidy, 

řeznou keramiku apod. [24] 

Podskupinou nástrojových ocelí jsou oceli rychlořezné. Rychlořezné oceli jsou oceli 

třídy 19 8xx a obsahem legujících prvků jako je wolfram, vanad, chrom. [25] 
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3.3.5.1 Rychlořezné oceli 

Rychlořezné oceli obsahují karbidotvorné prvky Cr, V, Mo, W a nekarbidotvorný 

Co. Obsah uhlíku v těchto ocelích je zpravidla menší než 1%. Rychlořezná ocel je 

používána hlavně pro vysocevýkonné řezné nástroje. Je charakterizována vysokou 

odolnosti proti lomu a odolností proti opotřebení. 

Z rychlořezných ocelí se vyrábějí namáhané nástroje pro obrábění (frézy, 

soustružnické nože apod.) a nástroje pro na opracování dřeva. [25] 

 

3.4 NOVÉ ZPŮSOBY ZPRODUKTIVNĚNÍVÝROBY  

 

3.4.1 Zavedení systému pro hospodaření s nářadím 

Informovanost v podniku je velice důležitým faktorem, který nám umožňuje mít 

přehled nad výrobou. Zavedením systému pro hospodaření s nářadím je myšlen určitý 

přehled o nářadí, které je v podniku. Tento systém vede ke snížení výrobních časů a 

nákladů. Systém umožňuje evidovat, zakládat a účtovat nové nástroje, vypracovávat 

požadavky na nové objednávky a v neposlední řadě hrubé seřizování nástrojů. [6] 

Tento typ systému nabízí například německá firma WALTER, nabízí jej pro 

podniky o 150 až 200 zaměstnanců. Systém německé firmy je znám pod zkratkou 

TDMeasy. [26] 

 

3.4.2 Kontrola spotřeby a životnosti nářadí 

Každý podnik by měl mít přehled o množství nástrojů na svém skladě, o jejich 

pohybu a o tom, jak často bývá dané nářadí používáno. Když by si podnik tohle 

neohlídal, tak by mohlo dojít ke špatnému hospodaření s nástroji. Nástroje by mohly být 

nesprávně využívány a tím pádem by docházelo, k jejich rychlejšímu opotřebení, rostly 

by náklady spojené s nákupem a výměnou nástroje za nový.  
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3.4.3 Zasíťování výrobních strojů 

Ke zvýšení produkce výroby a podstatnému snížení nákladů spojených s výrobou 

přispívá metoda zasíťování výrobních strojů.  

Princip spočívá v tom, že veškeré operace, které stroje vykonají, jsou přes síť 

přenášeny k počítači technologa. Technolog, tak má okamžitý přehled, jestli se výroba 

zastavila a může okamžitě zajistit opravu. 

 Zasíťování je finančně náročné a proto si musí podniky, které si jej nemohou 

dovolit, zajišťovat produktivitu výroby jinými, dostupnějšími metodami.  

 

 

 

3.5 NOVÉ PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ 
 

3.5.1 Vysokorychlostní frézování – anglicky High speed cutting (HSC) 

Vysokorychlostní frézování je metoda frézování, která vede ke zvýšení objemu a 

snížení nákladů výroby při dodržení stálé kvality.  

Při vysokorychlostním frézováním dosahuje řezná rychlost 5 až 10násobku 

rychlosti konvenčního frézování. Jde tedy o frézování velmi vysokými rychlostmi při 

relativně malých hloubkách řezu. 

Teplota třísky se při tomto způsobu frézování blíží teplotě tavení frézovaného 

materiálu. Tato teplota je pro každý materiál jiná a pohybuje se mezi 600 - 1500°C. 

Díky vysoké rychlosti odvodu třísky nepodléhá nástroj ani obrobek vysokým teplotám, 

a tak nedochází k teplenému ovlivnění povrchu obrobku. 

 Jako všechny metody frézování má i tato metoda své výhody a nevýhody. 

Výhodou vysokorychlostního frézování je: 

- Zkrácení časů potřebných na výrobu 

- Vysoká kvalita povrchu 

- Možnost obrábění tvarově složitých součástí 

- Nízká teplota nástroje a obrobku 

- Není potřeba chlazení 

- Vznik krátké třísky 

- Malé řezné síly 

- Zvýšení posuvové rychlosti 5-10x oproti konvenčnímu frézování 
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Mezi nevýhody řadíme: 

- Malá životnost nástroje díky vysoké řezné rychlosti 

- Nutná zvýšená bezpečnost práce – zvýšení nákladů 

- Technologie není odzkoušena na všech druzích materiálů 

 

Metoda vysokorychlostního frézování má velmi vysoké požadavky na stroj, nástroj 

i obrobek.  

