
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

 

studijní obor Strojírenská technologie 

 

 
 
 
 

Problematika ustavování obrobků upnutých na 
paletovém upínacím systému 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:     Autor: 

prof. Dr. Ing. Josef Brychta      Bc. Jiří Nečas 



 2 

 

 



 3 

 
 

 

 

 



 4 

 

 
 
 

 
 



 5 

Anotace diplomové práce 

 

NEČAS, J. Problematika ustavování obrobků upnutých na paletovém upínacím 

systému: diplomová práce. Ostrava, Fakulta strojní, Katedra technologie a montáže, 

2013, 64 s. Vedoucí práce prof. Dr. ing. Josef Brychta 

 

 
Diplomová práce se zabývá problematikou ustavování obrobků upnutých na paletovém 

upínacím systému. V úvodu se zabývá možnými způsoby upínání a ustavování obrobků na 

obráběcích strojích. Představuje řešení ustavování obrobků upnutých na paletovém upínacím 

systému mimo obráběcí stroj pomocí třísouřadnicového měřícího stroje. V řešení jsou využity 

prostředky, které nabízí měřící program instalovaný na třísouřadnicovém měřícím stroji a 

autorem vyvinutá počítačová aplikace sloužící ke tvorbě souboru dat pro obráběcí stroj. V práci 

jsou využity konkrétní poznatky z využití tohoto řešení v prostředí kusové výroby, protože 

systém ustavování obrobků upnutých na paletovém upínacím systému je v podobě 

prezentované v této diplomové práce již používán. 
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Annotation of  master thesis 
 

NEČAS, J. Problems regarding setting of workpieces clamped on the pallet clamping 

system: diploma thesis. Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Technology and 

Assembly, 2013, 64 s. Thesis head prof. Dr. ing. Josef Brychta 

 
 

Diploma thesis is focused on problems regarding setting of workpieces clamped on the pallet 

clamping system. In the introduction it discusses possible ways of clamping and setting of 

workpieces on tooling machines. It presents a solution for setting of workpieces clamped on the 

pallet clamping system outside a tooling machine itself by using a 3-axis coordinate measuring 

machine. This solution uses means, which offer a measuring program installed on a 3-axis 

coordinate measuring machine and by the author developed computer application for creation 

of data file for a tooling machine. This thesis is based on factual knowledge from usage of this 

solution in single-part production environment, because the system of setting of workpieces 

clamped on the pallet clamping system as it is presented in this thesis is already in use. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Calypso 

Měřící software firmy Carl Zeiss používaný u 

třísouřadnicové měřící techniky a 

počítačových tomografů 

CNC 
Computer Numeric Control – číslicové řízení 

počítačem 

Defaultní Výchozí 

Erowa 
Firma zabývající se především vývojem a 

výrobou upínacích systémů 

Fanuc 
Řídící systém používaný na obráběcích 

strojích 

GE General Electric 

Hardinge ICN Firma zabývající se výrobou obráběcích strojů 

Heidenhein 
řídící systém používaný na obráběcích 

strojích 

ISO 9011 
Norma specifikující požadavky na systém 

managementu jakosti 

ISO/TS16949 

Norma specifikující požadavky na systém 

managementu jakost dodavatelů pro 

automobilový průmysl 

Kaizen 

Japonsky znamená „zlepšení“ či „změna 

k lepšímu“, filozofie zlepšování především ve 

strojírenství  

Konformita Shoda 

Metrologie 
Nauka o měření, soubor činností související s 

měřením 

mm milimetr 

MOVE 
Mehr ohne Verschwendung – politika podniků 

skupiny Schaeffler, optimalizace procesů 

Nejistota měření 

Rozsah (interval hodnot) kolem výsledku 

měření, který můžeme odůvodněně přiřadit 

hodnotě měřené veličiny. Určuje se statisticky 

na principu pravděpodobnosti. 

Opakovatelnost měření 

Těsnost shody mezi výsledky po sobě 

následujících měření téže měřené veličiny na 

témže objektu, provedených při stejných 

podmínkách 
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PCM 
Parametrické programování, opce programu 

Calypso 

Plausibilita Použitelnost, přijatelnost 

Přesnost měření 

Těsnost shody mezi výsledkem měření a 

pravou (konvenčně pravou) hodnotou měřené 

veličiny. 

Renishaw 

Firma známá především jako výrobce 

měřících sond, laserových a optických 

snímačů a lékařských přístrojů. 

Six Sigma strategie řízení 

SMS Souřadnicový měřící stroj 

Test plausibility Test použitelnosti měřidla 
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Úvod  
 

Zadáním této diplomové práce je „Problematika ustavování obrobků upnutých na paletovém 

upínacím systému“. Popisuje problematiku použití paletového upínacího systému a 

problematiku ustavování obrobků na paletě upnutých v konkrétním strojírenském podniku. 

Opírá se o konkrétní poznatky a zkušenosti, protože celý systém je již v podniku zaveden.  

  

Tato diplomová práce se zaměřuje na jeden ze způsobů zvýšení efektivity procesu obrábění. 

Představuje řešení, které výrazným způsobem snižuje přípravné časy při procesu obrábění, 

přesněji časy upínací a časy potřebné k ustavení obrobku. Vedle toho toto řešení přináší 

výhody v oblasti ověření konformity ovlivněných charakteristik při procesu obrábění.  

V této diplomové práci je představen způsob použití paletového upínacího systému a 

vyrovnávání obrobků upnutých na paletách pomocí třísouřadnicové měřící techniky. 

Představuje autorem vyvinutý software, který generuje soubor dat zaměření obrobku, který pak 

přímo zpracovává řídící systém obráběcího stroje. Součástí řešení je i autorem vyvinutý měřící 

program vytvořený na platformě měřícího software výrobce třísouřadnicového měřícího stroje, 

který umožňuje obsluze obráběcích strojů neproškolené na třísouřadnicovou měřící techniku 

provést ověření konformity ovlivněných charakteristik. Dále je v této práci představeno řešení, 

které umožňuje obsluze obráběcího stroje neproškolené na třísouřadnicovou měřící techniku 

přeměřit při operaci ovlivněné rozměrové charakteristiky. 

V této práci jsou zohledněny zkušenosti s používáním paletového upínacího systému, popisuje 

konkrétní poznatky získané s použitím paletového upínacího systému v prostředí kusové 

výroby.  

 

 

 

Cílem této práce je prezentace použití paletového upínacího systému v prostředí kusové 

výrovy v konkrétním podniku. Tato diplomová práce chce prezentovat návrh způsobu 

vyrovnávání obrobků upnutých na paletách na třísouřadnicovém měřícím přístroji pomocí 

nástrojů, které byly částečně vyvinuty autorem této diplomové práce. Protože je již celý systém 

používán v konkrétním strojírenském podniku, předkládá tato práce konkrétní poznatky 

s použitím paletového upínacího systému a ustavováním obrobků na paletě upnutých. 
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1. Obecná charakteristika daného problému 
Podnik INA Lanškroun s.r.o. je součástí skupiny podniků Schaeffler Group, která je významným 

dodavatelem součástí pro automobilový průmysl. Skupina Schaeffler sdružuje značky INA, 

FAG, LuK a ve 180 závodech po celém světě zaměstnává téměř 76 000 lidí. 1  

INA Schaeffler KG se sídlem v německém Herzogenaurachu je předním světovým producentem 

valivých a kluzných ložisek, lineárních vedení pro strojírenství a součástí do motorů především 

pro automobilový průmysl. LUK Schaeffler KG, který má centrálu v Bühlu, je součástí skupiny 

Schaeffler od roku 1999. Je znám především jako výrobce spojkových systémů, 

dvouhmotových setrvačníků a převodníků točivého momentu. Říká se, že každé čtvrté auto 

celosvětově jezdí se spojkou vyrobenou v některém ze závodů LUK.  2 

FAG Schaeffler KG, přestože nejmladší člen skupiny Schaeffler, je nejstarší značkou. Pod 

značkou FAG jsou produkována valivá ložiska, vysoce přesná ložiska pro letecký a kosmický 

průmysl a také např. pro obráběcí a textilní stroje. 3  

 

Podnik INA Lanškroun s.r.o. je součástí podniků značky INA a je jediným výrobním závodem 

skupiny Schaeffler v České republice. Jde o podnik střední velikosti zaměstnávájící téměř 500 

pracovníků. Skládá se ze dvou hlavních segmentů – nástrojárny a vstřikovny plastů.  

 

Lisovna plastů se zabývá výrobou především malých plastových klecí valivých ložisek, součástí 

lineárních vedení a jiných malých součástí a to technologií vstřikování plastů. V nedávné době 

byla výroba rozšířena o montáž ložisek, technologii svařování ložisek technologií ultrazvukové 

svařování a především o výrobu komponentu WMM (Waermemanagementmodul).  

 

Nástrojárna podniku INA Lanškroun s.r.o. patří se svými téměř 160 výrobními zaměstnanci k 

velkým nástrojárnám.  Jejím hlavním výrobním programem je výroba střižných, ohýbacích a 

tvářecích nástrojů, vstřikovacích forem plastů, nastavovacích kroužků, zkušebních hřídelí a 

různých komponentů výrobních zařízení dle potřeb zákazníků v režimu kusové výroby.  

Protože výroba především střižných nástrojů klade vysoké nároky na přesnost obrábění a 

kvalitu požadovaných povrchů, je nástrojárna vybavena moderními univerzálními většinou CNC 

obráběcími stroji od renomovaných výrobců. Zastoupeny jsou technologie třískového 

(konvenční a CNC frézování, konvenční a soustružení a několik druhů broušení-CNC ploché, 

konvenční a CNC na kulato, CNC souřadnicové vybrušování, CNC bodové vybrušování a CNC 

broušení DIAFORM) a elektroerozivního obrábění (drátové řezání a hloubení).   Pro dosažení 

maximální stability procesu jsou vybraná pracoviště umístěna v klimatizovaných prostorech. 
 

                                                
1 Oficiální webové stránky  
2 Oficiální webové stránky 
3 Oficiální webové stránky 
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Příklady výrobků nástrojárny podniku INA Lanškroun s r.o. 

