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ANOTACE BAKALÁ SKÉ PRÁCE 

MOC, Bohuslav. Návrh technologického postupu úchytu válce k dopravníku. 

Ostrava: Katedra obráb ní, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2015, 55 s. Bakalá ská práce, vedoucí prof. Dr. Ing. 

BRYCHTA, Josef. 

Bakalá ská práce se zabývá návrhem a vhodnou úpravou ezných podmínek výroby 

zadané součásti. Modifikace se má docílit vhodnou úpravou strojů, nástrojů a ezných 

podmínek v dostupných podmínkách firmy OSTROJ a. s. V úvodu je seznámení s profilem 

firmy a popisem součásti. Poté je popsán současný stav výroby, včetn  použitých strojů, 

nástrojů a technologického postupu. Následuju návrh nového postupu výroby, volby strojů, 

nástrojů a ezných podmínek za účelem zproduktivn ní výroby. Na záv r byly nové 

výrobní podmínky porovnány se stávajícími podmínkami výroby pomocí technicko - 

ekonomických parametrů. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

MOC, Bohuslav. Technological Process Proposal for a Bracket Connecting a 

Hydraulic Cylinder to the Conveyor. Ostrava: Department of machining and assembly, 

Faculty of Mechanical enginnering VŠB  - Technical university of Ostrava 

2015 55 pages. Bachelor thesis, head prof. Dr. Ing. BRYCHTA Josef. 

Bachelor thesis deals with a suitable adjustment of the cutting conditions specified 

component production. Modifications to be achieved by suitable adjustment of 

machines, tools and cutting conditions in terms of available firm OSTROJ a.s. In the 

introduction is familiar with company profile and description of the components. Then 

describes the current state of production, including used machines, tools and 

technological progress. I follow the proposal of a new manufacturing process, choice of 

machines, tools and cutting conditions to more productive manufacturing production. 

In conclusion, the new production conditions compared to the existing conditions of 

production through technical - economic parameters.  
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Seznam použitých symbolů 

Značka   Význam   Jednotka 

A    tažnost     [%] 

b, f, h, h1, l1, l2   rozm ry držáku nože   [mm] 

C, S, Mn, P, S, Cr, Mo chemické prvky   [-] 

CNC    počítačem ízený stroj  [-] 

ČSN EN   norma     [-] 

d, d1, l, s, m   rozm ry destičky nože  [mm] 

d, l, s, m   rozm ry destičky frézy  [mm] 

Dc, dm, l1s, l2, l3s, l4  rozm ry destičky vrtáku  [mm] 

Dc, iC, s, D1   rozm ry vrtáku   [mm] 

D, D1, d1, L, t, b  rozm ry frézy    [mm] 

dH7    vnit ní prům r frézy   [mm] 

f, fz    posuv     [mm] 

fn    posuv na otáčku   [mm] 

HRC    tvrdost podle Rockwella  [-] 

i    počet záb rů    [-] 

KV
 

   nárazová práce   [J] 

ks    kus     [ks] 

ln    délka náb hu    [mm] 

lp    délka p eb hu    [mm] 

m    hmotnost    [kg] 

n    otáčky     [min
-1

] 

Ra    aritmetická drsnost   [-] 

Re     mez kluzu    [MPa] 

Rm    mez pevnosti    [MPa] 

rƐ    rádius špičky    [mm] 

VBD    vym nitelná b itová destička  [-] 

vc    ezná rychlost    [m min
-1

] 

vf    posuvová rychlost   [mm min
-1

] 

Z    kontrakce    [%] 

z    počet zubů frézy   [-] 

42CrMo4   označení oceli    [-] 
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1 ÚVOD 

Tématem bakalá ské práce se stalo zhospodárn ní výroby úchytu válce 

k dopravníku, který se využívá u důlních strojů pro hlubinnou t žbu uhlí. Práce se 

specifikuje na vylepšení ezných podmínek a vhodnou volbu použitých nástrojů pro 

výrobu úchytu. Zhospodárn ní dané výroby součásti plyne ze snížení výrobních časů. 

Nejvíce ovlivní celkový čas výroby ezné podmínky. Jejich zvýšením získáme zmenšení 

t chto časů. Podstatné je také snaha o zmenšení výrobních nákladů součásti. 

V úvodu práce je popsán současný stav výroby zadané součásti. Jde o rozbor součásti, 

popis materiálu, z kterého je součást vyrobena, použité stroje a nástroje pro výrobu 

součásti a také zpracovaný technologický postup. Po vyhodnocení současného 

technologického postupu výroby byl poté navržen nový technologický postup výroby z 

nových nástrojů a novými eznými podmínkami. Stroje pro výrobu součástí nebyly použity 

jiné než u stávající technologie výroby. Na konci je provedeno technicko-ekonomické 

zhodnocení stávající a nov  navržené výroby, získané hodnoty byly také zaznamenány do 

grafů. 

Tento úchyt válce dopravníku vyrábí firma OSTROJ a. s. která je součásti sekce 

mechanizované výztuže, využívána pro hlubinnou t žbu uhlí po celém sv t . Jejich vývoj a 

výroba se datuje do roku 1ř63. Za dobu svého působení firma vyprodukovala tisíce sekcí 

mechanizované výztuže, které zm nily podobu evropského hornictví a p inesly zvýšení 

efektivity t žby a bezpečnosti práce. Mechanizovaná výztuž složí k zajišt ní porubního 

prostoru p i dobývání v nízkých, st edn  mocných a mocných slojích. Plní hlavn  funkci 

podp ry nadloží nad pracovním prostorem porubu. Vyrábí se podle individuálních 

požadavků zákazníka. 