Obrobek musí být dokonale upnut bez jakýkoliv vibrací. U nástroje se musí hlídat 

geometrie, tuhost a tvrdost za vysokých teplot. Dále pak musí mít dlouhou životnost, 

přesnost, odolnost vůči chemickému opotřebení a vysokou houževnatost.  

Na stroj se u této metody kladou největší nároky. Musí mít vysokou tuhost, vysoké 

otáčky, zakrytování kvůli bezpečnosti, rychlý odvod třísek a v neposlední řade CNC 

řízení. [26] 

 

 

3.5.2 Frézování na sucho (Dry machining) 

Jde o způsob frézování bez použití jakékoliv řezné kapaliny. Nejefektivnější 

vzhledem ke zproduktivnění výroby je kombinování této metody s metodou 

vysokorychlostního frézování. 

Do řezu je přiváděna pouze kapalina chladící. Jelikož se teploty suchého frézování 

pohybují až kolem 1000°C, není nástroj dokonale chlazen díky tomu se chladící 

kapalina ihned vypaří a nemá tudíž téměř žádný význam. Díky tomuto jevu se výrazně 

snižuje životnost nástroje. 

 

Výhody frézování na sucho: 

- Ochrana životního prostředí díky nepoužití řezné kapaliny 

- Nedochází k rozprašování řezné kapaliny čímž se zvyšuje bezpečnost práce 

- Odpadnou náklady spojené s nákupem a manipulací řezných kapalin 

 

[27] 
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4. NÁVRH NOVÉ TECHNOLOGIE VÝROBY PRO 

VYBRANOU SOUČÁST 

 

4.1 Dílec vybraný pro experimenty 

 

Vybraný dílec má název CONNECTING BLOCK a vyrábí se ze slitiny hliníku. 

Polotovarem dílu je přířez lisované profilové tyče.  

Na každém stole frézovacího centra jsou upnuty buď 4 nebo 8 kusů těchto dílců. 

 

Obr. 15 Vybraný dílec CONNECTING BLOCK 

 

Materiál EN AW-6082, který je určený pro výrobu dílu CONNECTING BLOCK je 

značen stavem T6. Stav T6 znamená, že materiál zpracováváme rozpouštěcím žíháním a 

následně jej necháváme uměle stárnout.  

Slitina hliníku EN AW-6082 se skládá z následujícího chemického složení: 

 

Tab. 2 Přehled chemického složení materiálu EN AW-6082 

Chemické složení prvků v procentech 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

0,3-0,6 0,1-0,3 ≤0,1 ≤0,1 0,35–0,6 ≤0,05 ≤0,15 ≤0,1 



Bakalářská práce 

 

- 37 - 

 

4.2 Původní technologie frézování 

 

Původní technologie spočívala v obrábění dílu CONNECTING BLOCK na 

jednovřetenovém frézovacím centru firmy Chiron FZ 15W.  

 

Frézovací centrum Chiron FZ 15W 

 

Jedná se o jednovřetenový, vertikální, rychlý a silný stroj. Pokud jde o rychlost, 

spolehlivost a stabilitu, patří toto obráběcí centrum mezi nejlepší ve své třídě po celém 

světě.  

Vyznačuje se vysokou přesností, nízkými náklady na součásti, dlouhodobou 

přesností, nízkými náklady na údržbu a vysokou tepelnou stabilitou. 

Již mnoho let je využíván v automobilovém průmyslu, při výrobě hydraulických a 

pneumatických částech, nástrojů, optických přístrojů, elektrických a elektronických 

součástí. 