 

       
 Obrázek 1a, 1b – Ohýbací razník [9] 

 

       
Obrázek 2a, 2b – Ohýbací razník [9] 
 

           
Obrázek 3a, 3b – část tvářecího nástroje [9] 
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Jelikož výroba vysoce přesných součástí vyžaduje přesné měření, je nástrojárna vybavena 

veškerými potřebnými měřidly a měřícími přístroji, které jsou potřebné k podpoře výroby a 

ověření konformity produkce. 

 

Stejně jako všechny podniky skupiny Schaeffler se i podnik INA Lanškroun s.r.o. dlouhodobě 

zabývá otázkou zvyšování produktivity práce s cílem zkrácení doby výroby, tzn. vyjít vstříc 

požadavkům zákazníků na zkrácení dodacích termínů při zachování vysoké kvality. Děje se tak 

nejen cestou neustálého optimalizování podnikových procesů s využitím nejrůznějších 

moderních metodik jako je Kaizen4,   Six  Sigma5, MOVE6, ale i cestou investic do 

nejmodernějších obráběcích nástrojů, výrobních strojů a zařízení, které přinášejí zkracování 

obráběcích časů a zvyšují výrobní možnosti.   

V průběhu posledních deseti let se podařilo snížit průběžný čas zakázky o 50 %, tedy 

z původních téměř jedenácti týdnů na týdnů pět. 
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Obrázek 4 – průběžná doba zakázky, vývoj 2002-2012 [9] 

 

V souvislosti s výše uvedeným trendem je nutné zmínit, že podnik INA Lanškroun s r.o. 

nedisponuje žádnými vlastními zdroji co se týče tepelného zpracování a provádění povrchových 

úprav. Jak již bylo zmíněno, významnou část produkce podniku tvoří výroba střižných a 

tvářecích nástrojů vyráběných z materiálů, které je nutné různě tepelně a povrchově upravovat. 

Tyto operace jsou prováděny externě prostřednictvím kooperování u dodavatelů tepelného 

                                                
4 Kaizen - neustálé zdokonalování. Proces založený na zdravém rozumu a nízkých nákladech, jenž 
zaručuje postupný pokrok a vyplácí se dlouhodobě. 
5 Six Sigma – strategie řízení 
6 MOVE – Mehr ohne Verschwendung, program skupiny Schaeffler 
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zpracování resp. povrchových úprav, což nemalým způsobem komplikuje samotné plánování 

výroby s ohledem na dodržení zákazníkem požadovaného dodacího termínu.  

Tato situace klade velké nároky na všechny procesy odehrávající se během realizace každé 

zakázky. Musí být optimalizovány (maximálně zkráceny) všechny přípravné procesy jako nákup 

materiálu a normálií, technologická příprava výroby apod. Velký důraz je kladen a optimální 

plánování a řízení výroby. Důležitým aspektem je dosažení maximální produktivity při provádění 

jednotlivých výrobních operací, maximální využití možností obráběcího stroje a nástroje, vhodná 

volbou strategie obrábění s cílem maximálního snížení obráběcích časů. Neméně důležité je 

maximální zkrácení přípravných časů před obráběním a časů potřebných k činnostem po 

dokončení obrábění, tedy neproduktivních časů nutných k upnutí a ustavení obrobku, tvorbě 

obráběcího programu, odepnutí obrobku, korekci nástrojů apod.7   

 

Důležitým krokem k zefektivnění samotného procesu výroby je maximální snížení výše 

neshodné výroby, resp. časů nutných k opravě neshodných dílů či výrobě nových. Protože 

v nástrojárně probíhá pouze kusová výroba na univerzálních obráběcích strojích i když vysoce 

automatizovaných, stále zde zůstává vysoký vliv lidského faktoru, který stojí ve většině případů 

za vznikem nehody.8 Jednou z možností, jak snížit možnost vzniku neshody je také zavedení 

maximálně možného stupně automatizace výroby produkce, která může přinést nejen zvýšení 

produktivity vlivem např. snížení manipulačních a přípravných časů, ale také snížit vliv lidského 

faktoru v procesu výroby a tím snížit možnost vzniku neshody vlivem lidské chyby.9 

 

Využití paletového upínacího systému, o kterém pojednává tato diplomová práce, je jedním 

významných kroků, pomocí kterého podnik INA Lanškroun s r.o. dosahuje větší produktivity u 

technologií CNC frézování a CNC souřadnicové vybrušování, které jsou paletovým upínacím 

systémem vybaveny. Jde o zavedení dalšího stupně automatizace a robotizace do výroby 

s cílem zvýšit produktivitu spolu se snížením možnosti vzniku neshody vlivem lidské chyby. 

K tomuto kroku vedly podnik dobré zkušenosti s podobným systémem, který byl již dříve 

zaveden u technologie elektroerozivní obrábění. 

 
 
 
 

                                                
7 Školení Six Sigma, Green Belt, školící podklady společnosti UMS UNIVERSAL MANAGEMENT 
SERVICES (CONSULTING • TRAINING), červenec-srpen 2008 
8 Sledování neshodné výroby podniku INA Lanškroun s.r.o., interní podklady 
9 Six Sigma, Green Belt, školící podklady společnosti UMS UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES 
(CONSULTING • TRAINING), červenec-srpen 2008 
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2. Upínání a ustavení obrobků na CNC strojích 
Upínání a ustavení obrobku je nedílnou součástí procesu obrábění. Správná volba upínacího 

prostředku je jedním z rozhodujících faktorů pro optimální využití obráběcího stroje. Mezi 

důležité faktory ovlivňující volbu správného upínacího patří v dnešní době vedle zohlednění 

technických parametrů také hospodárnost daného řešení, tedy přesnost ustavení, čas výměny 

obrobku a využití pracovní/upínací plochy.  

V prostředí kusové výroby, které je typické velkým spektrem různorodých produktů s velikostí 

výrobní dávky obvykle do 10 kusů, hraje hospodárnost řešení upínání a ustavení obrobků 

obzvláště významnou roli. Z důvodu malých výrobních dávek se upředňostňují univerzální 

upínací systémy, protože konstrukce a výroba systémů jednoúčelových je neekonomická. 

Po upnutí obrobku musí být obrobek ustaven. Z důvodu obvykle vysokých přesností obrobků 

musí být obrobek při nebo po upnutí ustaven zvlášť. 

 

2.1 Upínání obrobků na CNC strojích 
Existuje několik způsobů rozdělení upínání obrobků na obráběcích strojích, pro účely této 

diplomové práce je účelné rozdělit upínání obrobků takto: 

 

- upínání v pracovním prostoru obráběcího stroje 

- upínání obrobků mimo pracovní prostor obráběcího stroje 

 

Z hlediska využití automatizace při upínání obrobků lze použít rozdělení: 

 

- upínání s automatickou výměnou obrobků 

- upínání s manuální výměnou obrobků 

 

Při použití systémů automatické výměny obrobků se upínání obrobků provádí většinou mimo 

pracovní prostor obráběcího stroje, bez přerušení pracovního cyklu stroje. Upínání obrobků pak 

probíhá automatizovaně, mohou být použity systémy s paletami či bez palet. 

 

2.1.1 Upínání obrobků v pracovním prostoru obráběcího stroje 
Upínáním obrobků v obráběcím stroji rozumíme takový způsob upínání, kdy je obrobek upínán 

na stůl obráběcího stroje nebo do univerzálního či jednoúčelového upínacího přípravku, který je 

upevněn v pracovním prostoru obráběcího stroje. Kritériem je, že proces samotného upnutí 

obrobku se děje v pracovním prostoru obráběcího stroje. Manipuluje se přímo s obrobkem. 

Upínání může probíhá při přerušeném obráběcím cyklu. 

Mezi nejčastější způsoby upínání obrobků v obráběcím stroji v prostředí kusové výroby patří 

upínání: 
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- upínkami 

- ve svěráku 

- na magnetu 

- do kleštiny 

- vícenásobnými popř. modulární upínacími systémy 

- v přípravku (u zvláštních druhů produktů, které nelze upnout pomocí výše zmíněných 

způsobů) 

 

 

2.1.2 Upínání obrobků mimo pracovní prostor obráběcího stroje  
Upínáním obrobků mimo obráběcí stroj rozumíme takový způsob upínání, kdy je obrobek 

upínán mimo obráběcí stroj a již upnutý je umístěn do pracovního prostoru obráběcího stroje. 

Typickým příkladem takového způsobu upínání je upínání na paletu. Principem paletových 

upínacích systémů je, že do upínače, který je pevně umístěn v pracovním prostoru obráběcího 

stroje, se upínají palety, na kterých je pomocí různých způsobů upnut obrobek či více obrobků. 

Palety mohou být do upínače zakládány manuálně či roboticky. Doba odstávky stroje vlivem 

upnutí obrobku se tedy oproti prvnímu způsobu výrazně redukuje. 

 

2.1.3 Systémy automatizované výměny obrobků 
Systémy automatizované výměny obrobků můžeme rozdělit na systémy s použitím palet a bez 

použití palet. 

Systémy automatizované výměny obrobků s použitím palet dělíme na: 

- systém se dvěma paletami 

- systém s otočným dvoustolem 

- systém se zásobníkem palet 

- systém s paletami na rotační součásti 

Systémy automatizované výměny obrobků bez použití palet dělíme na: 

- systém se dvěma pracovními stoly 

- s otočným pracovním dvoustolem 

- s manipulátorem 

- s robotem 

 

2.2  Ustavení obrobků na CNC strojích 
Ustavením obrobku rozumíme definovaní souřadného systému obrobku a jeho umístění 

v souřadném systému obráběcího stroje.  Informace o ustavení obrobku udává natočení 

souřadného systému obrobku v souřadném systému stroje a poloha nulového bodu souřadného 

systému obrobku v souřadném systému stroje. 
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Stejně jako v případě upínání obrobků lze ustavení obrobku rozdělit podle toho, kde samotné 

ustavení probíhá: 

 

- ustavení obrobků v obráběcím stroji 

- ustavení obrobků mimo obráběcí stroj 

 

2.2.1 Ustavení obrobku v obráběcím stroji 
Způsoby ustavení obrobku v souřadném systému obráběcího stroje rozdělujeme primárně 

podle druhu obráběcího stroje, resp. podle hlavního řezného pohybu. 