OSTROJ a.s. je dynamicky rostoucí společností, jejíž důlní stroje jsou aktuáln  

provozovány na 4 kontinentech. Mezi nejv tší úsp chy v roce 2012 pat ily dodávky dvou 

kompletních dobývacích systémů typu „longwall“ Ězahrnující mechanizovanou 

hydraulickou výztuž, h eblové dopravníky, dobývací kombajn, elektrické vybavení porubu 

a hydraulické agregátyě do Kemerovské oblasti Ruska a do Mexika. [1] 

 

 



http://www.ostroj.cz/certifikaty
http://www.ostroj.cz/certifikaty
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2.2 Technologie obráb ní 
Technologie obráb ní jako v dní obor studuje, zkoumá a analyzuje vzájemné 

souvislosti a faktory obráb cího procesu jako integrální složky výrobního procesu 

strojírenských součástí. Obráb cí proces se realizuje v obráb cím systému, který lze 

obecn  členit na subsystémy obráb cích strojů, ezných nástrojů, manipulačních 

prost edků a obráb cího prost edí. Objektem obráb ného procesu je obrobek a základním 

výstupem obráb cího procesu jsou p íslušné obrobené plochy. Obráb ním nazýváme 

technologický proces, kterým vytvá íme plochy obrobku určitého tvaru, rozm rů a jakosti 

odebíráním částic materiálu účinky mechanickými, elektrickými, chemickými, p ípadn  

jejich kombinací.[3] 

2.3 Volba součásti 

Téma této bakalá ské práce bylo vybráno technologický postup výroby úchytu 

z polotovaru délky 510 mm a prům ru 115 mm (obr. 2.2). Úchyt vyrábí firma OSTROJ 

a.s., který slouží k uchycení válce k dopravníku. Ten je součástí mechanické výztuže pro 

hlubinnou t žbu uhlí.  

 

 

Obr. 2.2 Úchyt válce k dopravníku [2] 
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2.4 Charakteristika materiálu 

Úchyt: Byl vyroben z materiálu 42CrMo4 podle ČSN EN 10083-1. Nízkolegovaná 

ušlechtilá chrom-molybdenová ocel k zušlechťování.  

Použití: Ocel s vyšší prokalitelností pro výše namáhané strojní díly. Po zakalení 

dosahuje až 5Ř HRC. Do prům ru 100 mm lze pro zušlecht ní docílit pevnosti nad 1000 

MPa a p i ješt  dostatečné houževnatosti. Není náchylná k popoušt cí k ehkosti. Kalí se do 

mén  razantního kalícího prost edí, pon vadž je náchylná ke vzniku kalících trhlin 

v místech s vrubovým účinkem nebo povrchových vad. V kaleném stavu dob e odolává 

opot ebení. Pat í k nejčast ji používané oceli k zušlechťování. [4] 

Tab. 2.2.1 Chemické složení v hmot. % (rozbor tavby) [4] 

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

Cr 

[%] 

Mo 

[%] 

0,38 – 0,45 max. 0,40 0,60 – 0,90 max. 0,025 max 0,035 0,90-1,20 0,15- 0,30 

Tab. 2.2.2 Mechanické vlastnosti v zušlechtěném stavu [4] 

Prům r 

[mm] 

Re min 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A min 

[%] 

Z min 

[%] 

KV min 

[J] d ≤  900 1100-1300 10 40 - < d ≤  750 1000-1200 11 45 35 < d ≤  650 900-1100 12 50 35 < d ≤  550 800-950 13 50 35 < d ≤  500 750-900 14 55 35 
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Tab. 2.2.3 Technologické vlastnosti [4] 

 

Technologické vlastnosti 
 

Tvá ení za 

tepla 
Doporučené rozmezí teplot pro tvá ení za tepla: 1100 až Ř50 ˚C 

Tepelné 
zpracování 

Normalizační 
žíhání  
[˚C] 

Žíhání 
na 

m kko 
[˚C] 

Isotermické 
žíhání 

[˚C] 

Teplota 

kalení 
[˚C] 

Kalící 
prost edí 

Teplota 

popušt ní 
[˚C] 

Zkouška 
kalením 

čela 

[˚C] 

850 - 880 
680 - 

720 
800 - 900 

820 - 

860 

Olej 

nebo 

voda 

540 - 680 850±5 

Obrobitelnost 

Obrábí se ve stavu žíhaném na m kko. P i nižších pevnostech lze obráb t i ve 

stavu ušlecht ném. Zlepšenou obrobitelnost vykazuje ocel 42CrMoS4 se 
zvýšeným obsahem S. Díly, které se zušlechťují na vyšší pevnost se nejprve 
p edhrubují  ve stavu žíhaném a dokončí po zušlecht ní. 

St ihatelnost Pro docílení tvrdosti vhodné pro st íhání se ocel žíhá nebo ízen  vychlazuje. 

