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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

MALACHOVSKÝ, Jan. Výroba závitového čepu v podmínkách společnosti NET, spol. s r.o. 

                              Ostrava: katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní VŠB – 

Technická Univerzita Ostrava, 2009, 43 s. Bakalářská práce, 

vedoucí: Sadílek, Marek. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby závitového čepu s využitím CNC 

soustruhu, ale i možností využití dalšího stroje pro tváření závitu. V úvodu je proveden rozbor 

problematiky výroby závitového čepu v společnosti NET, spol. s r.o. Na základě technologie 

výroby byly navrženy vhodné nástroje, řezné podmínky, technologické postupy. Navržená 

technologie byla porovnána se stávající technologií výroby pomocí základních 

technologických ukazatelů. 

 

 
Die Annotation der Bakkalauerarbeit 

 

MALACHOVSKÝ, Jan. Die Erzeugung des Stiftes in den Bedingungen der NET 

Gesellschaft. Ostrava: Der Lehrstuhl der Bearbeitung und der 

Montage, die Maschinenbauwesenfakultat VŠB – Technische 

Universita, 2009, 43 Seiten. Bakkalauerarbeit, Der Leiter : Sadílek, 

Marek 

 

Die Bakkalauerarbeit beschaftigt sich mit dem Vorschlag  der Erzeugung des Stiftes 

mit der Ausnutzung der CNC Drehbank, aber auch mit  der Moglichkeit der Ausnutzung 

weiterer Maschine fur die Bildung der Windung. In der Einfuhrung  wird die Analyse der 

Problematik der Erzeugung des Stiftes in der NET Gesellschaft durchgefuhrt. Auf Grund der 

Technologie der Erzeugung wurden die passenden Werkzeuge, Schnittbedingungen, 

technologische Vorgange vorgeschlagen. Die vorgeschlagene Technologie wurde mit der 

existierten Technologie der Erzeugung mit der Hilfe der technologischen Zeiger verglichen. 
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Seznam použitých značek a zkratek 
 

Značka Význam Jednotka 
A5 min Nejnižší tažnost [%] 
C Uhlík [-] 
C Rotační osa [-] 
Co Kobalt [-] 
Dmax Maximální průměr [mm] 
E Modul pružnosti v tahu [MPa] 
HB Tvrdost dle Brinela [-] 
HC Povlakovaný slinutý karbid [-] 
HF Nepovlakovaný slinutý karbid [-] 
HRC Tvrdost dle Rockwella [-] 
HV max Maximální tvrdost dle Vickerse  [-] 
HW Nepovlakovaný slinutý karbid [-] 
KV min Nejmenší nárazová práce [J] 
Kv  Součinitel obrobitelnosti [-] 
Lp Délka polotovaru [mm] 
Lt Délka tyče [mm] 
N Ostatní prvky [-] 
Nc Celkové náklady na výrobu [Kč/ks] 
Nm Materiálové náklady [Kč/ks] 
Nv Výrobní náklady [Kč/ks] 
P fosfor [-] 
P Stoupání závitu [mm] 
Re min Nejmenší mez kluzu [MPa] 
Rm min Nejmenší pevnost v tahu [MPa] 
S Síra [-] 
SSOU Sazba soustruhu TL 15HE [Kč/hod] 
SV Sazba válcovacího stroje GWR 80 [Kč/hod] 
Ud Úspora dávková [Kč] 
Uks Úspora kusová [Kč/ks] 
U% Úspora procentuální [%/ks] 
a Šířka destičky [mm] 
ap Hloubka řezu [mm] 
apmax Maximální hloubka řezu [mm] 
apmin Minimální hloubka řezu [mm] 
b Šířka držáku [mm] 
ct Cena 1 m tyče [Kč/kg] 
d Délka vepsané kružnice [mm] 
f Šířka nože [mm] 
fot Posuv na otáčku [mm] 
fmax Maximální posuv [mm/ot] 
fmin Minimální posuv [mm/ot] 
h Výška držáku [mm] 
h1 Výška od spodní plochy nože k špičce destičky [mm] 
i počet úběrů [-] 
i počet kusů v dávce [ks] 
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Značka Význam Jednotka 
kvHB Korekční součinitel na tvrdost obrobku [-] 
kvT Korekční součinitel na trvanlivost břitu [-] 
kvx Korekční součinitel způsobu obrábění a stav stroje [-] 
l Délka [mm] 
(l) Délka řezné hrany [mm] 
l1 Celková délka [mm] 
lk Přídavek na upnutí [mm] 
ls Délka součásti [mm] 
lu Přídavek na upíchnutí [mm] 
m Hmotnost polotovaru [kg/ks] 
mc Celková hmotnost tyčí [kg] 
n Počet kusů z tyče [ks] 
n Počet otáček [min-1] 
nSOU Počet vyrobených kusů na soustruhu [ks/hod] 
nt Celkový počet tyčí [-] 
nV Počet vyrobených kusů na válcovacím stroji [ks/hod] 
tASSOU Jednotkový strojní čas pro obrábění na  soustruhu [min] 
tACV Jednotkový strojní čas pro válcování na válcovacím stroji [min] 
v15 Tabulková řezná rychlost [m/min] 
vc Skutečná řezná rychlost [m/min] 
σC Mez únavy při střídavém tlaku [MPa] 
σCo Mez únavy při střídavém ohybu [MPa] 
τCk Mez únavy při střídavém krutu [MPa] 
 ∅ Průměr [mm] 
Zkratka Význam Jednotka 

CAD Počítačem podporovaný návrh [-] 
CAM Počítačem podporovanaá výroba [-] 
CNC  Počítačové číslicové řízení [-] 
HSS Rychlořezná ocel (RO) [-] 
NbC Karbid niobu [-] 
TaC Karbid tantalu [-] 
TiC Karbid titanu [-] 
WC Karbid wolframu [-] 
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1 Úvod 
 
 

  Nasazení číslicově řízených strojů přináší nejen zvýšení produktivity práce, ale i 

opakované přesnosti a možnosti obrábění  tvarově složitých a v mnohých případech 

standartními technologiemi nevyrobitelných součástí. Již ve většině strojírenských podniků 

jsou tyto stroje standartním vybavením. 

  V dnešní době jsou využívány integrované technologie a nové progresivní materiály 

umožňující obrábět za podmínek příznivějších pro uživatele. Zlepšení řízení a konstrukce 

stroje lze zvyšovat parametry samotného obráběcího cyklu. Tyto změny přinášejí zkrácení 

času celkové výroby dané součásti a tedy rychlejší návratnost finančních investic. 

Obsah této práce je zaměřen na problematiku výroby strojní  součásti – závitový čep, 

z hlediska technologie a úspory časové i finanční. Úvodem je popsána problematika výroby 

závitového čepu, popsání vlastností  použitého materiálu. Následuje rozbor stávající výroby 

závitového čepu, použití strojů , nástrojů pro výrobu. Dále je uveden návrh nových 

technologických postupů pro obrábění a případné použití válcování závitu. Stanovení 

nástrojů, řezných materiálů pro obrábění, výpočet řezných podmínek a určení strojních časů. 

V závěru je provedeno technicko ekonomické zhodnocení.  
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2 Problematika výroby závitového čepu 
 
 

2.1 Charakteristika podniku NET, spol. s r.o. 
 

Společnost NET spol. s r.o. působí na trhu od roku 1991, kdy byla založena Ing. 