V případě, že hlavní řezný pohyb koná obrobek (soustružení, broušení nakulato atd.), musí být 

osa rotace obrobku rovnoběžná s osou Z. Nulový bod se pak určí vynulováním souřadnic v ose 

Z. 

          
 
Obrázek 5 – souřadný systém CNC soustruhu [5] 
 
 
V případě, že hlavní řezný pohyb koná nástroj (frézování, souřadnicové vybrušování apod.) a 

např. nekonvenčních metod obrábění jako řezání drátovou elektrodou, hloubení apod., lze 

provést ustavení obrobku třemi způsoby: 

1) Obrobek musí být v pracovním prostoru orientován tak, aby osy jeho souřadného 

systému byly rovnoběžné s osami souřadného systému obráběcího stroje. Poloha 

nulového bodu se pak stanoví vynulováním souřadnic v jednotlivých osách. 
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2) Obrobek musí být v souřadném systému stroje orientován tak, že pouze osa Z 

souřadného systému obrobku musí být rovnoběžná s osou Z souřadného systému 

stroje. Osa X resp. Y souřadného systému obrobku nemusí rovnoběžná s osou X resp. 

Y souřadného systému stroje. Úhel natočení a poloha nulového bodu se pak zjistí 

odměřením pomocí sondy s přímým spojením s řídícím systémem obráběcího stroje. 

Kompenzace úhlu natočení se pak provede natočením souřadného systému nebo 

natočením otočného stolu. 

3) Obrobek může být v pracovním prostoru orientován tak, že žádná z os souřadného 

systému obrobku nemusí být rovnoběžná. Vyrovnání se pak provede standardní 

metodou vyrovnání pomocí sondy s přímým spojením s řídícím systémem. 

 Tento způsob ustavení je možný pouze u pětiosých obráběcích center, pokud je řídící    

systém vybaven touto opcí. V praxi se však téměř nevyužívá. 

Kompenzace úhlu natočení se pak provede natočením souřadného systému nebo 

natočením otočného stolu či frézovací hlavy. 

 

                      
Obrázek 6 – Kompenzace úhlu natočením souřadného systému [6] 

 

                      
Obrázek 7 – Kompenzace úhlu natočením otočného stolu [6] 
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Obrázek 8 – Umístění nulového bodu (posun souřadného systému)  [6] 

 

 

              
Obrázek 9 – Souřadný systém CNC frézky [5] 
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Ustavení obrobku se provádí obvykle pomocí sond. Sondy obecně dělíme na sondy s přímým 

spojením s řídícím systémem a sondy bez přímého spojení s řídícím systémem.  

Sondy, které nemají přímé spojení s řídícím systémem, se dají použít pouze pro vyrovnání 

popsané v bodě 1 tohoto odstavce.  

Sondy, které jsou přímo spojeny s řídícím systémem obráběcího stroje, mohou být vedle 

ustavení obrobku použity jako orientační měřidlo pro kontrolu rozměrů. 

 

                      
Obrázek 10 – Sonda TS 440 a TS 640 firmy Heidenhein [6] 

 

2.2.2 Ustavení obrobku mimo obráběcí stroj 
Ustavení obrobku mimo obráběcí stroj je možné pouze v případě, že je obrobek upnut na 

paletě. Ustavení obrobku mimo obráběcí stroj je možné buď pomocí ustavovacího přípravku, 

který někteří výrobci dodávají jako součást paletového systému, nebo pomocí 

třísouřadnicového měřícího stroje. 

Pomocí přípravku lze obrobek ustavit pouze tak, že se provede vyrovnání os. Poloha nulového 

bodu pak musí být stanovena v obráběcím stroji. Jde tedy pouze o částečné ustavení mimo 

obráběcí stroj. 

 

2.2.2.1 Ustavení obrobku pomocí třísouřadnicového měřícího stroje 
Pro ustavení obrobku pomocí třísouřadnicového měřícího stroje musí být obrobek  v souřadném 

systému stroje resp. měřícího stroje orientován tak, že pouze osa Z souřadného systému 

obrobku musí být rovnoběžná s osou Z souřadného systému stroje. Osa X resp. Y souřadného 

systému obrobku nemusí rovnoběžná s osou X resp. Y souřadného systému stroje. Úhel 

natočení a poloha nulového bodu se pak zjistí odměřením a informace o zaměření se pak 

formou souboru dat odešlou do řídícího systému obráběcího stroje viz kapitola   . 
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V praxi pak tento systém funguje tak, že v pracovním prostoru obráběcího stroje resp. 

třísouřadnicového měřícího stroje je upnut upínač paletového upínacího systému. Tento 

paletový upínací systém má svůj souřadný systém, který je orientován tak, aby osy paletového 

upínacího systému byly maximálně rovnoběžné s osami obráběcího resp. třísouřadnicového 

měřícího stroje. Nulový bod paletového upínacího systému je zjištěn pomocí tzv. zaměřovací 

palety. Pro ustavení obrobku je pak jako vztažný souřadný systém používán souřadný systém 

paletového upínacího systému. 

 

 

3. Návrh vyrovnání obrobku na 3D 
V době pořízení CNC obráběcích strojů vybavených paletovými upínacími systémy neexistovalo 

na trhu komplexní řešení vyrovnávání obrobků na paletách (dle dostupných informací 

neexistuje na trhu dodnes, jednotlivá řešení jsou výrobci paletových systémů ve spolupráci 

s dodavateli třísouřadnicové měřící techniky dodávána na zakázku). Z toho důvodu bylo 

v podniku INA Lanškroun s r.o. vyvinuto řešení vlastní. Zadáním bylo vytvořit funkční řešení 

vyrovnávání obrobků na paletách, které využije k tomuto účelu zakoupené stroje a zařízení. 

 

3.1 Zadání 
Cílem bylo vytvořit funkční návrh vyrovnávání obrobků na paletách, který bude splňovat 

následující podmínky: 

-     žádné další (či naprosto minimální) investice 

- využití k tomu účelu zakoupeného souřadnicového měřícího přístroje a měřícího 

software 

- jednoduchost a uživatelská přívětivost, aby celý proces vyrovnání obrobku zvládl 

pracovník nevyškolený na obsluhu souřadnicové měřící techniky (obsluha obráběcího 

stroje) 

Pro realizaci návrhu byly k dispozici následující stroje a systémy: 

- pětiosá CNC obráběcí frézka Deckel-Maho DMC 75 V Linear s řídícím systémem 

Heidenhein iTNC530 vybavená paletovým upínacím systémem Erowa UPC Universal 

Power Chuck s výměníkem palet, tříosá CNC frézka Deckel-Maho DMC 75 V vybavená 

obdobným řídícím systémem a dvě souřadnicové vybrušovačky Hauser S45 vybavené 

řídícím systémem GE Fanuc) 

- třísouřadnicový měřící přístroj Zeiss Vista vybavený měřícím software Calypso 

- standardní firemní počítačová síť 
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3.2 Řešení 
Celý vývoj probíhal úplně „od nuly“, jelikož podobný systém v té době neprovozoval žádný nám 

známý podnik jak v ČR tak v Evropě. Při vývoji bylo maximálně přihlíženo k potřebám a 

požadavkům obsluhy obráběcího stroje při snaze dodržet veškerá pravidla práce se 

souřadnicovým měřícím přístrojem a eliminovat veškerá nebezpečí pramenící z toho, že 

třísouřadnicový měřící přístroj budou obsluhovat pracovníci nevyškolení na souřadnicovou 

měřící techniku. 

Během analýzy problematiky a hledání nejvhodnějších způsobů řešení postupně 

vykrystalizovaly tři možné přístupy k řešení problému: 

- částečný – na třísouřadnicovém měřícím přístroji bude obsluha zjišťovat vyrovnávací 

hodnoty, které pak bude ručně zapisovat do řídícího systému obráběcího stroje  

- jednostupňový – celý systém bude řešen v rámci měřícího software Calypso10 

s maximálním využitím jeho funkcí 

- dvou / vícestupňový – pouze část systému bude řešena v rámci měřícího software 

Calypso, zbylá část resp. zbylé části budou řešeny jiným způsobem 

Přes veškerou snahu o využití všech výhod a předností měřícího software Calypso, bylo 

nakonec přistoupeno k  dvoustupňovému řešení. Realizovat celé řešení pouze v rámci měřícího 

software Calypso se ukázalo jako méně vhodné, především díky celkové složitosti a časové 

náročnosti programového řešení problematiky tvorby souboru dat zaměření obrobku. 

Protože celého systému vývoj trval téměř rok, byl zpočátku používán tzv. částečný přístup. Už 

ten znamenal značné urychlení práce, ale celé řešení bylo směřováno k realizaci tzv. 

dvojstupňového řešení. 

 Dvoustupňové řešení spočívá v tom, že celý proces zaměření obrobku pomocí 

třísouřadnicového měřícího stroje a tvorba souboru dat pro obráběcí stroj je rozdělen na dvě 

části: 

- získání vyrovnávacích hodnot (x, y, z, ω) 

- vytvoření souboru dat a jeho uložení v externí paměti obráběcího stroje 

Obě tyto části jsou řešeny zvlášť. V první části jde o samotné „oťukání“ obrobku a při jejím 

řešení jsou naplno využity přednosti a funkce měřícího software Calypso.  

Druhá část je řešena pomocí aplikace GenDat (generování dat), která byla k tomuto účelu 

speciálně vyvinuta pomocí programovacího jazyka Visual Basic. 

 

3.2.1 Vyrovnávací data 
V tomto případě jsou obrobky na paletě upínány tak, že obrobek musí být v souřadném 

systému stroje orientován tak, že pouze osa Z souřadného systému obrobku musí být 

                                                
10 Měřící software firmy Zeiss  
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rovnoběžná s osou Z souřadného systému stroje. Osa X resp. Y souřadného systému obrobku 

nemusí rovnoběžná s osou X resp. Y souřadného systému stroje. 

Principem vyrovnání obrobku mimo obráběcí stroj je odměření vzdálenosti a vzájemného 

natočení souřadného systému obrobku a souřadného systému základny paletového upínacího 

systému pomocí souřadnicového měřícího stroje. Takto získané hodnoty se pak po přiřazení ke 

konkrétní paletě (či obrobku) a přenesení do řídícího systému použijí pro obrábění. 