 

 

2.5 Povrchová úprava 

Součást je po dokončení obráb ní povrchov  upravena. Použití zinku jako anodické 

ochrany ocelových a litinových dílů pat í k nejrozší en jším způsobům ochrany proti 

korozi a současn  i jako finální úprava vzhledu výrobku. Je použito zinkování žlutým 

chromátem. Dá se využít n kolika druhů chromátů, nap . modrý nebo žlutý chromát. Zde 

je použit žlutý, kvůli n kolikanásobn  vyšší ochran  proti korozi než u modrého. [5, 20] 
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3 STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE 

V této kapitole bude proveden popis současné výroby úchytu. Úchyt se používá 

k uchycení válce k dopravníku. Tento úchyt se vyrábí z kruhového polotovaru 42CrMo4. 

Obráb ní se provádí na konvenčních obráb cích strojích. Nástroje k obráb ní jsou použity 

s VBD plátky. P esnost výroby je na desetiny milimetru. Drsnost povrchu se požaduje 

Ra=6,3, která je bez problému splnitelná. Kvůli použití úchytu pro hlubinné dobývání se 

výrobek povlakuje žlutým chromátem. Povlak slouží k ochran  proti korozi a ot ru.  

 

3.1 Použité nástroje 

Firma Ostroj a. s. využívá více firem, které dodávají nástroje k výrob . Na tento 

výrobek byly použity nástroje od firmy PRAMET TOOLS s.r.o. a SANDVIK CZ s.r.o. Od 

firmy PRAMET TOOLS s.r.o. byly využity nástroje k obráb ní soustružením a 

frézováním. Firma SANDVIK CZ s.r.o. byla využita p i výb ru vrtáku. Firmy nabízejí 

kompletní sortiment výrobků pro soustružení, frézovaní, vrtání a výrobu závitů. Také 

nabízí různé typy b itových destiček a upínání nástrojů, jak pro klasické stroje, tak i pro 

CNC stroje a soustružnické automaty. Vše dle pot ebné technologie výroby. [15, 16] 

 

3.2 D lení materiálu 

Polotovar se musí p ed obráb ním roz ezat na určitou délku dle požadovaných 

rozm rů konečného výrobku. K nejpoužívan jším metodám d lení materiálu pat í d lení 

rozbrušovacím kotoučem, d lení rotačních součástí pomocí upichovacího nože na 

soustruhu, d lení roz ezáváním Ěpilový list, pilový kotouč, pilový pásě, tepelné d lení 

Ělaser, plazma, plamen, elektronový paprsek, elektrický obloukě, d lení nekonvenčními 

metodami obráb ní Ěelektrojiskrové ezání, vodní paprsek, atdě. [6] 

V našem p ípad  bylo použito roz ezání na pásové pile. D lení na pásové pile bylo 

provedeno podle technologického postupu jako první operace p i výrob  úchytu.  

Polotovar byl roz ezán na délku 510 ±1 mm. Proces d lení materiálu se realizuje na 

pásové pile Behringer HBP 430A-CNC (obr. 3.2.1). 
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3.3 Soustružení 

Soustružení je metoda obráb ní pro výrobu součástí p evážn  rotačních tvarů, 

zejména pomocí jednob itých nástrojů různého provedení – soustružnických nožů. Je to 

nejjednodušší způsob obráb ní. Obráb ní na soustruzích s ručním nebo automatickým 

ovládáním nám umožňuje soustružit polotovary od hmotnosti n kolika mg až do n kolika 

tun. P i soustružení dochází k od ezávání p ebytečné vrstvy Ěp ídavku na obráb níě eznou 

částí nástroje s definovanou geometrií. Od ezávaná vrstva odchází od obrobku v podob  

t ísky. Aby došlo k odd lení t ísky od polotovaru, musí mít činná část nástroje klínový b it, 

který je tvrdší než obráb ný materiál. Obrobený povrch získává postupn  požadovaný tvar, 

rozm r, drsnost i n které mechanické vlastnosti. Hlavní ezný pohyb Ěvc) je rotační a koná 

ho obrobek. Tento pohyb je pot ebný k tomu, aby prost ednictvím nože došlo k od íznutí 

t ísky z povrchu obrobku. Posuvový pohyb Ěvf) je vedlejší, p ímočarý a vykonává ho 

nástroj. Tento pohyb je nutný k tomu, aby nůž postupn  od ezával t ísky v požadované 

délce obrobku. [6] 

 

Soustruhy pat í mezi nejpočetn jší skupinu obráb cích strojů. Je mnoho druhů, typů 

a velikostí. Z hlediska konstrukce se d lí na hrotové, svislé, čelní, revolverové a speciální. 

Také je můžeme rozd lit podle stupn  automatizace na ruční, poloautomatické a 

automatické. V našem p ípad  byl použit univerzální hrotový soustruh, který se používá 

v kusové a malosériové výrob  pro soustružení h ídelových a p írubových součástí. [6] 

 

 Soustružením byl polotovar z původních 115 mm zmenšen na pot ebných 107 mm.  

P i této operaci byly otáčky 500 min
-1

 a posuv 0,2 mm.  Další hlavní operací soustružení, 

bylo soustružit zápichy. K tomu byl využit posuv 0,1 mm a otáčky stroje byly 450 min -1
. 

Soustružením byly také upraveny hrany a bylo zarovnáno čelo z obou stran. 

