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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

POKORNÝ, L. Návrh technologie obrábění hliníkového štítu. Ostrava: katedra obrábění a 

montáže, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014, 47 s., Bakalářská práce, 

vedoucí doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. 

Bakalářská práce je zaměřena na obrábění hliníkového štítu u firmy ZLKL s.r.o. V první části 

je ukotveno teoretické vymezení pojmů a tématu na základě odborné literatury. Jako další bod 

práce je popsán původní a nový způsob výroby. Na toto téma navazuje další část práce, kterou 

je diskuze experimentů. Zde nalezneme vzájemné  porovnání obou způsobů obrobení 

hliníkového štítu. Závěr práce je zaměřen na technicko-ekonomické zhodnocení, a také na to, 

co pro firmu ZLKL s.r.o. zavedení nového způsobu výroby znamená. 

Klíčová slova: obrábění, hliníkový štít, ZLKL, výroba, CNC stroj 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

POKORNÝ, L. Technology Design Machining Aluminum Shield. Ostrava: machining and 

assembly department, Faculty of Mechanical Engineering - Technical University of Ostrava, 

2014, 47 p., Bachelor thesis, the supervisor doc. Ing. Vladimir Vrba, CSc. 

This bachelor thesis is focused on processing of aluminum shield in the company ZLKL s.r.o. 

The first part is based according to theoretical notion of a subject on the basis of scientific 

literature. Next, in this thesis there is described original and new method of production. This 

topic is followed by another part, which is discussion about experiments. In this part is 

introduced mutual comparison of both methods of processing of aluminum shield. In the 

conclusion is mentioned techno-economic evaluation, and also what the introduction of the 

new method of manufacturing for the company ZLKL s.r.o. means. 

Keywords: processing, aluminium shield, ZLKL, production, CNC machine 
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Seznam použitého označení a zkratek 

 

CNC  (Computer Numerical Control) počítačem číslicově řízený (stroj). 

NC  (Numerical Control) číslicově řízený (stroj) 

ZLKL  Závody lehkých konstrukcí Loštice 

RO  rychlořezná ocel 

SK  slinutý karbid 

ISO  (International Standard Organisation) mezinárodní soustava norem 

Rm   pevnost v tahu  

Rp0,2   smluvní mez kluzu  

VBD   vyměnitelná břitová destička 

Al  chemické značení pro hliník 

D1  přední obráběný rozměr Al štítu -Ø335 mm 

D2  zadní obráběný rozměr Al štítu -Ø409,5 mm
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1. Úvod 

V dnešní době se všeobecně průmyslová výroba neustále vyvíjí, zdokonaluje, 

zrychluje a jsou na ni kladeny větší a větší nároky ve všech jejich směrech. Firmy, které jsou 

tímto směrem zaměřeny, musí s vývojem držet krok a své výrobní procesy inovovat tak aby si 

udrželi svou prestiž v dnešním dravém konkurenčním prostředí. Odběratelé dnes mají velkou 

škálu nabídek od strojírenských firem a proto je velice důležité, aby byla firma schopna 

vytvořit nabídku co nejkvalitnější, ale zároveň za co nejmenší náklady.  

Stejně tomu tak je i u firmy ZLKL- Závody lehkých konstrukcí Loštice. Úspěch a 

prosperitu na trhu si firma vybojovala díky svému neustálému hledání a zavádění nových 

výrobních technologií, inovacemi výrobních procesů, velkým důrazem na kvalitu výrobků a 

v neposlední řadě také díky vstřícnému individuálnímu a lidskému přístupu ke všem svým 

odběratelům. O úspěchu firmy také vypovídá mnoho získaných cen v soutěžích jako například 

prvenství v soutěži Firma roku 2013 Olomouckého kraje ze dne 9. 10. 2013, kde také firma 

získala titul Odpovědná firma roku 2013 Olomouckého kraje. V roce 2013 se jednalo o 

jedinou firmu s celkového počtu 234 krajských firem, která získala obě ocenění najednou.  

V procesu neustálého rozvoje získala firma dotace v rámci dotačního projektu Rozvoj 

a díky tomu zahájila inovaci 4 technologií. Jedná se o výstavbu práškové lakovny, pořízení 

pick-up soustruhu na obrábění přírubových součástí, pořízení pětiosého obráběcího centra a 

pořízení karuselu obráběcího stroje VT 650 R MC. Předmětem celé práce je obrábění 

hliníkového štítu Al LSA 423 právě na inovované technologii - stroj VT 650 R MC a srovnání 

s původní technologií na stroji SPR 100 CNC. Konkrétně se jedná o obrobení dvou průměrů 

na výše zmíněném dílu a vyřezání závitů do 4 předem připravených děr. V práci jsou nejprve 

obecně a teoreticky popsány technologie, které použijeme ve vypracování praktické části 

bakalářské práce. Praktická část je zaměřena na výrobní postup obou technologií a dále na 

srovnání obou výrobních postupů z hlediska parametrů stroje, výrobního postupu a řezných 

materiálů. Poslední částí práce je technickoekonomické zhodnocení, které se věnuje časovým 

hodnotám a finančním nákladům vztahujícím se k oběma technologiím. 

 Cílem práce je provést analýzu původního a nového způsobu výroby hliníkového štítu 

Al LSA 423. Na základě této analýzy vzájemně porovnat oba výrobní způsoby s nalezením 

kladných faktorů, které firmě při zavedení nového stroje vzniknou. A jako poslední vzájemně 

porovnat finanční a časové náklady obou strojů. 
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2. Obecná charakteristika daného problému 

Firmou ZLKL mi bylo zadáno téma ve znění Návrh technologie obrobení hliníkového 

štítu. Hlavním cílem práce jak je uvedeno již v úvodu je provést srovnání původního a 

navrhovaného způsobu výroby hliníkového štítu Al LSA 423. 

2.1. Charakteristika firmy ZLKL, s. r. o.  

 

zdroj [6] 

 ZLKL neboli Závody lehkých konstrukcí Loštice, se zabývá rozmanitou škálou 

strojírenských činností v oblasti zpracovatelského průmyslu - kovovýroby. Mezi konkrétní 

činnosti patří svařování, obrábění, povrchové úpravy, lisování, 3D kontrola kvality, také 

vývoj a konstrukci. Firma se dělí na tři výrobní provozy sídlící v městě Loštice, přičemž se 

v každém z těchto provozů provádí jiné výrobní činnosti. V první provozu na ulici 

Moravičanská se provádí obrábění a 3D měření a je zde také hlavní sídlo celé společnosti 

ZLKL. V druhém provozu sídlícím na ulici Olomoucká se provádí lisování, svařování a 

povrchové úpravy. V posledním provozu sídlícím na ulici Sokolská najdeme vývoj a 

konstrukci, montáž a v poslední řadě servis vozidel [13]. 

