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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací obráběcího procesu. Pro obrábění 

je na začátku vybrán obrobek, který se vyrábí již stanovenými podmínkami. Zabývá se 

optimalizací na základě minimalizace nákladů či maximalizace produktivity. 

Výsledkem práce jsou optimální podmínky obrábění v konkrétním podniku na základě 

uvedených kritérií optimálnosti. Dalším výsledkem je výpočet úspor při těchto řezných 

podmínkách. V závěru jsou tyto podmínky vyzkoušeny na konkrétním stroji a pro 

skutečné výsledky jsou vypočteny úspory. Hlavním výsledkem práce je tvorba 

„programu“, který by měl tuto optimalizaci zjednodušit. 

Klíčová slova 

 Optimalizace obráběcího procesu, náklady na obrábění, řezné podmínky, 

trvanlivost nástroje, hloubka řezu, posuv, rychlost obrábění, software pro optimalizaci 

Abstract 

This diploma thesis is about optimization of machining process. In the beginning 

is chosen part, which is machined by already determined cutting parameters. It deals 

with expenses based optimization or based on maximum productivity. The results of 

this thesis are cutting parameters in the concrete company based on the introduced 

criteria. Another result should be calculation of savings due to change of cutting 

parameters.  In the end are these conditions tested on the concrete machine and are 

calculated true savings for the true results. The main result of this thesis is creating of 

“program”, which should make the optimization easier. 

Keywords 

Optimization of machining process, machining expenses, cutting parameters, 

Tool life, cutting depth, feed, velocity of machining, software for optimization 
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 Seznam zkratek 

   – řezná rychlost [m/min.] 

   – čas operačního úseku [min.] 

    – strojní čas jednoho operačního úseku [min.] 

    – čas výměny nástroje [min.] 

   – počet výměn nástroje na jeden obrobek [-] 

            – empirické konstanty [-] 

           – konstanty z Taylorova vztahu [-] 

   – poměr skutečného času, resp. délky obrábění a strojního času, resp. délky 

automatického chodu nástroje 

  – teplota řezání [°C] 

  – celkové výrobní náklady na operační úsek [Kč] 

   – náklady na strojní práci na operační úsek [Kč] 

   – náklady na nástroj na operační úsek [Kč] 

    – náklady na výměnu nástroje na operační úsek [Kč] 

  – otáčky [ot/min.] 

  – posuv [mm] 

  – délka obráběné dráhy [mm] 

  – trvanlivost nástroje [min] 

  – konstanta určující vliv úhlu nastavení hlavního ostří  na řeznou rychlost [-] 

    – konstanta určující vliv úhlu nastavení vedlejšího ostří na řeznou  

rychlost [-] 

   – konstanta určující vliv poloměru zaoblení špičky nože na řeznou  

rychlost [-] 

    – konstanta určující vliv způsobu chlazení nástroje a obrobku na řeznou rychlost [-] 

   – konstanta určující vliv materiálu obrobku na řeznou rychlost [-] 

   – konstanta určující vliv materiálu břitu nástroje na řeznou rychlost [-] 

   – konstanta určující vliv dovoleného opotřebení břitu na řeznou rychlost. [-] 

   – mzda seřizovače včetně sociálního a zdravotního pojištění. [Kč/hod.] 

      – konstanty 

   – řezný výkon [W] 

   – výkon elektromotoru [W] 
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   ,    ,    ,     – empirické konstanty 

   – hloubka řezu [mm] 

     
 – minimální otáčky stroje [ot/min.] 

     
 – maximální otáčky stroje [ot/min.] 

     
 – maximální krouticí moment na vřetenu [Nm] 

   – krouticí moment na vřetenu [Nm] 

   – aritmetická úchylka obrobené plochy [µm] 

     
 – maximálně přípustná aritmetická úchylka obrobené plochy [µm] 

   – poloměr špičky nástroje [mm] 

  – mechanická účinnost stroje [-] 

   – řezná síla [N] 

    – náklady na strojní práci v [Kč/min.] 

