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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

SNĚHOTA, Michal. Racionalizace obrábění na tříosé CNC frézce. Ostrava: katedra 

obrábění a montáže, Fakulta strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011, 38 s. 

Bakalářská práce, vedoucí MRKVICA, Ivan.  

Bakalářská práce navrhuje racionalizaci představitelů vybrané skupiny součástí. V 

první části bakalářské práce je proveden rozbor stávající technologie výroby, který 

zahrnuje jaké nástroje, stroje a technologie, byly při výrobě použity. Na základě tohoto 

rozboru je proveden návrh nové technologie výroby. Návrh je zaměřen na zefektivnění 

výroby za použití vhodných nástrojů. 

Závěrečná část pak porovnává a vyhodnocuje provedenou racionalizaci výrobního 

procesu vybraného představitele. 

ANOTATION OF THESIS 

SNĚHOTA, Michal. Rationalization of Machining on the Triaxial CNC Milling Machine. 

Ostrava: Department of Working and Assembly, Faculty of Mechanical Engineering VŠB 

– Technical University of Ostrava, 2011, 38 p. Bachelor thesis, head: MRKVICA, Ivan. 

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

group of parts. In the first parts of this bachelor thesis is an analysis existing technology 

production, which are tools, machines and technologies, which were used. On the basis of 

this analysis is carried out proposal for a new production technology. The proposal is 

aimed at making production more efficient by using appropriate tools. 

The final section compares and evaluates the implemented rationalization of the 

production process of the selected representative. 
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Seznam použitých zkratek  

 

ae - Radiální hloubka řezu [mm] 

ap - Axiální hloubka řezu [mm] 

CAM - Comupter Aided Manufacturing – počítačem podporovaná výroba 

CNC - Computerized Numerical Control – počítačem číslicově řízený stroj 

DNC - Direct Numerical Control - přímé řízení výrobního procesu 

fz - Posuv na zub [mm] 

HB - Tvrdost materiálu dle Brinella 

HRC - Tvrdost materiálu dle Rockwella 

NC - Numerical Control - číslicově řízený 

PVD - Physical vapour deposition - nanášení odpařením z pevné fáze  

Rm - Mez pevnosti [MPa] 

to1 - Obráběcí čas jedné strany před kalením [h] 

to2 - Obráběcí čas jedné strany před kalením [h] 

to3 - Obráběcí čas jedné strany po kalení [h] 

to4 - Obráběcí čas jedné strany po kalení [h] 

tNOC1 - Celkový obráběcí čas tvárnice navržené technologie [h] 

tNOC2 - Celkový obráběcí čas tvárníku navržené technologie [h] 

tNOC - Celkový obráběcí čas tvárníku a tvárnice navržené technologie [h] 

tSOC1 - Celkový obráběcí čas tvárnice stávající technologie [h] 

tSOC2 - Celkový obráběcí čas tvárníku stávající technologie [h] 

tSOC - Celkový obráběcí čas tvárníku a tvárnice stávající technologie [h] 

UC - Úspora času [h] 

vc - Řezná rychlost [m/min] 
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1. Úvod 

 

Jak je známo, dnešní doba je velice uspěchaná. S rozvojem výpočetní techniky, 

která se stala součástí každodenního života, se rozvíjí i ostatní odvětví. Dnes si nikdo 

nemůže dovolit zůstat stát příliš dlouho na jednom místě. V soukromém sektoru je 

obrovská konkurence a nelítostný boj o zakázky. Pokud firma nedokáže pružně reagovat 

na poptávku trhu, většinou ji čeká zánik. S nadsázkou se dá konstatovat, že co se zdá dnes 

moderní už zítra je zastaralé.  

Musíme si také připustit, že firmy si nemohou dovolit a většinou ani nechtějí 

investovat vysoké částky do inovací. Není to jen otázkou financí, ale důvodem je také 

strach, zda se taková změna vůbec vyplatí. Je však potřeba si uvědomit, že se vždy nemusí 

jednat o razantní změny. Cestou může být například změna zažitých postupů, které se 

nahradí postupy moderními nebo zavedení obsluhy více strojů jedním člověkem, 

efektivnější rozmístění jednotlivých pracovišť, atd.  

