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Dancziwski, O. Analýza spotřeby řezných nástrojů. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB
Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže.
Vedoucí práce: Vrba, V.
Bakalářská práce se zabývá analýzou spotřeby nástrojů při obrábění polotovarů
ze šedé litiny 42 2420 za účelem zefektivnění obrábění a snížení nákladů. V úvodu
práce jsou popsány výchozí podmínky, jako je polotovar dílce, obráběcí stroj,
nástroje. Další část práce je zaměřena na rozdíly mezi původními a novými řeznými
parametry, návrhy opracování a provedené zkoušky. Dokázat, že při zvyšování
řezných parametrů se sice zvýší spotřeba řezných nástrojů, ale z hlediska
ekonomického se tato vyšší spotřeba výměnných břitových destiček vrátí
několikanásobně na úspoře financí díky zrychlení celé operace. Poslední odstavce se
zabývají celkovým ekonomickým zhodnocením.
Klíčová slova: soustružení, obrábění, spotřeba, řezná rychlost, posuv,šedá litina

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS
Dancziwski, O. Analysis of the consumption of cutting tools. Bachelor work. Ostrava:
VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering,
Department of Machining and Assembly. Thesis head: Vrba, V.
The bachelor thesis deals with analysis of tool consumption in machining of
gray cast iron 42 2420. In order to make machining more efficient and to reduce
costs. At the beginning of the thesis, the initial conditions are described, such as
semi-finished part, machine tool, tools. Another part of the thesis is focused on the
differences between the original and the new cutting parameters, the machining
proposals and the tests performed. Prove that cutting cutting parameters increase
while consuming cutting tools, but from an economic point of view, this increased
consumption of replaceable cutting inserts will return multiple times to save money
thanks to the acceleration of the entire operation. The last paragraphs deal with
overall economic appreciation.
Keywords: turning, machining, consumption, cutting speed, feed, gray cast iron
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Seznam použitých značek
CAD - 2D a 3D počítačové projektování, počítačem podporované navrhování
CAM - Počítačová podpora návrhu dráhy nástroje
NC - Číslicové řízení
CNC - Číslicové řízení počítačem
vc - Řezná rychlost [m/min]
fz - Posuv na zub [mm/zub]
f - posuv na otáčku [mm/ot ]
ap - hloubka řezu [mm ]
Rz - nejvyšší výška profilu

z - Počet zubů nebo břitů
R - Rádius
RO - Rychlořezná ocel
SK - Slinutý karbid
ŘK - Řezná keramika
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Úvod
Dnešní požadavky ve strojírenství spějí k vyšším nárokům na rychlost výroby
a snižování nákladů na ceny obrobených součástí. To nutí stále k hledání
optimálnějších způsobů obrábění a k racionalizaci původních způsobů výroby. Jde
tedy především o možnosti zvýšení produktivity výroby při zachování nebo zvýšení
kvality výroby, snížení výrobních a provozních nákladů. S tím související zvyšování
nároků na výměnné břitové destičky a na jejich povlaky. Použití nových druhů
materiálů při zachování optimálních cen za tyto výměnné břitové destičky.
Téma této bakalářské práce bylo realizováno

a řešeno ve firmě Siemens

Mohelnice s.r.o., vyrábějící elektromotory. Při obrábění součástí elektromotorů ze
šedé litiny a slitin hliníku se využívají CNC soustružnická centra, na kterých zároveň
probíhaly zkoušky řezných parametrů.
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1.Obecná charakteristika daného problému
1.1.Popis a historie Siemens s.r.o. Mohelnice
Siemens AG Česká republika patří více než 120 let mezi největší firmy v
oblasti elektrotechniky v celé České republice. Siemens zaměstnává v celé České
republice přes 10 000 zaměstnanců a tím se stává důležitým poskytovatelem
pracovních míst v Česku. Siemens poskytuje produkty svým zákazníkům ze státního
i soukromého sektoru. Zaměření firmy Siemens je v oblasti dopravy, veřejné
infrastruktury, průmyslu, energetiky, zdravotnictví a technologii budov. [1]
Historie odštěpného závodu Elektromotory Mohelnice začala v roce 1904 a to
založením nové společnosti Ludwig Doczekal & Comp. podnik pro výrobu
elektrických zařízení se sídlem v Mohelnici. V roce 1939 došlo k začlenění
mohelnické továrny do koncernu Siemens – Schuckertwerke AG.Modernizace a
specializace výroby elektromotorů. Výnosem ministerstva se stal v roce 1945
Siemens národním podnikem a vznikla značka MEZ. V roce 1994 proběhla
privatizace MEZ Mohelnice a přímý prodej majetku firmě Siemens. [1]

Obrázek 1. Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
V roce 2001 byl zahájen projekt Koncepce výroby elektromotorů v Evropě.
V roce 2012 došlo k Otevření haly na výrobu speciálních a zákaznických provedení
elektromotorů s vyšší náročností výroby. Hala má rozlohu 3 725 m2. Celková
investice činila více jak 300 milionů korun. [1]
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V roce 2013 byl spuštěn projekt MOH 2015 (ukončení 2/2017), který má za
úkol změnu konceptu výroby z katalogových motorů na specifická zákaznická
provedení a snížení fixních nákladů z důvodu stále silnější pozice asijské konkurence
na evropských trzích. Mohelnický závod společnosti Siemens Elektromotory, s.r.o.
patří s bezmála dvěma tisíci zaměstnanci mezi nejvýznamnější zaměstnavatele
v Olomouckém kraji. [1]
Zatímco

před

rokem

2012

vyráběli

především

základní

provedení

elektromotorů, dnes tvoří převážnou část produkce speciální provedení, tedy motory
vyráběné přesně podle individuálních požadavků

zákazníků. Zákazníkům dnes

nabízí více než 60 tisíc aktivních variant elektromotorů s extrémně krátkými
dodacími lhůtami.
Mohelnický výrobní závod společnosti Siemens Elektromotory, s.r.o. na
domácí a zahraniční trhy dodává jednofázové asynchronní elektromotory o výkonu
0,09 - 3 kW, trojfázové asynchronní elektromotory o výkonu 0,06 - 30 kW a
trojfázové brzdové asynchronní elektromotory o výkonu 0,12 - 30 kW. [2]