  Tato firma je prosperující a rychle se rozvíjející díky své flexibilitě na požadavky 

klientů, kvalitou provedení a příznivou cenou. Všechny tyto aspekty vedou k dlouhodobě 

rostoucím tržbám a počtu zaměstnanců. Hlavními odběrateli jsou především nadnárodní 

koncerny, jako je Emerson a Siemens. Dalšími nadnárodními odběrateli jsou: italský výrobce 

elektromotorů Marelli Motori, dánský koncern Ingersoll Rand, nebo německý výrobce 

gravírovacích strojů Gravotech. Přibližně 60% produktů výroby směřuje na export. Po České 

republice je hlavním odbytištěm exportu Francie a Německo. Výrobky vyrobené v tomto 

závodě nejčastěji nacházejí své uplatnění v elektrotechnickém a vodohospodářském průmyslu 

a částečně i v průmyslu automobilovém [13]. 
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 V posledních letech, díky své úspěšnosti na trhu, byla firma i její majitel několikrát 

významně oceněni.  

„2010 – finalista soutěže Podnikatel roku 2010 Olomouckého kraje,  

– 3. místo v hlasování čtenářů MF DNES a iDnes.cz, o Nejlepší podnikatelský příběh roku 

2010. 

2011 – zisk titulu Manažer odvětví (vývoj a zpracování kovových výrobků), 

– 1. místo v kategorii Vynikající manažer střední firmy. 

2012– 3. místo v soutěži Vodafone Firma roku 2012 Olomouckého kraje. 

2013– 1. místo v soutěži Vodafone Firma roku 2013 Olomouckého kraje, 

– titul Vodafone Odpovědná Firma roku 2013“ [13]. 

 

2.2. Historie 

 Historie této firmy je poměrně mladá. Vznikla v roce 1993 a to s pouhými 45 

zaměstnanci. V této době byla výroba zaměřena na výsuvné rošty sedacích souprav a 

nábytkové kování. Vlastí prostory na výrobu neměla. Výroba byla prováděna v pronajatých 

opravárenských prostorách. V následujícím roce byla výroba rozšířena díky kvalitativnímu a 

kvantitativnímu rozvoji. Tento rozvoj byl odstartován prosazením a vítězstvím ve výběrovém 

řízení na výrobu rámů zadních sedadel vozů Škoda Felicia pro firmu Karsit Holding, s.r.o. Po 

tomto významném kroku se počet zaměstnanců téměř zdvojnásobil z původních 45 na 80 a 

objem tržeb se pohyboval v rozmezí od 50 do 60 milionů [13]. 

 V roce 1996 se firma začala zaměřovat na lisování a zpracování plechů, obrábění 

litinových a ocelových dílů pro elektromotory a alternátory a svařování dílů v ochranné 

atmosféře. To vše ve spolupráci s M.L.S. -Moteur Leroy Somer, Holice, spol- s.r.o. [13]. 

 V roce 2003 nastal pro společnost ZLKL a její vývoj velký pozitivní zvrat. Jeden ze 

čtyř společníků Ing. Ladislav Brázdil vyplatil tři zbývající společníky a tím se stal 

stoprocentním majitelem celé firmy. Díky tomuto velkému kroku mohly započít kroky 

k dalšímu rozvoji firmy, jako například zprovoznění nové provozovny, díky které se mohla 

rozšířit výroba jak množstvím, tak i rozmanitostí. Jelikož již nebylo nutné vyplácet podíl na 

zisku společníkům, mohl se tento zisk dále investovat do rozvoje společnosti a ZLKL se 
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postupem času stala inovativní technologicky špičkově vybavenou strojírenskou společností. 

Do výroby byly zavedeny unikátní technologie jako například robotické svařování hliníku 

metodou CMT využívaný pro automobilní průmysl v celé ČR, nebo byla nainstalována velice 

výjimečná tlaková komora, ve které jsou podrobovány ventily tlakovým zkouškám. Dále byl 

v roce 2005 zahájen jeden z nejdůležitějších projektů. Tímto projektem je vývoj speciálního 

vozidla pro tělesně postižené, který je celosvětově unikátní a ojedinělí [13]. 

Automobil ELBE zdroj [13] 

V roce 2010 byl úsek vývoje rozšířen o návrh a vývoj a to díky získané certifikaci. 

Celosvětová hospodářská krize, která proběhla v minulých letech, byla pro firmu těžkým 

obdobím. Ve výsledku však společnost výrazně posílila tím, že byla v době krize pro udržení 

místa na trhu nucena do zproduktivnění, zmodernizování a zkvalitnění celé firmy což pro ni 

ve finále bylo velkým přínosem [13]. 

 Tato společnost je nepřetržitě se rozvíjející a inovativní. Snaží se neustále 

zdokonalovat a to ve všech svých orientacích nejen ve výrobních procesech. Cílem je 

zaměřovat se na všechny směry jako například na zaměstnance, na dodavatele, ekologii, na 

bezpečnost a mnoho dalších. Důkazem toho je i zahájení vlastní firemní školy. Je zaměřena 

na slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců. Proto jsou zde využívány prvky 

Waldorfské školy. Také je zde rozšířená výuka angličtiny a jedním z pedagogů je rodilý 

mluvčí [13]. 
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3. Obrábění- obrobitelnost materiálů 

 Před započetím každého procesu obrábění je nutné mít na zřeteli několik faktorů. 

Jedním z nich, kterým se budeme zabývat, je obrobitelnost materiálů. Jedná se o fyzikálně-

mechanické vlastnosti obráběného materiálu a charakterizuje nejoptimálnější podmínky, při 

nichž se daný materiál nejlépe obrábí. Pro zjištění obrobitelnosti se používají takzvané stupně 

obrobitelnosti, které jsou relativní hodnotou posuzování obrobitelnosti, a jsou vyjádřeny 

směrným číslem. Směrné číslo udává, po srovnání s porovnávacím materiálem, jehož stupeň 

obrobitelnosti je 1, o kolik je daný materiál lepší nebo horší než materiál porovnávací. 

Obrobitelnost zkoumaných materiálů se hodnotí poměrným číslem, tzv. indexem 

obrobitelnosti iₒ [2]. 

 

Platná norma obrobitelnosti materiálu, jej hodnotí podle řezné rychlosti. Podle tohoto 

hodnocení se materiály dělí do čtyř skupin, označených malými od a až do d.  