Bořivojem Chytkou a Ing. Ivanem Wolfem. Její sídlo leží v Starém Městě v centru půvabné 

horské kotliny  pod Králickým Sněžníkem. 

V produkci je firmou využívána technologie objemového tváření za studena, 

závitování a obrábění. Realizuje výroby dílů, nástrojů či strojních součástí z ocelí tříd 11, 12, 

14, 17 a 19 i dalších materiálů. Výrobky nachází široké  uplatnění  především pro společnosti 

působící ve stavebnictví (dvoucestné rozvory, dveřní zástrče, tyče k rozvorám), 

automobilovém průmyslu (kulové čepy, excentrické čepy, pastorky, duté kolíky, šrouby M4 – 

M25), elektrotechnický průmysl (elektrotechnické jádra, sušící pece na elektrody) viz. obr. 

2.1. [9]  

K nejvýznamnějším obchodním partnerům patří: Brano a.s. Hradec nad Moravicí, 

Magneton a.s. Kroměříž, Oez s r.o. Letohrad, Metalcom a.s. Kutná Hora, Latos v.o.s., 

Prostějov, Tokoz a.s., Ždár nad Sázavou. [9] 

 

 
Obr. 2.1 Výrobky 
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2.2 Volba typového představitele výroby 
 

Volba typového představitele pro tuto bakalářskou práci vyšla z výrobního programu 

firmy NET, spol. s r.o.. Byl zvolen závitový čep, který se používá pro schodišťový systém  

jako fixační element  Součástka se vyrábí v 50 000 kusech . Je vyroben z materiálu 11 373.0. 

Na základě výkresu čepu (číslo výkresu A4 – 038 – 003), který je uveden v příloze  č.1 byl 

vytvořen v programu AUTODESK INVENTOR 9 3D model této strojní součásti,               

viz. obr. 2. 2. 

 
 

Obr. 2.2  Model čepu 
 
 

2.3 Způsoby výroby závitového čepu v NET, spol. s r.o. 
 

Závitový čep se dá vyrobit technologiemi: 

a) objemovým tváření za studena, obráběním a válcováním, 
 
b) obráběním, 
 
c) obráběním a válcováním. 
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 Ve firmě NET, spol. s r.o. je používáno pro výrobu součástek nejvíce objemové 

tváření za studena, proto při získání zakázky vyráběla závitový čep objemovým tvářením za 

studena, obráběním a válcováním. 

Výhody objemového tváření za studena: 
 
• nízká spotřeba materiálu (minimální odpad), 

 

• nízké výrobní časy (vysoká produktivita práce), 

 

• vysoká kvalita výrobků (jakost povrchu, rozměrová přesnost, zpevnění) [1]. 

 
 
 

2.3.1 Výroba závitového čepu tvářením za studena, obráběním a 
válcováním 
Bylo vycházeno z technologie  firmy NET, spol. s r.o. a byl zpracován přehled 

technologických operací viz. tab. 2.1, ve kterém je uvedeno číslo operace, pracoviště a popis 

práce. 

Tab. 2.1 Přehled technologických operací 
Číslo operace Pracoviště Popis práce 

1 TVÁŘECÍ AUTOMAT TPZK 25 Ustřižení polotovaru na   ∅19 - 26,5  
2 TVÁŘECÍ AUTOMAT TPZK 25 Protlačování výlisku viz. příloha č.2 
3 VRTAČKA VS 36 Vrtání otvoru ∅ 10,5 mm do délky l = 20 mm 
4 VRTAČKA V 20A Odjehlení otvoru ∅ 10,5 mm z obou stran  

5 VÁLCOVAČKA GWR 80 Válcování závitu M10-6g do délky l = 11 mm 
 

Při této technologii byla cena výlisku 4,50 [Kč/ks]. Celková cena závitového čepu 

10,50 [Kč/ks]. Po výrobě 15 000 kusů výlisků došlo k neočekávanému opotřebení nástrojů  

(průtlačníků). Pro další výrobu výlisků by muselo dojít k nové konstrukci nástrojů a tím 

zvýšení ceny závitového čepu na 13 [Kč/ks]. Firma  tuto technologie ukončila a  přešla na 

jinou technologii výroby, která bude popsána v další kapitole. Pro lepší přehlednost jsou ceny 

zobrazeny viz. tab. 2.2. 

Tab. 2.2 Přehled cen výrobku 
  cena výlisku [Kč/ks] cena čepu [Kč/ks] 
do 15 000 kusů 4,5 10,5 

nad 15 000 kusů 7 13 
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3 Přehled současného stavu výroby ve firmě NET, spol. 
s r.o.  

 
 
Charakteristika materiálu 11 373.0 
 

Materiál 11 373.0 je konstrukční nelegovaná ocel, bez povrchové úpravy, tavná 

svařitelnost zaručena. Je používána pro mírně namáhané, kované, lisované, za studena 

ohýbané součásti. Plechy na strojní konstrukce, páky, šrouby, zděře, čepy a  nýty. Třída 

odpadu 001 [4]. Mezinárodní značení je uvedeno viz. tab. 3.1. 

Tab. 3.1 Značeni oceli 11 373.0 [3] 
dle EU 27:1974 Fe 360 BFU 

dle EU 10027 - 1 S235JRG1 
dle EN 10027 - 2 1.0036 

dle DIN Ust 37 - 2 
 
Chemické složení oceli 11 373.0 
 

Uhlík mění vlastnosti oceli a ovlivňuje jejich výslednou strukturu. Fosfor zvyšuje 

pevnost, síra zhoršuje plastické vlastnosti [5]. Chemické složení oceli 11 373.0 

s maximálními hodnotami těchto chemických prvků v [%] je uvedeno viz.  tab. 3.2. 

Tab. 3.2 Složení oceli 11 373.0 [3] 
Chemický prvek C P S N 

Max. hodnota [%] 0,17 0,045 0,045 0,007 
 
N – je hodnota ostatních prvků 
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Mechanické vlastnosti oceli 11 373.0 
 

Základní mechanické vlastnosti oceli 11 373.0 jsou uvedeny viz. tab. 3.3. 

Tab. 3.3 Vlastnosti oceli 11 373.0 [3] 
Mez pevnosti Rm min. [MPa] 340 

Mez kluzu Re min. [MPa] 225 
Tažnost A5 min. [%] 26 

Modul pružnosti v tahu E [MPa]  206·103 
Nárazová práce KV min. [J] 27 

Tvrdost dle Vickerse HV max. [-] 166 
Mez únavy při střídavém tahu – tlaku σC [MPa] 130 

Mez únavy při střídavém ohybu σCo [MPa] 170 
Mez únavy při střídavém krutu Ckτ  [MPa] 100 

Součinitel obrobitelnosti Kv [-] 14b 
 
 

3.1 Popis operací  stávající výroby závitového čepu 
 

Bylo vycházeno opět z technologie  firmy NET, spol. s r.o. a byl zpracován přehled 

technologických operací viz. tab. 3.4, ve kterém je uvedeno číslo operace, pracoviště a popis 

práce. 