Základní popis motoru

Osová výška(mm)

Výkon od-do (kW)

1. Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko

Text

Text

1.1 S hliníkovou kostrou - 1LA7

56 - 160

0,06 – 18,5

1.2 S hliníkovou kostrou s vysokou účinností – 1LA9

56 - 160

0,06 – 18,5

1.3 S hliníkovou kostrou s vysokou účinností – 1LE1

160

4 - 22

1.4 S hliníkovou kostrou v zajištěném provedení – 1MA7

63 - 160

0,12 - 16

1.5 S hliníkovou kostrou bez ventilátoru – 1PP7

56 - 160

0,09 – 18,5

1.6 S litinovou kostrou – 1LG4

180 - 200

11 – 30

1.7 S litinovou kostrou s vysokou účinností – 1LG6

180 - 200

11 – 30

1.8 S litinovou kostrou s vysokou účinností bez ventilátoru – 1PP6

180 - 200

11 – 30

1.9 S litinovou kostrou bez ventilátoru – 1PP4

180 - 200

11 – 30

1.10 S litinovou kostrou pro vestavbu – 1PK4

180 - 200

11 – 30

1.11 S litinovou kostrou pro vestavbu – 1PK6

180 - 200

11 – 30

2 Jednofázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko – 1LF7

56 - 100

0,12 - 3

Obrázek 2. Seznam vyráběných elektromotorů [2]
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V současné době je celková roční produkce závodu asi milion kusů
elektromotorů. Navíc mohelnický závod dodává komponenty pro motory v rámci
koncernu SIEMENS AG.
Motory vyráběné v Mohelnici se rozdělují na takzvanou malou a velkou řadu.
Toto rozdělení je podle výšky osy hřídele motoru. Malá řada motorů má osovou
výšku 56 až 160 mm a velká řada 180 až 200 mm.
Nejdůležitějšími částmi motoru jsou:
•

kostra motoru, do které je nalisován navinutý svazek statoru

•

rotor

•

přední a zadní ložiskový štít

•

ventilátor + plášť ventilátoru

U motorů velké řady jsou další důležitou částí patky, které se přišroubují ke
kostře motoru. Motory malé řady mají patky odlité přímo jako součást kostry. Patky
slouží k uchycení motoru v případě, že motor nemá přírubu. Příruba je specifický typ
zadního ložiskového štítu, používá se k uchycení a napojení hřídele motoru.
Například na těleso převodovky nebo na ventilátor a proto patky v tomto případě
nejsou potřeba. [2]

Obrázek 3. Motor s přírubou a motor s patkami [6]
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Ložiskový štít může mít tvar víka, viz. obr.č.4 nebo právě již zmiňované
příruby. V obou případech je přední nebo-li motorová strana štítu identická. U malé
i velké řady motorů má zákazník dále na výběr z několika tvarů příruby, které se liší
velikostí středícího osazení a připevňovacími otvory. [2]

Obrázek 4. Příruba a víko motoru
Zhruba 95% ze všech vyráběných motorů má kostru motoru odlitou z hliníku.
Zbylých 5% tvoří některé motory velké řady, které mají kostru litou ze šedé litiny.
U ložiskových štítů je situace odlišná, drtivá většina velké řady motorů má štíty
odlité ze šedé litiny.

1.2. Polotovar ložiskového štítu
Polotovarem pro ložiskové štíty jsou odlitky z šedé litiny nebo hliníku.
U motorů osových výšek AH 63 – 200 je materiál šedá litina ČSN 42 2415
s lupínkovým grafitem, litina ČSN 42 2420 se strukturou feritu a perlitu
s lupínkovým grafitem . V ojedinělých případech může být také použita ČSN 42
2425 a také odlitky z tvárné litiny ČSN 42 2304 a ČSN 42 2305. Odlitky jsou
odlévané do kokil nebo jsou odlitky odlévány do pískových forem. Při použití
pískových forem jsou podmínky pro opracování horší, dochází k většímu namáhání
nástrojů. Litina ČSN 42 2420 má nejvyšší tvrdost podle Brinella 220 HB. Litina je
vhodná, např. na strojní odlitky, armatury, části motorů, turbín a pístových strojů, na
13

válce kompresorů a motorů. Minimální tloušťka stěny odlitku je normou stanovena
na 8 mm. Minimální pevnost v tahu je 200 MPa, minimální pevnost v ohybu je 380
MPa. Laminární

Smrštění litiny při tuhnutí je 1,2%. Vnitřní pnutí by mohlo

nepříznivě ovlivňovat rozměry hotově obrobených ploch. Z odlitků jsou odstraněny
zbytky otřepů, vtokových zářezů a veškeré zbytky litiny. Odlitky jsou následně
tryskány a dále upraveny ručním osekáváním a zabrušováním. Poslední činnost
prováděná na odlitku je máčení v základní barvě a sušení.