Při vyrovnávání obrobku se pomocí souřadnicového měřícího přístroje se zjišťuje odchylka 

polohy a natočení souřadného systému obrobku v souřadném systému paletového upínacího 

systému. Tato odchylka je určena čtyřmi hodnotami: 

- X – x-ová vzdálenost počátku souřadného systému obrobku od počátku souřadného 

systému paletového upínacího systému v souřadném systému paletového upínacího 

systému [ mm ] 

- Y – y-ová vzdálenost počátku souřadného systému obrobku od počátku souřadného 

systému paletového upínacího systému v souřadném systému paletového upínacího 

systému [ mm ] 

- Z – z-ová vzdálenost počátku souřadného systému obrobku od počátku souřadného 

systému paletového upínacího systému v souřadném systému paletového upínacího 

systému [ mm ] 

- ω – natočení souřadného systému obrobku od počátku souřadného systému paletového 

upínacího systému v souřadném systému paletového upínacího systému. [ ° ] Jde o tzv. 

sekundární vyrovnání (natočení osy x).  

                
 

Obrázek 11 – Znázornění odchylky souřadného systému obrobku od souřadného systému 

upínače 
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Hodnoty X, Y, Z a ω nazývána vyrovnávací data nebo data vyrovnání obrobku. 

Pro správnou funkci celého systému je nutné znát přesnou polohu základny paletového 

upínacího systému v souřadném systému obráběcího stroje resp. souřadném systému 

třísouřadnicového měřícího stroje. Tato poloha je zjištěna standardní metodou (tzv. primární, 

sekundární a terciální vyrovnání).  

- primární (tzv. prostorové) vyrovnání není v tomto případě zjišťováno. Primárním 

vyrovnáním se rozumí zjištění úhlové odchylky Z-ových os souřadných systémů 

zaměřovaného elementu a souřadnicového měřícího stroje obvykle ve formě dvou 

projekčních úhlů (např. do roviny XZ a YZ). Předpokládá se, že pracovní stůl měřícího 

přístroje (stejně jako pracovní stůl obráběcího stroje) je rovnoběžný s rovinou XY 

souřadného systému souřadnicového měřícího přístroje resp. obráběcího stroje 

- sekundární (tzv. rovinné) vyrovnání. Jde o zjištění úhlové odchylky X-ové osy 

souřadného systému zaměřovaného elementu od X-ové osy souřadného systému 

souřadnicového měřícího stroje projektované v rovině XY. 

- terciální vyrovnání znamená definici polohy počátku souřadného systému 

vyrovnávaného elementu vůči počátku souřadného systému souřadnicového měřícího 

přístroje v souřadném systému souřadnicového měřícího přístroje. 

 Tyto hodnoty jsou pak uloženy jako tzv. základní souřadný systém paletového upínacího 

systému. Vůči tomuto základnímu souřadnému systému je zjišťována poloha obrobku upnutého 

na paletě. 

Ke zjištění polohy základny paletového upínacího systému v souřadném systému stroje resp. 

měřícího stroje se používá speciální, k tomuto účelu určená paleta. 

 
 
 

                           
 
 
 
Obrázek 12 – Paleta určená k zaměření paletového upínacího systému 
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Obrázek 13 – postupový diagram vyrovnání obrobku na paletě na třísouřadnicovém měřícím 

stroji 
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Proces získávání hodnot vyrovnání je prováděn pomocí měřícího software Calypso. Calypso je 

měřící software firmy Zeiss, který je standardně dodáván ke všem třísouřadnicovým a mnoha 

jiným měřícím přístrojům produkovaným firmou Zeiss. Při návrhu bylo využito především dvou 

vlastností Calypsa: 

 

- funkce Automatizovaný průběh (Autorun) 

- opce PCM 

 

3.2.1.1 Automatizovaný průběh (Autorun) 
Funkce Automatizovaný průběh je speciální prostředí programu Calypso, které umožňuje 

spouštět předem připravené měřící průběhy v automatizovaném režimu, tzn. že je mohou 

spouštět i pracovníci, kteří nejsou vyškoleni na třísouřadnicovou měřící techniku.11. Takovéto 

průběhy lze spouštět jak v plně automatizovaném režimu (CNC režimu), tzn. že celé měření 

probíhá automaticky, tak i v režimu manuálním, kdy snímání měřících bodů provádí obsluha 

podle pokynů v programu.  

 

 Jednotlivé předem připravené měřící průběhy jsou znázorněny jako ikony. Tyto ikony jsou 

opatřeny názorným obrázkem a doplňujícím komentářem. Ke spuštění požadovaného měřícího 

průběhu pak stačí pouze označit příslušnou ikonu a stisknout tlačítko START. Měřící průběh 

pak probíhá v automaticky. Pro potřeby návrhu byla funkce Automatizovaný průběh využita tak, 

že slouží jako jediné pracovní prostředí pro obsluhu provádějící vyrovnání.  

Software Calypso je nastaven tak, že po spuštění nepřechází do standardního režimu 

určenému k provádění měření, ale přímo do prostředí Automatizovaný průběh. V tomto 

prostředí jsou formou názorných ikon znázorněny jednotlivé programy určené pro vyrovnání 

konkrétních obrobků. Všechny programy jsou připraveny jako manuální, snímání jednotlivých 

bodů (elementů) provádí obsluha dle pokynů programu. Po dokončení snímání se automaticky 

spustí aplikace, pomocí které se tvoří soubor dat pro obráběcí stroj. 

Proces vyrovnání lze provést jako úplně automatický, kdy třísouřadnicový měřící stroj provede 

ustavení obrobku v CNC režimu. Tento způsob vyrovnání lze použít pro často opakující se 

produkty či podobné produkty. V podniku INA Lanškroun s r.o. není Automatický režim 

používán z důvodu nevhodného produktového spektra, ale dal by se s úspěchem použít 

v prostředí sériové výroby. 

                                                
11 Návod k použití software Calypso 
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Obrázek 14 – Okno prostření Automatizovaný průběh 

 

Jednotlivé ikony spouští měřící průběhy, které představují základní druhy ustavení obrobků, 

které se používají na technologiích vybavenými paletovým upínacím systémem. Ikony 

znázorňují typové obrobky, které jsou daným typem ustavení ustavovány. Některé druhy 

ustavení jsou vyhotoveny ve dvou verzích – vztažené k ose X nebo k ose Y. To je z důvodu 

zobrazování projekčních úhlů softwarem Calypso (natočení souřadného systému obrobku 

v souřadném systému paletového upínacího systému). 
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Ikona Způsob ustavení Znázornění ustavení 

 

Ostavení pouze na otvor bez 

natočení souřadného 

systému. pouze terciální 

vyrovnání.  

 

Sekundární vyrovnání dle 

obvodové stěny, terciální 

vyrovnání jako průsečík 

obvodové stěny a kolmice na 

stěnu procházející středem 

otvoru.  

 

Sekundární vyrovnání dle 

spojnice středů otvorů, 

terciální jako symetrie středů 

otvorů. 
 

 

Sekundární vyrovnání dle 

spojnice středů průměru 

obvodu a označeného otvoru. 

 

 

Příklad ustavení pro konkrétní 

typ produktu 

 

 

Tabulka 1 – Příklady předprogramovaných ustavení spouštěných v prostředí Autorun 
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3.2.1.2 PCM 
Parametrické programování. Opce PCM umožňuje parametrizovat měřící průběhy a pomocí 

speciálního programovacího jazyka vytvářet univerzální a velice sofistikované měřící průběhy. 

S výhodou lze využít pro vytváření měřících programů pro měření podobných dílů, kdy jsou 

zparametrizovány měřené charakteristiky a jejich jmenovité hodnoty popř. i s tolerancemi jsou 

pak do souboru importovány ve formě souboru parametrů nebo jsou zadávány manuálně 

pomocí dialogových oken. Pomocí jednoho měřícího programu lze pak změřit více podobných 

produktů a není nutné pro každý zvlášť připravovat měřící program. Pomocí opce PCM je také 

možné doplnit měřící program o funkce, které software Calypso neobsahuje.  Opce PCM 

umožňuje obrovské rozšíření možností software Calypso.  

 

 
Obrázek 15 – Použití opce PCM pro měření podobných obrobků jedním průběhem [7] 

 

 

Při realizaci systému zaměření obrobků upnutých na paletě na 3D měřícím stroji byla opce PCM 

využita na vytvoření funkce pro export zaměřovacích dat. 
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3.2.2 Data ustavení obrobku pro obráběcí stroj 
Získaná zaměřovací data je před použitím pro obrábění zpracovat, upravit a uložit ve formátu 

vhodném pro použití na konkrétním obráběcím stroji. K tomu účelu je používána autorem 

vyvinutá aplikace.  

Po dokončení ustavení obrobku a vygenerování zaměřovacích dat se automaticky otevře tato 

aplikace, pomocí níž obsluha vytvoří soubor, který je pak exportován do centrálního úložiště dat 

pro obráběcí stroje, odkud je pak tento soubor exportován do obráběcího stroje. 

 

3.2.2.1 Výsledný soubor dat 
Výsledný soubor dat je koncipován tak, že funguje jako soubor pro upnutí a ustavení obrobku a 

jako spouštěcí soubor pro obráběcí průběhy. Tímto jedním souborem je tedy obsluhován celý 

průběh obrábění.  

Obecný tvar souboru dat je znázorněn na obrázku 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 – Obecný tvar souboru dat pro obráběcí stroj 

 

 

 

Identifikace programu 
(ZAČÁTEK) 

Nastavení reference 
(SOUŘADNÝ SYSTÉM PALETOVÉHO 

UPÍNACÍHO SYSTÉMU) 

Definice souřadného systému obrobku  
(DEFINICE JEHO POLOHY A NATOČENÍ VŮČI 

SOUŘADNÉMU SYSTÉMU PALETOVÉHO 
UPÍNACÍHO SYSTÉMU) 

Provedení obráběcích cyklů či jiných úkonů 
potřebných k provedení obráběcího průběhu 

(přeměření nástroje apod.) 