 Cest jak si udržet konkurenceschopnost je spousta, je potřeba si jen vybrat a hlavně 

chtít něco změnit. 
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2. Cíl bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce bude nalezení optimálního postupu, který povede 

ke zefektivnění výroby dvou zvolených součástí. Nejprve provedeme rozbor technologie 

stávající. Budeme se zajímat o použité stroje a nástroje. Následně provedeme návrh včetně 

realizace technologie nové. Jako poslední pak bude provedeno srovnání obou technologií a 

jejich vyhodnocení.  
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3. Charakteristika obráběných forem 

 

Technologie vstřikování termoplastů má dlouhou historii, která se začíná již 

v druhé polovině 19. století. Jako první materiál se používal vulkánfíbr, který se získával 

chemickou reakcí z přírodních látek. Postupem času byly pak objevovány další a další 

materiály jako polyvinylchlorid, polypropylen, polystyren, aj., kde vstupní surovinou je 

ropa.  

Obecně patří jmenované materiály do skupiny polymerů.  Polymery jsou chemické 

látky, které se skládají z molekul tvořících řetězcové struktury o jednom nebo více druhů 

atomů. Polymery získáváme polymerací, polykondenzací nebo polyadicí. Polymery se dělí 

na elastomery (kaučuk) a plasty.  Plasty jsou technické materiály, které mohou mít podobu 

granulí, prášku, aj. 

 

Plasty se používají pro jejich vlastnosti, kterými jsou 

 nízká hustota (v průměru 20% vzhledem ke kovovým materiálům) 

 chemická odolnost 

 elektroizolační a tepelně izolační vlastnosti 

 snadná tvarovatelnost 

 úspora energie a pracovní kapacity při výrobě  [1] 

 

Aby bylo možné vyrobit z plastu výrobek potřebného tvaru, je potřeba nejdříve 

vyrobit formu pro vstřikování termoplastů. Výrobek vyrobený vstřikováním termoplastů se 

nazývá výstřik.  

 

Konstrukce vstřikovací formy záleží 

 na složitosti tvaru (velikost, vzhled, povrchová úprava, aj.). Vzhledem k složitosti 

může být vstřikovací forma dvoudesková, vytáčecí, čelisťová, aj. 

 na druhu použitého plastu (smrštění a úkosy) 

 na násobnosti (jedno nebo vícenásobné) a celkového počtu vyrobených kusů (při 

malém množství se tvarové části formy vyrábějí z hliníku)  

 [2] 
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 podle konstrukce vstřikovacího stroje (nástřik kolmo na dělící rovinu, nástřik do 

dělící roviny) 

 

Po prověření výše uvedených aspektů a na základě stanovení dělící roviny se forma 

rozdělí na část pevnou a pohyblivou. 

 

Pevná část formy (obr. 3.1) je ta, která se upíná na nehybnou část vstřikovacího 

stroje. Je opatřena plnícím kuželovým otvorem, který je součástí vtokové vložky. 

Ta je vyvedena až do tvarové dutiny. 

Pohyblivá část formy (obr. 3.2) se upíná na pohyblivou část vstřikovacího stroje. Je 

opatřena vyhazováním, které po rozevření formy má za úkol vyhodit výstřik 

z formy.  [2] 

 

 

Obr. 3.1 Pevná část formy 
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Obr. 3.2 Pohyblivá část formy 

 

Jednotlivé části formy (obr. 3.3) 

 tvarová část (tvárník, tvárnice, tvarové čelisti) 

 vyhazování 

 vtokový systém (tryska, vtoková soustava) 

 chladící okruh 

 ostatní (rám, opěrné desky, rozpěrky, izolační desky, vodící kolíky, středící 

kroužky, spojovací šrouby, aj.) [2] 

 



Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava                                                 Bakalářská práce 

 

 

 

13 

 

Obr. 3.3 Sestava 

1 - tvárnice, 2 - tvárník, 3 - opěrná vložka, 4 – kotevní deska, 5 – vyhazovací deska, 

6 – transportní pojistka, 7 – vyhazovací kolík, 8 - tryska 

 

Forma složená z výše popsaných dílů se upíná do vstřikovacího stroje. Ten pak 

vstřikovacím cyklem vyplní dutiny formy. 