1.3. Popis litin
Litiny jsou slitiny železa a uhlíku. Obsah uhlíku je vyšší než 2,14 %. Litiny se
vyrábějí přetavováním vhodných surových želez a kovového odpadu ve
slévárenských pecích - nejčastěji v kuplovnách. Určujícími charakteristikami litin
jsou mechanické a technologické vlastnosti, které závisejí jak na chemickém složení,
tak na struktuře. Ve srovnání s ocelemi obsahují litiny více uhlíku a současně i více
doprovodných prvků (Mn, Si, P, S). [3]
Rozdělení litin je určeno způsobem krystalizace. Podle metastabilní soustavy
železo - karbid železa krystalizují litiny cementické, bílé, podle stabilní soustavy
železo - grafit litiny grafitické, tj. šedé a tvárné
•

Cermentické Litiny - uhlík je přítomen převážně ve formě cermetu.
Bílá litina a Temperovaná litina

•

Grafitické litiny - uhlík je zde přítomen hlavně ve formě grafitu.Šedá
litina s lupínkovým grafitem, Šedá litina s jemným neusměrněným
lupínkovým grafitem, Vermikulární litina s červíčkovitým grafitem,
Tvárná litina s kuličkovým grafitem a Temperovaná litina

•

Tvrzené litiny - uhlík je obsažen v povrchových vrstvách přítomen ve
formě cermentitu a v jádře ve formě grafitu. [3]
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Obrázek 5. Šedá litina s lupínkovým grafitem [7]

Obrázek 6. Vermikulární litina s červíčkovým grafitem [7]

Obrázek 7. Tvárná litina s kuličkovým grafitem [7]

Obrázek 8. Temperovaná litina s vločkovým grafitem [7]
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1.4. Šedá litina
Šedá litina je slitina železa s uhlíkem a dalšími prvky, v níž množství uhlíku
přesahuje 2,1% a převážná část uhlíku je vyloučena jako lupínkový grafit. Obvyklé
složení šedých litin bývá: 2,8 až 3,6% C, 1,4 až 2,8% Si, 0,5 až 1% Mn, 0,2 až 0,6%
P, max. 0,15% S. Krystalizace šedých litin probíhá podle stabilní soustavy železografit. U podeutektických šedých litin, které tvoří většinu používaných šedých litin,
začíná krystalizace vylučováním dendritických krystalů austenitu z taveniny. Při
eutektické teplotě se zbylá tavenina přemění v grafitové eutektikum (směs grafitu a
austenitu), mající tvar buněk. Množstvím a velikostí eutektických buněk je dána
velikost a uspořádání grafitových útvarů v litině. Šedá litina je křehký materiál, který
nemá prakticky žádnou tažnost. Pevnost v tlaku je asi 3 až 4 krát větší než pevnost
v tahu. V tabulce č.1 jsou uvedeny používané druhy šedé litiny ve firmě Siemens
Mohelnice. [3]
Tabulka 1 Značení šedé litiny používané ve firmě Siemens Mohelnice
Označení
dle ČSN

Pevnost v
tahu (min.)
Rn, [MPa]

Mez kluzu
(min.) Rp
[MPa]

Nejvyšší
Tvrdost
[HB]

Vlastnosti a pokyny pro použití

42 2415

150

100

200

Tloušťka stěn 5 až 30 mm. Součásti
hospodářských strojů, části motorů,
víka, řemenice apod.; velmi dobrá
obrobitelnost

42 2420

200

130

220

Tloušťka stěn 8 až 45 mm. Strojní
odlitky, součásti motorů, válce motorů
a kompresorů, dobrá obrobitelnost

42 2425

250

165

240

Tloušťka stěn 15 až 50 mm. Válce
motorů, ventily na vysoký tlak,
ozubená kola, značně namáhané strojní
součásti. Ztížená obrobitelnost.

42 2304

400

250

200

Tloušťka stěn 5 až 100 mm i více, jako
např. na součásti silničních vozidel a
zemědělských strojů, na převodové a
ložiskové skříně, na tělesa armatur a
jiné dynamicky namáhané odlitky.

42 2305

500

320

240

Tloušťka stěn 5 až 100 mm i více, jako
např. na součástí mechanicky i
dynamicky namáhané, na vodicí a
kluzné lišty, tělesa armatur, na válečky
rovnaček a podávací válečky, na
převodové skříně apod.
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1.5. Popis strojového vybavení pro opracování ložiskových
štítů
V obrobně štítů je umístěno 21 obráběcích CNC strojů určených pro obrobení
ložiskových štítů. CNC strojů je zde zastoupeno několik druhů: EMAG VSC 315,
INDEX 300, INDEX 250, SPU - 20, HARDINGE, GILDEMEISTER CTV 250,
EmagVL5, Emag VL5i, Emcomil 600 . Všechna zmíněná obráběcí centra mají
revolverové nástrojové hlavy pro upnutí 10 až 12 nástrojů. Fotografie jednotlivých
obráběcích center jsou na obr. č.)9 - 12.
•

4 stroje GILDEMEISTER – štíty pro motory osových výšek 100 až 112

•

2 stroje INDEX 250 – příruby malé řady 80 – 90

•

2 stroje SPU – 20 – abnormality a zákaznické motory – ruční vkládání
obrobků

•

2 stroje HARDINGE – abnormality a štíty malé řady – ruční vkládání
obrobků

•

2 stroje INDEX 300 – štíty pro motory osových výšek 132 – 160

•

1 stroj VOC 600 – vrtání a závitování štítů všech velikostí

•

2 stroje EMAG VSC 315 – pouze příruby pro motory 132 – 160

•

1 stroj EMAG VSC7 - štíty pro AH160-200

•

a další

Obrázek 9. CTV 250 a Index V250
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Obrázek 10. SPU 20 CNC a Hardinge Conquest T51

Obrázek 11. INDEX V300 a VOC 600

1.6.Obráběcí centrum Emag VSC7
Největší vyráběná osová velikost elektromotorů v Siemens Elektromotory
Mohelnice je AH 200. Tyto příruby a štíty se obrábí na stroji EMAG VSC 7 a na
tomto stroji byly také prováděny veškeré dále popisované zkoušky a postupy.
V podniku Siemens elektromotory Mohelnice je instalováno obráběcí centrum
Emag VSC 7 od listopadu roku 2008. Centrum bylo zakoupeno přímo od výrobce.
Cena celého centra, dopravníku polohovacích paletek, nakládací stanice Pick-Up,
řídícího systému Sinumerik 840 D a dalšího příslušenství, byla 9 200 000 Kč.
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Obrázek 12. EMAG VSC 7 [4]