Ukončení programu 
(KONEC) 
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Pro jednotlivé obráběcí stroje resp. pro jednotlivé řídící systémy je soubor dat odlišný. Na 

obrázku 17 je uveden příklad souboru dat pro řídící systém HEIDENHEIN i s popisem 

jednotlivých částí v souvislosti s obrázkem 16, str. 28. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 17 – Soubor dat s popisem jeho částí 

 

3.2.2.2 Aplikace GenDat 
Aplikace GenDat (Generování Dat pro obráběcí stroje) je určená pro zpracování dat, jejich 

úpravu a export do centrálního úložiště dat pro obráběcího stroje. Aplikace je vytvořena 

v prostředí Visual Studio v programovacím jazyce Visual Basic.  

 

                  
Obrázek 18 – Aplikace GenDat 

0 BEGIN PGM PALETA5 MM 
1 CYCL DEF 247 NASTAVIT REF. BOD ~ 
   Q339=+21   ;CISLO VZTAZNEHO BODU 
2 FN 25: PRESET = X /+12,2487 /+0 
3 FN 25: PRESET = Y /-45,2247 /+0 
4 FN 25: PRESET = Z /+124,9954 /+0 
5 TCH PROBE 404 VLOZIT ZAKL.NATOCENI ~ 
   Q307=-22,5832 ;PRESET ZAKL.NATOCENI 
6 CALL PGM TVAR1 
7 CALL PGM TVAR2 
8 END PGM PALETA5 MM 

Začátek programu PALETA5 

Nastavení vztažného bodu – souřadný 
systém paletového upínacího systému 

Definice polohy a natočení souřadného 
systému obrobku vůči souřadnému 
systému paletového upínacího systému 

Vyvolání obráběcích cyklů 

Ukončení programu PALETA5 
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Aplikace umožňuje vytvořit soubor dat pro konkrétní obráběcí stroj resp. konkrétní řídící systém 

podle představ a požadavků obsluhy. Je koncipován tak, že nepředpokládá podrobnou znalost 

programování  pro daný řídící systém. Jednotlivé příkazy či příkazové bloky jsou do programu 

vkládány automaticky. 

Obecný postup tvorby programu dat pomocí aplikace GenDat je znázorněn na obrázku 19. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19 – Obecný postup tvorby programu v aplikaci GenDat 

Spuštění aplikace a automatické načtení 
vyrovnávacích dat 

Identifikace programu a jeho název / volba 
programu, ke kterému budou nová data přidána 

Definice reference a souřadného systému obrobku 

Definice příkazu pro činnost prováděnou před 
obráběním 

Definice (volání) průběhu obrábění 

Definice příkazu pro činnost prováděnou před 
obráběním 

Definice (volání) průběhu obrábění 

Definice příkazu pro činnost prováděnou po 
obrábění 

Uložení programu 

Ukončení aplikace Vygenerování souboru pro 
konkrétní řídící systém a jeho 

uložení v centrálním úložišti dat. 
 

Ukončení aplikace 

Nové 
měření 
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Obvykle se tvoří jeden soubor dat pro jednu paletu. Není podstatné, kolik obrobků je na paletě 

upnuto a jestli jsou stejné či rozdílné. Pokud je na paletě upnuto více obrobků, zaměří se 

v takovém pořadí, ve kterém budou obráběny. Teprve po zaměření všech obrobků upnutých na 

paletě se vygeneruje výsledný soubor pro obráběcí stroj. 

Do programu lze přidat příkazy pro provedení dalších činností potřebných k provedení obrábění 

jako je výměna nástroje, přeměření nástroje apod. 

Program lze ale koncipovat i tak, že jedním programem lze obrábět obrobit více palet, tzn. že se 

nevytvoří soubor pro jednu paletu, ale pro více. Rozdíl je pouze v tom, že mezi jednotlivé 

programové bloky pro jednotlivé obrobky se vloží příkaz na výměnu palety. To lze provést např. 

v případě, že má stroj obrábět bezobslužně automaticky po delší dobu, jsou-li k tomu vhodné 

podmínky (např. vhodná požadovaná přesnost, nízké opotřebení nástrojů apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 – Příklad programu pro paletu s více obrobky, systém HEIDENHEIN 

 

 

0 BEGIN PGM PALETA6 MM 
1 CYCL DEF 247 NASTAVIT REF. BOD ~ 
   Q339=+21   ;CISLO VZTAZNEHO BODU 
2 FN 25: PRESET = X /-80,2487 /+0 
3 FN 25: PRESET = Y /+45,2247 /+0 
4 FN 25: PRESET = Z /+124,9954 /+0 
5 TCH PROBE 404 VLOZIT ZAKL.NATOCENI ~ 
   Q307=-0,5832 ;PRESET ZAKL.NATOCENI 
6 CALL PGM TVAR1 
7 CALL PGM TVAR2 
8 CYCL DEF 247 NASTAVIT REF. BOD ~ 
   Q339=+21   ;CISLO VZTAZNEHO BODU 
9 FN 25: PRESET = X /+83,7867 /+0 
10 FN 25: PRESET = Y /+44,5301 /+0 
11 FN 25: PRESET = Z /+124,9954 /+0 
12 TCH PROBE 404 VLOZIT ZAKL.NATOCENI ~ 
   Q307=-0,1052 ;PRESET ZAKL.NATOCENI 
13 CALL PGM TVAR1 
14 CALL PGM TVAR2 
15 CYCL DEF 247 NASTAVIT REF. BOD ~ 
   Q339=+21   ;CISLO VZTAZNEHO BODU 
16 FN 25: PRESET = X /-16,9388 /+0 
17 FN 25: PRESET = Y /-41,7602 /+0 
18 FN 25: PRESET = Z /+124,9954 /+0 
19 TCH PROBE 404 VLOZIT ZAKL.NATOCENI ~ 
   Q307=-1,5754 ;PRESET ZAKL.NATOCENI 
20 CALL PGM TVAR1 
21 CALL PGM TVAR2 
22 END PGM PALETA6 MM 

Začátek programu PALETA6 

 
Data pro obrobek 1 

 
Data pro obrobek 2 

 
Data pro obrobek 3 

Konec programu PALETA6 
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4. Využití návrhu v praxi 
V podniku INA Lanškroun s r.o. jsou momentálně vybaveny paletovým upínacím systémem čtyři 

obráběcí stroje. Jde o dva stroje technologie CNC frézování a dva stroje technologie 

souřadnicové vybrušování. 

 

4.1 Paletový upínací systém 
Všechny stroje jsou vybaveny stejným paletovým upínacím systémem a to systémem Erowa 

UPC Universal Power Chuck. Základem paletového upínacího systému je upínací základna 

(ER-016092). Do ní jsou upínány jednotlivé druhy palet.  

 

 

 

 
Obrázek 21 – Paletový upínací systém Erowa UPC 
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K dispozici jsou čtyři základní druhy palet: 

 

- Paleta se závitovými otvory (ER-022898 nebo ER-018570) 

- Paleta hladká (bez otvorů) určená k instalaci speciálních upínacích elementů (ER-

016917 

- Paleta magnetická (ER-039444) 

- Vyrovnávací paleta (ER-017777). Tato paleta není určena k upínání obrobků, je určena 

k vyrovnání (zaměření) paletového upínacího systému v souřadném systému 

obráběcího stroje resp. v souřadném systému souřadnicového měřícího stroje. 

- Kryt základny (ER-012444) 

 

Ze spodní strany jsou palety osazeny upínacími a polohovacími elementy (ER-024562 nebo 

ER-024932). Z boku palety bývá umístěn mechanismus pro uchycení v rameni automatického 

měniče palet (ER-036347, ER-035294) a madla pro ruční manipulaci s paletou (ER-016917). 

Horní strana palety je určena pro upnutí obrobku. Velikost palety je 320x320 mm. 

Součástí systému je sada univerzálních upínacích přípravku, které slouží k upínání obrobků na 

paletě ER-018570 (ER-016007, ER-015995, ER-015998). Všechny palety mohou být osazeny 

úchytem pro robotický zakladač palet ER-036347). 

 

4.2 Obráběcí stroje vybavené paletovým upínacím systémem 
4.2.1 CNC frézka Deckel-Maho DMC 75V Linear – 3 osy 

 

  
 

Obrázek 22 – CNC frézka Deckel Maho DMC 75V Linear – 3 osy 
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Parametry stroje 

Výrobce Deckel-Maho 

Rozsah v ose X    [mm] 750 

Rozsah v ose Y    [mm] 600 

Rozsah v ose Z    [mm] 500 

Řídící systém        Heidenhein iTNC530 

Otáčky vřetene    [ot/min] 18000 

Upínání nástrojů HSK A63 

Počet os 3 

 

 

CNC frézka je používána především k obrábění obrobků z ocelí v tepelně neupraveném stavu, 

výjimečně obrobků ze slitin na bázi hliníku, mědi nebo plastů. Jsou zde obráběny takové 

obrobky, u nichž strategie obrábění nevyžaduje více než 3 osy. 

 

 

4.2.2 CNC frézka Deckel-Maho DMC 75V Linear – 5 os 
 

 

                            
 

Obrázek 23 - CNC frézka Deckel-Maho DMC 75V Linear – 5 os 
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Parametry stroje 

Výrobce Deckel-Maho 

Rozsah v ose X    [mm] 885 

Rozsah v ose Y    [mm] 600 

Rozsah v ose Z    [mm] 600 

Řídící systém        Heidenhein iTNC530 

Otáčky vřetene    [ot/min] 16000 

Upínání nástrojů HSK A63 

Počet os 5 

 

CNC frézka je používána především k obrábění obrobků z ocelí v tepelně neupraveném stavu, 

výjimečně obrobků ze tepelně upravených ocelí, obvykle do tvrdosti 54-58 HRC. Jsou zde 

obráběny takové obrobky, u nichž strategie obrábění vyžaduje více než 5 os. 

Oba stroje jsou vybaveny integrovaným robotickým zakladačem palet s kapacitou 15 míst. 