 

Vstřikovací cyklus můžeme rozdělit na jednotlivé fáze 

 uzavření formy 

 přísun vstřikovací jednotky 

 fáze plnění 

 přepnutí ze vstřikovací na dotlakovou fázi 

 dotlaková fáze 

 chlazení výstřiku 

 odsunutí vstřikovací jednotky 

 otevření formy 

 vyhození nebo vyjmutí vstřiku z formy [2] 

 

Z hlediska kvality a vlastností výstřiku jsou nejdůležitějšími fázemi fáze plnící, fáze 

dotlaku a fáze chlazení. 
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Samotný vstřikovací cyklus probíhá tak, že po uzavření formy a jejího nahřátí 

(ohřátá voda se vhání do chladícího okruhu formy) dochází k plnění formy taveninou, která 

se do tvarových dutin dostává přes vtokovou vložku, která je na pevné straně. Vtokovými 

kanály je pak tavenina rozváděna do tvarových dutin tvárníku a tvárnice. Po procesu plnění 

a dotlaku následuje proces chlazení (studená voda se vhání do chladícího okruhu formy) a 

dochází ke ztuhnutí taveniny. Takto ztuhnutý výstřik je po rozevření formy vyhozen za 

pomocí vyhazování, nebo vyjmut manipulátorem, popřípadě obsluhou stroje.  [2]  

 

3.1 Popis vybraných součástí  

 

 Pro tuto bakalářskou práci byly vybrány dvě součásti, na kterých se provedla 

optimalizace. Tvárník a tvárnice.  

Tvárník (obr. 3.4) má z přední strany tvarovou část s otvory pro vyhazování, 

vtokový kanál s kuželovým ústím a otvory pro pouzdra vodících kolík. Na boční straně má 

dva průchozí otvory Ø12 a dva neprůchozí otvory Ø12 z obou stran. Ve spodní části 

tvárníku jsou dva otvory Ø12, které se napojují na boční neprůchozí otvory stejného 

průměru. Všechny otvory Ø12 jsou na koncích opatřeny závity M14x1,5. Tyto otvory jsou 

součástí chladícího okruhu. Horní strana tvárníku, je opatřena otvorem se závitem M8, 

sloužícím pro manipulaci. Na zadní straně tvárníku jsou čtyři otvory se závitem M10, čtyři 

otvory Ø12H7 pro středění a také je zde provedeno odlehčení otvorů pro vyhazovací 

kolíky. 

 Tvárnice (obr. 3.5) má z přední strany tvarovou část s otvorem pro trysku a otvory 

pro vodící kolíky. Pro chladící okruh slouží na boční straně čtyři průchozí otvory Ø12 se 

závity na koncích M14x1,5. Horní strana tvárnice, je opatřena otvorem se závitem M8, 

sloužícím pro manipulaci. Zadní strana tvárnice je opatřena čtyřmi otvory se závitem M10, 

čtyřmi otvory Ø12H7 pro středění a středovým krčkem Ø20H7 pro ukotvení trysky.  

 

Tvárník a tvárnice jsou součásti, které spolu s dalšími tvoří formu pro vstřikování 

termoplastů.  
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Obr. 3.4 Tvárník Obr. 3.5 Tvárnice 

  

3.2 Materiál součásti 

 

Na vybrané součásti tvárník a tvárnici, byla použita nástrojová ocel 1.2312 (ČSN 

19 520). Jedná se o chrom-mangan-molybdenovou ocel určenou pro kalení na vzduchu i do 

oleje. Používá se na výrobu nástrojů pro tváření za tepla (zápustky ke kování, průtlačníky, 

formy na vstřikování plastických hmot, formy na lití kovů pod tlakem). 

 

Mechanické vlastnosti materiálu v dodaném stavu 

 Rm v dodaném stavu 900 – 1000MPa 

 Tvrdost v dodaném stavu  290-320HB 

 

Mechanické vlastnosti materiálu po tepelném zpracování 

 Tvrdost po kalení 51HRC  [3] 

 

 

4. Popis stávající technologie 

 

Pro výrobu tvárníku a tvárnice byly použity čtyři výrobní stroje. Vrtací operace 

zajišťovala otočná radiální vrtačka VR4 rok výroby 1968 (GO 1988). Operaci broušení 

zajišťovala rovinná bruska BHP 20 rok výroby 1967 (GO 1980). Frézovací operace 

zajišťovalo vertikální obráběcí centrum MCV 750 Sprint rok výroby 2003. 
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4.1 Popis vybraných strojů  

 

Radiální otočná vrtačka VR4 (obr. 4.1) 

 Tento stroj byl použit pro vrtání otvorů po obvodu obou součástí. Vrtání je 

technologie obrábění, při které nástroj (převážně vrták) vniká do materiálu a vytváří otvor 

kruhového průřezu. 