Univerzální hrotový soustruh SU 100 H umožňuje podélné a p íčné soustružení 

obrobků h ídelových tvarů až do hmotnosti Ř 000 kg respektive 14 000 kg a p írubových 

tvarů do Ø 1 050 mm, ezání všech typů závitů ve velkém rozsahu a počtu stoupání. [9]  
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Rozm ry držáku: 

b = 25 mm 

Dmax = 80 mm 

h1 = h = 32 mm 

l1 = 170 mm 

Rozm ry destičky:  

 a = 8,00 mm 

l = 30,00 mm 

 

 

 

3.4 Frézování 

Jeho velkou p edností je pom rn  velká výkonnost p i velmi dobré kvalit  obráb ní. 

Tato metoda se využívá pro obráb ní rovinných, tvarových i rotačních ploch, pro obráb ní 

drážek různých profilů i pro obráb ními závitů a ozubení. P i frézování je t íska odebírána 

b ity rotujícího nástroje - frézou. Hlavní pohyb p i frézování je rotační a vykonává ho 

nástroj. Vedlejší pohyb je posuv, který je p ímočarý a vykonává ho obrobek. U moderních 

strojů jsou posuvy plynule m nitelné a mohou se realizovat ve více sm rech zároveň 

Ěvíceosá obráb cí centraě. ezný proces je p erušovaný, protože každý zub od ezává krátké 

t ísky prom nlivé tloušťky. Z technologického hlediska se podle polohy osy nástroje 

k obráb né ploše rozlišujeme frézování: válcové, čelní, okružní a planetové. [6] 

 

K výrob  úchytu byla použita stolová frézka, která se liší od konzolových frézek, že 

nemá konzoli, ale podélný p íčný stůl. Na stolových frézkách lze produktivn  a zároveň 

velmi kvalitn  obráb t velké a t žší součásti. Existují jak vodorovné tak svislé. [6] 

 

Na našem obrobku byly dv  hlavní frézovací operace. A to frézování vybrání, ve 

kterém bude vrtána díra. K tomu byl využit posuv 0,1 mm a otáčky stroje byly Ř00 min
-1

. 

Další operace spočívala ve vyfrézování dvou různ  dlouhých drážek, které jsou mezi sebou 

pootočeny o 45˚. Drážky mají stejnou ší ku 30 mm. Posuv byl 0,1 mm a otáčky byly 1000 

min
-1

. Tato část slouží jako mechanický zámek. 
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Rozm ry držáku: 

Dc = 32,0 mm 

dm = 40,0 mm 

l1s = 92,0 mm 

l2 = 162,0 mm 

l3s = 68 mm 

Rozm ry destičky: 

Dc = 30,00 – 35,99 mm 

iC = 10,6 mm 

s = 3,5 mm 

D1 = 4,0 mm 

l4 = 64 mm 
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4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP STÁVAJÍCÍ 
VÝROBY 

4.1 Celkový technologický postup výroby úchytu 

Operace 

č. 
ID 

název 
Pracovišt  

Množství 
[ks] 

Výrobní podmínky 

nastavení 
[min] 

Tj 

[min] 

Tc 

[min] 

0010 
ezat 

materiál 
59655820 10 10,00 4,80 58,00 

0020 Tryskat 61645355 10 6,00 6,80 74,00 

0030 Soustružení 41403143 10 28,00 143,00 1458,00 

0040 Frézování 52203142 10 21,00 282,00 2841,00 

0050 
Značení pro 

vrtání 
94203150 10 7,00 10,00 107,00 

0060 Vrtání 46503150 10 17,50 15,00 167,50 

Celkové časy pro 10 ks 89,50 461,60 4705,50 
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4.2 Operace soustružení 

Operace č. 

0030 
Soustružení 

Výrobní podmínky 

fot/fz 

[mm] 

vc 

[m·min
-1

] 

n 

[min
-1

] 

1 Upnout do sklíčidla - - - 

2 Zarovnat čelo 0,2 180 500 

3 Soustružit povrch na D107 - 0,1 0,2 180 500 

4 Srazit hranu 5x45˚ - - - 

5 P epnout, otočit - - - 

6 Zarovnat čelo na rozm r 505 - 1 0,2 180 500 

7 Soustružit zápich DŘ3-0,5/25+0,2 - 2x 0,1 160 450 

8 P echody R2 - - - 

9 Srazit hrany 1x45˚- 4x - - - 

10 Soustružit R10 - - - 

11 Manipulace s kusem - - - 
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4.3 Operace frézování 

Operace č. 

0040 
Frézování 

Výrobní podmínky 

fot/fz 

[mm] 

vc 

[m·min
-1

] 

n 

[min
-1

] 

1 Upnout do sv ráku - -  

2 
Frézovat vybrání 110 k délce 35 - 

oboustrann  
0,1 400 800 

3 P epnout, otočit - - - 

4 
Frézovat drážku 30+0, 2xŘ5Ě12ě - 
oboustrann  na rozm r 6Ř-0,2 R5 

0,1 50 1000 

5 
Frézovat drážku 30+0, 2x55Ě11ě - 
oboustrann  na rozm r 6Ř-0,2 R5 

0,1 50 1000 

6 Srazit hrany po frézování - - - 

7 Manipulace s kusem - - - 

 

4.4 Operace vrtání 

Operace č. 