    – hodinové náklady na provoz stroje [Kč/hod.] 

   – mzda operátora včetně sociálního a zdravotního pojištění [Kč/hod.] 

      – plánované režijní náklady střediska [%] 

   – přirážka směnového času [-] 

   – odpis stroje [Kč/hod.]  

    – koeficient oprav a údržby stroje [-] 

   – cena elektrické energie [Kč/hod.] 

   – cena stroje [Kč] 

   – životnost stroje [rok] 

        – Časový fond stroje [hod./rok a směna] 

   – Směnnost [-] 

    –  oeficient časového využití stroje [-] 

    –  á lady na provoz nástroje vztažené na jednu trvanlivost břitu [ č] 

   –  ena břitové destič y [ č] 

z  – Počet břitových destiče  na nástroji [-] 

z  – Počet břitů na destičce [-] 

s  – Součinitel využití břitových destiče  [-] 

    –  oeficient údržby tělesa nástroje [-] 

    –  ena tělesa nástroje [ č] 

   – Předpo ládaný počet upnutí destiče  za dobu životnosti tělesa nástroje [-] 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací obráběcího procesu při obrábění 

součásti, která se vyrábí ve firmě Decoleta. Metoda optimalizace spočívá v určení 

nákladů (nákladové funkce). Na této funkci se hledá minimum pomocí předem 

stanovených algoritmů. Nejprve je však nutné popsat teoreticky, jak se tato optimalizace 

provádí. Jsou zde uvedeny kritéria optimálnosti, jako nejdůležitější je pak vybráno 

kritérium optimálnosti z hlediska minimálních nákladů. 

Optimální řezné podmínky je nutné vybírat pouze z oblasti přípustných řešení. 

Tato oblast je ohraničena omezujícími podmínkami, které je nutné stanovit. Dále je 

potřeba popsat, jakými způsoby lze určit řezné podmínky a stanovit si výhody  

a nevýhody těchto řešení. Tato kapitola se bude zabývat také softwarem pro 

optimalizaci obráběcího procesu. 

Proces optimalizace úzce souvisí s opotřebením nástroje a jeho trvanlivostí.  

Je tedy potřeba popsat, jaké opotřebení se vyskytuje, a jak určit optimální opotřebení, 

kdy je nástroj nutné vyměnit. Z tohoto pohledu je nezbytné specifikovat Taylorův vztah, 

který uvádí relaci mezi trvanlivostí nástroje a řeznými podmínkami. 

V praktické části je popis součásti, výkres a optimalizovaný operační úsek. 

Optimalizuje se jeden operační úsek. Důvodem je připravení výpočtů pomocí  

Microsoft Excel a ověření jejich funkčnosti. 

Z důvodu složitosti a nahodilosti procesu obrábění nebude optimalizován výběr 

materiálu nástroje, tvar nástroje, nebo další součásti potřebné k obrábění, ale budou 

použity ty stávající, již vybrané. Tyto součásti budou ale popsány a budou 

charakterizovány jejich parametry a vlastnosti. Pro přehled bude popsán způsob, jakým 

se aktuálně definují řezné podmínky. Pro tyto podmínky budou vypočítány náklady  

pro následné srovnání nákladů po optimalizaci. Optimalizace se zabývá pouze jedním 

konkrétním obráběcím strojem. V případě, že optimalizované řezné podmínky pomohou 

snížit náklady, nebo zvýšit produkci na tomto stroji, bylo by případně možné napsat 

program (Excel, Matlab,…), který by po zadání vstupních řezných podmínek vypočítal 

a určil výstupní řezné podmínky obrábění (trvanlivost nástroje, hloubku řezu, posuv, 

rychlost). 
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Optimalizované řezné podmínky budou použity přímo na konkrétním stroji  

a poté budou srovnány náklady při předchozím způsobu obrábění a po optimalizaci. 