Hlavní řezný pohyb je rotační a vykonává ho nástroj. Vedlejší pohyb je přímočarý posuvný 

a vykonává ho také nástroj.  

Radiální otočná vrtačka se skládá ze základové desky a stojanu, na němž je otočně 

uchyceno rameno. Na rameni se ve vodorovném směru posouvá vřeteník s vřetenem. 

Rozsah otáčení ramene 0°-360°. Vřeteno má rozsah otáček 63-2800 min
-1

. Posuv vřetene 

na otáčku 0.25-1.58 mm. Upínání upínačů a nástrojů do vřetene se provádí přes kužel 

(Morse 4).  

Upínání obrobků se provádí v závislosti na jejich velikosti. Obrobky větších 

rozměrů se upínají na základovou desku nebo je vrtání prováděno rovnou ze země. 

Obrobky menších rozměrů se upínají na upínací kostku, která může být sklopná. Samotné 

upínání je do tzv. T drážek.  [4] 

 

   

 

Obr. 4.1 Radiální otočná vrtačka VR4 
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Rovinná bruska BHP 20 (obr. 4.2) 

Tento stroj byl použit na přebroušení čelních a bočních ploch obou součástí. 

Technologie broušení patří do abrazivních metod obrábění, které se vyznačují 

nedefinovanou geometrií břitu (zrna brusiva). Broušení patří mezi dokončovací operace, 

kdy získáváme geometricky přesné rozměry obráběných ploch. Hlavní řezný pohyb je 

pohyb rotační a vykonává ho nástroj (brusný kotouč). Vedlejší pohyb posuvný vykonává 

obrobek. V případě této bakalářské práce se jednalo o operaci, která následovala po 

tepelném zpracování součástí - kalení. Broušení se provádělo obvodem kotouče, při 

posuvu obrobku rovnoběžně s osou nástroje.  

Rovinná bruska se skládá z rámu, posuvného stolu, vřetene a vřeteníku. Maximální 

otáčky vřetena 2500min
-1

.  Stroj je vybaven pastorkem a hřebenem pro ruční posuvy. Pro 

případ automatického chodu je stroj vybaven hydraulickými pohony. Obrobky menších 

rozměrů se upínají na elektromagnetickou upínací desku (za předpokladu že se jedná o 

magnetický materiál). Obrobky větších rozměrů se upínají přímo na stůl do tzv. T-drážek.  

 [4] 

 

 

 

Obr. 4.2 Rovinná bruska BHP 20 
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Vertikální obráběcí centrum MCV 750 Sprint (obr. 4.3) 

 Stroj byl použit pro 2D a 3D obráběcí operace. Frézování je operace, při které je 

tříska odebírána břity nástroje – frézou. Hlavní řezný pohyb je pohyb rotační a vykonává 

ho nástroj. Vedlejší pohyb je pohyb přímočarý, plynule měnitelný a vykonává ho obrobek. 

Tento stroj využívá metody číslicového řízení počítačem (CNC) a čelního obrábění, kdy 

osa nástroje je kolmá na plochu obrobku. Hloubka řezu se nastavuje ve směru osy nástroje. 

Vzhledem ke smyslu otáčení nástroje a pohybu obrobku se využívá sousledného i 

nesousledného obrábění. 

 

Jednotlivé části stroje 

 vnější kryty 

 pohyblivý stůl v osách X a Y. Maximální upínací plocha stolu (v mm) 

1000x640. Maximální zatížení 650kg 

 v ose Z pohyblivý vřeteník s vřetenem. Maximální otáčky vřetene (min
-1

) 

18000, upínání nástrojů do vřetena přes kužel (HSK-A63) 

 zásobník nástrojů o kapacitě 24 míst 

 ovládací panel s řídicím systémem Heidenhain iTNC530 

 obrobková dotyková sonda, dotykový snímač nástrojů  [6] 

 

 

 

Obr. 4.3 Vertikální obráběcí centrum MCV 750 Sprint 
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4.2 Použité nástroje 

 

 Rozdělením stávající technologie na jednotlivé operace jsme získali výčet 

použitých nástrojů. 