Hlavní parametry stroje:
 Max. průměr obrobku - 400 mm
 Výkon motoru hl.vřetena - 58 kW
 Max. otáčky hl.vřetena - 3 600 ot/min
 Průměr ložiska na vřetenu - 120 mm
 Zdvih v osách X/Z - 850/250 mm
 Rychloposuv v ose X/Z - 45/30 m/min
 Počet poloh v revolveru - 12 (VDI 50 )
 Každa pozice umožňuje poháněný nástroj
 Sklíčidlo - Fordkardt NHF 315
 Max. KM - 930 Nm
 Těleso stroje – mineralit
 Uložení vřetene – na dvou portálových vedeních
 Řízená osa Q (dopravník paletek)
 Řídící systém - Siemens 840 D [4]
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Jedná se o vertikální obráběcí centrum. Základní těleso stroje je z mineralitu
(reaktionsharzbeton), který poskytuje nejvyšší tepelnou stabilitu a vynikající tlumící
vlastnosti. Mineralit má 6-8x lepší tlumící vlastnosti než litina. Obě velmi přesná
předepjatá lineární válečková vedení jsou v x-ose od sebe dostatečně vzdálena a tím
je zaručena vysoká přesnost při velkých posuvových rychlostech a velkých řezných
silách. Pro náhon os jsou nasazeny frekvenčně regulované a bezúdržbové ACmotory, které pohánějí suport prostřednictvím velmi přesných broušených
kuličkových šroubů. [4]

Obrázek 13. EMAG VSC 7 - pracovní prostor
Systém hydraulického vyvažování kompenzuje hmotnost vertikálního vřetene.
Vedení pinoly vřetene (pouze v ose z ) má hydrostatické uložení, jehož tuhost
a tlumící schopnost zajišťuje velmi vysokou kvalitu vedení při nejmenším tření.
Vysokou tuhost zajišťuje 3x uložené vřeteno, jehož precizní ložiska s nákružkem
v tandemovém o-uspořádání jsou v malých vzdálenostech od sebe. Termosymetrické
uspořádání a chladící systém jsou zárukou konstantní přesnosti.
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Celá sestava stroje je téměř plně automatizovaná, obsluha jen ukládá
a polohuje odlitek ložiskového štítu na pojízdné polohovací paletky, které jsou třecí
silou unášeny dopravníkem až do nakládací stanice Pick-Up. Z nakládací stanice si
polotovar odebírá přímo vřeteník s upínačem, který se natáčí do určené polohy, aby
se dílec upínal vždy v identické poloze, která je důležitá pro upnutí a

vrtaní

mimostředných otvorů. Vřeteník s dílcem se přesune v ose X do pracovního prostoru
stroje, kde proběhne opracování dle NC programu. Opracování je ukončeno
aretováním sklíčidla s dílcem, odložením zpět do paletky. Stroj Emag VSC 7 má
několik bezpečnostních a jistících prvků, jako např. kontrolu upínání se systémem
měření délky a zdvihu upínacího táhla.
Investice do těchto automatických obráběcích center není malá, ale ve
velkosériové výrobě a při soustavném zvyšování produktivity je návratnost rychlá.
Každá taková automatizace a bezpečnostní systém se dá snadno vyčíslit a tím
i spočítat jejich návratnost.. Návratnost tohoto stroje byla spočítána na 2,5 roku práce
ve třech směnách s investičním odpisem na 10 let.
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2. Problematika životnosti řezných nástrojů
Životnost řezných nástrojů je ovlivněna hned několika faktory mezi které patří
(Řezná rychlost, posuv,

hloubka řezu, materiál obrobku, skryté vady obrobku,

správná volba VBD, tuhost upnutí obrobku, použití řezných emulzí)
-Řezná rychlost ovlivňuje životnost řezných nástrojů nejvíce ze všech výše
zmíněných faktorů.
-Posuv je dalším faktorem ovlivňujícím nižší životnost nástrojů při zvyšovaní
posuvu. Uvádí se,

že deseti procentní zvýšení posuvu sníží životnost nástroje

přibližně o dvacet procent.
-Hloubka řezu ovlivňuje také zkrácení životnosti nástroje. Uvádí se že při
desetiprocentním zvýšením hloubky řezu se životnost nástrojů sníží asi o pět procent.
-Materiál obrobku a jeho stabilita má také vliv na životnost nástrojů.
-Řezným materiálem a řeznou geometrií – tvrdší řezné materiály poskytují větší
otěru vzdornost a vyšší tepelnou odolnost. Houževnatější řezné materiály dávají břitu
větší houževnatost při rázovitém soustružení a řezná geometrie zajistí především
pevnostní vlastnosti břitu (odolnost vůči vylomení);
- Použitými řeznými podmínkami
- Tuhost upnutí obrobku
- Správné VBD na danou operaci, zvolit vhodný tvar a vhodný utvařeč.
-Použití řezných emulzí (do řezu – odvod třísek, popřípadě vysokotlaký přívod
kapaliny