 

                         
 

Obrázek 24 – Zásobník robotického zakladače palet strojů DMC 75V Linear 
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4.2.3 Souřadnicová vybrušovačka Hauser S45 - 400 
 

       
Obrázek 25 – Hauser S 45 – 400 

 

Parametry stroje 

Výrobce HARDINGE INC 

Rozsah v ose X    [mm] 700 

Rozsah v ose Y    [mm] 500 

Rozsah v ose Z    [mm] 500 

Řídící systém        GE Fanuc16i, GE Fanuc 300i 

Otáčky vřetene    [ot/min] 4500-80000 

Počet os 3 (+ naklopitelná brousící hlava ±16°) 

 

Souřadnicová vybrušovačka Hauser S45 je používána primárně k vybrušování přesných otvorů 

a rádiusů do obrobků z tepelně upravených ocelí (tvrdost až 64 HRC). Výjimečně se používá 

k vybrušování tvarových kontur.  

V podniku INA Lanškroun s r.o. jsou k dispozici tři tyto stroje, dva jsou vybaveny paletovým 

upínacím systémem. Tyto stroje jsou dovybaveny robotickým zakladačem palet Erowa Robot 

Easy s kapacitou 16 míst. 
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Obrázek 26 – Zásobník robotického zakladače palet Erowa Robot Easy 

 

4.2.4 Třísouřadnicový měřící stroj Zeiss Vista 
 

                                       
 

Obrázek 27 – Třísouřadnicový měřící stroj Zeiss Vista 
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Parametry stroje 

Výrobce Carl Zeiss 

Rozsah v ose X    [mm] 400 

Rozsah v ose Y    [mm] 500 

Rozsah v ose Z    [mm] 350 

Řídící systém        Calypso 

Měřící hlava Renishow TP200 

Motorické pohony, CNC ANO 

Nejistota               [μm] 2,4+L/300 dle VDI/VDE 2617 

 

K ustavování obrobků je používán třísouřadnicový měřící stroj Zeiss Vista. Jde o nejmenší řadu 

z produkce firmy Carl Zeiss, v současné době se tento typ již nevyrábí. Měřící stroj je vybaven 

dotykovou měřící sondou Renishow TP200, která neumožňuje skenování. Může pracovat jak 

v manuálním, tak v CNC režimu. 

Měřící stroj je vybaven měřícím software Calypso s doplňkovou opcí PCM. 

 

 

 

4.3 Příklad postupu ustavení obrobku 
 
Postup ustavení obrobku bude představen na součásti tvářecího nástroje Schieberfuehrung 

(vedení razníku). Na této součásti jsou vybrušovány otvory 6H7 s tolerancí polohy 0,01. 

 

                          
Obrázek 28 – model součásti Schieberfuehrung 
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Obrázek 29 – výkres součásti Schieberfuehrung 

 

Obrobek je upnut na magnetické paletě Erowa ER-016970, orientován ve směru osy Y 

paletového upínacího systému. 

 

Postup použití: 

 

 

Upnutí obrobku na paletu, založení 

palety do upínače paletového 

upínacího systému souřadnicového 

měřícího stroje. 
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Výběr a spuštění vhodného 

programu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatizovaný průběh 

 

 
Výběr vhodného snímače. Snímače 

jsou umístěny v zásobníku snímačů a 

jsou měněny automaticky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatizovaný průběh 

 

 
Zadání teplotních kompenzací. 

Teplotní kompenzace se zadává pro 

obrobek a jednotlivé osy. 

Zadává se teplota okolí, v případě 

obrobku jeho teplota a koeficient 

teplotní roztažnosti materiálu 

obrobku. 
 
 
 
 

Automatizovaný průběh 
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Měření elementu dle pokynu 

programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatizovaný průběh 

 

 
Nasnímání potřebného počtu bodů 

pro správné vytvoření elementu. 

V tomto případě je tvořena přímka, 

která bude vztažným elementem pro 

sekundární vyrovnání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Třísouřadnicový měřící stroj 

 

 
Měření elementu dle pokynu 

programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatizovaný průběh 
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Nasnímání potřebného počtu bodů 

pro správné vytvoření elementu. 

V tomto případě je tvořena přímka. 

Tato přímka spolu s předešlou vytvoří 

průsečík, který bude použit pro 

vytvoření terciálního vyrovnání 

(nulový bod v ose X a Y). 

 
 
 
 

 
 

Třísouřadnicový měřící stroj 

 

 
Měření elementu dle pokynu 

programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatizovaný průběh 

 

 
Nasnímání potřebného počtu bodů 

pro správné vytvoření elementu. 

V tomto případě je tvořen bod, který 

bude použit pro vytvoření terciálního 

vyrovnání (nulový bod v ose Z). 

 
 
 
 
 
 
Třísouřadnicový měřící stroj 
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Spuštění aplikace GenDat.  

Zadání názvu programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GenDat 

 

 
Zadání názvů podprogramů resp. 

obráběcích cyklů, které budou volány 

v průběhu provádění tohoto programu 

v obráběcím stroji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GenDat 

 

 
Vytvoření programu a jeho uložení 

v centrálním úložišti dat pro obráběcí 

stroje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GenDat 
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4.4 Ověření konformity 
V prostření kusové výroby nelze uplatnit metody statistické regulace procesu, proto je nutné 

provádět stoprocentní kontrolu produkce.  

Systém zabezpečení jakosti podniku INA Lanškroun s r.o. požaduje po provedení jakékoli 

výrobní operace, před odevzdáním na operaci následující, ověřit všechny charakteristiky při 

provádění dané operace ovlivněné. Vybrané charakteristiky pak musí být dokumentované podle 

požadavků zákazníka. Za toto ověření a dokumentaci je odpovědná obsluha stroje resp. 

pracovník, který danou operaci prováděl.  

Pokud k ověření nějaké charakteristiky není možné použít standardní komunální měřidla 

(mikrometr, dutinoměr apod.), např. z důvodu příliš vysoké nejistoty měření, musí pracovník 

použít jiné, k tomu účelu vhodné měřidlo. V měřící místnosti nástrojárny je umístěn konturograf, 

měřící mikroskop, drsnoměr a výškoměr, které obsluhují sami pracovníci obsluhující výrobní 

stroje. Pokud je nutné použít jiné měřidlo, předá pracovník zakázku do centrální měřící 

místnosti, kde je tato zakázka přeměřena specialistou. Z důvody vytížení centrální měřící 

místnosti je však velmi často na přeměření čekat, což způsobuje prodlužování průběžné doby 

výroby. 
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Obrázek 28 – Schéma systému zabezpečení jakosti podniku INA Lanškroun s r.o. 
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Protože je na vyrovnávání obrobků upnutých na paletě používán třísouřadnicový měřící stroj, 

nabízí se tento stroj použít i pro následné ověření konformity a dokumentaci ovlivněných 

charakteristik. Především v případě souřadnicového vybrušování spadá mnoho charakteristik 

do skupiny charakteristik podléhajících protokolování a to z důvodu vysoké přesnosti. 

Standardní tolerance pro průměry otvorů je ±0,01 mm a ±0,005 mm a pro tolerance tvaru a 

polohy 0,01 mm.  

Při řešení této problematiky musely být opět zohledněny požadavky kladené na vývoj celého 

systému vyrovnávání obrobků na paletách a to především požadavek na to, aby mohla ověření 

konformity ovlivněných charakteristik provést obsluha obráběcího stroje neproškolená na 

používání třísouřadnicové měřící techniky. 

Před samotným měřením (ověření konformity) obrobku je nutné obrobek vyrovnat. Protože 

jednotlivá data vyrovnání obrobku získaná před obráběním nejsou archivována a výsledný 

soubor dat nelze pro vyrovnání obrobku pro měření z důvodu nevhodného formátu dat použít, 

musí být vyrovnání před měřením provedeno znovu. Proto byly jednotlivé programy zhotovené 

pro získání vyrovnávacích dat doplněny o programový příkaz, který vytvořený souřadný systém 

obrobku uloží pod pevným názvem. Pro samotné měření pak bylo autorem této diplomové 

práce vytvořeno speciální měřící makro, které si tento pevně uložený souřadný systém načte a 

používá ho jako vztažný souřadný systém. 

 

4.4.1 Měřící makro 

Pro vytvoření měřícího makra byly použity stejné nástroje, jako byly použity pro tvorbu 

jednotlivých programů určených pro získání zaměřovacích dat obrobku. Makro je tedy vytvořeno 

v software Calypso s využitím opce PCM a je spouštěno opět v prostředí Automatizovaný 

průběh. Protože se technologií souřadnicové vybrušování vyrábí především přesné otvory, je 

makro primárně vytvořeno pro měření přesných otvorů.  

Makro je koncipováno tak, že je v něm předprogramován určitý počet otvorů, jehož parametry 

mění obsluha před proměřením konkrétního otvoru. Pomocí dialogových oken pak instruuje 

obsluhu, jaké kroky má provádět. Po ukončení měření je automaticky vytisknut protokol, který 

pak obsluha přiloží k zakázce jako doklad o konformitě. 

 

4.4.2 Příklad použití měřícího makra 

Před použitím měřícího makra musí být obrobek 

znovu ustaven / vyrovnán. Pro vyrovnání se použije 

úplně stejný postu jako v případě tvorby 

vyrovnávacích dat, pouze se nespustí aplikace 

GenDat.  

  

 

Viz postup uvedený v odstavci 4.3 
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Výběr ikony pro spuštění měřícího 

makra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatizovaný průběh 

 

 

Dadání dat do hlavičky měřícího 

protokolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatizovaný průběh 

 

 

Zadání teplotních kompenzací, viz 

odstavec 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatizovaný průběh 
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Zadání dat pro měřený element: 

- souřadnice X středu otvoru 

- souřadnice X středu otvoru 

- průměr otvoru 

- horní tolerance otvoru 

- dolní tolerance otvoru 

- tolerance polohy otvoru 

 
 
 

Automatizovaný průběh 

 

 

Měření elementu dle pokynu programu. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatizovaný průběh 

 

 

Nasnímání potřebného počtu bodů pro 

správné vytvoření elementu. Minimální 

počet bodů pro vytvoření kružnice je 3. 

Doporučuje se ale nasnímat bodů více. 

Čím vyšší je počet bodů, tím 

dostaneme lepší informaci o tvaru 

otvoru. 