0060 
Vrtání 

Výrobní podmínky 

fot/fz  

[mm] 

vc 

[m·min
-1

] 

n 

[min
-1

] 

1 Upnout - 2x - - - 

2 Navrtat, vrtat D32+0,5 0,1 90 900 

3 Srazit hrany 2x45˚ - 2x - - - 

4 Manipulace s kusem - - - 
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5 NÁVRH NOVÉHO TECHNOLOGICKÉHO 
POSTUPU VÝROBY 

Nový technologický postup vycházel ze stávajícího postupu zadané součásti. Nový 

technologický postup byl navržen na stávajících strojích, ale byly použity nové ezné 

podmínky. Operace d lení materiálu, tryskání a značení součásti byly zachovány. Nov  

navrženy byly operace soustružení, frézování a vrtání. Tímto novým návrhem bylo 

dosaženo zkrácení výrobních časů a tím pádem i snížení nákladů. Musíme také p ihlédnout 

k tomu, že se jedná o malosériovou výrobu. 

5.1 Nov  navržená technologie 

Návrh nové technologie výroby bude spočívat v obráb ní na stejných strojích jako 

v původním postupu. U soustružení byl navržen nový ubírací nůž s novými eznými 

podmínkami. Zbylé operace byly soustruženy za nových ezných podmínek. U frézování 

nebylo nutné m nit nástroje, ale byly navrženy nové ezné podmínky, které zkrátily čas 

obráb ní. Totéž bylo využito i p i vrtání.  

5.2 Volba strojů pro obráb ní zadané součásti 
Stroje pro nov  navržený technologický postup zůstávají stejné jako v původním 

postupu. Stroje jsou součástí strojového parku OSTROJ a. s. a jsou to univerzální hrotový 

soustruh, stolní frézka a radiální vrtačka. 

5.3 Návrh nových nástrojů a ezných parametrů 

5.3.1 Volba nástrojů pro soustružení 
Pro nov  navržený postup byl použit nový ubírací nůž. Nůž byl volen z katalogu 

soustružení firmy PRAMET TOOLS s.r.o. U tohoto nože byl hlavn  využit VBD plátek, 
který umožňuje využít v tší posuv p i výrob . 
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Rozm ry držáku: 

b = 25 mm 

f = 32 mm 

h1 = h = 25 mm 

l1 = 150 mm 

l2 = 34 mm 

Rozm ry destičky:  

 l = 16,5 mm 

d = 9,525 mm 

d1 = 3,81 mm 

s = 4,76 mm 

 

5.4 Návrh ezných podmínek a výpočet strojního času 

 

Soustružení 

ezné podmínky p i soustružení volíme obecn  tak, že z celkového p ídavku na 

obráb ní nejprve stanovíme hloubku záb ru. P ídavek odebíráme pokud možno na jednu 

t ísku. Hloubka záb ru je omezena délkou ost í nože, výkonem stroje a tuhostí stroje a 

obrobku. Hloubka záb ru p i soustružení se obvykle pohybuje v rozsahu 0,03 až 30 mm. 

Následn  stanovíme hodnotu posuvu. Volba posuvu závisí na požadované jakosti obrobené 

plochy a je ovlivn na též geometrii b itu, tuhostí stroje a jeho výkonem. Posuv se volí co 

nejv tší a pohybuje se v rozsahu 0,05 až 5 mm. ezné rychlosti pro soustružení se obvykle 

pohybují v rozsahu 5 až 1000 m.min
-1

 a jsou závislé zejména na druhu obráb ného 

materiálu, na způsobu obráb ní a druhu nástrojového materiálu. [6,14,17] 

 

Čelní soustružení

L – délka dráhy nástroje [mm] 

d – obráb ný prům r čela obrobku [mm] 

ln – délka náb hu [mm] 

f – posuv na otáčku [mm] 

n – počet otáček [min-1
] 

i – počet záb rů [-] 

 

d =115 mm 

ln = 3 mm 

f = 0,5 mm 

n = 560 min
-1

 

i = 1 
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Výpočet strojního času 

�� = � ∙ �� ∙ = � + � ∙ �� ∙ = + ∙, ∙ = ,  �  

 

Podélné soustružení

L – délka dráhy nástroje [mm] 

l – skutečná soustružená délka obrobku 

[mm] 

ln – délka náb hu [mm] 

f – posuv na otáčku [mm] 

n – počet otáček [min-1
] 

 

l =510 mm 

ln = 3 mm 

f = 0,5 mm 

n = 560 min
-1

 

i = 2 

i – počet záb rů [-] 

 

Výpočet strojního času 

�� = � ∙ �� ∙ = + � ∙ �� ∙ = + ∙, ∙ = ,  �  

 

Soustružení - zápich

L – délka dráhy nástroje [mm] 

d – obráb ný prům r obrobku [mm] 

d1 – obráb ný prům r zápichu [mm] 

ln – délka náb hu [mm] 

f – posuv na otáčku [mm] 

n – počet otáček [min-1
] 

i – počet záb rů [-] 

 

d =107 mm 

d1 = 83 mm 

ln = 3 mm 

f = 0,3 mm 

n = 450 min
-1

 

i = 4 
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Výpočet strojního času 

�� = � ∙ �� ∙ = � − � + � ∙ �� ∙ = − + ∙, ∙ = ,  �  

 