 

Operace vrtání  

Pro vrtání bočních otvorů, byly použity klasické HSS nástroje. Jako první bylo 

potřeba provést navrtání jednotlivých otvorů, pomocí středícího vrtáku (obr. 4.4). Navrtání 

bylo provedeno z toho důvodu, aby následně došlo k přesnému navedení vrtáku Ø12  

(obr. 4.5).  

 

 

Obr. 4.4 Středící vrták  [7] 
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 Obr. 4.5 Vrták Ø12  [7] 

 

Operace broušení  

Operaci broušení, jak už bylo popsáno výše, zajišťovala rovinná bruska BHP20. 

Pro broušení byl použit brusný kotouč s označením: 1 - 250x25x76,2 - 6A 46 K8 V 38  

(typ kotouče – průměr x šířka x průměr upínací díry – materiál brusiva, velikost zrna, 

tvrdost, struktura, pojivo, maximální obvodová rychlost).  

 

Operace frézování   

Pro odebrání větších přídavků z dodaných polotovarů se použila plátková rovinná 

fréza Ø63 osazená šesti plátky HNGX-R materiálu 8230 (obr. 4.6). Materiál destiček je 

tvořen nanostrukturním povlakem, který je nanesen metodou PVD o vyšším obsahu Al. 

Vyznačuje se dobrou otěruvzdorností a řeznou spolehlivostí a je použitelný pro všechny 

skupiny materiálů. 
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Obr. 4.6 Rovinná fréza   [8] 

 

 

Pro hrubování tvarových ploch byla použita kopírovací fréza Ø32 pro vysoké 

posuvy, osazená třemi plátky ZDCV070304 materiálu 7025 (obr. 4.7). Materiál destiček je 

tvořen substrátem s vysokým obsahem kubických karbidů. Povlak je nanesen metodou 

PVD s obsahem Al. Fréza se používá pro střední až vyšší posuvy a pro obrábění skupin 

materiálů P a M. 
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Obr. 4.7 Kopírovací fréza  [8] 

 

Pro dohrubovací a dokončovací (šlichtovací) operace byly použity tvrdokovové 

drážkovací, kopírovací a dokončovací frézy (obr. 4.8). 
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Obr. 4.8 Drážkovací, kopírovací a dokončovací frézy  [9] 
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Pro vrtání sloupků byly použity plátkové vrtáky o délce 3xD (obr. 4.9). Plátkový 

vrták je v řezné části osazen dvěma čtvercovými plátky (středovým a obvodovým). Na 

ostatní díry byly použity klasické HSS vrtáky. 

 

 

 

Obr. 4.9 Plátkový vrták  [9]  

 

 

4.3 Technologický postup 

 

 Pro úplnou představu o pracnosti a sledu technologických operací, na obou dílech, 

jsou přiloženy technologické postupy (z archivu firmy S-KUNSTSTOFFTECHNIK s.r.o. 

Kravaře). Jak je patrné, nejpracnějšími operacemi jsou hrubovací a dokončovací frézování 

tvarových ploch tvárnice (Tabulka 4.1) a tvárníku (Tabulka 4.2). 
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Tabulka 4.1 Tvárnice 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

ZAKÁZKA  POZICE 01 TVÁRNICE 

ZPRACOVAL Sněhota  

 

POŘADÍ OPERACE STROJ  ČAS 

1 VRTÁNÍ VR4 
Odvrtej z obvodu 

4xØ12+8xM14x1,5+M8 
2:00:00 

2 
FRÉZOVÁNÍ 

(ZEZADU) 
MCV750 

Desku upni do svěráku a 

vycentruj. 

Ofrézuj čelo s přídavkem +0,3 a 

obvod s přídavkem +0,2/st. 

S přídavkem +1/Ø odvrtej 

4xØ18H7 + 4x12H7 + Ø5,9. 

S přídavkem +1/Ø frézuj krček 

Ø 18H7. 