Frézovací centrum je výborně bezpečnostně vybaveno díky plně uzavřeným 

pracovním prostorám.  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE: 

 

Tab. 3 Technické parametry frézovacího centra FZ 15W 

Otáčky vřetena až 20 000 ot.min
-1 

Čas výměny nástroje od 0,9 sec 

Zrychlení os 12 m.s
-2

 

Rychloposuv  až 75 m.min
-1 

Maximální průměr nástroje 175 mm 

Maximální délka nástroje 300 mm 

Maximální hmotnost nástroje 10 kg 

Automatická výměna obrobků (palety) od 1,9 sec 
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Obr. 16 Frézovací centrum firmy Chiron FZ 15 W 

 

4.3 Navržená technologie frézování 

 

Vzhledem k myšlence zproduktivnění technologie frézování výroby dílu 

CONNECTING BLOCK byly označeny jednovřetenové frézovací centra FZ 15W jako 

již nedostačující. Proto je musely vystřídat produktivnější frézovací centra. Podnik 

Klein & Blažek se rozhodl pořídit stroje, které vlastní více jak jedno vřeteno. Pro 

experiment jsme zvolili moderní frézovací centra se dvěma a čtyřma vřetenami.  
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Frézovací centrum DZ 15W 

 

Hlavním znakem tohoto frézovací centra jsou dvě vřetena, která se pohybují 

společně. Stroj vlastní zařízení na výrobu obrobku se středovou přepážkou a snadný 

přístup pro bezpečné uložení obrobku. Obrobek se vyjímá na druhé straně stolu. 

Jestliže jde o rychlost, spolehlivost a stabilitu, patří toto obráběcí centrum mezi 

nejlepší ve své třídě po celém světě. 

 

 

 

Obr. 17 Frézovací centrum firmy Chiron DZ 15W 
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Frézovací centrum TZ 15 W Magnum  

 

Toto frézovací centrum má 4 vřetena, pomocí nichž se výrazně zvyšuje produktivita 

výroby. Díky svým 4 vřetenům uspoří stroj oproti jednovřetenému až 60% energie.  

 

Obr. 18 Frézovací centrum TZ 15W Magnum 

 

 Centra mají kompaktní design pro velmi vysokou produktivitu. Kinematika 

stroje je robustní a tepelně stabilní pro maximální kvalitu a životnost. 

Označení Magnum nám zaručuje podstatně větší otáčky oproti ostatním frézovacím 

centrům. 

 

Obr. 19 Odkrytované frézovací centrum TZ 15W Magnum 
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4. 4 Použité nástroje 
 

Vzhledem k tomu, že již v původní technologii frézování dílu CONNECTING 

BLOCK pomocí jednovřetenového frézovacího centra Chiron FZ 15W byly použity ty 

nejvýkonnější frézovací nástroje, nebylo je třeba v nově navržené technologii frézování 

na vícevřetenových frézovacích centrech měnit. 

Veškeré použité frézy byly vyrobeny ze slinutých karbidů nebo z polykrystalického 

diamantu. 

V následující tabulce jsou uvedeny nástroje, které byly použity pro všechny tři typy 

frézovacích center. 

 

Tab. 4 Přehled použitých nástrojů 

Nástrojové 

číslo 
Druh nástroje 

Nástrojový 

materiál 

Počet 

operací 

Průměr 

nástroje [mm] 

T01 Tvarový vrták SK 2 8,000 

T02 Výstružník PKD 1 9,780 

T03 Tvarová fréza SK 1 20,000 

T04 Čepová fréza SK 2 2,500 

T05 Čepová fréza SK 1 1,500 

T06 Srážecí fréza SK 1 8,000 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Výstružník, tvarová fréza a čepová fréza [28] 
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5. DISKUZE EXPERIMENTŮ 

 

Všechny pokusy se prováděly ve firmě Klein & Blažek během plného provozu. 

Pokusy byly provedeny na dílu CONNECTING BLOCK vyrobeného ze slitiny hliníku 

EN AW-6082, stav T6. Cílem všem experimentů bylo zproduktivnění výroby frézování 

v již zmiňované firmě Klein & Blažek pomocí využití vícevřetenových frézovacích 

center s možností upnutí více kusů obrobků na pracovní stůl.  Na pracovní stůl 

frézovacích center se upínaly buď 4 nebo 8 kusů dílů CONNECTING BLOCK.  

 

5.1 Experiment  

 

Jasné zvýšení produktivity frézování spočívalo v použití vícevřetenového 

moderního frézovacího centra. Dalším bodem zproduktivnění výroby bylo upnutí 

většího počtu dílců CONNECTING BLOCK na pracovní stůl frézovacího centra.  