nebo nepoužití v případě, kdy dochází k podobnému principu jako u

svařování (natavování břitu směrem od obrobku) a emulze by při použití chlazení
popraskala VBD ohřátou na vysokou teplotu
-Nevhodně zvolenou geometrií nástroje – dlouhé vyložení (dochází k rezonancím).
[5]
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Pro efektivní tvorbu třísek musí být hloubka řezu o něco větší, jako rádius
výměnné břitové destičky a zároveň nesmí být moc velká, jinak by docházelo k
vylamování břitů. Parametr posuvu nesmí být příliš malý kvůli zachování efektivního
řezu, avšak neměl by být větší než polovina rádiusu břitové destičky, aby to nemohlo
způsobit vylomení břitu. Parametr řezné rychlosti nesmí být příliš malý, abychom
zamezili vzniku nárůstků na hraně, které by znehodnotili VBD. Při přílišném
zvyšování řezné rychlosti může vzniknout i opotřebení vlivem chemických jevů.
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3. Návrh vlastního řešení
3.1 Původní obrábění polotovaru
Při obrábění ložiskových štítů s přírubou se obrábí obě strany. Všechny
operace se obrábí na jedno upnutí ložiskového štítu, kromě operace vrtání 4xØ18,5
H17, které nelze na jedno upnutí realizovat a to se provádí na jiném pracovišti. Při
obrábění na jedno upnutí nedochází k takovým nepřesnostem a šetří čas, ve kterém je
obrobek v řezu a s tím souvisí i úspora financí. Na obrobku se nejdříve vrtají otvory
4xØ13 H13. Poté se oboustranně hrubuje obrobek a po korekcích nástrojů, které se
odvodí z naměřených hodnot již obrobených obrobků, se obrábí na hotovo.

Obrázek 14. Postup hrubování

24

Při obrábění se používají výměnné břitové destičky, nožové držáky a vrtáky
značek Kennametal, Gühring, Walter a Sandvik. Jako první probíhá operace vrtání
otvorů 4xØ13 H13. Provádí se vrtákem od výrobce značky Gühring označení R RT1U 05515130 s vnitřním přívodem kapaliny.
U operace Hrubování čela motorové strany se používají výměnné břitové
destičky od výrobce Kennametal SNMG120416UN KCK20B. Tato řezná destička
má 8 řezných hran. Hrubování čela probíhá na sucho. Destička je vložena v nožovém
držáku od firmy značky Kennametal MSSNL2525M12.

Obrázek 15. Postup obrábění na hotovo
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Obrázek 16. VBD SNMG120416UN KCK20B

Obrázek 17. Vrták 4xØ13 H13. s vnitřním přívodem kapaliny R - RT1U 05515130
Hrubování všech průměrů na motorové straně ložiskového štítu, kromě gufera
se používá výměnná břitová destička WMG080416UN KCK20 od výrobce značky
Kennametal. Tato destička je upnuta do nožového držáku Kennametal 4D2

Obrázek 18. Výměnná břitová destička WMG080416UN KCK20
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Obrázek 19. Nožový držák pro Hrubování čela Mot. str. MSSNL2525M12
Obrázek 20. Nožový držák Hrubování Ø Motorové strany 4D2 zprava
Při hrubování průměrů zákaznické strany (Příruby) se používá stejná výměnná
břitová destička jako u předchozí operace a to WMG080416UN KCK20 od výrobce
značky Kennametal. Tato destička je však upnuta do jiného nožového držáku
Kennametal 4D2

Obrázek 21. Nožový džák používaný při hrubování průměrů zákaznické strany
(Příruby)
Při soustružení Ø343 motorové strany na hotovo se používají výměnné břitové
destičky CNGG120408LF KCU10 od výrobce značky Kennametal. U soustružení
tohoto průměru musí být dodržena tolerance uložení H6,drsnosti povrchu Rz 25 a
zároveň musí být dodržena geometrická tolerance kruhovitosti o velikosti 0,057
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Obrázek 22. Výměnné břitové destičky CNGG120408LF KCU10 od výrobce značky
Kennametal
Další dokončovací operací je soustružení otvoru pro gufero. Zde je použita
výměnná břitová destička s označením DNMG110408 WKK10S od výrobce značky
Walter, která je upnota do nožového držáku D21NH - 760020R od výrobce značky
walter. U soustružení gufera je požadována tolerance uložení H8 a dodržení drsnosti
povrchu Rz 16

Obrázek 23. Výměnná břitová destička s označením DNMG110408 WKK10S
Při soustružení otvoru pro ložisko hotově jsou použity Výměnné břitové
destičky CNGA120408T01020B7525. Tyto destičky se upínají do nožového držáku
NFZA50U-MCLNL12 od firmy Walter. Otvor pro ložisko musí být obráběn
na toleranci uložení IT5 a musí být dodržena tolerance válcovitosti o velikosti 0,008
a dodržení nosného podílu Rmr výším než 55 %, jakákoliv nedodržení tolerancí by
znamenalo vznik nepřesností v uložení rotoru.
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Obrázek 24. Nožový držák D21NH - 760020R od firmy Walter

Obrázek 25. Výměnná břitová destička CNGA120408T01020B7525

Obrázek 26. Nožový držák NFZA50U-MCLNL12 vpravo
Obrázek 27. Nožový držák MSSNL-2525M12NK9 vlevo

Následující operace je soustružení hotově čelo zákaznické strany. Zde je
použita výměnná břitová destička WNMG 080408NM5 WAK10 od firmy Walter.
U obrábění čela je požadována tolerance drsnosti Rz 25.
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Obrázek 28. Výměnná břitová destička WNMG 080408NM5 WAK10 od firmy
Walter
Při soustružení Ø zákaznické strany na hotovo jsou použity výměnné břitové
destičky DNMG110408-Nm WKK10S. U soustružení tohoto průměrů je předepsaná
tolerance h6 a tolerance drsnosti povrchu Rz 25.