Na hotovo 4xM10 + 4x krček 

Ø19 

Obvodovou hranu sraz 1x45° 

2:00:00 

3 
FRÉZOVÁNÍ 

(ZEPŘEDU) 
MCV750 

Desku upni do svěráku a 

vycentruj. Dle programů frézuj 

TV s přídavkem +0,3/st 

Obvodovou hranu sraz 1x45° 

7:30:00 

4 KONTROLA  Kontrola před kalením  

5 KALENÍ  Kalit na 50+1HRC  

6 BROUŠENÍ BHP20 
Obrousit na hotovo opěrné čelo 

+ obvod + čelo (Z 46) 
2:00:00 

7 
FRÉZOVÁNÍ 

(ZEZADU) 
MCV750 

Desku upni do svěráku a 

vycentruj. Na hotovo 

4x12H7+4x18H7+krček 

18H7+4x krčky Ø23 

2:00:00 

8 
FRÉZOVÁNÍ 

(ZEPŘEDU) 
MCV750 

Desku upni do svěráku a 

vycentruj. 

Dle programů frézuj na hotovo 

TV 

20:00:00 

9 HLOUBENÍ AGIE Jiskři dle přiložené dokumentace  

10 KONTROLA  
Kontrola správnosti 

tolerovaných rozměrů 
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Tabulka 4.2 Tvárník 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

ZAKÁZKA  POZICE 02 TVÁRNÍK 

ZPRACOVAL Sněhota  

 

POŘADÍ OPERACE STROJ  ČAS 

1 VRTÁNÍ VR4 
Odvrtej z obvodu 

6xØ12+10xM14x1,5+M8 
3:00:00 

2 
FRÉZOVÁNÍ 

(ZEZADU) 
MCV750 

Desku upni do svěráku a 

vycentruj. 

Ofrézuj čelo s přídavkem +0,3 a 

obvod s přídavkem +0,2/st. 

S přídavkem +1/Ø odvrtej 

4xØ18H7 + 4x12H7. 

Na hotovo 

15xØ11+3xØ11+1xØ5+4xM10 

+ 4x odlehčení Ø19 

Obvodovou hranu sraz 1x45° 

3:00:00 

3 
FRÉZOVÁNÍ 

(ZEPŘEDU) 
MCV750 

Desku upni do svěráku a 

vycentruj. 

S přídavkem +1/Ø odvrtej 

15xØ10H7+3x Ø8H7+1xØ4H7 

Dle programů frézuj TV 

s přídavkem +0,3/st 

Obvodovou hranu sraz 1x45° 

9:00:00 

4 KONTROLA  Kontrola před kalením  

5 KALENÍ  Kalit na 50+1HRC  

6 BROUŠENÍ BHP20 
Obrousit na hotovo opěrné čelo 

+ obvod + čelo (Z 37) 
2:00:00 

7 
FRÉZOVÁNÍ 

(ZEZADU) 
MCV750 

Desku upni do svěráku a 

vycentruj. 

Na hotovo 4x12H7 

1:00:00 

8 
FRÉZOVÁNÍ 

(ZEPŘEDU) 
MCV750 

Desku upni do svěráku a 

vycentruj. Na hotovo 

4x18H7+15xØ10H7+3x 

Ø8H7+1xØ4H7 

Dle programů frézuj na hotovo 

TV 

17:00:00 

9 HLOUBENÍ AGIE Jiskři dle přiložené dokumentace  

10 KONTROLA  
Kontrola správnosti 

tolerovaných rozměrů 
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5. Technologie obrábění na CNC stroji MAS 750 

 

Stroje řady MCV 750 firmy KOVOSVIT MAS jsou postaveny na nosném rámu 

tvaru C, splňujícím požadavky na vysokou tuhost a stabilitu. Stroj, který budeme dále 

popisovat je opatřen řídicím systémem Heidenhain iTNC530.  [6] 

Číslicové řízení (dále jen NC) obráběcích strojů prošlo v průběhu svého vývoje 

řadou změn. Měnila se jednotlivá záznamová média i způsoby přenosu a uložení dat (děrné 

štítky, děrné nebo magnetofonové pásky, diskety, DNC komunikace, flash disky, až po 

propojení jednotlivých pracovišť do internetové či intranetové sítě s integrací centrálních 

serverových pracovišť). Funkce systému NC spočívá v převodu nadefinovaných čísel a 

znaků na jednotlivé řídící operace.  [5] 

 

Základní rozdělení řídicích systémů (obr. 5.1) 

 stavění souřadnic (polohování) 

 pravoúhlé řízení 

 souvislé řízení 

 

 

Obr. 5.1 Základní řídicí systémy z leva: stavění souřadnic, pravoúhlé řízení, souvislé řízení  

 [5] 
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Dělení dle způsobu programování 

 řídicí systém s absolutním programováním, kde všechny programované 

souřadnice bodů dráhy jsou vztaženy k předem zvolenému počátku souřadnic 

 řídicí systém s přírůstkovým (inkrementálním) programováním, souřadnice 

všech programovaných bodů se zadávají vzhledem k předchozímu bodu. 