Frézování 

Hloubka záb ru u frézování se pohybuje v rozmezí 0,5 – 20 mm, i více. P i frézování 

na čisto se volí obvykle v rozsahu 0,5 – 2 mm, pro st edn  t žké obráb ní 2 až 10 mm a 

pro hrubování se volí 10 až 20 i více mm. Posuv na zub nem l klesnout pod 0,05 mm, 

protože pak se nám začíná projevovat vliv polom ru ost í b itu nástroje. Posuv na zub se 

volí nejčast ji 0,05 – 0,4 mm. Pro b žné frézování se volí 0,1 – 0,4 mm a pro frézování 

tvarovými frézami 0,05 – 0,2 mm. ezné rychlosti se pohybují v rozsahu 20 – 570 m min
-1

 

a jsou závislé na druhu obráb ného materiálu, také na materiálu stroje a způsobu 

frézování.[14, 18] 

 

Frézování vybrání 

n – otáčky [min-1
] 

D – prům r nástroje [mm] 

z – počet zubů [-] 

fz – posuv [mm] 

l – délka frézování [mm] 

ln, lp – délka náb hu, p eb hu 

[mm] 

i – počet záb rů [-] 

n =800 min
-1

 

D = 160 mm 

z = 6 

fz = 0,2 mm 

l = 110 mm 

ln = 3 mm 

i = 8 

 

Výpočet strojního času 

ezná rychlost �� = � ∙ � ∙ = � ∙ ∙ = ,  � −  
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Posuvová rychlost �� = �� ∙ ∙ � = , ∙ ∙ =  ∙ � −  

 

Strojní čas �� = ( + � + �) ∙ ��� ∙ ∙ � = + + ∙, ∙ ∙ = ,  �  

 

Frézování kratší drážky 

n – otáčky [min-1
] 

D – prům r nástroje [mm] 

z – počet zubů [-] 

fz – posuv [mm] 

l – délka frézování [mm] 

ln, lp – délka náb hu, p eb hu 

[mm] 

i – počet záb rů [-] 

n =1000 min
-1

 

D = 16 mm 

z = 4 

fz = 0,3 mm 

l = 55 mm 

ln = 0 mm 

i = 2 

 

Výpočet strojního času 

ezná rychlost �� = � ∙ ∙ = � ∙ ∙ = ,  � −  

 

Posuvová rychlost �� = �� ∙ ∙ � = , ∙ ∙ =  ∙ � −  

 

Strojní čas �� = ( + � + �) ∙ ��� ∙ ∙ � = + + ∙, ∙ ∙ = ,  �  
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Frézování delší drážky 

n – otáčky [min-1
] 

D – prům r nástroje [mm] 

z – počet zubů [-] 

fz – posuv [mm] 

l – délka frézování [mm] 

ln, lp – délka náb hu, p eb hu 

[mm] 

i – počet záb rů [-] 

n =1000 min
-1

 

D = 16 mm 

z = 4 

fz = 0,3 mm 

l = 85 mm 

ln = 0 mm 

i = 2 

 

Výpočet strojního času 

ezná rychlost �� = � ∙ ∙ = � ∙ ∙ = ,  � −  

 

Posuvová rychlost �� = �� ∙ ∙ � = , ∙ ∙ =  ∙ � −  

 

Strojní čas �� = ( + � + �) ∙ ��� ∙ ∙ � = + + ∙, ∙ ∙ = ,  �  

 

Vrtání 

ezné podmínky p i vrtání se obvykle pohybují ve velkém rozsahu a také v závislosti 

na druhu nástroje. Hloubka záb ru p i vrtání do plného materiálu je určena polom rem 

nástroje. P i vrtání do p edvrtaného otvoru je dána rozdílem polom ru otvoru p ed 

a po vrtání. Jestliže se má vyrobit otvor s vyšší p esností a jakostí obrobené plochy, je 

nutno volit prům ry nástrojů tak, aby byl pro jednotlivé obráb cí operace k dispozici 

dostatečný p ídavek na obráb ní. Posuv na otáčku se volí v tší než 0,05 mm a pohybuje se 

obvykle v rozmezí 0,05 – 1,1 mm. Velikost posuvu se volí s ohledem na druh nástroje a 
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obráb ný materiál Ěocel 0,05 až 0,5 mmě. ezné rychlosti v porovnání s frézováním a 

soustružením jsou nižší a to proto, že pracují za nep íznivých podmínek. Odvod tepla 

z místa ezu je velice špatný a b it je značn  teplotn  zatížen. P i vrtání se obvykle ezné 

rychlosti pohybují v rozsahu 10 – 300 m min
-1

.[14, 19] 

 

ln – délka náb hu [mm] 

lp – délka p eb hu [mm] 

l – délka vrtání [mm] 

n – otáčky [min-1
] 

fn – posuv na otáčku [mm] 

D – prům r vrtáku [mm] 

ln = 3 mm 

l = 35 mm 

n = 900 min
-1

 

fn = 0,3 mm 

D = 32 mm 

 

Výpočet strojního času 

Otáčky �� = � ∙ � ∙ = � ∙ ∙ =  � −  

 

Posuvová rychlost �� = �� ∙ = , ∙ =  ∙ � −  

 

Strojní čas �� = + � + ��� ∙ = + +, ∙ = ,  �  
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6 NOVÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY 
ÚCHYTU 