Obrázek 29. Výměnné břitové destičky DNMG110408-Nm WKK10S
Poslední operace je soustružení čela motorové strany. Tady je použita výměnná
břitová destička SNMG 120408 FW KCP10 od firmy Kennametal. Destička je
uložena v nožovém držáku MSSNL-2525M12NK9 Na tuto operaci je předepsaná
tolerance drsnosti Rz 25 a musí být dodržena rovinnost 0,05.
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Obrázek 30. Výměnná břitová destička SNMG 120408 FW KCP10 od firmy
Kennametal

Obrázek 31. Polotovar obrobku ložiskového štítu

Obrázek 32. Obrobený ložiskový štít

3.2. Řešení nových řezných podmínek obrábění
Návrh nového obrábění bude prováděn na soustruhu Emag VSC7. Obráběny
budou polotovary z šedé litiny 42 2420 ložiskového štítu s přírubou IMB5. Nový
postup obrábění bude probíhat na stejných řezných nástrojích. Při zachování
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původních nástrojů padla volba na zvyšování řezných parametrů, jako je řezná
rychlost a posuv. Stanovili jsme si reálné zvýšení řezných parametrů, abychom
splnili tolerance rozměrů obrobených ploch a zároveň dokázali, že při zvyšování
řezných parametrů se sice zvýší spotřeba řezných nástrojů, ale z hlediska
ekonomického se nám tato vyšší spotřeba výměnných břitových destiček vrátí
několikanásobně na úspoře financí díky zrychlení celé operace.
Tabulka 2. Staré rychlosti a posuvy pro operace hrubování

Název operace
T3 Hrubování čela motorové strany
T4 Hrubování průměru motorové strany
T5 Hrubování průměru zákaznické strany

Řezná rychlost
m/min
250
300
280

Posuv
mm/ot
0,3
0,25
0,3

Tabulka 3 Staré rychlosti a posuvy při soustružení načisto

Název dokončovací operace
T2 Soustružení na hotovo otvor pro
ložisko
T7 Soustružení na hotovo motorová
strana
T6 Soustružení na hotovo zákaznická
strana

Řezná rychlost
m/min

Posuv
mm/ot

345

0,05

270

0,3

300

0,3

Tabulka 4 Stanovené rychlosti a posuvy pro operace hrubování

Název operace
T3 Hrubování čela motorové strany
T4 Hrubování průměru motorové strany
T5 Hrubování průměru zákaznické strany
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Řezná rychlost
m/min
270
350
300

Posuv
mm/ot
0,35
0,3
0,3

Tabulka 5 Stanovené rychlosti a posuvy při soustružení načisto

Název dokončovací operace
T2 Soustružení na hotovo otvor pro
ložisko
T7 Soustružení na hotovo motorová
strana
T6 Soustružení na hotovo zákaznická
strana