„a-litiny  -litiny tvárné (označení 23…) 

   -litiny šedé a slitiny želez (označení 24…) 

   -litiny temperované (označení 25…) 

b-oceli   -oceli tvárné i lité (označení 10 až 19…, označení 26 až 29…) 

   -lité ocelové válce (43 52 28) 

c-neželezné kovy -měď a slitiny mědi tvárné i lité (označení30 a 31…) 

   -mosazi lité i tvářené (označení 32 a 33…) 

d-lehké kovy  -hliník a slitiny hliníku tvářené i lité (označení 40 a 42 až 45…)“ [2]. 
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3.1. Základní charakteristika lehkých slitin (obrobitelnost) 

 Vzhledem k tématu této práce se budeme blíže zabývat pouze lehkými kovy, neboli 

hliníkem a jeho slitinami. Tyto kovy se řadí do skupiny označené d neboli lehké neželezné 

kovy jak jsme uvedli v předešlé kapitole. Obrobitelnost těchto materiálů je velice obtížná a 

přináší mnoho rizik a překážek, kterým musíme věnovat zvýšenou pozornost. 

 

3.2. Řezné podmínky a způsob opracovaní lehkých slitin 

 

Při obrábění čistého hliníku vznikají určité problémy, jejich příčinou je veliká měkkost 

a houževnatost. Při samotném obrábění se tvoří dlouhá tříska, která pokud není formována tak 

se tvoří drsný povrch materiálu. V praxi se čistý hliník takřka nepoužívá z důvodu jeho špatné 

obrobitelnosti. Přidáním prvků jako jsou měď, zinek a hořčík zlepšujeme jeho obrobitelnost. 

Všechny tyto prvky jsou v tuhém roztoku. Přidáním malého množství křemíku a manganu 

nepatrně zlepšuje jeho obrobitelnost, ale při přidání většího množství (5-12%) těchto prvků 

naopak obrobitelnost zhoršuje. Chceme-li dosáhnout značně lepší obrobitelnosti zvolíme za 

přídavek prvky jako jsou kadmium, olovo, bizmut, cín a měď (5%). Přidáním těchto prvku 

nejen že dosáhneme lepší obrobitelnosti, ale také to prospěje trvanlivosti břitu nástroje. Při 

obrábění vzniká krátká tříska, která je v tomto případě žádoucí [3]. 

 

„Mezi hlavní kritéria obrobitelnosti hliníku a jeho slitin patří: 

- jejich chemické složení 

- způsob zpracování polotovaru (tažení, slévání, kování) 

- tepelné zpracování“ [3]. 

 

Odlitky a výkovky z hliníkových slitin mají celkově dobrou obrobitelnost. Tepelně 

nezpracované odlitky se obrábějí lépe než tepelně zpracované. Ty ale na rozdíl od tepelně 

nezpracovaných obrobků dosahují hladšího obrobeného povrchu a snáze se s nimi dosáhne 

přesnějších rozměrů součásti. Pro úspěšné obrobení povrchu hliníkových slitin musíme zvolit 
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řezné nástroje s kladným úhlem čela a rovnými a pečlivě lapovanými plochami. Při splnění 

těchto podmínek lze zamezit tvorbě nárůstku na nástroji. Některé slitiny jsou obzvláště 

náchylné na tvorbu těchto nárůstků. Při použití destiček z řezné keramiky se velikost nárůstku 

zvětšuje. Nárůstky vznikají v procesu řezání, kdy na povrchu třísky vzniká oxid hlinitý, který 

je ze stejného materiálu, jako je řezný klín. [3]. 

 „Řezné rychlosti při použití RO jsou: 

- pro hrubování 120 až 500 m*  

- pro hlazení 200 až 1000 m*  

Při použití SK jsou řezné rychlosti: 

- pro hrubování 200 až 2000 m*  

- pro hlazení 250 až 3000 m* “ [3]. 

Slitiny hliníku se v mnoha případech obrábí nasucho. Pro zvýšení trvanlivosti a hladkosti 

obráběného povrchu je zapotřebí použít vydatné chlazení pomocí emulze a petroleje.  

 „Z hlediska chemického složení lze slitiny hliníku rozdělit podle stupně obrobitelnosti 

do tří skupin: 

- nejlépe obrobitelné-Al + Cu, Al + Mg, Al + Cu + Mg (dural), Al + Cu + Un + Mn 

- hůře obrobitelné-Al + Si, Al + Si + Cu (Si 5%) 

- nejhůře obrobitelné-Al + Si (až 12%), slitiny s přísadou Ni, Fe, MN, Co, Cu, Mg“ 

[3]. 

 

3.3. Třískové obrábění 

 Obrábění je technologický proces, při kterém dochází k opracování obrobku na jeho 

požadovaný tvar a rozměry v určitém stupni přesnosti za pomocí třískového odebírání 

materiálu.  

Při opracování obrobku vzniká tříska a tímto se liší od ostatních technologií, jako jsou 

tváření nebo odlévání. V průběhu procesu obrábění dochází při oddělování třísky od obrobku ke 

tvorbě plastických a elastických deformací [12]. 
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3.3.1. Obráběcí stroje 

„Stroje k třískovému obrábění můžeme rozdělit z různých aspektů, a to: 

- z hlediska konvenčního obrábění je můžeme dělit na soustruhy, frézky, vrtačky, 

vyvrtávací stroje, brusky, hoblovky a obrážečky, protahovačky, dokončovací stroje 

(honovací, superfinišovací, lapovací), pilovací stroje, pily na kov, stroje pro 

nekonvenční obrábění (úběr se děje elektroerozí, ultrazvukem, elektrochemickým 

procesem, vodním paprskem a abrazivem nebo laserem). 

- Podle konstrukce a použití můžeme obráběcí stroje dělit např. na frézky 

konzolové, stolové, rovinné, drážkovací, na ozubení a tak podobně. 

- Z pohledu automatizace, resp. Mechanizace, existuje celá řada typů obráběcích 

strojů, jako např. u soustruhů na stroje univerzální, revolverové, produkční 

(jednoúčelové), kopírovací, poloautomatické a automatické soustruhy, číslicově 

řízené bez nebo s počítačovou podporou. 

- U velkosériových a hromadných výrob se vyskytují nejčastěji stavebnicové 

jednotky frézovací, vrtací, vyvrtávací, závitořezné a jiné“ [4]. 

Dalším bodem se budeme podrobněji zabývat technologií soustružení, vrtání a 

výrobou vnitřních závitů. 

 

3.3.2. Soustružení 

Podstatou u soustružení je, že do obráběné součásti vniká řezná část nástroje ve tvaru 

řezného klínu a odebírá z něj třísku. Postupným odřezáváním třísky docílíme požadovaného 

tvaru a rozměrů obráběné součásti. Nástroj (soustružnický nůž) musí splnit určité požadavky 

jako je vhodná řezná geometrie nástroje a tvrdost, která musí být vyšší než obráběný materiál. 