 

Operace 

č. 
ID 

název 
Pracovišt  

Množství 
[ks] 

Výrobní podmínky 

nastavení 
[min] 

Tj 

[min] 

Tc 

[min] 

0010 
ezat 

materiál 
59655820 10 10,00 4,80 58,00 

0020 Tryskat 61645355 10 6,00 6,80 74,00 

0030 Soustružení 41403143 10 28,00 132,00 1348,00 

0040 Frézování 52203142 10 21,00 261,00 2631,00 

0050 
Značení pro 

vrtání 
94203150 10 7,00 10,00 107,00 

0060 Vrtání 46503150 10 17,50 14,70 164,50 

Celkové časy pro 10 ks 89,50 452,30 4612,50 
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6.1 Operace soustružení 

Operace č. 

0030 
Soustružení 

Výrobní podmínky 

fot/fz 

[mm] 

vc 

[m·min-1
] 

n 

[min
-1

] 

1 Upnout do sklíčidla - - - 

2 Zarovnat čelo 0,5 200 560 

3 Soustružit povrch na D107 - 0,1 0,5 200 560 

4 Srazit hranu 5x45˚ - - - 

5 P epnout, otočit - - - 

6 Zarovnat čelo na rozm r 505-1 0,5 200 560 

7 Soustružit zápich DŘ3-0,5/25+0,2 - 2x 0,5 160 450 

8 P echody R2 - - - 

9 Srazit hrany 1x45˚-4x - - - 

10 Soustružit R10 - - - 

11 Manipulace s kusem - - - 

 

 

 

 

 

 

 



Fakulta strojní, VŠB – TU Ostrava 

Bakalá ská práce   Bohuslav Moc 

 

 

42 

 

6.2 Operace frézování 

Operace č. 

0040 
Frézování 

Výrobní podmínky 

fot/fz 

[mm] 

vc 

[m·min-1
] 

n 

[min
-1

] 

1 Upnout do sv ráku - -  

2 
Frézovat vybrání 110 k délce 35 - 

oboustrann  
0,25 400 800 

3 P epnout, otočit - - - 

4 
Frézovat drážku 30+0, 2xŘ5Ě12ě - 
oboustrann  na rozm r 6Ř-0,2 R5 

0,3 56 1120 

5 
Frézovat drážku 30+0, 2x55Ě11ě - 
oboustrann  na rozm r 6Ř-0,2 R5 

0,3 56 1120 

6 Srazit hrany po frézování - - - 

7 Manipulace s kusem - - - 

 

6.3 Operace vrtání 

Operace č. 

0060 
Vrtání 

Výrobní podmínky 

fot/fz  

[mm] 

vc 

[m·min-1
] 

n 

[min
-1

] 

1 Upnout - 2x - - - 

2 Navrtat, vrtat D32+0,5 0,3 90 900 

3 Srazit hrany 2x45˚ - 2x - - - 

4 Manipulace s kusem - - - 
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7 TECHNICKO - EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Cílem technicko – ekonomického zhodnocení je vyčíslit náklady pot ebné k výrob  
úchytu dle nového technologického postupu, určení prodejní ceny úchytu p i dosažení 
zisku a určení pot ebného výrobního množství. 

V mém p ípad  se jedná o  porovnání současné technologie výroby úchytu s nov  
navrženou. Návrh byl proveden ze zjišt ných strojních časů jednotlivých vybraných 
operací. U současné technologie byly časy získány z technologického postupu součásti, 
který dodala firma Ostroj a.s. Nejdůležit jším úkolem tohoto zhodnocení byla spot eba 
času a s tím spojené celkové náklady na výrobu. K výpočtu byly použity ekonomické 
tabulky firmy Ostroj a.s. 

7.1 Současná technologie výroby 

 

ezání materiálu: 

Tab. 7.1.1 Cena řezání  

Druh 

práce 

Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[min] 

Čas 
výroby1 

ks 

 [hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 1 ks 

 [Kč] 

Nastavení 210 10,0 0,167 35,070 

69,950 

ezání 436 4,8 0,08 34,880 

 

Tryskání: 

Tab. 7.1.2 Cena tryskání  

Druh 

práce 

Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 

1ks 

 [min] 

Čas 
výroby 1 

ks 

 [hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena1 ks  

[Kč] 

Nastavení 313 6,0 0,1 31,300 

188,483 

Tryskání 1391 6,8 0,113 157,183 
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Soustružení: 

Tab. 7.1.3 Cena soustružení 

Druh práce 
Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[min] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 1 ks 

 [Kč] 

Nastavení 241 28,0 0,467 112,547 

1516,134 

Soustružení 589 143,0 2,383 1403,587 

 

Frézování: 

Tab. 7.1.4 Cena frézování 

Druh 

práce 

Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[min] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 1 ks 

 [Kč] 

Nastavení 236 21,0 0,35 82,600 

2883,800 

Frézování 596 282,0 4,7 2801,200 

 

Značení pro vrtání: 

Tab. 7.1.5 Cena značení  

Druh 

práce 

Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[min] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 1 ks 

 [Kč] 

Nastavení 415 7,0 0,117 48,555 

117,860 

Značení 415 10,0 0,167 69,305 
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Vrtání: 

Tab. 7.1.6 Cena řezání  

Druh 

práce 

Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[min] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 1 ks 