Řezná rychlost
m/min

Posuv
mm/ot

415

0,07

300

0,35

330

0,35

3.3. Zkoušení upravených řezných parametrů u hrubovacích
a dokončovacích operacích
Zkoušky jsou prováděny ze stávajícím nástrojovým vybavením, ale při jiných
parametrech jako je řezná rychlost a posuv. Většina operací je prováděna za přívodu
řezné kapaliny, kromě hrubování čela motorové strany, které probíhá nasucho.
Pracovník u soustruhu zaznamenává výměnu každé hrany výměnné břitové destičky
do formulářů. Dále zaznamenává kolik bylo obrobeno obrobků. Po obrobení
několika kusů kontroluje rozměry na již obrobených obrobcích a podle potřeby
provádí korekce nástrojů. Při obrábění odlitků z šedé litiny 42 2420 se při provádění
zkoušek musí porovnávat větší počet obrobků, protože se u odlitků často liší šířka po
zbytcích vtokové soustavy a skryté vady vzniklé při odlévání. Z takto získaných dat
se zprůměruje počet obrobených kusů na jednu výměnu hrany břitové destičky
a získáme tak průměrnou spotřebu jedné destičky na počet obrobků.
T3 Hrubování čela motorové strany
Při hrubování čela motorové strany byla stará rychlost v řezu 250 m/min
a posuv 0,3 mm/ot. Stanovená řezná rychlost byla na hodnotě 270 m/min a posuvu
0,35 mm/ot. Těchto stanovených hodnot se nám podařilo dosáhnout. Při obrábění
původního nastavení stroje bylo obrobeno 64 kusů na jednu spotřebovanou výměnou
břitovou destičku. Zvýšením řezných parametrů se počet obrobených kusů na jednu
spotřebovanou destičku snížil na 55 kusů. Úspora času nástroje v řezu je 0,099
minuty.
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T4 Hrubování průměrů motorové strany
Při hrubování průměrů motorové strany byla nastavena původní řezná rychlost
na hodnotě 300 m/min a posuv 0,25 mm/ot. Stanovených řezných parametrů a to
posuvu 0,3 mm/ot a řezné rychlosti 350 m/min se nám podařilo dosáhnout.
U původního nastavení stroje činilo na jednu spotřebovanou výměnou břitovou
destičku 48 obrobených kusů. Při novém nastavení bylo obrobeno 41 kusů na jednu
spotřebovanou destičku. Zvýšením řezných parametrů se docílilo úspory času
nástroje v řezu o 0,038 minuty.
T5 Hrubování průměrů zákaznické strany
Při hrubování průměrů zákaznické strany byla původní rychlost řezu 280
m/min a posuv 0,3 mm/ot. Stanovenou řeznou rychlost u této operace 300m/min se
nám podařilo dosáhnout. Parametrem posuvu jsme z předchozích zkušeností nic
nezměnili, zůstal tedy stejný. U původního nastavení řezných parametrů bylo
obrobeno průměrně 48 obrobků na jednu spotřebovanou výměnou břitovou destičku.
U nového nastavení řezné rychlosti se obrobilo 41 kusů ložiskového štítu na jednu
výměnu břitové destičky. Zvýšením řezné rychlosti zkrátil čas nástroje v řezu o
0,043 minuty na obrobek.
T2 Dokončovací operace obrábění načisto ložiskový průměr 110 H6
Stará řezná rychlost u této operace byla 346 m/min a posuv 0,05 mm/ot.
Stanovené hodnoty byly určeny na hodnotách řezné rychlosti na 415 m/min a posuv
0,07mm/ot. Těchto stanovených hodnot se nám nepodařilo docílit, již při malém
zvyšování řezné rychlosti nebo posuvu docházelo k nedodržení tolerancí kruhového
házení k základnám A a B o velikosti 0,04, nedodržení drsnosti a tolerancím
válcovitosti o velikosti 0,008. Úspora času nástroje v řezu se tedy nezměnila.
T7 Dokončovací operace načisto motorové strany
Při soustružení načisto motorové strany ložiskového štítu. Původní řezná
rychlost byla 270 m/min a posuv 0,3 mm/ot. Stanovené řezné rychlosti 300 m/min
a posuvu 0,35 mm/ot se podařilo dosáhnout. U původního nastavení řezných
parametrů
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a nového nastavení zůstal počet obrobených ložiskových štítů na výměnu jedné
břitovou destičku stejná. Zvýšením řezné rychlosti a posuvu se zkrátil čas nástroje
v řezu o 0,142 minuty.
T6 Dokončovací operace načisto zákaznické strany
U soustružení načisto zákaznické strany byla stará řezná rychlost 300 m/min
a posuv 0,3 mm/ot. Stanovené řezné rychlosti 330 m/min a posuvu 0,35 mm/ot se
podařilo dosáhnout i při dodržení dovolené drsnosti Rz25. U původního nastavení
řezných parametrů a nového nastavení zůstal počet obrobených kusů do výměny
jedné břitové destičky průměrně stejný. Zvýšením řezných parametrů se zkrátil čas
nástroje v řezu o 0,142 minuty.
Tabulka 6 Dosažené hodnoty zjištěné zkouškami
Počet obrobených kusů na
Rychlost
Operace
řezu
Posuv jednu VBD
T3 Hrubování čela motorové
strany
270
0,35
55
T4 Hrubování průměru motorové
strany
350
0,3
41
T5 Hrubování průměru zákaznické
strany
300
0,3
41
T2 Soustružení na hotovo otvor
pro ložisko
345
0,05
192
T7 Soustružení na hotovo
motorová strana
300
0,35
288
T6 Soustružení na hotovo
zákaznická strana
330
0,35
384
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4. Diskuse k navrženému řešení
Tato práce se zabývá problematikou životnosti řezných nástrojů. Obrábění
a zkoušky byly prováděny na stroji Emag VSC7 na stejném nástrojovém vybavení
a stejný zůstal i způsob upínání. Při zkouškách jsme měnili řezné rychlosti a posuvy.
Postupným zvyšováním těchto řezných parametrů na základě vizuální a
mikroskopické kontroly jsme stanovili reálné zvýšení řezných rychlostí a posuvů u
vybraných operací. Při zvyšování řezných parametrů docházelo k průběžnému
měření již obrobených kusů s ohledem na dodržení tolerancí. U všech vybraných
operací se nám podařilo docílit stanovených hodnot, kromě operace soustružení
otvoru pro ložisko. Nejdůležitější součástí ložiskového štítu je průměr pro
ložisko, ložiskový náboj. U této operace se nám nepodařilo zvýšit, jak řeznou
rychlost, tak posuv.
Z důvodů velké náročnosti na dodržení všech tolerancí této plochy a to geometrickou
toleranci válcovitosti o hodnotě 0,008 mm, toleranci uložení IT5. Dále musí být
dodržena geometrická tolerance kruhového házení o hodnotě 0,04 mm vůči
základnám A a B (Základna A je vodorovná k ose a základna B je kolmá k ose
obrobku). Velice důležité je dodržení drsnosti Rz8 a materiálový podíl drsnosti
Rmr, který musí být větší než 55 %.
Operace je realizována výměnnou břitovou destičkou CNGA 120408
T01020B7525 .Tato destička má 4 řezné hrany, které jsou povlakovány
polykrystalickým kubickým nitridem bóru (CBN). Obrábění velmi tvrdých materiálů
vyžaduje tvrdost, otěruvzdornost a odolnost vůči vysokým teplotám, stejně tak jako
dobrou vrubovou houževnatost a vysokou odolnost řezné hrany proti lomu
a vydrolování. Tyto požadavky splňuje směsná keramika a CBN. Velkou nevýhodou
této destičky je její vysoká cena.
Při uvažováním nad náhradou této desky padla volba na destičky z jiného
materiálu a to řezné keramiky. Destičky z řezné keramiky dosahují sice lepších
výsledků, ale při soustružení litin kontaminovaných zbytky písku dochází k velkému
a rychlému abrazivnímu opotřebení a řezná keramika potřebuje vysoké řezné
rychlosti. Tato změna by se teoreticky vyplatila u obrobků které neobsahují abrazivní
částice. Při hrubování průměrů jsme zkoušeli provádět tyto operace bez chlazení
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řezné kapaliny. Absence řezné kapaliny byla nevyhovující vůči spotřebě břitových
destiček, která se zvýšila dvojnásobně. Výjimkou je operace hrubování čel motorové
strany štítu, kde při těžkém hrubování přerušovaných řezů dochází k praskání VBD
při chlazení nástroje v řezu, kdy dochází k tavení radiusu VBD - při použití řezné
kapaliny je spotřeba VBD dvojnásobná.
Shrnutí : Podařilo se nám ověřit, že při vyšších řezných rychlostech a posuvech
dochází k častější výměně VBD u hrubovacích operací, ale je to ekonomicky
výhodné. Vyšší řezné rychlosti a posuv pro dokončovací operace neměli na životnost
VBD vliv, ale nemohly být požity u dokončovací operace soustružení otvoru pro
ložisko a to z důvodu překračování požadovaných tolerancí a předepsané řezné
rychlosti a posuvy jsou poddimenzovány právě z tohoto důvodu.
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5.Technicko - ekonomické zhodnocení
5.1.Ekonomické zhodnocení nákladů na VBD
Název operace