Tab. 3.4 Přehled technologických operací 
Číslo operace Pracoviště Popis práce 

1 VRTAČKA VS 36 Vrtaní otvoru  ∅10,5 mm do délky l = 20 mm 
2 VRTAČKA V 20A Odjehlení otvoru  ∅10,5 mm z obou stran 

3 VÁLCOVAČKA GWR 80 Válcování závitu M10-6g do délky l = 11 mm 
 

Tímto technologickým postupem, který se skládá z obrábění a válcování vyrobila 

firma 35 000 kusů, při zachování ceny 10,50 [Kč/ks] . Protože firma nemá tolik zkušeností 

s obráběním nekompletní část čepu viz. příloha č. 2, zhotoveného obráběním koupila za cenu 

5,50 [Kč/ks] a provedla na něm sled operací viz. tab. 3.4. U takto vyrobeného čepu muselo 

dojít ještě k obroušení čípků, které se objevili na čelech už při zakoupení části čepu. 
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3.2  Popis použitých strojů 
 
• Vrtačka  VS 36 – je klasická sloupová vrtačka pro vrtání otvorů, technické     

      parametry viz. tab. 3.5.  

 
Tab. 3.5 Základní technické parametry stroje VS 36 [10] 

Vrtací průměr [mm] 32 
Vrtací hloubka [mm] 200 

Upínací plocha stolu horizontálně [mm] 400x316 
Otáčky vřetene [min-1] 60 - 2500 

Příkon [kW] 2,2 
 
• Válcovačka  GWR 80 – je dvoukotoučová válcovačka pro válcování závitů 

      viz. obr. 3.1, technické parametry viz. tab. 3.6. 

 
 

 
Obr. 3.1 Válcovačka GWR 80 
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Tab. 3.6 Základní technické parametry stroje GWR 80 [10] 
Válcovací délka závitu do [mm] 116 

Největší/nejmenší válcovatelná stoupání   
Metrický závit [mm] 5/0,5 

Whintortův závit [chod na palec] 28/5 
Největší průměr válcovaných radiálních kotoučů [mm] 150 
Největší průměr válcovaných axiálních kotoučů [mm]  170 

 
• Vrtačka V 20A – je klasická sloupová vrtačka pro vrtání otvorů, technické  

      parametry  viz. tab. 3.7. 

 
Tab. 3.7 Základní technické parametry stroje V 20A [10] 

Vrtací průměr [mm] 20 
Vrtací hloubka [mm] 160 

Otáčky vřetene [min-1] 71 - 2800 
Příkon [kW] 1,5 

 
 

3.3 Popis použitých nástrojů 
 

Pro vrtání a odjehlení otvoru na závitovém čepu byly použity tyto nástroje: 

• Vrták ∅10,5 mm firmy Narex do kovu HSS – R válcovaný, DIN 338 10,5x87/133  

      pro vrtání otvoru [7]. 

• Vrták ∅13 mm firmy Narex do kovu HSS – R válcovaný, DIN 338 13x101/151  

      pro odjehlení [8]. 
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4 Návrh nových technologických postupů pro výrobu 
čepu 

 
 

Ve firmě NET, spol. s r.o. doposud výroba obráběním této součástky, kromě vrtání 

otvoru, nebyla vůbec navržena. V této kapitole se budu zabývat návrhem  technologických 

postupů výroby obráběním (navržení polotovarů, řezných podmínek, stanovení strojních 

časů),  případně válcování závitu. 

 
 

4.1 Výběr stroje pro novou technologii výroby závitového čepu 
obráběním 

 

Při výběru vhodného obráběcího stroje pro navrženou technologii musel být brán 

v úvahu strojový park firmy NET. Firma NET disponuje dvěma stroji pro obrábění a to 

soustruhy TL 15HE. Tyto soustruhy se liší podavačem tyčí. První soustruh TL 15HE má 

podavač Boss, který podává tyče dlouhé 3 metry s automatickým zásobníkem. Druhý soustruh 

TL 15HE má podavač Maxis, pro tyče dlouhé 1 m bez automatického zásobníku. Pro výrobu 

čepu jsem vybral soustruh TL 15HE s podavačem Boss, protože pro výrobu budou použity 

tyče dlouhé 3 m . Fotografie soustruhu viz. obr. 4.1. 

 

 
Obr. 4.1  Soustruh TL 15HE s podavačem Boss 
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Charakteristika stroje TL 15HE 
 

Jedná se o soustruh s CNC řízením, který je vybaven C – osou, může vrtat otvory 

kolmé na osu vřetene. Je určen pro obrábění součástí hřídelového i přírubového charakteru. 

Soustruh je dále vybaven  protivřetenem umožňující obrábění oboustranných dílů v jednom 

úkonu [16]. 

 
Základní technické parametry stroje TL 15HE 
 

Základní technické parametry jsou uvedeny viz. tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Základní  parametry stroje TL 15HE [16] 
Výkon vřetene [kW] 14,9
Otáčky vřetene [min-1] 5000
Standartní průchod pro tyč [mm] 51
Vzdálenost mezi hroty [mm] 323
Max. průměr obrábění [mm] 208
Max. řezná délka [mm] 445
Protivřeteno   
Průchod pro tyč [mm] 30
Výkon protivřetene[kW] 6
Otáčky protivřetena  [min-1] 4000

 

4.2 Charakteristika vybraných  řezných materiálů 
 

Pro soustružení jsem navrhl břitové destičky ze slinutého karbidu od společnosti 

Pramet : 

 
Charakteristika slinutého karbidu 
 

Slinuté karbidy (SK) jsou v současné době nejrozšířenějším materiálem pro obrábění 

kovů. SK jsou produktem práškové metalurgie. Mezi nejdůležitější materiály pro výrobu SK 

patří (WC), karbid tantalu (TaC) a karbid niobu (NbC). Jako pojivo se ve většině případů 

používá kobalt (Co). [2] 
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Výroba slinutého karbidu 
 

Technologie výroby slinutých má přímý vliv na jejich kvalitu a výkonnost. Podstatou 

výroby je lisování směsi prášku tvrdých karbidických částic práškem pojícího kovu a 

následně slinování při teplotě blízké bodu tavení pojiva [14]. Homogení složení a tolerance 

obsahu jednotlivých složek musí být v procesu výroby přesně řízené a kontrolované [14]. 

 
Klasifikace slinutých karbidů 
 

Současné nepovlakované slinuté karbidy jsou podle ČSN ISO 513 označovány 

symbolem HW a HF. Povlakované SK jsou označovány symbolem HC [13]. Podle velikosti 

zrna se SK rozdělují na hrubé (velikost zrna okolo 7,8 µm), střední (průměrná velikost zrna 

2,8 µm) a jemnozrná (velikost zrna okolo 1,5 µm a méně) [13]. Jemnozrné slinuté karbidy se 

zrnitostí pod 1 µm se rozdělují na jemné, ultrajemné a někdy na superjemné se zrnitostí pod 

0,4 µm  (tzv. nanokrystalický slinutý karbid). Podle použití jsou SK rozděleny do 

následujících 6 skupin [12].  

• K –  je označováno červenou barvou. Je určena pro materiály, které vytváří krátkou, 

drobivou třísku, zejména pro šedé litiny a nekovové materiály [6]. Řezné síly jsou 

obvykle relativně nízké a převládá abrazivní a adhézní opotřebení [6]. Jedinou tvrdou 

strukturní složkou této skupiny tvoří karbid wolframu.  

 
• P – je označováno modrou barvou. Je určen k obrábění kovových železných materiálů 

tvořící dlouhou třísku (uhlíkové oceli, slitinové oceli, feritické a martenzitické 

korozivzdorné oceli). V procesu řezání vznikají obvykle vysoké řezné síly a opotřebení  

na čele (výmol) [6]. Tato skupina materiálů obsahuje kromě WC velké množství TiC a 

TaC, které zvyšují odolnost proti difůzi za vysokých teplot a má vyšší tvrdost než WC [6].  