Experiment spočíval v porovnání strojních časů na jednovřetenovém, 

dvouvřetenovém a čtyřvřetenovém frézovacím centru firmy Chiron. Počítali jsme, jak 

vysoké jsou strojní časy a kolik kusů se vyrobí na všech třech frézovacích centrech, 

pokud upneme na pracovní stůl centra 4 nebo 8 dílců CONNECTING BLOCK 

Všechny tři stroje nehledě na počet vřeten měly nastaveny stejné parametry.  

 

 

Tab. 5 Parametry použitých frézovacích center firmy Chiron 

Maximální otáčky 12 000 [min
-1

] 

Výměna nástroje při 

maximálních otáčkách 
4,4 [sec] 

Pojezdová rychlost 60 [m.min
-1

] 

Zrychlení 10,0 [m.sec
-2

] 

Čas pro výměnu palety 8,0 [sec] 
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Firmou vyrábění díl CONNECTING BLOCK je původní technologií vyráběn na 

jednovřetenovém frézovacím centru FZ 15W. Toto obráběcí centrum se v experimentu 

projevilo jako nejméně produktivní. 

Za nejméně produktivní bylo označeno, protože strojní časy potřebné k obrobení 4 

nebo 8 kusů upnutých na pracovním stolu frézky vyšly v experimentu jako nejdelší. 

 

 

5.1.1 Výsledky experimentu původní technologie  

 

Strojní časy pro jednovřetenové frézovací centrum Chiron FZ 15W 

Získané strojní časy pro výrobu dílu na jednovřetenovém centru FZ 15W při čtyřech 

upnutých dílech CONNECTING BLOCK na pracovním stole frézovacího centra: 

 

Tab. 6 Přehled délky trvání operací potřebných ke zhotovení 4 dílů CONNECTING 

BLOCK na frézovacím centru FZ 15W firmy Chiron 

Název operace 
Čas trvání operace  

[sec] 

Vrtání otvoru 33,4 

Vystružování otvoru 15,8 

Frézování 21,5 

Frézování komínku 106,8 

Dokončení frézování komínku 72,3 

Sražení hrany 37,4 

Výměna palety 8,0 
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Strojí časy potřebné ke zhotovení dílu CONNECTING BLOCK na 

jednovřetenovém centru FZ 15 W při upnutí osmi dílů jsou v následující tabulce. 

 

Tab. 7 Přehled délky trvání operací potřebných ke zhotovení 8 dílů CONNECTING 

BLOCK na frézovacím centru FZ 15W firmy Chiron 

Název operace 
Čas trvání operace 

[sec] 

Vrtání otvoru 60,6 

Vystružování otvoru 27,7 

Frézování 39,3 

Frézování komínku 207,8 

Dokončení frézování komínku 140,6 

Sražení hrany 70,3 

Výměna palety 8,0 

 

5.1.2 Výsledky experimentu navržené technologie 

Strojní časy pro dvouvřetenové frézovací centrum Chiron DZ 15W 

Následující tabulku ukazuje vypočtené strojní časy pro výrobu dílu CONNECTING 

BLOCK na dvouvřetenovém frézovacím centru DZ 15W při čtyřech upnutých 

obrobcích na pracovním stole. 

 

Tab. 8 Přehled délky trvání operací potřebných ke zhotovení 4 dílů CONNECTING 

BLOCK na frézovacím centru DZ 15W firmy Chiron 

Název operace 
Čas trvání operace 

[sec] 

Vrtání otvoru 19,8 

Vystružování otvoru 9,8 

Frézování 12,6 

Frézování komínku 56,4 

Dokončení frézování komínku 38,1 

Sražení hrany 20,9 

Výměna palety 8,0 
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V případě, kdy upneme na pracovní stůl dvouvřetenového frézovacího centra DZ 

15W 8 obrobků nám vyjdou následující časy: 

 

Tab. 9 Přehled délky trvání operací potřebných ke zhotovení 8 dílů CONNECTING 

BLOCK na frézovacím centru DZ 15W firmy Chiron 

Název operace 
Čas trvání operace 

[sec] 

Vrtání otvoru 33,4 

Vystružování otvoru 15,8 

Frézování 21,5 

Frézování komínku 106,8 

Dokončení frézování komínku 72,3 

Sražení hrany 37,4 

Výměna palety 8,0 

 

 

Strojní časy pro čtyřvřetenovém frézovací centrum Chiron TZ 15W 

 

Následující tabulka zobrazuje hodnoty strojních časů při upnutí 4 obrobků na 

pracovní stůl frézovacího čtyřvřetenového frézovacího centra TZ 15W. 