„Soustružení charakterizují dva základní pohyby: 

o Hlavní pohyb (pohyb do řezu) – je při obrábění nutný k tomu, aby 

prostřednictvím nože došlo k odříznutí třísky z obrobku. Tento pohyb je 

točivý (rotační) a zpravidla jej vykonává obrobek upnutý ve sklíčidle 

soustruhu. Otáčí-li se obrobek a vtlačuje-li se do něj nůž, získává tím 

osoustružená část obrobku kruhový (rotační) průřez. 



17 

 

o Vedlejší pohyb (pohyb do záběru) – je potřebný k tomu, aby nůž postupně 

odřezával třísky v požadované délce obrobku. Tento pohyb se nazývá 

posuv nože a může být plynulý či přerušovaný. Při podélném soustružení 

se nůž posouvá rovnoběžně s obrobkem“[4]. 

Upnutí obrobku při soustružení je velice důležité, protože jen tak můžeme obrábět 

geometricky nepřesné polotovary. Při soustružení vznikají síly působící na obrobek a snaží se 

jej z upínače vytlačit, vyvrátit nebo jinak uvolnit. Obrobky se liší svými tvary, velikostí a 

počtem, proto musíme zvýšit pozornost při jeho upnutí a docílit co nejlepších řezných 

podmínek. Při kusové a sériové výrobě se používá rozdílného upínání. Upínací nářadí musí 

splňovat pevné, přesné, rychlé, spolehlivé a snadné upnutí obrobku. Při nesprávném upnutí 

dochází při rychlém otáčení k házivosti obrobku a zhoršuje se tím jakost a přesnost obráběné 

plochy [4]. 

Upínání rozdělujeme na ruční a automatické. V sériové a hromadné výrobě, kde je 

zapotřebí za co nejkratší dobu vyrobit co největší množství kusů, se používá upínání 

automatické. Toto upínání probíhá strojně pomocí upínacího zařízení ovládaného hydraulicky 

elektricky nebo pneumaticky. Opakem tohoto upínání je upínání ruční nejpoužívanější 

především v kusové nebo také někdy v sériové výrobě. Oproti automatickému upínání je 

pomalejší a nemusí být vždy natolik přesné. Tento způsob upínání probíhá pomocí sklíčidel, 

upínacích desek, kleštin atd. V dnešní moderní výrobě se častěji přiklání k automatickému 

upínání [4]. 

Nejčastěji používané upínání je pomocí sklíčidel, které je vhodné pro upínání menších 

součástí a to především v kusové a sériové výrobě. Pokud je ale potřeba upnout tyčový 

materiál nebo například hrubě obrobené materiály, je nejvhodnější a nejčastější upnutí pomocí 

kleštin. Tato kleština má vnitřní stěny přizpůsobeny tvaru povrchu obrobku viz obrázek č. 3.2. 

Díky tomu stačí velice malé rozevření kleštin a docílíme tím rychlého sevření a upnutí [4]. 
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zdroj [4] 

 

3.3.3. Vrtání 

 Je to metoda obrábění průběžných i neprůběžných děr válcového tvaru. Vrtáním 

můžeme zhotovovat díry do plného materiálu nebo zvětšovat už předvrtané, předlité, 

předlisované atd. Řezný pohyb vykonává rotační nástroj (vrták), který musí být kolmo na 

plochu, kde se chystáme vyvrtat díru. Posuv je vždy v ose nástroje. Pro výrobu přesných děr 

je zapotřebí dalších dokončovacích operací, jako jsou: vyhrubování, vystružování, 

protahování, broušení, honování atd. [2]. 

 Vrtáky rozdělujeme do několika kategorií a to do středící vrtáky, ploché vrtáky, 

šroubovité vrtáky a vrtací hlavy. Nejčastěji používaným vrtákem je vrták šroubovitý viz 

obrázek č.3.72. Jedná se o dvouklínové řezné nástroje se dvěma protilehlými šroubovitými 

drážkami pro odvod třísek a přívod chladící a mazací látky. Vrták středící je zapotřebí tam, 

kde je nutné navrtat středící důlky viz obrázek č. 12.2. Vrták plochý najde uplatnění na NC 

strojích a jejich úkolem je vrtání děr o větších průměrech. viz obrázek č. 12.3. Nevýhodou je 

však malá produktivita řezání a nepřesné vedení nástroje. Jako poslední jsou vrtací hlavy. 

Jsou určeny pro vrtání hloubkových otvorů, jejichž hloubka převyšuje pětinásobek průměru 

vrtaného otvoru. viz obrázek č. 12.7. 
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Obrázky 12.2, 12.3, 12.7, - zdroj [2] 3.72 - zdroj [5] 

  

 

Dále si podrobněji popíšeme šroubovitý vrták, jelikož se jeho využití objeví 

v praktické části této práce. Obecnou charakteristiku naleznete již v předchozí části této 

kapitoly. Těmito vrtáky se vrtají válcové díry, jejichž hloubka nepřesahuje pětinásobek 

průměru díry.  

 Konstrukce šroubovitého vrtáku je například oproti konstrukci vrtací hlavy 

jednoduchá. Vrták se skládá ze stopky, řezné části a špička, na které se nachází dvě ostří.viz 

obrázek pod textem [11]. 
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zdroj [6] 

Další kritérium, které se při výběru vrtáku pro určitý pracovní postup používá, je úhel 

hrotu vrtáku. Volí se stejně jako úhel stoupání šroubovice podle druhu obráběného materiálu 

jak je vyobrazeno na obrázku č 12.4 

 

zdroj [2] 
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„Zvláštní druhy ostření šroubovitých vrtáků: 

Tvar A – Zkrácené příčné ostří, zlepšuje podstatně středění vrtáků, zmenšuje účinky negativní 

řezné geometrie příčného břitu, tj. pokles osové síly o 20-30%. Nachází použití u vrtáku 

varianty N od 14mm. Délka zkráceného příčného ostří odpovídá asi 0,1 průměru D. 

Tvar B – Zkrácené příčné ostří s korekcí úhlu čela, kdy zvyšuje se stabilita vrtáku při vrtání 

do hlubokých povrchů labilně upnutých obrobků. Vrták má vyšší trvanlivost i při nevhodně 

zvolených řezných podmínkách. Tvoří se třísky kratší, dosahuje se tak lepšího odvodu z místa 

řezu.  

Tvar C – Zkřížené lomené broušení hřbetu eliminuje příčné ostří až ke středu vrtáku. Úpravou 

se sníží osová síla až o 60-70% při dobrém středění vrtáku. Používá se pro vrtání hlubokých 

děr menších průměrů. 

Tvar D – Zkrácené příčné ostří se sraženou hranou špičky břitu. Zmenšením úhlu nastavení se 

zvětší úhel špičky, který působí příznivě na odvod tepla do nástroje a vrták tak lépe odolává 

otupování, otěrem a lomem. Používá se k obrábění šedé litiny zejména s ohledem na tvrdost a 

abrazi od licí kůry. 