Znamená to, že každý předchozí bod je současně považován za bod výchozí. 

 

Metody programování 

 ruční pomocí ISO kódů (DIN 66025) 

 softwarově v dialogovém okně, nebo pomocí CAD/CAM   [5] 

 

5.1 Skladba NC programu 

 

 Aby stroj vykonal úkony potřebné pro obrobení dílu, musí mu jeho software zadat 

patřičné povely v takové formě, která je pro stroj srozumitelná. Program se skládá z bloků 

(vět), poskládaných do řádků, které se skládají ze slov. Slova mají část významovou (jaká 

velikost posuvu, jaké otáčky vřetene, apod.) a adresnou (otáčky, posuv, apod.).  

 

Tabulka 5.1 Řádek NC programu 

Řádek 
Volání 

nástroje 

Číslo 

nástroje 
Souřadnice Otáčky ot

-1 

2 TOOL CALL 1 Z S 1000 

 

Členění programu 

 začátek programu 

 věty charakterizující umístění souřadného systému obrobku 

 hlavní část programu (volba nástroje, otáček, posuvů, cyklů) 

 podprogramy (mají stejnou strukturu jako hlavní programy) 

 konec programu (podprogramu)  [5] 
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5.2 Souřadný systém 

 

U popisu členění programu se objevil pojem souřadný systém. Pokud stroj zahájí 

obráběcí proces, nástroj se bude pohybovat po předem definovaných drahách, které jsou 

vztaženy k určitému výchozímu bodu tzv. nulovému bodu. Nulový bod je tedy místo, kde 

je umístěn pravoúhlý souřadný systém. Programování se provádí v souřadném systému 

kartézském, nebo polárním (obr. 5.2).  [5] 

 

 

Obr. 5.2 Souřadný systém z leva: kartézský a polární  

 

 Pro určení os souřadného systému slouží pravidlo pravé ruky, kde natažený palec 

ukazuje kladný směr osy X, natažený ukazováček kladný směr osy Y a vztyčený 

prostředníček kladný směr osy Z (obr. 5.3) 

 

 

 

Obr. 5.3 Pravidlo pravé ruky [5] 
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6. Návrh produktivních nástrojů pro obrábění 

 

Stávající technologie využívala pro obrábění na CNC vertikálním obráběcím centru 

jak produktivních nástrojů, tak i nástrojů méně produktivních. Mezi ty méně produktivní 

patří klasické HSS vrtací nástroje a tvrdokovové frézy. Na základě prostudování 

dokumentů a nabídek výrobců jsme zvolili dva dodavatele, kteří nám dodali nástroje pro 

tyto technologie: 

 

Vrtání - klasické HSS nástroje jsme nahradili tvrdokovovými (obr. 6.1). Výhodou 

tohoto výběru je zvýšení produktivity a životnosti nástroje v řezu.  

 

 

Obr. 6.1 Tvrdokovové vrtáky  [8] 

 

Frézování - nahradili jsme stávající tvrdokovové kopírovací frézy výkonnostnějšími 

frézami řady HSCline (obr. 6.2). 
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Obr. 6.2 Tvrdokovové frézy řady HSCline  [10] 

 

6.1 Srovnání řezných parametrů použitých nástrojů 

 

 V níže uvedených tabulkách se srovnává, v závislosti na tvrdosti materiálu, použitá 

řezná rychlost vc (odladěno na stroji MCV750). Ostatní parametry fz, ap, ae, závisí na 

průměru použitého nástroje a z důvodu rozsáhlosti tabulek je neuvádíme. V tabulce 6.1 

jsou uvedeny parametry stávající technologie. V tabulce 6.2 jsou uvedeny parametry 

navržené (optimalizované) technologie. 