 [Kč] 

Nastavení 415 17,5 0,292 121,180 

224,930 

Značení 415 15,0 0,25 103,750 

 

Celková cena současné výroby 1 ks: 

69,950 + 188,483 + 1516,134 + 2883,800 + 117,860 + 224,930 = 5000,808 Kč 

 

7.2 Nov  navržená technologie výroby 

 

ezání materiálu: 

Tab. 7.2.1 Cena řezání  

Druh 

práce 

Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[min] 

Čas 
výroby1 

ks 

 [hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 1 ks 

 [Kč] 

Nastavení 210 10,0 0,167 35,070 

69,950 

ezání 436 4,8 0,08 34,880 
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Tryskání: 

Tab. 7.2.2 Cena řezání  

Druh 

práce 

Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 

1ks 

 [min] 

Čas 
výroby 1 

ks 

 [hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 1 ks  

[Kč] 

Nastavení 313 6,0 0,1 31,300 

188,483 

Tryskání 1391 6,8 0,113 157,183 

 

Soustružení: 

Tab. 7.2.3 Cena řezání  

Druh práce 
Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[min] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 1 ks 

 [Kč] 

Nastavení 241 28,0 0,467 112,547 

1408,347 

Soustružení 589 132,0 2,2 1295,800 

 

Frézování: 

Tab. 7.2.4 Cena řezání  

Druh 

práce 

Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[min] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 1 ks 

 [Kč] 

Nastavení 236 21,0 0,35 82,6 

2675,200 

Frézování 596 261,0 4,35 2592,600 
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Značení pro vrtání: 

Tab. 7.2.5 Cena řezání  

Druh 

práce 

Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[min] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 1 ks 

 [Kč] 

Nastavení 415 7,0 0,117 48,555 

117,860 

Značení 415 10,0 0,167 69,305 

 

Vrtání: 

Tab. 7.2.6 Cena řezání  

Druh 

práce 

Sazba 

[Kč/hod] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[min] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[hod] 

Cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 1 ks 

 [Kč] 

Nastavení 415 17,5 0,292 121,18 

222,855 

Značení 415 14,7 0,245 101,675 

 

Celková cena současné výroby 1 ks: 

69,950 + 188,483 + 1408,347+ 2675,200+ 117,860 + 222,855 = 4682,695 Kč 
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Tab. 7.2.7 Přehled cen a časů výroby  

Výroba Operace 

Čas 
výroby 1 

ks 

[min] 

Čas 
výroby 1 

ks 

[hod] 

Celková 
cena 1 ks 

[Kč] 

Celková 
cena 10 ks 

[Kč] 

Ušet ené 
náklady 
pro 10 ks 

[Kč] 

Současná 

ezání 14,800 0,247 

5000,808 50008,080 0 

Tryskání 12,800 0,213 

Soustružení 171,000 2,850 

Frézování 303,000 5,050 

Značení 17,000 0,283 

Vrtání 32,500 0,542 

Nová 

ezání 14,800 0,247 

4682,695 46826,950 3181,130 

Tryskání 12,800 0,213 

Soustružení 160,000 2,200 

Frézování 282,000 4,350 

Značení 17,000 0,283 

Vrtání 32,200 0,537 
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8 ZÁV R 

Účelem této bakalá ské práce bylo navrhnout nový technologický postup výroby 

zadaného úchytu válce k dopravníku v podmínkách firmy Ostroj a.s.  Mezi nejpodstatn jší 

úkol této bakalá ské práce bylo zkrácení výrobního času, a tím pádem i redukce nákladu 

pot ebných pro výrobu součásti. Tyto cíle byly spln ny. 

Začátek práce se zabývá profilem společnosti Ostroj a.s. a jejím výrobním 

programem. Dále byla vybrána součást, která byla obráb na. Bylo popsáno, k čemu se 

vyráb ná součást využívá v sekci pro hlubinné dobývání.  Pak byla popsána charakteristika 

materiálu a k čemu je pot ebná povlaková úprava součásti. 

V následující části bakalá ské práce je popsána stávající technologická výroba 

součásti. Cílem tohoto popisu je rozebrání obráb ní součásti firmy Ostroj a.s. Do rozboru 

současného stavu byly za azeny používané stroje a nástroje použité k výrob . Také byly 

rozebrány ezné podmínky, za kterých byla daná součást vyráb na. 

 Rozbor současného stavu výroby vedl ke zm nám, které byly provedeny. Zm ny se 

hlavn  týkaly t í operací a to soustružení, frézování a vrtání. Vylepšení se nejvíce zabývalo 

zm nou ezných podmínek. Výrobní stroje nebylo pot eba m nit. U soustružení byl 

navrhnut nový soustružnický ubírací nůž, kterým se dalo soustružit s v tším posuvem. 

Zv tšením posuvů vedlo ke zkrácení výrobních časů jednotlivých operací.  

Záv r bakalá ské práce je dán technicko – ekonomickému posouzení současnému a 

nov  navrženému technologickému postupu výroby. Z výpočtu a grafů vyplývá, že nová 

technologie je výhodn jší, jak časov  tak i finančn . Důvod tohoto ušet ení je hlavn  dán 

zm nou ezných podmínek.  
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10 P ÍLOHY 

P íloha 1. Výkres  

P íloha 2. Výkres 

 