 
• M – je označováno žlutou barvou . Tato skupina je určena pro obrábění materiálů, které 

tvoří dlouhou a střední třísku, jako jsou lité oceli, austenitické korozivzdorné oceli a 

tvárné litiny [6]. Řezné síly dosahují středních až vysokých hodnot, dochází k vydrolování 

ostří [6]. 
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• N – je označováno zelenou barvou. Tato skupina je vhodná pro obrábění neželezných 

slitin na bázi hliníku, hořčíku, mědi, pro obrábění plastů, kompozitů, dřeva [12]. 

 
• S – je označováno hnědou barvou. Po obrábění slitin titanu a žáropevných slitin na bázi 

niklu, kobaltu nebo železa [12]. 

 
• H – je označováno tmavošedou barvou. Tato skupina je určena pro obrábění 

zušlechtěných ocelí ( s pevností nad 1500 MPa), kalených ocelí (HRC 48 až 60) a 

obrábění tvrzených litin [12].  

 
 

4.3 Přehled nových technologických variant výroby čepu 
 

Pro  novou výrobu  byl požadavek, aby se čep zhotovil ze dvou polotovarů a to ČSN 

42 5510.12 a ČSN 42 6510.12 o stejném materiálu 11 373.0. Pro tyto polotovary byla 

navržena výroba: 

a) obráběním, 
 
b) obráběním a válcováním. 
 

Firma NET, spol. s r.o. ve své výrobě nepoužívá formulář na technologický postup 

výroby součástek. Součástí práce bylo vytvoření tohoto formuláře a zapsání  technologických 

postupů v něm. Tento mnou vytvořený formulář bude dál firma používat pro zapisování 

technologických postupů na výrobu součástek. 
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1. Výpočet průměru polotovaru ČSN 42 5510.12: 
 

dsp pdD +=                                                                                                (1) 

pD ……………………………………………..průměr polotovaru [mm] 

sd  ………………………………………………...průměr součásti [mm] 

dp …………………………………………….přídavek na průměr [mm] 

 
dsp pdD += = 20+3 = 23 mm 

 
Výpočet přídavku na průměr dle [10]: 
 

2
100
5

+
⋅

= s
D

d
p                                                                                              (2) 

 

2
100

2052
100
5

+
⋅

=+
⋅

= s
D

d
p  = 3 [mm] 

 
Označení polotovaru dle [10]: 
 

KR 23  – 3000 A - ČSN 42 5510.12 – 11 373.0 

 
2. Výpočet průměru polotovaru ČSN 42 6510.12 : 
 

== sp dD 20 mm 

Označení polotovaru dle [10]: 
 

KR 20 – 3000 A - ČSN 42 6510.12 – 11 373.0 
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4.3.1 Technologický postup pro polotovar ČSN 42 5510.12 
 
a) Obráběním viz. tab. 4.2. 
 
Tab. 4.2 Technologický postup verze 1 - obráběním 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP Název 

celku: 
Název 
skupiny: 

Název 
součástky: 

ČEP 
 

Číslo výkresu 
A4-038-003 

Vydání 
p.: 
    1 

Dne: 
30.4.2008 

Vyhotovil: 
Jan 
Malachovský 

Rozměr polotovaru: 
KR 23 – 3000 A - 
ČSN 42 5510.12 

Materiál: 
 
11 373.0 

Výrobní 
dávka:  
                
50 000ks

Hrubá hmotnost: 
0,13 

 
 

Čistá 
hmotnost: 

0,05 

Číslo 
listu: 
    1 

Číslo 
operace 

Výrobní podmínky: 

 
Pracoviště 

 
POPIS PRÁCE 
VYOBRAZENÍ 

 

Nástroje, 
pomůcky, měřidla fot 

[mm] 
ap 

[mm] 
i vc 

[m/min1] 
n 

[min-1] 
t 

[min] 

1.1 Upnutí do kleštiny     
       s vyložením l = 39,5 mm.        

1.2 Načisto na ∅ 20 do délky  
      l =36,5 mm. 
       

PCLNR 2525 M 12 
0,15 1,5 1 320 4435  

1.3  Odebrání čela. 
  

PCLNR 2525 M 12 
0,15 1 1 320 5000  

1.4 Hrubování na ∅ 12 mm do 
     délky l =14 mm. 

 

PCLNR 2525 M 12 
0,2 4 1 286 4554  

1.5 Zkosení hrany 1x45˚ mm. 
 

PCLNR 2525 M 12 
 0,15 0,5 1 320 5000  

1.6 Načisto ∅ 10 mm do délky 
      l = 14 mm.     

PCLNR 2525 M 12 
0,15 1 1 320 5000  

1.7 Řezání závitu M10 – 6g do  
      délky l = 11 mm. 
 

SER 2525 M 16 
1,5 0,812 8 189 5000  

1.8 Vrtání otvoru ∅ 10,5 mm  
      do délky l = 20 mm. 

DIN 10,5x87/133 
0,14 5,25 1 25 799  

1.9 Odjehlení otvoru ∅ 10,5  
      mm z obou stran . 

DIN 13x101/151 
0,14 1,25 1 25 799  

1.10 Předupíchnutí na ∅ 12  
       mm. 

GFIR 2525 M 03 
0,1 3 1 206 2851  

1.11 Zkosení hrany 1x45˚ 
        mm. 

GFIR 2525 M 03 
0,1 1 1 206 3279  

1 
TL15HE 
 
 

1.12 Doupíchnutí . GFR 2525 M 03 
0,1 3 1 206 3279  
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b) Obráběním a tvářením viz. tab.  4.3. 
 
Tab. 4.3 Technologický postup verze 2 -  obráběním a tvářením 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP Název 

celku: 
Název 
skupiny: 

Název 
součástky: 

ČEP 
 

Číslo výkresu 
A4-038-003 

Vydání p.: 
    1 

Dne: 
30.4.2008 

Vyhotovil: 
Jan 
Malachovský

Rozměr polotovaru: 
KR 23 – 3000 A - 
ČSN 42 5510.12 

Materiál: 
 
11 373.0 

Výrobní 
dávka:  
                
                   
50 000ks 

Hrubá 
hmotnost: 

0,13 

Čistá 
hmotnost: 

0,05 

Číslo listu: 
    1 

Číslo 
operace 

Výrobní podmínky: 

 
Pracoviště 

 
POPIS PRÁCE 
VYOBRAZENÍ 

 

Nástroje, 
pomůcky, měřidla fot  

[mm] 
ap 

[mm] 
i vc 

[m/min1] 

n 
[  min-

1] 

t 
[min]

1.1 Upnutí do kleštiny     
       s vyložením l = 39,5 mm        

1.2 Načisto na ∅ 20 do  
      délky l =36,5 mm .     
     

PCLNR 2525 M 12 
0,15 1,5 1 320 4435  

1.3  Odebrání čela.  
  

PCLNR 2525 M 12 
0,15 1 1 320 5000  

1.4 Hrubování na ∅ 10  
      mm do délky l =14 mm. 

 

PCLNR 2525 M 12 
0,2 5 1 286 4554  

1.5 Načisto ∅ 8,92 mm do   
      délky l = 14 mm.      
 

PCLNR 2525 M 12 
 0,15 0,5 1 320 5000  

1.6 Zkosení hrany 2, 40˚  
      mm. 

PCLNR 2525 M 12 
0,15 1 1 320 5000  

1.7 Vrtání otvoru ∅ 10,5   
       mm do délky l = 20 mm. 
       

DIN 10,5x87/133 
0,14 5,25 1 25 799  

1.8 Odjehlení otvoru ∅ 10,5  
      mm z obou stran. 

DIN 13x101/151 
0,14 1,25 1 25 799  

1.9 Předupíchnutí na ∅ 12  
      mm. 

GFIR 2525 M 03 
0,1 3 1 206 2851  

1.10 Zkosení hrany 1x45˚ 
        mm. 

GFIR 2525 M 03 
0,1 1 1 206 3279  

1 
TL15HE 
 
 

1.11 Doupíchnutí . GFR 2525 M 03 
0,1 3 1 206 3279  

2 
GWR 80 

 2.1 Válcování závitu M10-6g 
       do délky l = 11 mm. 
 

Válcovací kotouče 
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4.3.2 Technologický postup pro polotovar ČSN 42 6510.12 
 
a) Obráběním viz. tab.  4.4. 
 