 

Tab. 10 Přehled délky trvání operací potřebných ke zhotovení 4 dílů 

CONNECTING BLOCK na frézovacím centru TZ 15W firmy Chiron 

Název operace 
Čas trvání operace 

[sec] 

Vrtání otvoru 13,0 

Vystružování otvoru 6,8 

Frézování 8,2 

Frézování komínku 31,2 

Dokončení frézování komínku 21,0 

Sražení hrany 12,7 

Výměna palety 8,0 
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Jestliže upneme na pracovních stůl čtyřvřetenového frézovacího centra TZ 15W 8 

obrobků bude délka trvání operací následující: 

 

Tab. 11 Přehled délky trvání operací potřebných ke zhotovení 8 dílů 

CONNECTING BLOCK na frézovacím centru TZ 15W firmy Chiron 

Název operace 
Čas trvání operace 

[sec] 

Vrtání otvoru 19,8 

Vystružování otvoru 9,8 

Frézování 12,6 

Frézování komínku 56,4 

Dokončení frézování komínku 38,1 

Sražení hrany 20,9 

Výměna palety 8,0 
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6. TECHNICKO – EKONOMICKÉ SHODNOCENÍ 

 

6.1 Celkové výsledky strojních časů  
 

 

6.1.1 Původní technologie frézování 

Jednovřetenové frézovací centrum FZ 15W 

 

Tab. 12 Přehled výsledných strojních časů získaných frézováním na stroji firmy Chiron 

FZ 15W 

Počet upnutých obrobků 4 8 

Celkový strojní čas [sec] 295,3 554,4 

Strojní čas potřebný k obrobení jednoho dílu [sec] 73,81 69,3 

 

 

6.1.2 Navržená technologie frézování 

Dvouvřetenové frézovací centrum DZ 15W 

 

Tab. 13 Přehled výsledných strojních časů získaných frézováním na stroji firmy Chiron 

DZ 15W 

Počet upnutých obrobků 4 8 

Celkový strojní čas [sec] 165,7 295,3 

Strojní čas potřebný k obrobení jednoho dílu [sec] 41,42 36,91 
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Čtyřvřetenové frézovací centrum TZ 15W 

 

Tab. 14 Přehled výsledných strojních časů získaných frézováním na stroji firmy Chiron 

TZ 15W 

Počet upnutých obrobků 4 8 

Celkový strojní čas [sec] 100,9 165,7 

Strojní čas potřebný k obrobení jednoho dílu [sec] 25,23 20,71 

 

 

Již výsledná tabulka strojních časů dřívější technologie uskutečněné na 

jednovřetenovém frézovacím centru FZ 15W nám dokazuje, že ve zproduktivnění 

frézování hraje hlavní úlohu také počet upnutých obrobků.  Při upnutí 8 kusů byl 

potřebný strojní čas k obrobení jednoho dílu o 4,51 sekundy kratší, což hraje ve velkém 

počtu vyrobených kusů v sériové výrobě velkou roli. 

 

Následující grafy znázorňují snižování strojního času při změně počtu vřeten 

frézovacího centra a při změně počtu upnutých dílů. 

 

 

Obr. 22 Vliv počtu vřeten na strojní čas 

  



Bakalářská práce 

 

- 49 - 

 

 

Obr. 23 Vliv počtu upnutých dílů na strojní čas 
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6.2 Výsledky efektivnosti výroby 

 

Výroba dílů CONNECTING BLOCK je ve firmě Klein & Blažek v provozu celkem 

260 dní v roce.  

 

6.2.1 Původní technologie frézování 

 

Jednovřetenové frézovací centrum FZ 15W 

 

Během 260 dní zvládne jednovřetenové frézovací centrum FZ 15W obrobit 242 517 

kusů při 4 upnutých dílců na pracovním stole centra. Celková produkce na den činí 933 

kusů.  

Při upnutí 8 obrobků je frézovací centrum schopno obrobit 258 318 kusů za rok, což 

činí 994 kusů na den. 

 

6.2.2 Navržená technologie frézování  

 

Dvouvřetenové frézovací centrum DZ 15W 

 

Podstatně lepší výsledky přináší dvouvřetenové frézovací centrum. Během 260 dní 

zvládne dvouvřetenové frézovací centrum DZ 15W obrobit 432 165 kusů při 4 

upnutých dílců na pracovním stole centra. Celková produkce na den činí 1662 kusů.  