Tvar E – Vrták se středním hrotem umožňuje spolehlivé středění, zabezpečení kruhovitosti 

vrtané díry a po dokončení vrtání se netvoří na hraně díry otřep. Vhodné pro zavrtávání do 

podloženého plechu.“ [2]. 
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zdroj [2] 

 

3.3.4. Výroba vnitřních závitů 

 Vnitřní závity se provádí pomocí závitníku do předem vytvořených děr. „Závitník je 

v podstatě šroub z řezného materiálu s přesným profilem závitu. Do šroubu jsou vyfrézovány 

drážky, které tvoří řezný klín a současně umožňují odvod třísek. Vnitřní závity se tvoří:  

- Ruční řezání závitů 

- Strojní řezání závitů pro řezání závitů na vrtacích, revolverových, soustružnických 

automatech a jiných strojích 

- Řezání závitů v maticích 

- Řezání závitů v závitnících 

- Řezání zvláštních závitů, jako jsou závity lichoběžníkové, kuželové a oblé 

- Předvrtání díry i řezání závitů“ [2]. 

Závitník 

 

zdroj [2] 
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Ručně řezat závit jedním závitníkem lze jenom v průchozích otvorech. Při řezání 

závitů v neprůchozích otvorech se pro ulehčení procesu rozděluje řezání hloubky a šířky na 2 

až 3 závitníky.  

 

zdroj [2] 
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Závitníky se dále dělí: 

 

 

zdroj [2] 
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4. Návrh moderní technologie pro vybranou součást 

4.1 Dosavadní způsob výroby 

Jedná se o hliníkový štít, který slouží jako propojení mezi alternátorem a motorem. 

Jako první je tato součást přimontována k alternátoru a společně sním pak k motoru. Je 

dodáván pro firmu Leroy-SOMER. Do firmy ZLKL je součást dodávána jako odlitek a zde se 

pomocí CNC strojů dále opracovává.  

Neobrobený hliníkový štít/alternátor, zdroj [14] 

 

Hliníkový štít je vyroben z hliníkové slitiny  EN AC AlSi9Cu3. Tato slitina, ze které je 

součást vyrobena má následující chemické složení a mechanické vlastnosti: 

 

Chemické složení 

 

 

Fe Si Mn Ni Cr Ti Cu Pb Mg Zn Sn Ostatní - 

max. 

1,3 
8. - 

11. 
max. 

0,55 
max. 

0,55 
max. 

0,15 
max. 

0,25 
2 - 

4 
max. 

0,35 
0,05-

0,55 
max. 

1.2 
max. 

0,15 

každý 0.05; Celkem 

0,25 
Al - 

zbytek 
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Mechanické vlastnosti 

Rm - pevnost v tahu (MPa) (F) (NaS) 240 

 

 
R p0.2 0,2% prokázané pevnosti (MPa) (F) (D) 140 

 

. - Min prodloužení při přetržení (%) (F) (D) 1 

 

  Tvrdost podle Brinella (HBW): (F) (D) 80 

 

zdroj [7] 

4.1.1. Obráběcí stroj  

Původní způsob obrábění hliníkového štítu se provádí na stroji SPR 100 CNC. Je to 

soustružnický revolverový poloautomat určený k obrábění oceli, litiny a barevných kovů. 

Můžeme na něm vyrábět tyčové součásti jak pro sériovou tak pro kusovou výrobu. Maximální 

průchod vřetena je 100 mm. Obrábět můžeme vnější i vnitřní plochy součásti válcové, 

kuželové atd. Mezi technologické operace můžeme zařadit vrtání, vysoustružení, vrtání závitů 

v ose vřetena a dalších mnoho operací. Stroj lze osadit dvěma hlavami se 6 nebo 8 polohami. 

Náš dosavadní stroj disponuje dvěma hlavami se 6 polohami, protože pro náročnost obrábění 

nepotřeboval více poloh. Stroj je řízen programovacím systémem SIEMENS SINUMERIK 

840 D. 

 

 

 

 

 

 

 

Stroj SPR 100 CNC, zdroj [14] 
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Obsluha stroje:  

V našem případě je na tomto stroji obráběn výše zmíněný hliníkový štít na 

požadované rozměry. Obsluhu tohoto stroje tvoří jeden vyškolený výrobní dělník na každé 

směně, který je zodpovědný za kvalitu obrobeného štítu. Náplní práce tohoto pracovníka je 

také obsluha stojanové vrtačky, jak bude popsáno níže v postupu práce a kontrola kvality 

povrchu. 

Výrobní dělník provádí kontrolu kvality povrchu neboli vizuální standart u každého 

obrobku jednotlivě. V této kontrole je zahrnuta kontrola rozměrů obrobku a vizuální kontrola 

povrchu celého obrobku. Při kontrole nesmí být nalezeny žádné vady, jako jsou například 

studené spoje na rovných plochách, větší škrábance nebo rýhy větší než 0,5 mm, otřepy, 

deformace předlitých otvorů, praskliny na odlitku, oxidace a mnoho dalších jak má výrobní 

dělník uvedeno ve vizuálním standartu předního štítu AL před nástřikem. V případě 

neshledání žádné z těchto vad je odlitek připraven k dalšímu výrobnímu procesu a to 

k nástřiku. Pokud je, ale na odlitku shledána jakákoli vada je výrobní dělník povinen odlitek 

zařadit do vadných kusů a zaznamenat ho do speciálního formuláře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj [14] 
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Parametry stroje: 

PARAMETR SPR 100 CNC 

Řídící systém SIEMENS Sinumerik 840D 

Motory a pohony SIEMENS, Simodrive 611 

Nástrojové hlavy Baruffaldi, elektro-pneu 12 (8/6) pozic 

Vrtání vřetene 114 mm 

Max. průchod tyče vřetenem 100 mm 

Největší oběžný průměr nadpodélným suportem */ 550 mm 

Největší délka obrábění (u příruby) */ 250 mm 

Největší průměr obrábění (u příruby) */ 430 mm 

Max. otáčky vřetene (dle sklíčidla) 1800 1/min 

Výkon hlavního motoru vřetene 32 kW 

Rychloposuv v osách X, Z (max) 20 m/min 

Půdorys. plocha dxš (s doprav. třísek) 3800 x 1800 mm 

Výška stroje (pracovní) 2600 mm 

Hmotnost stroje 6500 kg 

zdroj [1] 
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4.1.2. Upínání a postup obrábění 

Upnutí:  

Hliníkový štít je upnut na specificky upravený trn se závitem, kdy na něj nasadíme 

součást a připevníme ji pomocí desky, kterou dotáhneme maticí a stranovým klíčem. Obě 

hlavy jsou osazeny každá dvěma obráběcími noži s vyměnitelnými destičkami. Na první hlavě 

jsou nože pro hrubování a dokončení přední strany hliníkového štítu. Na druhé hlavě jsou 

taktéž nože pro hrubování a dokončení, ale pro zadní stranu štítu.  