 
 
 
 
 

Automatizovaný průběh 

Poslední tři kroky jsou opakovány dle počtu měřených otvorů. Po ukončení měření se zobrazí a 

vytiskne protokol o měření. 
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Obrázek 29 – Protokol o měření, software Calypso, defaultní formát. 
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4.5 Metrologické ošetření třísouřadnicového měřícího stroje 
Protože je třísouřadnicový měřící stroj používán také jako měřidlo, musí být metrologicky 

ošetřen. Pokud by byl stroj používán pouze k vyrovnávání obrobků na paletě, nenaplňoval by 

definici měřidla tak, jak je chápáno např. certifikační normou ISO 9001 resp. ISO/TS 16949 a 

metrologicky ošetřen by být nemusel. 

Management měřidel v podnicích skupiny Schaeffler požaduje, aby všechna měřící a kontrolní 

zařízení, etalony a referenční materiály podléhaly správě měřidel. Určuje, že všechna měřící a 

kontrolní zařízení, etalony a referenční materiály musí být v předepsaných intervalech 

kalibrovány a u vybraných měřících a kontrolních zařízení musí být prováděn test plausibility12. 

Třísouřadnicový měřící stroj je tedy v pravidelných intervalech udržován a kalibrován pracovníky 

českého zastoupení firmy Carl Zeiss a dle interního předpisu je prováděn denní test plausibility. 

Tento předpis definuje postup provedení plausibility a předepisuje způsob vyhodnocení 

výsledků a postup v případě překročení povolených limitů. Smyslem provádění denního testu 

plausibility je rychlé ověření funkce měřidla obvykle přeměřením pracovního etalonu 

s vyhodnocením a dokumentací měřených charakteristik. Výsledky se dokumentují 

v regulačním diagramu, aby bylo možno sledovat trend. Test plausibility provádí určená 

pracovník technologie, která měřidlo používá a obsluha obráběcího stroje se musí před 

použitím měřidla vždy přesvědčit, že byl test plausibility proveden. 

 

 
Obrázek 29 – Záznam o provedení testu plausibility [9] 
 
                                                
12 plausibilita – přijatelnost. Pravidelné ověření použitelnosti měřidla dle předepsaného postupu. 
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Obrázek 30 – Interní dokument předepisující provádění testu plausibility. [9] 
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5. Přesnost a opakovatelnost  

Výsledné odchylky vzniklé při obrábění jsou ovlivněny následujícími faktory: 

 

- přesností obráběcího stroje 

- opakovatelností upínání paletového upínacího systému 

- přesností třísouřadnicového měřícího stroje 

 
Při nasazení paletového upínacího systému Erowa bylo nutné zjistit, jaké jsou limity jeho 

použití. Hlavním cílem bylo stanovit, jaké tolerance tvaru a polohy je možné s použitím 

paletového upínacího systému dodržet. Výrobce deklaruje u tohoto systému opakovatelnost 

zakládání ±0,002 mm, nicméně s uvážením deklarované nejistoty třísouřadnicového měřícího 

stroje a dalších negativních vlivů, které mohou při použití působit, vznikla potřeba ověřit, je-li 

systém výsledná nejistota celého systému vhodná výrobu otvorů s tolerancí tvaru polohy 0,01 

mm. 

 

K tomuto účelu byly použity dva způsoby: 

1) Vyšetření přesnosti ustavení při opakovaném zakládání palety s vyšetřením nejistoty 

měření 

2) Vyšetření odchylky vyrovnávacích dat přeměřením přesným úchylkoměrem na 

obráběcím stroji 

 

Vyšetření přesnosti ustavení při opakovaném zakládání palety s vyšetřením nejistoty měření 

bylo prováděno na třísouřadnicovém měřícím stroji Zeiss Vista. Do upínače byla opakovaně 

zakládána vyrovnávací paleta ER-017777 a pomocí předem připraveného programu byla 

v manuálním režimu odměřena poloha otvoru Ø12,304 mm. Byly zaznamenávány odchylky 

v ose X a Y, které pak vyhodnoceny i s vyjádřením nejistoty měření. Odchylky v ose Z byly 

zjištěny opakovaným měřením celkové výšky vyrovnávácí palety měřené od nulového bodu 

paletového upínacího systému. 

 

Výsledky experimentu 
Vstupní hodnoty: 

Jmenovitá hodnota v ose X – 0,0000 mm 

Jmenovitá hodnota v ose Y – 0,0000 mm 

Jmenovitá hodnota v ose Z – 64,549 mm 

Nejistota Zeiss Vista – 2,4 + L/300 μm 

Nejistota při opakovaném zakládání palet - 0,002 mm 
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Teplota – 20,2-20,3 °C (vliv teploty nebyl při vyhodnocení uvažován, měřidlo je vybaveno 

teplotní kompenzací). 

Měření teploty – teploměr EDV 593742 

Počet měření - 25 

 

Výpočet nejistoty typu A: 

Měření 
č. X Y Z 
1 0,0008 -0,0004 64,5487 
2 0,0012 0,0005 64,5486 
3 0,0007 0,0013 64,5488 
4 0,0004 -0,0012 64,5489 
5 0,0006 -0,0007 64,5493 
6 -0,0003 0,0004 64,5498 
7 0,0004 0,0008 64,5499 
8 0,0006 0,0005 64,5493 
9 0,0004 -0,0004 64,5497 

10 -0,0011 0,0009 64,5494 
11 -0,0007 0,0009 64,5482 
12 -0,0012 -0,0006 64,5498 
13 0,0011 0,0008 64,5493 
14 0,0007 -0,0004 64,5499 
15 -0,0003 -0,0006 64,5508 
16 0,0001 0,0004 64,5492 
17 -0,0006 -0,0013 64,5499 
18 -0,0005 0,0007 64,5501 
19 0,0012 0,0006 64,5498 
20 0,0011 0,0013 64,5509 
21 0,0004 0,0008 64,5496 
22 0,0005 0,0014 64,5487 
23 0,0007 0,0009 64,5492 
24 0,0011 0,0012 64,5495 
25  0,0006 0,0008 64,5495 
s(x) 0,00071 0,00080 0,00064 

x 0,0003 0,0003 64,5495 
 

Stanovení nejistoty typu B (uB): 

Zdroje nejistot: 

Zeiss Vista - 2,4 + L/300 μm = 2,4 μm, uBE = 2,4/3 = 0,8 μm 

Opakovatelnost zakládání - 2 μm, uBE = 2/3 = 0,66 μm 

Chyba teploty není zohledněna.  

B = 0,00103 mm 
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Stanovení rozšíření nejistoty: 

 X Y Z 

u [mm] 0,0012 0,0013 0,0012 

U [mm], k = 2 0,0024 0,0026 0,0024 

 

 

Vyšetření odchylky vyrovnávacích dat přeměřením přesným úchylkoměrem na obráběcím stroji 

bylo prováděno tak, že na stroji Zeiss Vista byla zaměřena vyrovnávací paleta ER-017777 a 

poté byla přesnost zaměření ověřena přesným úchylkoměrem instalovaným na obráběcím stroji 

Hauser S 45. Odchylka byla přesným úchylkoměrem zjištěna poté, co stroj najel do souřadnic 

identických se zjištěnými zaměřovacími daty. Tento postup byl prováděn opakovaně s tím, že 

paleta byla vždy znovu zaměřena. V tomto případě byly zaznamenávány pouze odchylky v ose 

X a Y, protože použitým přesným úchylkoměrem nebylo možné odchylku v ose Z odměřit. 

Výsledné odchylky byly opět vyjádřeny i s nejistotou měření. 

 

Výsledky experimentu 
Vstupní hodnoty: 

Jmenovitá hodnota v ose X – 0,0000 mm 

Jmenovitá hodnota v ose Y – 0,0000 mm 

Jmenovitá hodnota v ose Z – 64,549 mm 

Nejistota Zeiss Vista – 2,4 + L/300 μm 

Nejistota přesný úchylkoměr – 0,0015 mm 

Nejistota při opakovaném zakládání palet - 0,002 mm 

Přesnost nájezdu obráběcího stroje – 0,0025 mm 

Teplota – 20,2-20,3 °C (vliv teploty nebyl při vyhodnocení uvažován) 

Měření teploty – teploměr EDV 593742 

Počet měření – 25 

 

Výpočet nejistoty typu A: 

 

Měření 
č. X Y 
1 0,001 0,002 
2 0,001 0,001 
3 0,000 -0,001 
4 0,002 0,002 
5 0,001 0,001 
6 0,000 -0,002 
7 0,001 0,001 
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8 -0,001 0,001 
9 0,001 0,000 

10 -0,001 -0,001 
11 -0,001 0,001 
12 0,002 -0,002 
13 0,001 0,001 
14 0,001 -0,001 
15 -0,001 -0,002 
16 -0,001 0,000 
17 0,001 -0,001 
18 0,000 0,001 
19 0,000 -0,002 
20 -0,001 0,001 
21 0,000 0,001 
22 0,001 0,000 
23 -0,001 0,001 
24 0,001 0,001 
25 0,002 -0,001 
s(x) 0,00103 0,00131 

x 0,0004 0,0001 
           
 
Stanovení nejistoty typu B (uB): 

Zdroje nejistot: 

Zeiss Vista - 2,4 + L/300 μm = 2,4 μm, uBE = 2,4/3 = 0,8 μm 

Opakovatelnost zakládání - 2 μm, uBE = 2/3 = 0,66 μm 

Nejistota přesný úchylkoměr – 1,5 μm, uBE = 1,5/3 = 0,5 μm  

Přesnost nájezdu obráběcího stroje –2,5 μm, uBE = 2,5/3 = 0,83 μm 

Chyba teploty není zohledněna.  

B = 0,00141 mm 
 
 

 X Y 

u [mm] 0,0019 0,0019 

U [mm], k = 2 0,0036 0,0036 

 
 
Vyhodnocení: 

Na souřadnicovém měřícím stroji byla potvrzena výrobcem deklarovaná opakovatelnost 

založení palety.  

Druhý experiment ukázal, že je možné na obráběcím stroji obrábět otvory s tolerancí polohy 

0,01 mm. 
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6. Technicko-ekonomické zhodnocení 
 

6.1  Produktivita 
Při posuzování, jaký skutečný vliv mělo nasazení paletového upínacího systému, byl 

porovnáván výkon za tři měsíce na obráběcím stroji před nasazením paletového upínacího 

systému a poté po dobu tří měsíců po nasazení paletového upínacího systému. 