Při upnutí 8 obrobků je frézovací centrum schopno obrobit 485 034 kusů za rok, což 

činí 1866 kusů na den. 

 

Čtyřvřetenové frézovací centrum TZ 15W 

 

Nejproduktivnější se nám potvrdilo čtyřvřetenové frézovací centrum TZ 15W, které 

během 260 dní obrobí 709 629 kusů při 4 upnutých dílců na pracovním stole centra. 

Celková produkce na den činí 2729 kusů.  

Při upnutí 8 obrobků je frézovací centrum schopno obrobit 864 330 kusů za rok, což 

činí 3324 kusů na den. 
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Následující tabulky nám vykazují přehled o počtu vyrobených dílů CONNECTING 

BLOCK na všech třech frézovacích centrech.  

 

Tab. 15 Přehled počtu vyrobených dílů pro 4 upnuté součásti 

Frézovací centrum Počet obrobených dílů za 1 rok Počet orobených dílů za 1 den 

FZ 15W 242 517 933 

DZ15W 432 165 1662 

TZ 15W 709 629 2729 

 

Tab. 16 Přehled počtu vyrobených dílů pro 8 upnutých součástí 

Frézovací centrum Počet obrobených dílů za 1 rok Počet orobených dílů za 1 den 

FZ 15W 258 318 994 

DZ15W 485 034 1866 

TZ 15W 864 330 3324 

 

 

Z předchozích tabulek plyne, že nejproduktivnější pro výrobu dílu CONNECTING 

BLOCK je způsob frézování na 4 vřetenovém frézovacím centru TZ 15W. Na tomto 

stroji je nejefektivnější upnutí 8 obrobků najednou. 

 

Obr. 24 Produktivita počtu vyrobených dílů vzhledem k druhu stroje a počtu 

upnutých dílů 
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Závěr 

 

Úkolem mé bakalářské práce bylo zproduktivnění frézování v sériové výrobě ve 

firmě Klein & Blažek. K dispozici jsem měla obráběný díl CONNECTING BLOCK 

vyrobený se slitin hliníku, jehož výrobu jsem se snažila zproduktivnit snížením 

strojního času, který je potřeba pro obrobení jednoho kusu. 

 

Zproduktivnění výroby spočívalo hlavně ve změně frézovacího centra. Změna 

spočívala v přechodu z jednovřetenového frézovacího centra FZ 15W firmy Chiron na 

frézovací centrum dvouvřetenové DZ 15W firmy Chiron a na frézovací centrum 

čtyřvřetenové TZ 15W též firmy Chiron. 

V závislosti na změně počtu vřeten frézovacího centra jsem sledovala změnu 

strojního času potřebného k obrobení dílu CONNECTING BLOCK. Jako 

nejproduktivnější v experimentu vyšlo frézovací centrum, které vlastnilo 4 vřetena, tedy 

frézovací centrum TZ 15W.  

Toho čtyřvřetenové frézovací centrum nám strojní časy oproti původní technologii 

na jednovřetenovém frézovacím centru snížilo na 34,18% při 4 upnutých dílech. Jestliže 

jsme na pracovní stůl frézovacího centra upnuly 8 kusů dílů, snížil se nám celkový 

strojní čas potřebný na obrobení jednoho dílu o 53,26%. 

Frézovací centrum dvouvřetenové DZ 15W snížilo od původní technologie na 

jednovřetenovém centru FZ 15W strojní čas na 56,12% při 4 upnutých dílech. Při 8 

upnutých dílech bylo snížení strojního času 29,88%. 

Z toho plyne, že nejproduktivnější je nejen čtyřvřetenové frézovací centrum TZ 

15W, ale zároveň i větší počet upnutých dílů. V našem případě je to počet 8 dílů 

CONNECTING BLOCK. 

 

Dále jsem se věnovala zvýšení produktivity dílu CONNECTING BLOCK v oblasti 

počtu vyrobených kusů. Čtyřvřetenové frézovací centrum nám logicky mimo nejkratší 

strojní čas vyšlo také jako nejproduktivnější z hlediska počtu vyrobených kusů. Jestliže 

bylo upnuto na pracovním stole 8 dílů, tak za jeden den jich bylo vyrobeno 3324 kusů. 

Původní jednovřetenové centrum FZ 15W vyrobilo pouhých 933 kusů za den, což je o 

2330 kusů méně. 
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