Tab 4.4 Technologický postup verze 1 - obráběním 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP Název 

celku: 
Název 
skupiny: 

Název 
součástky: 

ČEP 
 

Číslo výkresu 
A4-038-003 

Vydání p.: 
    1 

Dne: 
30.4.2008 

Vyhotovil: 
Jan 
Malachovský

Rozměr polotovaru: 
KR 20 – 3000 A - 
ČSN 42 6510.12 

Materiál: 
 
11 373.0 

Výrobní 
dávka:  
                
50 000ks 

Hrubá 
hmotnost: 

0,10 

Čistá 
hmotnost: 

0,05 

Číslo listu: 
    1 

Číslo 
operace 

Výrobní podmínky: 

 
Pracoviště 

 
POPIS PRÁCE 
VYOBRAZENÍ 

 

Nástroje, 
pomůcky, měřidla fot  

[mm] 
ap 

[mm]
i 

vc 
[m/min1

] 

n 
[ min-1]

t 
[min

] 

1.1 Upnutí do kleštiny     
       s vyložením l = 39,5 mm        

1.2  Odebrání čela. 
       

PCLNR 2525 M 12 
0,20 4 1 286 4554  

1.3  Hrubování na ∅ 12 do   
       délky l =14 mm. 
       

PCLNR 2525 M 12 
0,15 1 1 320 5000  

1.4 Načisto na ∅ 10 mm do  
     délky l =14 mm. 

 

PCLNR 2525 M 12 
0,15 1 1 320 5000  

1.5 Zkosení hrany 1x45˚ mm. 
 

PCLNR 2525 M 12 
 0,15 1 1 320 5000  

1.6 Řezání závitu M10 – 6g 
      do délky l = 11 mm.   
 

SER 2525 M 16 
1,5 0,81

2 8 189 5000  

1.7 Vrtání otvoru ∅ 10,5 mm  
       do délky l = 20 mm. 

DIN 10,5x87/133 
0,14 5,25 1 25 799  

1.8 Odjehlení otvoru ∅ 10,5  
      mm z obou stran. 

DIN 13x101/151 
0,14 1,25 1 25 799  

1.9 Předupíchnutí na ∅ 12  
      mm. 

GFIR 2525 M 03 
0,1 3 1 206 3279  

1.10 Zkosení hrany 1x45˚ 
        mm. 

GFIR 2525 M 03 
0,1 1 1 206 3279  

1 
TL15HE 
 
 

1.11 Doupíchnutí GFR 2525 M 03 
0,1 3 1 206 3279  
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b) Obráběním a tvářením viz. tab. 4.5. 
 
Tab 4.5 Technologický postup verze 2 - obráběním a tvářením 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP Název 

celku: 
Název 
skupiny: 

Název 
součástky: 

ČEP 
 

Číslo výkresu 
A4-038-003 

Vydání p.: 
    1 

Dne: 
30.4.2008 

Vyhotovil: 
Jan 
Malachovský 

Rozměr polotovaru: 
KR 20 – 3000 A - 
ČSN 42 6510.12 

Materiál: 
 
11 373.0 

Výrobní 
dávka:  
                
50 000ks 

Hrubá 
hmotnost: 

0,10 

Čistá 
hmotnost: 

0,05 

Číslo listu: 
    1 

Číslo 
operace 

Výrobní podmínky: 

 
Pracoviště 

 
POPIS PRÁCE 
VYOBRAZENÍ 

 

Nástroje, pomůcky, 
měřidla fot 

[mm]
ap 

[mm]
i 

vc 
[m/min1

] 

n 
[ min-1]

t 
[min]

1.1 Upnutí do kleštiny     
       s vyložením l = 39,5 mm        

1.2 Odebrání čela 
       

PCLNR 2525 M 12 
0,2 5 1 286 4554  

1.3  Hrubování na ∅ 10 do  
       délky l =36,5 mm. 
  

PCLNR 2525 M 12 
0,15 1 1 320 5000  

1.4 Načisto ∅ 8,92 mm do  
      délky l = 14 mm.    
 

PCLNR 2525 M 12 
 0,15 0,5 1 320 5000  

1.6 Zkosení hrany 2, 40˚ mm. PCLNR 2525 M 12 
0,15 1 1 320 5000  

1.7 Vrtání otvoru ∅ 10,5 mm  
      do délky l = 20 mm. 
       

DIN 10,5x87/133 
0,14 5,25 1 25 799  

1.8 Odjehlení otvoru ∅ 10,5  
     mm z obou stran. 

DIN 13x101/151 
0,14 1,25 1 25 799  

1.9 Předupíchnutí na ∅ 12   
      mm. 

GFIR 2525 M 03 
0,1 3 1 206 3279  

1.10 Zkosení hrany 1x45˚  
        mm. 
 

GFIR 2525 M 03 
0,1 1 1 206 3279  

1 
TL15HE 
 
 

1.11 Doupíchnutí. 
 

GFR 2525 M 03 0,1 3 1 206 3279  

2 
GWR 80 

2.1 Válcování závitu M10-6g 
       do délky l = 11 mm.  
       

Válcovací kotouče 
      

Pozn. U všech tech. postupu bude provedena kontrola každého kusu pomocí posuvného 

měřítka a závitového kalibru. První a každý 300 kus kontrolován profiloprojektorem. 

Všechny kusy mazány v oleji a uskladněny v paletách. 
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4.4 Popis navrhovaných  nástrojů a řezných materiálů 
 
Popis nástrojů 
 

Pro  podélné a čelní soustružení je u všech technologických postupů navržen vnější 

soustružnický nůž PCLNR 2525 M 12 s vyměnitelnou břitovou destičkou                       

CNMG 120408 E-M viz. obr. 4.2. 

 
Obr. 4.2. Soustružnický nůž PCLNR 2525 M 12 [11] 

 

Technické parametry nože viz. tab. 4.6. 

Tab. 4.6 Technické parametry nástroje PCLNR 2525 M 12 [11] 
h  h1 b l1 f 

výška 
držáku 
[mm] 

výška od spodní plochy 
nože k špičce destičky 

[mm] 

šířka 
držáku 
[mm] 

celková 
délka 
[mm] 

šířka nože 
[mm] 

25 25 25 150 32 
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Pro soustružení metrického závitu M10-6g je dle stoupání 1,50 [mm] u 

technologických postupů viz. tab. 4.3 a 4.5, navržen vnější soustružnický nůž SER 2525 M16 

s vyměnitelnou břitovou destičkou TN 16ER150M viz. obr. 4.3. 