Označení destičky
Pořadové označení
SNMG120416UN
T3 Hrubování čela motorové strany KCK20B
1
T4 Hrubování průměru motorové
WNMG080416UN
strany
KCK20
2
T5 Hrubování průměru zákaznické
WNMG080416UN
strany
KCK20
3
CNGA 120408T01020B
T2 Dokončování ložiska průměr 110 7525
4
WNMG080408-NM5
T6 Dokončování zákaznické strany
WAK10
5
T7 Dokončování motorové strany
SNMG120408FW KCP10
6
Tabulka 7. Ceny výměnných břitových destiček
Pořadové označení
1
2
3
4
5
6
Počet hran na jedné
desce
8 hran
6 hran 6 hran 4 hran 6 hran 8 hran
Cena obr. desky
133,65
147,96 147,96 1247,4 127,44 150,66
Cena 1 hrany obr.
desky
16,70625 24,66
24,66 311,85 21,24 18,8325

Tabulka 8. Ekonomické zhodnocení VBD T3 Hrubování čela motorové Strany
T3 Hrubování čela motorové Strany
T3 Původní
T3 nové
Počet obrobků obráběných za jeden rok
2577
2577
Počet obrobků obrobených na jednu hranu VBD
8
7
Celková spotřeba řezných hran
322
368
133,65
133,65
Cena za jednu VBD
Kč
Kč
16,7063
16,7063
Cena za jednu hranu VBD
Kč
Kč
5 381,50
6 147,90
Cena za spotřebované VBD
Kč
Kč
Rozdíl cen VBD

766,40 Kč
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Tabulka 9. Ekonomické zhodnocení VBD T4 Hrubování průměrů motorové Strany
T4 Hrubování průměrů motorové Strany
T4 Původní
T4 nový
Počet obrobků obráběných za jeden rok
2577
2577
Počet obrobků obrobených na jednu hranu VBD
8
7
Celková spotřeba řezných hran
322
368
147,96
147,96
Cena za jednu VBD
Kč
Kč
24,66
24,66
Cena za jednu hranu VBD
Kč
Kč
7 940,52
9 074,88
Cena za spotřebované VBD
Kč
Kč
Rozdíl cen VBD

1 134,36 Kč

Tabulka 10. Ekonomické zhodnocení VBD T5 Hrubování průměrů zákaznické
Strany
T5 Hrubování průměrů zákaznické Strany
T5 Původní
T5 nový
Počet obrobků obráběných za jeden rok
2577
2577
Počet obrobků obrobených na jednu hranu VBD
8
7
Celková spotřeba řezných hran
322
368
147,96
147,96
Cena za jednu VBD
Kč
Kč
24,66
24,66
Cena za jednu hranu VBD
Kč
Kč
7 940,52
9 074,88
Cena za spotřebované VBD
Kč
Kč
Rozdíl cen VBD

1 134,36 Kč

T2 Soustružení na hotovo otvor pro ložisko
U této operace se nepodařilo zvýšit řezné parametry, tudíž je zbytečné
ekonomické zhodnocení nákladů u této operace počítat.
T7 Soustružení na hotovo motorová strana
U této operace se průměrná vyšší spotřeba VBD neprojevila, tudíž je zbytečné
ekonomické zhodnocení nákladů vyšší spotřeby VBD u této operace počítat.
T6 Soustružení na hotovo zákaznická strana
U této operace se průměrná vyšší spotřeba VBD neprojevila, tudíž je zbytečné
ekonomické zhodnocení nákladů vyšší spotřeby VBD u této operace počítat.
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5.2 Celkové ekonomické zhodnocení
Tabulka 11. Ekonomické zhodnocení rozdíl původních a nových řezných parametrů
Původní
Čas obrábění jednoho obrobku(min)
Mzdová složka pracovníka Emag VSC7
(Kč/min)
Režije stroje (Kč/min)
Celková sazba stroje (Kč/min)
Počet obrobených kusů za rok
Čas obrábění za 2577 ks. (min)
Celková Cena

Nové
8,457

8,011

5,75 Kč
10,6833 Kč
16,4333 Kč
2577
21793,689
358 142,88 Kč

5,75 Kč
10,6833 Kč
16,4333 Kč
2577
20644,347
339 255,37 Kč

Celková úspora času (min)

1149,342

Úspora Kč

18 887,52 Kč

Tabulka 12. Ekonomické zhodnocení elektrické energie
Úspora času
Úspora peněz za
(hod)
el.en.
Pracoviště
Kw/h Kč/Kwh
Úspora Energie Emag
Vsc 7
19
2,8
19,1557
1 019,08 Kč
Tabulka 13. Celkové ekonomické zhodnocení
Náklady na VBD Úspora času Úspora energie Srovnání úspor
3 038,39 Kč

18 888 Kč

1 019,08 Kč
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16 868,21 Kč

Závěr
Tato práce se zabývala analýzou spotřeby řezných nástrojů při obrábění
ložiskových štítů z šedé litiny 42 2420. Cílem této práce bylo také dokázat, že při
zvyšování řezných rychlostí a posuvů se sice zvýšila spotřeba výměnných břitových
destiček, ale v konečném ekonomickém zhodnocení se prokázalo, že zvýšená cena
za spotřebované VBD je menší, než úspora na celkovém snížení režii stroje. Většiny
předem stanovených řezných parametrů se nám podařilo splnit, až na operaci
soustružení otvoru pro ložisko načisto. Zde se nepodařilo zvýšit řeznou rychlost
a ani posuv. Při jakémkoliv zvyšování řezné rychlosti nebo posuvu u této operace
se nedařilo dodržet předepsané tolerance obrobku. Celková úspora financí při
soustružení 2577 kusů ložiskových štítů je 16 868,21 Kč.
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