 

 

 

 

 

 

Upínání/ upnutý Al štít, zdroj [14] 

Postup:  

Po dotažení klíčem a zavřením ochranného štítu stroje spustíme obráběcí cyklus. Na 

hliníkovém štítu se obrábí dva průměry, jak je žlutě zvýrazněno na obrázku pod textem. 

Číslem 2 je označen zadní průměr a číslem 1 přední průměr. Jako první se hrubuje z přední 

strany průměr D1 334 mm do hloubky 5mm, po výměně nástroje se hrubuje zadní průměr 

(hrana+čelo) D2 409 mm do hloubky 4mm. Po otočení nástrojové hlavy máme nyní nůž pro 

dokončení zadní strany štítu na D2 409.5 mm do hloubky 5mm. Po dokončení zadní strany se 

opět vracíme k přední straně štítu a tam dokončíme přední průměr na D1 335 mm do hloubky 

6mm.  

Po dokončení obrobení obou průměrů vyměníme kusy a cyklus opakujeme. Před 

dokončením dalšího kusu má obsluha stroje za úkol přeměřit obrobené průměry a vyvrtat 4 

závity do předem připravených děr. Závity vyvrtáme pomocí stojanové vrtačky s upnutým 

závitníkem, která je umístěna vedle stroje.  
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Vyznačené plochy k obrobení, zdroj [14] 

 

4.1.3. Řezné materiály  

Správným výběrem řezných destiček může být ovlivněno několik aspektů v procesu 

obrábění. Jsou jimi například ekonomická část výroby, drsnost povrchu nebo rozměrová 

přesnost.  Kvalitu řezných destiček také ovlivňuje jejich povrchová úprava. V dnešní době se 

velmi často používají multivrstvé povlaky. „Multivrstvé povlaky Vyznačují se vysokou 

trvanlivostí, tudíž VBD s těmito povlaky lze použít pro velké úběry materiálu“ [9]. 

Dodavatelem řezných destiček pro firmu ZLKL, s.r.o. je firma ISCAR ČR s.r.o.  

Zdroj [8] 
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 Pro obrobení hliníkového štítu na stroji SPR 100 CNC jsou použity tyto řezné destičky:  

DCGT 11T308-AS:  Hrubuje přední průměr D1  

CNMG 120404-PP:  Hrubuje zadní průměr D2 i dokončuje zadní průměr D2- 409mm 

DCMT 11T304D:  Dokončuje přední průměr D1- 335mm  

 

Používané řezné destičky jsou shodné s řeznými destičkami u nového způsobu výroby 

na stroji VT-650 R MC. Podrobný popis a vizuální ukázka bude uvedena níže u řezných 

materiálů pro tento stroj.  

 

4.2. Nový způsob výroby 

Nyní se zaměříme na nový způsob obrobení hliníkového štítu. Výroba probíhá na 

novém obráběcím stroji, který nedávno firma ZLKL Loštice koupila. Byl zakoupen v rámci 

probíhajícího projektu Rozvoj, při kterém firma postupně pořizuje čtyři inovativní technologie 

jako je například výstavba lakovny, pick-up soustruh VL 7 nebo pro nás klíčový soustruh VT-

650 R MC na kterém se hliníkový štít obrábí. 

 

4.2.1. Obráběcí stroj  

Jedná se o vertikální CNC soustruh (karusel) značky Hwacheon. Jeden z hlavních 

důvodů proč se firma rozhodla zakoupit vertikální soustruh byl, že se značně zlepší 

manipulace s obrobkem a tím zefektivní výroba hliníkového štítu. Na dodání tohoto soustruhu 

bylo vypsáno výběrové řízení, jehož vítězem se stala firma IMTOS spol. s. r. o. Tato firma 

začátkem prosince loňského roku dodala stroj VT-650 R MC od jihokorejského dodavatele 

Hwacheon.  

 

Obsluha stroje:  

Obsluha stroje se shoduje s původním strojem SPR 100 CNC se všemi povinnostmi 

k tomu náležícími. Jediný rozdíl se je v proškolení výrobní dělník, který musí projít 

specifickým školením určeným pro tento stroj  



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroj VT 650 R MC, zdroj [14] 

 

 

 

Specifikace a technické parametry stroje: 

REVOLVER  

Počet poloh v revolveru:  12 – max.12 poháněných  

Upínací=zpevňovací síla max:  11,850Kgf  

Velikost nástroje:   Ø32 x Ø60 mm  

Čas indexování revolveru (T – T):   0,2 sec  

POSUVY  

Rychloposuv X osy:  20 m/min  

Rychloposuv Z osy:   16 m/min  

Dráha osy X:   430 mm  

Dráha osy Z:    790 mm Posuvový motor X / Z:   3.0 / 4.0 kW 
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KAPACITA STROJE  

Oběžný průměr nad ložem:   Ø 900  mm  

Max. průměr soustružení:   Ø800 mm   

Standardní průměr soustružení:   Ø 320 mm  

Max. délka soustružení:   750 mm  

Velikost sklíčidla SEOAM:   18“   

VŘETENO  

Konec vřetena:   A2-11  

Max. počet otáček:  1.500 ot/min (opce 2.000 ot/min)  

Vnitřní průměr ložiska vřetena:   Ø 160 mm   

Hlavní motor vřetena (30 min/plynule):  22/18,5kW (opce α40, 45/37kW)  

Max. kroutící moment (30 min/plynule):  1.575 N/m (opce 859 N/m)  

TURN MILL REVOLVER - POHÁNĚNÉ NÁSTROJE + „C“ osa        

Max. otáčky poh. nástrojů:  3.000 ot/min  

Max. Ø vrtání:  Ø26 mm  

Max. Ø závitování:  M20  

Max. úhlová indexace:  0,001°   

Motor poh. nástrojů: 5,5/3,7 kW  

KAPACITA NÁDRŽÍ  

Mazací nádrž 12 L  

Hydraulická nádrž:  50 L  

Chladící nádrž:   195 L  
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VELIKOST STROJE  

Rozměry (Š x D): 2,130 x 2,840 mm  

Výška:  3.220 mm  

Hmotnost:   10.550 kg   

Příkon stroje:  40 kVA   

Řídící systém:   SIEMENS SINUMERIK 828D  

 

 

 Rozměry stroje VT 650 R MC, zdroj [14] 
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4.2.2. Upínání a postup obrábění  

Upínání:  

Pro upínání Al štítu se v případě stroje VT-650 R MC používá hydraulicky ovládané 

sklíčidlo a válec SEOAM jak je vidět na obrázku pod textem. Je to moderní technologie 

upínání, při které je dosaženo přesnějšího upnutí a obrobení štítu. Dále je také při tomto typu 

upnutí dosaženo díky hydraulické kapalině uvnitř upínače, dobrého tlumení chvění, které při 

obrobení vzniká.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Systém upnutí, zdroj [14] 

Postup: 

 Po správném upnutí štítu do výše zmíněného hydraulicky ovládaného sklíčidla je 

spuštěn obráběcí program. Jako první proběhne hrubování  předního rozměru na průměr 334 

mm do hloubky 5mm. Po té je hrubován průměr zadní na 409 mm do hloubky 4mm. Po 

dokončení hrubování přijde na řadu dokončování. Nejprve se dokončí přední průměr na 

požadovaných 335mm o hloubce 6mm a poté se dokončí průměr zadní na 409,5mm o hloubce 

5mm. 
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Jako poslední proběhne řezání 4 závitů M10. Po dokončení celého programu obsluha 

stroje-výrobní dělník, vyjme obrobený hliníkový štít ze soustruhu a upne další kus k obrobení. 