 
Obr. 4.3. Soustružnický nůž SER 2525 M 16 [11] 

 

Technické parametry nože viz. tab. 4.7. 

Tab. 4.7 Technické parametry nástroje SER 2525 M 16 [11] 
h  h1 b l1 

výška držáku 
[mm] 

výška od spodní plochy nože 
k špičce destičky [mm] 

šířka držáku 
[mm] 

celková délka 
[mm] 

25 25 25 150 
 

Pro předupichnutí, zkosení hrany a doupichnutí je u všech technologických postupů 

navržen vnější soustružnický nůž GFIR 2525 M 03 s vyměnitelnou břitovou destičkou              

LCMF 031604-F viz. obr. 4.4. 
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Obr. 4.4 Soustružnický nůž  GFIR 2525 M 03 [11] 

Technické parametry nože viz. tab. 4.8. 

Tab. 4.8 Technické parametry nástroje GFIR 2525 M 03 [11] 
h  h1 b l1 a Dmax 

výška 
držáku [mm] 

výška od spodní 
plochy nože k špičce 

destičky [mm] 

šířka držáku 
[mm] 

celková délka 
[mm] 

šířka destičky 
[mm] 

maximální průměr 
[mm] 

25 25 25 150 3 18 
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Popis řezných materiálů 
 

Pro nůž PCLNR 2525 M12, byla navržena vyměnitelná břitová destička CNMG 

120408 E-M viz obr. 4.5, která je vyrobena z materiálu 9230. Tento materiál je 

neuniverzálnější  nové generace. Používá se pro dokončovací a hrubovací soustružení (vyšší a 

střední řezné rychlosti), zejména pro materiály skupiny P a M, dále se používá i pro skupinu 

K a podmíněně i S.  Materiál se hodí na kontinuální i přerušovaný řez. [11] 

 
Obr. 4.5 Destička CNMG 120408 E-M [11] 

 

Technické parametry destičky viz. tab. 4.9. 

Tab. 4.9 Technické parametry destičky CNMG 120408 E-M [11] 
rε d (l) 

rádius [mm] délka vepsané kružnice 
[mm] délka řezné hrany [mm] 

0,8 12,7 12,9 
 

Strojírenské parametry destičky viz. tab. 4.10. 

Tab. 4.10 Strojírenské parametry destičky CNMG 120408 E-M [11] 
fmin fmax ap min ap max 

min. posuv [mm/ot] max. posuv [mm/ot] min. hloubka řezu [mm] max. hloubka řezu [mm] 
0,15 0,6 1 6 
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Pro nůž SER 2525 M16, byla navržena vyměnitelná břitová destička TN 16ER150M 

viz obr. 4.6, která je vyrobena z materiálu 8030. Tento materiál kombinuje dobrou 

otěruvzdornost spolu s dobrou provozní spolehlivostí. Používá se pro střední řezné rychlosti, 

ale má horší záběrové podmínky. Z hlediska obráběného materiálu velmi univerzální 

(využitelný pro všechny skupiny). [11] 

 
Obr. 4.6 Destička TN 16ER150M [11] 

 

Technické parametry destičky viz. tab. 4.11. 

Tab. 4.11 Technické parametry destičky TN 16ER150M [11] 
d (l) 

průměr vepsané kružnice 
[mm] 

délka řezné hrany 
[mm] 

9,525 16,5 
 

Pro nůž GFIR 2525 M 03, byla navržena vyměnitelná břitová destička LCMF 031604-

F viz. obr. 4.7, která je vyrobena z materiálu 8030.. Tento materiál je popsán u destičky TN 

16ER150 M. 

 
Obr. 4.7 Destička LCMF 031604-F [11] 
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Technické parametry destičky viz. tab. 4.12. 

Tab. 4.12 Technické parametry destičky LCMF 031604-F [11] 
rε a (l) 

rádius [mm] šířka destičky [mm] délka řezné hrany [mm] 
0,4 3 16,4 

  

Strojírenské parametry destičky viz. tab. 4.13. 

Tab. 4. 13 Strojírenské parametry destičky LCMF 031604-F [11] 
fmin fmax ap min ap max 

min. posuv [mm/ot] max. posuv [mm/ot] min. hloubka řezu [mm] max. hloubka řezu [mm] 
0,05 0,17 0,3 3 
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4.5 Řezné podmínky 
 

V této kapitole se budu zabývat výpočtem řezných podmínek ( řezné rychlosti), pro 

použité nástroje, které jsou uvedeny v technologických postupech. Při výpočtech bylo 

vycházeno z parametrů a řezných rychlostí doporučovaných výrobci a strojními tabulkami. 

 

4.5.1 Výpočet řezných rychlostí 
 

Výpočet řezné rychlosti , dle firmy Pramet  [11]: 

vHBvtvxc kkkvv ⋅⋅⋅= 15                                                                                   (3) 

cv ……………………………………Skutečná řezná rychlost [m/min] 

15v .....................................................Tabulková řezná rychlost [m/min] 

vxk ......................Korekční součinitel způsobu obrábění a stav stroje [-] 

vTk .......................................Korekční součinitel na trvanlivost břitu [-] 

vHBk ......................................Korekční součinitel na tvrdost obrobku [-] 

 
Korekční součinitele 
 

Přehled korekčních součinitelů pro stanovení řezné rychlosti je uveden v tabulkách 

viz.  (tab. 4. 14 až tab. 4. 16) dle [11]: 

Tab. 4. 14 Korekční součinitel vxk  pro způsob obrábění a stav stroje  

Způsob obrabění a stav stroje vxk  

Kůra výkovku a odlitku 0,70-0,80 
Vnitřní soustružení 0,75-0,85 
Přerušovaný řez 0,80-0,90 
Dobrý stav stroje 1,05-1,20 
Špatný stav stroje 0,85-0,95 

 



 

- 30 - 

Tab. 4. 15 Korekční součinitel vTk  na trvanlivost břitu 
Trvanlivost břitu [min] 10 15 20 30 45 60 

vTk  1,1 1 0,93 0,84 0,76 0,71 
  
Tab. 4. 16 Korekční součinitel vHBk  na tvrdost obrobku 

Tvrdost HB 120 140 160 180 200 220 240 260 280 

vHBk  1,18 1,12 1,05 1 0,95 0,9 0,86 0,82 0,8 
 
Výpočet řezných rychlosti pro nástroj PCLNR 2525 M12 
 

U tohoto nástroje s vyměnitelnou břitovou destičkou byly po konzultaci s technikem 

firmy Pramet Ing. Petrem Bosákem, zvoleny tyto tabulkové žezné rychlosti a posuvy [11]: 

pro hrubování  15v  = 250 [m/min], 

načisto 15v  = 280 [m/min], 

posuv pro hrubování fot = 0,25 [mm], 

posuv načisto fot = 0,15 [mm]. 

 
Z (Tab. 4. 14) volím vxk  = 1,05 dobrý stav stroje 
 
Z (Tab. 4. 15) volím vTk  = 1 pro trvanlivost břitu 15 [min] 
 

Protože maximální  tvrdost materiálu 11 373.0 viz. str.6, tab. 3.1 je 166 HV, což 

neodpovídá přesné hodnotě tvrdosti dle Brinela HB viz. příloha č.3. Musela přesná hodnota 

HB být vypočítána interpolací. Výpočtem bylo zjištěno, že 166 HV odpovídá 158 HB. 