 

Tabulka 6.1 Stávající technologie  

Před kalením (materiál do pevnosti 1000MPa) 

Nástroj Typ vc (m/min) 

Vrták  20 

Fréza Čelní 120 

Fréza Kopírovací 120 

 

Po kalení (51HRC) 

Nástroj Typ vc (m/min) 

Fréza Čelní 50 

Fréza Kopírovací 60 
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Tabulka 6.2 Navržená technologie  

Před kalením (materiál do pevnosti 1000MPa) 

Nástroj Typ vc (m/min) 

Vrták  60 

Fréza Čelní 120 

Fréza Kopírovací 250 

 

Po kalení (51HRC) 

Nástroj Typ vc (m/min) 

Fréza Čelní 50 

Fréza Kopírovací 150 

 

 

 

7. Realizace programu pro obrobení zvolených forem 

 

Obrábění tvárníku a tvárnice na CNC vertikálním obráběcím centru bylo 

realizováno za pomoci CAM softwaru PowerMill. Jedná se o software určený pro CNC 

programování tříosých i víceosých frézovacích center. Na základě jeho níže popsaných 

vlastností je určen převážně pro frézování tvarových ploch (s možností jednoduchého 2,5D 

obrábění). 

 

Některé z vlastností softwaru PowerMILL 

 až 30 obráběcích strategií 

 možnost modelování vlastních nástrojů a upínačů 

 na jednotlivé plochy modelu lze aplikovat rozdílné přídavky 

 u všech strategií je možnost zvlášť nastavení radiálního a axiálního přídavku 

 automatická kontrola na kolize a bourání vypočtených strategií 

 uživatel může libovolně editovat již vypočtené dráhy nástroje, nebo si dráhy 

nástrojů může vytvářet zcela sám  [11] 
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 v označených místech vypočtených drah lze měnit velikosti posuvů (např. 

zpomalení posuvu v rozích)  

 animace pohybů nástroje a stroje, včetně simulace odebírání materiálu  [11] 

 

 

8. Technicko-ekonomické zhodnocení navržené inovace 

 

Na základě technologických postupů (bod 4.3) jsme pro optimalizaci zvolili 

frézovací operace, ve kterých jsme původní nástroje nahradili nástroji produktivnějšími 

(bod 6). Už při pohledu na srovnávací tabulky řezných parametrů (bod 6.1) je patrné, že 

optimalizace pouhou záměnou nástrojů není zcestná, ale že bude znamenat snížení 

obráběcích časů. 

 

Obráběcí čas stávající technologie 

 Kde tO1, tO2, tO3, tO4 jsou časy obrábění jednotlivých stran. 

 

 Tvárnice (tSOC1) 

 

htS

tS

tttttS

OC

OC

OOOOOC

5,31

2025,72

1

1

43211







   (8.1) 

 

 

 Tvárník (tSOC2) 
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tS

tttttS

OC

OC

OOOOOC
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2

2

43212







   (8.2) 
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 Celkový obráběcí čas stávající technologie (tSOC) 

 

htS

tS

tStStS

OC

OC

OCOCOC

5,61

305,31

21







 (8.3) 

 

Obráběcí čas navržené technologie 

 Kde tO1, tO2, tO3, tO4 jsou časy obrábění jednotlivých stran. 

 

 Tvárnice (tNOC1) 
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   (8.4) 

 

 Tvárník (tNOC2) 
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   (8.5) 

 

 

 Celkový obráběcí čas navržené technologie (tNOC) 
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 (8.6) 
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Úspora 

Výsledná hodnota uspořeného času obrábění se vypočte jako rozdíl mezi hodnotou 

celkového času stávající technologie a celkového času navržené technologie. 

 

 

hUC

UC

tNtSUC OCOC

17

5,445,61







 (8.7) 

 

Díky navržené technologii zkrátíme celkový obráběcí čas, potřebný pro výrobu 

obou dílů, o 17 hodin. V přepočtu na peníze jsme tak dosáhli úspory 9350kč (dle sazebníku 

firmy S-KUNSTSTOFFTECHNIK s.r.o. Kravaře). 

 

 

9. Závěr 

 

 Touto bakalářskou prací jsme si ověřili, že není vždy potřeba pro optimalizaci 

technologie její kompletní přepracování. Vhodná volba nástrojů a řezných parametrů je 

cestou, jak v co nejkratším čase dosáhnout potřebných výsledků. Je zde však otázka, jestli 

časová úspora je výhodná vzhledem k cenám navržených nástrojů. Pořizovací cena 

navržených nástrojů je sice vyšší, než je cena nástrojů původních, ale je potřeba zhodnotit i 

ten fakt, že na navržených nástrojích nebyly patrné známky opotřebení a mohly tak být 

použity i pro další výrobu. 
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