Dále pracovník provede v čase obrobení dalšího kusu kontrolu obrobeného obrobku a 

postupuje stejně jako při původním způsobu obrobení jak je uvedeno výše (vizuální kontrola 

obrobku…). 

 

4.2.3. Řezné materiály 

Důsledkem prudkého nárůstu výkonu obráběcích strojů v poslední době, jsou kladeny 

stále větší nároky na materiály, ze kterých jsou řezné nástroje zhotoveny. V moderním 

strojírenství je stále větší, rozmanitější a exotičtější škála materiálů pro výrobu řezných 

nástrojů. Díky tomu dochází i k nárůstu požadavků na samotný obráběcí stroj a to v oblastech 

jako jsou výkon stroje, produktivita obráběcího procesu, strojírenské časy, kvalita obráběného 

povrch a tvarová a rozměrová přesnost obrobeného dílu. Aby obráběcí stroje splňovali 

všechny tyto kladené požadavky je důležité a nutné využívat těch nejmodernějších vědeckých 

poznatků při jejich konstrukci jak tomu bylo i u stroje VT-650 R MC který firma ZLKL 

zakoupila.  

Tímto tématem se zabývá ve své práci Top trendy v obrábaní 2. čásť i pan Jurko. 

„Materiál reznej časti nástroja sa stáva výrazným faktorom ovplyvňujúcim technicko – 

ekonomickú úroveň náradia. Výskum a vývoj sa preto zameriava na hľadanie materiálov, 

ktoré pri dostatočnej oteru vzdornosti a trvanlivosti reznej hrany dobre znášajú vysoké tepelné 

a dynamické namáhania pri vysokých prevádzkových rýchlostiach a posuvoch. Umožnia plne 

využívať výkony moderných obrábacích strojov a súbežne skracovať vedľajšie, nevýrobné 

časy, ktoré spôsobujú prestoje pri častých výmenách nástrojov“ [10]. 

 

Důležitý bod při výrobním procesu obrobení hliníkového štítu je správný výběr 

řezných destiček. V případě nesprávného výběru může být ovlivněna rozměrová přesnost, 

drsnost povrchů a v poslední řadě také finanční část výrobního procesu. U nového stroje VT-

650 R MC jsou použity tyto: 
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Hrubuje přední průměr D1: DCGT 11T308-AS            

Jedná se o kosočtvercovou destičku s kladným úhlem čela a ostrým břitem určeným 

k obrábění hliníku. 

 

 

 

 

l di S r d1 ap(min) ap(max) ft(min) ft(max) 

11.60 9.52 3.97 0.80 4.40 0.80 3.00 0.08 0.30 

zdroj [14] 

Hrubuje zadní průměr D2: CNMG 120404-PP         

Jedná se o oboustrannou destičku s kladným úhlem čela a kladnou radiální hranou. Použití 

tohoto druhu destičky nalezneme například u materiálu jako slitina hliníku, jak je tomu i v našem 

případě. 

 

 

 

 

l di S r ft(min) ft(max) ap(min) ap(max) 

12.90 12.70 4.76 0.40 0.14 0.30 1.00 4.00 

zdroj [14] 
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Dokončuje přední rozměr D1 Ø335mm : DCMT 11T304D            

 Jedná se o kosočtvercovou destičku s pájenou horní špičkou a kladným úhlem čela. Je určena 

k dokončování obrobení hliníku. 

 

 

 

 

 

l di S r lt d1 ap(min) ap(max) ft(min) ft(max) 

11.60 9.52 3.97 0.40 3.6 4.40 0.10 3.00 0.05 0.30 

zdroj [14] 

Dokončuje zadní rozměr  D2 Ø409mm: CNMA 120404D               

Jedná se stejně jako u předešlé destičky o kosočtvercovou destičku s pájenou horní špičkou a kladným 

úhlem čela. Je určena k dokončování obrobení hliníku. 

 

 

 

PCD - ostrá řezná hrana 

 

 

l di S r lt ap(min) ap(max) ft(min) ft(max) 

12.90 12.70 4.76 0.40 3.9 0.10 3.00 0.05 0.26 

zdroj [14] 
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5. Diskuze experimentů  

Jako jeden s dalších cílů pro tuto práci je stanoveno na základě předchozí analýzy 

vzájemně porovnat oba výrobní postupy obrobení s nalezením kladných faktorů, které firmě 

při zavedení nového stroje vzniknou. Toto srovnání bude provedeno z několika hledisek a to 

podle struktury popisu obou technologií jak je tomu výše v kapitole 4.1 a 4.2. Srovnání 

z pohledu ekonomického a časového bude provedeno zvlášť v následující kapitole.  

Z hlediska Specifikace a technických parametrů stroje 

Postupy u obou strojů, jak jsou výše podrobně popsány, se liší ve sledu jednotlivých 

částí obrábění v daném obráběcím programu. Jako další a velice důležité je, že nová 

technologie v samotném postupu obrobení zahrnuje jako konečnou fázi i výrobu 4 vnitřních 

závitů M10, které byli při předešlé technologii tvořeny mimo stroj výrobní dělník na zvlášť 

strojící stojanové vrtačce. Touto změnou došlo k velké úspoře času pracovníka, který tento 

získaný čas může využít k důslednější kontrole obrobeného kusu a tím zvýší kvalitu 

odchozích kusů z jeho pracoviště. 

Z hlediska upínání obrobku 

Zde nalezneme velký rozdíl. U původního způsobu obrábění se jednalo o upínání na 

specificky upravený trn se závitem a s přítlačnou deskou, a u způsobu nového o hydraulicky 

poháněné sklíčidlo. Tato změna v upnutí přinesla díky snadnější manipulaci časovou úsporu 

pro obsluhu stroje. Také díky novější technologii firma dosáhla lepší kvality obrobení a lepší 

přesnost díky eliminaci vznikajících vibrací. 