Stejně bylo vycházeno i u tabulky 4. 16 kde není pro tvrdost 158 HB, hodnota vHBk . 

Výpočtem bylo zjištěno, že 158 HB odpovídá vHBk  = 1,09. Tyto hodnoty součinitelů budou 

použity ve všech výpočtech pro soustružení. Skutečná řezná rychlost dle vztahu (3): 

=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= 09,1105,125015 vHBvtvxc kkkvv  286,15 = 286 [m/min] 

=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= 09,1105,128015 vHBvtvxc kkkvv  320,46 = 320 [m/min] 
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Výpočet řezné rychlosti pro nástroj  SER 2525 M16 
 

U tohoto nástroje s vyměnitelnou břitovou destičkou byla zvolena tato tabulková 

řeznou rychlost a posuv [11]: 

načisto 15v  = 180 [m/min], 

posuv fot = 1,5 [mm]. 

Skutečná řezná dle vztahu (3): 
 

=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= 09,1105,118015 vHBvtvxc kkkvv 206,01 = 206 [m/min] 

 
Stanovení řezné rychlosti pro vrtáky ∅10,5 a ∅13 mm od firmy NAREX 
 

Tyto nástroje jsou konstruovány z rychlořezné oceli. Pro určení vc a f  byly použity 

strojírenské tabulky. Protože ∅ 10,5 vrtáku neodpovídá přesné hodnotě vc a f museli být opět 

vypočítány interpolací [4]: 

vrtání cv = 25,1 = 25 [m/min], 

posuv fot = 0,14 [mm]. 

Pro vrták ∅ 13 mm se použijí stejné hodnoty vc a f. 
 
Výpočet řezné rychlosti pro nástroj GFIR 2525 M 03 
 

U tohoto nástroje s vyměnitelnou břitovou destičkou byla zvolena tato tabulková řezná 

rychlost a posuv [11]: 

načisto 15v  = 180 [m/min], 

posuv fot = 0,1 [mm]. 

Skutečná řezná rychlost dle vztahu (3). 
 

=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= 09,1105,116515 vHBvtvxc kkkvv 188,84 = 189 [m/min] 
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4.6 Stanovení jednotkového strojního času 
 

Pro stanovení jednotkového strojního času na  výrobu čepu byl použit program 

Edgecam, který je CAD/CAM systémem. Hlavní uplatnění CAD/CAM systému je v různých 

odvětvích strojního průmyslu [15]. V tomto programu byl nejdříve nakreslen závitový čep a 

pak  naprogramováno obrábění dle technologických postupů verze 1 a 2 polotovar ČSN 42 

5510.12 a technologických postupů verze 1 a 2 polotovar ČSN 42 6510.12. V programu byly 

aplikovány vypočítané a stanovené řezné podmínky. Přehled jednotkových strojních časů viz. 

tab. 4.17. 

ASSOUt  …………..jednotkový strojní čas na obrábění na soustruhu [min] 

Tab. 4.17 Přehled jednotkových strojních časů ASSOUt  

Výroba čepu ASSOUt [min]

dle verze 1 ČSN 42 5510.12 0,78 
dle verze 2 ČSN 42 5510.12 0,72 
dle verze 1 ČSN 42 6510.12 0,72 
dle verze 2 ČSN 42 6510.12 0,65 
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5 Technicko ekonomické zhodnocení 
 
 

V této kapitole se budu zabývat ekonomickým výpočtem na stanovení ceny čepu pro 

všechny jeho možné varianty výroby a vyhodnocení základních ekonomických ukazatelů. 

 
Výpočet délky polotovaru: 
 

uslp llpL ++=                                                                                            (4) 

pL ……………………………………………….délka polotovaru [mm] 

lp ………………………………………………...přídavek na čelo [mm] 

sl ………………………………………………........délka součásti [mm] 

ul ……………………………………….......přídavek na upichnutí [mm] 

 
uslp llpL ++= = 1+35,5+3 = 39,5 [mm] 

 
Výpočet počtu  kusů z jedné tyče: 
 

p

kt

L
lL

n
−

=                                                                                                    (5) 

n .............................................................................počet kusů z tyče [ks] 

tL .....................................................................................délka tyče [mm] 

kl …………………………………………........přídavek na upnutí [mm] 

 

5,39
1003000 −

=
−

=
p

kt

L
lL

n  = 73,41 = 73 [ks] 
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Výpočet celkového počtu tyčí: 
 

n
int =                                                                                                           (6) 

tn .............................................................................celkový počet tyčí [-]  

i ............................................................................počet kusů v dávce [ks] 

 

73
50000

==
n
int  = 684,93 = 685  

 
 
 

5.1 Výpočet celkových nákladů pro výrobu čepu z polotovaru ČSN 
42 5510.12 

 
1. Výpočet celkových nákladů na výrobu čepu dle techn. postupu verze 1: 
 

VMc NNN +=                                                                                             (7) 

cN ……………………….........celkové náklady na výrobu čepu [Kč/ks] 

MN ...............................................................materiálové náklady [Kč/ks] 

VN ......................................................................výrobní náklady  [Kč/ks] 

 
89,795,1 +=+= VMc NNN  = 9,84 [Kč/ks] 

 
a) Výpočet  materiálových nákladů: 
 

tM cmN ⋅=                                                                                                   (8) 

m ……………………………………........hmotnost  polotovaru [kg/ks] 

 tc …………………..............................................cena 1 m tyče  [Kč/kg] 

 
1513,0 ⋅=⋅= tM cmN  = 1,95 [Kč/ks] 
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Výpočet hmotnosti jednoho polotovaru: 
 

n
mL

m tt ⋅=                                                                                                  (9) 

tm ……………………………………....................hmotnost tyče [kg/m]  

 

73
26,33 ⋅

=
⋅

=
n
mL

m tt  = 0,13 [kg/ks] 

 
Výpočet výrobních nákladů: 
 

SOU

SOU
V n

S
N =                                                                                                 (10) 

SOUS …………………………sazba soustruhu TL 15HE [Kč/hod] [10] 

SOUn ................................................vyrobené kusy na soustruhu [ks/hod] 

 

76
600

==
SOU

SOU
V n

S
N  = 7,89 [Kč/ks] 

 
Výpočet počtu vyrobených kusů: 
 

ASSOU
SOU t

n 1
=                                                                                             (11) 

ASSOUt ………….jednotkový strojní čas pro obrábění na soustruhu [min] 

 

78,0
60

60
78,0
11

===
ASSOU

SOU t
n  = 76,59 = 76 [ks/hod] 

 
2. Výpočet celkových nákladů na výrobu čepu dle techn. postupu verze 2. 
 
Výpočet celkových nákladů  dle vztahu (7): 
 

VMc NNN +=  = 1,95+7,31 = 9,26 [Kč/ks] 
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a) Výpočet materiálových nákladů. 
 
Materiálové náklady jsou u verze 2 ve stejné výši jako u verze 1: 
 

MN = 1,95 [Kč/ks] 

 
b) Výpočet výrobních nákladů:  
 

V

V

SOU

SOU
V n

S
n
S

N +=                                                                                        (12) 

VS ……………………sazba válcovacího stroje GWR 80 [Kč/hod] [10] 

Vn …………………….......vyrobené kusy na válcovacím stroji [ks/hod] 

 
Výpočet počtu vyrobených kusů. 
 