Přestože není možné v prostření kusové výroby zajistit úplnou shodu výrobků, které byly na 

stroji obrobeny bez paletového upínacího systému a s ním, lze říci, že byly obráběny obrobky 

typově podobné.  

 

         

Podíl jednotlivých činností při operaci obrábění na 
celkovém čase operace

90,83%

1,00%
3,17% 3,17%

1,83%

Upnutí a vyrovnání
Programování
Frézování
Ověření
Odepnutí

 
Obrázek 31 - Podíl jednotlivých činností při operaci obrábění na celkovém čase operace u stroje 
vybaveném paletovým upínacím zařízením s výměníkem palet [9] 
 

Srovnání: 

 

Činnost Erowa ANO Erowa NE 
Upnutí a vyrovnání 1,83% 11,66%
Programování 3,17% 1,79%
Frézování 90,83% 72,65%
Ověření 3,17% 10,31%
Odepnutí 1,00% 1,79%
      
Celkový počet obrobených kusů 258 84

 
 
Tabulka 2 - Srovnání podílů jednotlivých činností v procesu provádění operace obrábění pro 
oba stroje [9] 
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Rozdíl v celkovém počtu obrobených kusů naznačuje, že stroj vybavený paletovým upínacím 

systémem Erowa s automatickým výměníkem palet je produktivnější (přestože počet 

obrobených kusů není úplně průkazná z důvodu různosti prováděných zakázek na obou 

strojích). Je to způsobeno důležitou vlastností stroje, který je vybaven paletovým upínacím 

systémem Erowa s automatickým výměníkem palet, a to tím že umožňuje bezobslužný provoz. 

To znamená, že v období pondělí až pátek byla u stroje přítomna směna stejně jako v případě 

stroje bez paletového systému, ale během noci a o víkendu byly na stroji zcela automatizovaně 

prováděny zakázky předem připravené v zásobníku palet.  

Z porovnání ale především vyplývá, že u stroje vybaveným paletovým upínacím systémem 

Erowa s automatickým výměníkem palet jsou podstatně redukovány především přípravné 

činnosti a ověření konformity, je tedy značně větší podíl produktivních činností (o 18,18 %), tedy 

samotného obrábění. Došlo k malému navýšení času u programování stroje, což je způsobeno 

tím, že aby mohl stroj pracovat bezobslužně, je nutné připravit tzv. paletové programy 13, které 

je někdy nutné připravovat a ověřovat jen pokud stroj neobrábí. 

 

Daleko markantněji však vyniká rozdíl v produktivitě práce u strojů Hauser S 45, protože 

souřadnicové vybrušovačky nejsou (případě podniku INA Lanškroun s.r.o.) vybaveny 

elektronickou sondou na zaměřování (vyrovnání) obrobků, která přenáší potřebná data přímo 

do řídícího systému stroje. Pokud je tedy obrobek vyrovnáván přímo na pracovním stole 

vybrušovačky, trvá to nesrovnatelně déle, než v případě frézek, které jsou elektronickou sondou 

s přímým přenosem dat do řídícího systému vybaveny. 

 

6.2  Výhody použití paletového upínacího systému 
6.2.1 Bezobslužný režim 

Jak již bylo v předchozím textu řečeno, významnou výhodou tohoto systému je možnost 

bezobslužného režimu. Stroj pracuje podle paletového programu; ze zásobníku palet odebírá 

palety s obrobky a do proběhnutí celého paletového programu může pracovat bezobslužně. To 

přináší významné zvýšení produktivity při současném snížení mzdových nákladů 14. V podniku 

INA Lanškroun s.r.o. jsou tyto stroje schopné bezobslužného provozu vybaveny informační 

funkcí. Tato funkce přes podnikovou GMS bránu informuje obsluhu stroje, že bude končit 

paletový program, nebo ji informuje o jakémkoli problému při obrábění (poruše, kolizy apod.). 

Tak je možné maximálně využít stroj a zabránit zbytečným prostojům vlivem nepřítomnosti 

obsluhy.  

 

                                                
13 Paletový program – program řídící bezobslužný provoz obráběcího stroje 
14 Sledování produktivity strojů, interní podklady podniku INA Lanškroun s.r.o. 
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6.2.2 Vyšší produktivita 

Jak je uvedeno v porovnání produktivit strojů v odstavci 6.1, stroj vybavený paletovým upínacím 

systémem Erowa s automatickým výměníkem palet je produktivnější. Díky tomu, že paletový 

systém umožňuje přenést velkou část přípravných a dokončovacích činností mimo stroj, je 

možné zvýšit produktivitu stroje (v podmínkách podniku INA Lanškroun s.r.o.) až o 18 %. 

V případě sériové výroby by mohlo dojít ještě k většímu zvýšení produktivity. 

K výraznému zvýšení produktivity též přispívá možnost bezobslužného provozu viz odstavec 

6.2.1. 

 

6.2.3 Ověření konformity obsluhu ihned po dokončení operace 

Tuto výhodu přináší zapojení souřadnicového měřícího stroje do celého systému. Mnoho 

zaměřovacích cyklů je vybaveno různými pomocnými funkcemi, pomocí kterých si obsluha 

může před započetím obrábění ověřit, zda-li je obrobek po předchozích operacích správně 

připraven, zda-li jsou na obráběných plochách ponechány správné přídavky apod. Pro složitější 

nebo častěji opakující se díly jsou připraveny automatické měřící průběhy, pomocí kterých je 

možno ověřit správnost provedené operace resp. konformitu dílu. Obsluha stroje tak není tolik 

závislá na specializované pracovníky centrální měřící místnosti, kteří jsou vyškoleni pro obsluhu 

třísouřadnicové měřící techniky. 

 

6.3  Nevýhody použití paletového upínacího systému 
6.3.1 Hmotností a rozměrové omezení obrobku 

Jistým omezením v používání paletového upínacího systému Erowa jsou hmotnostní a 

rozměrové limity obrobků, které je možné na paletu upnout.  

Celková hmotnost obrobku a palety by podle doporučení výrobce neměla přesáhnout 130 kg, 

aby nedošlo k poškození zakládacího ramene paletového upínacího systému. Pokud by paleta 

byla zakládána manuálně do základny paletového upínacího systému, může být hmotnost 

vyšší. Protože však není vyřešena strojová manipulace s paletami při instalaci palet do 

zásobníku resp. základny, je hmotnost palety s upnutým obrobkem omezena fyzickými 

předpoklady obsluhy stroje. 

Větší nevýhodou je však omezení rozměrů obrobku. Půdorysné rozměry obrobku, pokud má být 

zakládán automaticky, by neměly být větší než 320 mm, výška obrobku u stroje Deckel-Maho 

DMC 75V - Linear nesmí přesahovat 220 mm, u stroje Hauser S 45-400 450 mm, aby bylo 

možno paletou s upnutým obrobkem manipulovat v prostoru zásobníku palet a v prostoru mezi 

pracovním prostorem stroje a zásobníkem palet. Pokud by byl obrobek na paletě zakládán 

manuálně, může být výška obrobku vyšší ovšem při zachování půdorysných rozměrů. 
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6.3.2 Požadavky na údržbu paletového upínacího systému 

Aby bylo možno dosáhnout potřebné opakovatelnosti paletového upínacího systému, je nutné 

udržovat vodící mechanismus základny paletového upínacího systému v naprosté čistotě. 

Ocelové špony spolu s různými emulzemi ulpěné na vodícím mechanismu značně zhoršují 

opakovatelnost a tím mají neblahý vliv na přesnost zaměření obrobku. 

 
6.3.3 Požadavky na údržbu třísouřadnicového měřícího stroje 

Pro dosažení nutné přesnosti zaměření obrobku na paletě je nutné udržovat souřadnicový 

měřící stroj v čistotě a dodržovat veškerá pravidla zacházení se souřadnicovou měřící 

technikou. Přestože je možné mít dnešní generaci třísouřadnicových měřících přístrojů 

umístěnou přímo ve výrobě, je nutné zacházet se souřadnicovým měřícím strojem s vědomím, 

že pro dosažení požadované přesnosti je nutné udržovat stroj v naprosté čistotě. Zanesená 

ložiska či nateklá emulze v odměřovacím systému souřadnicového měřícího stroje mají velmi 

nepříznivý vliv na přesnost zaměření obrobku. 

 

6.3.4 Cena celého systému 

Asi největší nevýhodou celého systému je velká pořizovací cena. Konkrétní ceny si vedení 

podniku nepřeje zveřejňovat z důvodu existence rámcové dohody nákupu strojů a zařízení 

s výrobci obráběcích strojů, díky níž skupina Schaeffler získává výhodnější nákupní podmínky. 

 

Obecně však lze říci, že v případě jednoho stroje Deckel Maho DMC 75V Linear vybaveného 

paletovým upínacím zařízením Erowa s automatickým výměníkem palet šlo o investice v řádu 

desítek miliónu Kč, v případě jednoho stroje Hauser S 45 o investici téměř dvojnásobnou. 

 

6.4 Shrnutí 
Závěrem této práce je možno říci, že nasazení paletového upínacího systému Erowa na CNC 

frézkách a souřadnicových vybrušovačkách přineslo výrazné zvýšení produktivity u těchto 

strojů. Nasazení strojů v bezobslužném provozu přineslo vedle zvýšení produktivity i úsporu 

mzdových nákladů u obsluh těchto strojů. 

 

Na druhé straně je třeba říci, že cena celého systému je poměrně značná. Nebýt toho, že 

podnik INA Lanškroun s.r.o. je součástí skupiny podniků Schaeffler, která finančně podpořila 

nákup nových strojů s paletovým systémem, nemohla by si nástrojárna tohoto typu takovou 

investici dovolit. 

 

Finanční vyčíslení úspor vzniklých zvýšením produktivity není součástí této diplomové práce, 

protože vedení podniku si přeje nezveřejňovat finanční stránku celé záležitosti - především 
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velikost investice, hodinové sazby za jednotlivé technologie, mzdové náklady apod. Lze však 

uvést, že investice do strojů vybavených paletovým upínacím systémem byla dobrou investicí, 

která splnila očekávání. 
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