Z hlediska postupu 

Postupy u obou strojů, jak jsou výše podrobně popsány, se liší ve sledu jednotlivých 

částí obrábění v daném obráběcím programu. Jako další a velice důležité je, že nová 

technologie v samotném postupu obrobení zahrnuje jako konečnou fázi i výrobu 4 vnitřních 

závitů M10, které byli při předešlé technologii tvořeny mimo stroj výrobní dělník na zvlášť 

strojící stojanové vrtačce. Touto změnou došlo k velké úspoře času pracovníka, který tento 

získaný čas může využít k důslednější kontrole obrobeného kusu a tím zvýší kvalitu 

odchozích kusů z jeho pracoviště. 
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Z hlediska řezných materiálů  

Řezné materiály se u obou strojů shodují. Jediným rozdíl nalezneme v tom, že u 

původního způsobu hrubuje zadní průměr D2 i Dokončuje zadní průměr D2- 409mm  jedna 

řezná destička, a to CNMG 120404-PP. U nového způsobu je to již rozděleno takto- hrubuje 

D2: CNMG 120404-PP dokončuje D2: CNMA 120404D. Pro firmu z toho vyplívá, že u 

nového způsobu nebude muset probíhat tak častá výměna řezných destiček a tím docílí větší 

plynulosti pracovního chodu stroje a ušetří čas obsluze stroje. Dále je u nového způsobu 

výroby díky eliminaci vyvrací, jak je uvedeno u diskuze experimentu z hlediska upínání 

obrobku dosaženo větší životnosti jednotlivých destiček. 

 

6. Technicko  ekonomické zhodnocení 

V technickoekonomickém zhodnocení se zaměřím na srovnání výrobních časů a 

finančních nákladů v případě obou způsobů výroby  

 

6.1. Porovnání výrobních časů 

Čas, za který se opracuje hliníkový štít na stroji SPR 100 CNC se rovná 9 minutám. 

V tomto času je zahrnuto mimo jiné i dokončení řezání závitů mimo stroj obsluhou na 

stojanové vrtačce. Na nově pořízeném stroji VT-650 R MC se výrobní čas jednoho kusu 

rovná 5 minutám i se závitováním, které probíhá ve stroji. Zde je vidět veliká úspora času na 

vyrobení jednoho dílce.  

Budeme počítat se standardní pracovní dobou 7,5 hodiny. Při přepočtu na minuty zjistíme 

přibližně pracovní dobu a to 450 minut. Při starém způsobu výroby na stroji SPR 100 CNC 

jsme dospěli k tomu, že se za směnu obrobí přibližně 50 kusů hliníkových štítů. Na novém 

stroji VT-650 R MC se za pracovní směnu vyrobí přibližně 90 kusů hliníkových štítů. Do 

výpočtu počtu vyrobených kusů nezapočítáváme výměnu břitových destiček, seřizování a jiné 

poruchy stroje. Pro lepší orientaci a znázornění výše zmíněných hodnot bude pod textem vše 

znázorněno graficky. 
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Pracovní doba       450 minut 

Výrobní čas kusu Al štítu na 1. stroji SPR 100 CNC           9 minut 

Výrobní čas kusu Al štítu na 2. stroji VT-650 R MC         5 minut 

Výpočet kusů za pracovní směnu na 1. stroji     450/9= 50 ks 

Výpočet kusů za pracovní směnu na 2. stroji     450/5= 90 ks 

Celkový nárůst počtu vyrobených kusů za směnu   40 ks 

 

 

Grafické znázornění srovnání 

 

 

 

 

Zde vidíme velikou výhodu v počtu vyrobených kusů a to bezmála o polovinu. Tím 

dosáhla firma lepší efektivity práce obsluhy stroje a byly zvýšeny směnové normy.  
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6.2. Porovnání provozních nákladů 

Náklady na provoz strojů v sobě mají zahrnuty náklady na nástroje, el. energii, 

chladicí kapaliny, stlačený vzduch, seřízení atd. pro počítání finančních výpočtů jsou použity 

orientační hodinové sazby u obou strojů, které jsou srovnatelné. 

 Z důvodu firemní diskrétnosti nezveřejňuji opravdové hodinové sazby u obou strojů, 

ale dále jen orientační hodnoty, které k dalším výpočtům dostatečně postačí. Jako průměrnou 

hodinovou sazbu stroje si uvedeme 800 Kč/hod u obou strojů. Celkové náklady na provoz 

stroje za jednu 7,5 hodiny dlouhou směnu jsou cca 6000 Kč. 

 

Pracovní doba          450 minut 

Výrobní čas kusu Al štítu na 1. stroji SPR 100 CNC          9 minut 

Výrobní čas kusu Al štítu na 2. stroji VT-650 R MC        5 minut 

Výpočet kusů za pracovní směnu na 1. stroji    450/9= 50 ks 

Výpočet kusů za pracovní směnu na 2. stroji    450/5= 90 ks 

Náklady na provoz stroje – jedna pracovní směna         7,5*800=6000 Kč 

 

Výpočet provozních nákladu pro 1 kus  

 

Stroj SPR 100 CNC:  

6000/50=120 Kč 

Stroj VT-650 R MC 

6000/90=66,6 Kč 

 Úspora 

 Stroj SPR 100 CNC    120 Kč 

 Stroj VT-650 R MC            66,6 Kč 

     53,4 Kč

 

Pomocí jednoduchých výpočtů bylo zjištěno, že firma ZLKL zavedením výroby na novém 

stroji VT-650 R MC ušetří z výrobních nákladů na jeden kus téměř polovinu z původních 

provozních nákladů. 
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7. Závěr 

V této práci byly předem stanoveny cíle, kterými jsou: provést srovnání původního a 

navrhovaného způsobu výroby hliníkového štítu Al LSA 423, vzájemně porovnat oba výrobní 

způsoby s nalezením kladných faktorů a vzájemně porovnat provozní a časové náklady obou 

strojů.   

Všechny tyto cíle byly úspěšně splněny a vypracovány dle pokynů vedoucího práce, a to 

hlavně díky vstřícné spolupráci s výše zmíněnou firmou Závody lehkých konstrukcí Loštice. 

Jako hlavní bylo zjištěno, že navrhnutý způsob výroby je pro firmu přínosem z hlediska 

kvality, časových nákladů a i nákladů finančních jak je v práci podrobněji popsáno.  

V započaté inovaci výrobních postupů a technologií na pracovištích ve firmě ZLKL 

shledávám velký potenciál pro další růst a získávání prestiže na konkurenčním trhu. Proto 

bych doporučil, aby firma v této své efektivní práci nepolevovala a dále své technologie 

inovovala a výrobu rozšiřovala o nové prvky, jak tomu bylo i u mého předmětu práce. 
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