Pro soustružení  dle vztahu (11): 
 

72,0
60

60
72,0
11

===
ASSOU

SOU t
n  = 83,72 = 83 [ks/hod] 

 

Pro válcování závitů: 
 

ACV
V t

n 1
=                                                                                                   (13) 

ACVt …...jednotkový strojní čas pro válcování na válcovacím stroji [min] 

 

03,0
60

60
03,0
11

===
ASV

V t
n  = 1800 [ks/hod] 

 
3.  Výpočet celkové hmotnosti tyčí : 
 

tttc Lmnm ⋅⋅=                                                                                           (14) 

cm ……………………………celková hmotnost objednaných  tyčí [kg] 

326,3685 ⋅⋅=⋅⋅= tttc Lmnm  = 6699,3 [kg] = 6,70 [t] 
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5.2 Výpočet celkových nákladů pro výrobu čepu z polotovaru ČSN 
42 6510.12 

 
1. Výpočet celkových nákladů na výrobu čepu dle techn. postupu verze 1. 
 
Výpočet celkových nákladů  dle vztahu (7): 
 

VMc NNN +=  = 1,71+7,23 = 8,94 [Kč/ks] 

 
a) Výpočet materiálových nákladů. 
 
Výpočet materiálových nákladů  dle vztahu (8): 
 

90,1610,0 ⋅=⋅= tM cmN  = 1,71 [Kč/ks] 

 
Výpočet hmotnosti jednoho polotovaru. 
 
Výpočet hmotnosti polotovaru  dle vztahu (9): 
 

73
47,23 ⋅

=
⋅

=
n
mL

m tt  = 0,10 [kg/ks] 

 
b) Výpočet výrobních nákladů. 
 
Výpočet výrobních nákladů  dle vztahu (10): 
 

83
600

==
SOU

SOU
V n

S
N  = 7,23 [Kč/ks] 

Výpočet počtu vyrobených kusů. 
 
Výpočet počtu vyrobených kusů na soustruhu  dle vztahu (11): 
 

72,0
60

60
72,0
11

===
ASSOU

SOU t
n  = 83,33 = 83  [ks/hod] 
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2. Výpočet celkových nákladů na výrobu čepu dle techn. postupu verze 2. 
 
Výpočet celkových nákladů  dle vztahu (7): 
 

VMc NNN +=  = 1,71+6,60 = 8,31 [Kč/ks] 

 
a) Výpočet materiálových nákladů. 
 
Materiálové náklady jsou u verze 4 ve stejné výši jako u verze 3: 
 

MN = 1,71 [Kč/ks] 

 
b) Výpočet výrobních nákladů. 
 
Výpočet mzdových nákladů  dle vztahu (12): 
 

1800
150

92
600

+=+=
V

V

SOU

SOU
V n

S
n
S

N  = 6,60 [Kč/ks] 

 
Výpočet počtu vyrobených kusů. 
 
Pro soustružení  dle vztahu (11): 
 

65,0
60

60
65,0
11

===
ASSOU

SOU t
n  = 92,30 = 92 [ks/hod] 

 
Počet vyrobených kusů válcováním závitů je u verze 2 ve stejné výši jako u verze 2 

polotovaru ČSN 42 5510.12. 

  
=vn 1800 [ks/hod] 

 
3. Výpočet celkové hmotnosti tyčí. 
 
Výpočet celkové hmotností tyčí  dle vztahu (14): 
 

347,2685 ⋅⋅=⋅⋅= tttc Lmnm  = 5075,85 [kg] = 5,08 [t] 
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5.3 Vyhodnoceni základních ekonomických ukazatelů 
 

Z vyhodnocených základních ekonomických ukazatelů vyplývá, že u každé nově 

navrhované technologie výroby závitového čepu je úspora  proti stávající výrobě.  Přehled cen 

a úspor viz. tab. 5.1. 

Tab. 5.1 Přehled cen a úspor výroby čepu 

Výroba čepu 
Celkové náklady 

cN  [Kč/ks] 
Úspora 

%U [%/ks]
Úspora 

ksU [Kč/ks] 
Úspora dU  

[Kč] 
stávají výroba 9,97 0 0 0 

dle verze 1 ČSN 42 5510.12 9,84 1,30 0,13 6 500 
dle verze 2 ČSN 42 5510.12 9,26 7,12 0,71 35 500 
dle verze 1 ČSN 42 6510.12 8,94 10,33 1,03 51 500 
dle verze 2 ČSN 42 6510.12 8,31 16,64 1,66 83 000 

 

%U …………………………………………..úspora procentuální [%/ks] 

ksU ……………………………………………….úspora kusová [Kč/ks]  

dU …………………………………………………úspora dávková [Kč] 

Pro lepší přehlednost úspory  je vytvořen graf viz. obr. 5.1 

Přehled výroby
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Obr. 5.1. Přehled výroby čepu 



 

- 40 - 

6 Závěr 
 
 

 Firma NET, spol. s r.o. se rozhodla vyrábět větší sortiment výrobků technologii 

obrábění, nakoupila na tuto technologii  CNC soustruhy TL 15HE s podavačem tyčí Boss, TL 

15HE s podavačem tyči Maxis od firmy HAAS. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout 

kompletní výrobu závitového čepu (výběr strojů, navržení polotovarů o mat. 11 373.0, 

navržení nových nástrojů, stanovení řezných podmínek a vytvoření technologických postupů) 

a ekonomické porovnání této výroby se stávající výrobou. Při stávající výrobě firma NET, 

spol. s r.o. zakoupila nekompletní část čepu  a zhotovila pouze otvor a závit. 

K vyřešení tohoto úkolu byly navrženy 2 verze technologických postupů a to jak  pro 

polotovar ČSN 42 5510.12  2 verze, tak pro polotovar ČSN 42 6510.12 o stejném materiálu 

11 373.0. U polotovaru ČSN 42 5510.12 je výroba dle verze 1 uskutečňována na CNC 

soustruhu TL 15HE s podavačem tyčí Boss, použitím nově navržených soustružnických nožů 

PCLNR 2525 M  12, SER 2525 M16, GRIF 2525 M 03 s vyměnitelnými břitovými 

destičkami a stávajícími vrtáky DIN 338 10,5x87/133, DIN 338 13x101/151. Verze 2 je 

uskutečňována na CNC soustruhu TL 15HE s podavačem tyčí Boss a na válcovacím stroji 

GWR 80 s použitím válcovacích kotoučů a použitím stejných nástrojů jako u verze 1 kromě 

nože SER 2525 M 16. Pro polotovar 42 6510.12 se u verzí 1 a 2 budou používat stejné stroje 

a nástroje jako u verzí 1 a 2 polotovar ČSN 42 5510.12.   

Z výše vypočtených základních technicko ekonomických ukazatelů vyplývá, že výroba 

čepu dle všech navrhovaných verzí technologických postupů přinese nižší celkové náklady na 

výrobu čepu, než stávající. Nejnižší celkové náklady na výrobu čepu budou při použití 

technologie výroby dle technologického postupu verze 2 u polotovaru ČSN 42 6510.12, kde 

dosáhnou 8,31 [Kč/ks]. Úspora touto technologií na výroby  čepu činí 1,66 [Kč/ks] a na celou  

výrobní dávku 83 000 [Kč]. V bakalářské práci nebyla provedena optimalizace řezných 

podmínek, která by vedla ještě k větší úspoře.     
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