Hlavním cílem práce je snížení nákladu na obrábění a to především změnou rychlosti 

(otáček) obrábění a posuvu. 

Připravený soubor výpočtů (program) vypočítává parametry obrábění 

postupným způsobem. Dalším rozšířením programu by mělo být rozšíření o algoritmus, 

který vypočítává rychlost obrábění a posuv současně v rámci omezujících podmínek. 
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1 Teoretický základ optimalizace 

V dnešní době je veliký tlak na snižování nákladů ve strojírenské výrobě. Tato 

situace je dána velkou konkurencí. Je tedy potřeba vyrábět výrobky co nejlevněji, tedy 

s minimálními výrobními náklady. To znamená, že by měly být při výrobě používány 

takové řezné podmínky, které zajišťují minimální náklady – tedy používat optimální. 

Podmínek obrábění je mnoho. V této práci jde však především o trvanlivost nástroje, 

hloubku řezu, posuv a rychlost obrábění (řezné podmínky). Dalšími podmínkami 

mohou být např. geometrie nástroje, kvalita ostření, stav nástroje při výměně, využití 

procesních kapalin, atd. [1] 

V případě nevyužití optimálních řezných podmínek dochází ke zvyšování 

nákladů na obrábění. Jelikož se tato optimalizace v současné době příliš nevyužívá, 

podniky, které se zabývají obráběním, mohou mít v těchto procesech vysoké rezervy. 

Využitím těchto rezerv by se měla tato práce zabývat a primární cíl by měl být snížení 

nákladů na obrábění zvolením optimálních řezných podmínek. [1] 

Při této optimalizaci se hledá minimum na nákladové funkci (obr. č. 1), která je 

ohraničena omezujícími podmínkami.  [1] 

 

Obrázek 1: Nákladová funkce [1] 



 

15 

 

Při pohledu na řez této nákladové funkce vidíme obrázek č. 2. Na tomto obrázku 

je patrné, jaký je rozdíl v nákladech při určování řezných podmínek obrábění podle toho, 

na jaký stroj se optimalizace provádí. [1] 

 

Obrázek 2: Rozdíl nákladové funkce při obrábění na CNC a konvenčním soustruhu [1] 

„Závislost výrobních nákladů na řezné rychlosti (mající svoje minimum) má 

strmější průběh u investičně náročného výrobního zařízení, ve srovnání s obráběním na 

strojích konvenčních.“ [1] 

 Při zvolení jiné, než optimální řezné rychlosti je zde i jiný rozdíl v nákladech. 

Při obrábění na CNC je tento rozdíl větší. To znamená, že pokud se neurčí optimální 

řezné podmínky na dražším stroji, vzniknou tím větší rozdíly v nákladech na obrábění, 

než u konvenčních, levnějších strojů. [1] 

 Je velice časté, že se neřeší obráběcí proces, respektive řezné podmínky 

z pohledu nákladů. Tato problematika se v podstatě vůbec neřeší. Pozornost je 

zaměřena především na produktivitu, efektivitu a kvalitu. [1, 2] 

Produktivita se řeší v podstatě vždy. Pro vedení firmy je důležité vědět, kolik se 

vyrobí součástí, obvykle čím více, tím lépe. Dále je snaha snižovat náklady a zvyšovat 

kvalitu. Dalším možným zlepšením obráběcího procesu a jeho zefektivnění je možné 

jeho zjednodušením. Tím je myšlena racionalizace výroby například snížením počtu 

druhů obráběcích nástrojů. [1, 2] 
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Základní body optimalizace 

První a základní podmínkou je zajištění správných a stabilních pracovních 

podmínek (CAM, obráběcí stroj, držáky, chlazení, …). Při optimalizaci se totiž vychází 

z omezujících podmínek. Čím lepší pracovní podmínky, tím je poté větší oblast 

přípustných řešení. [2] 

 Vybrat ten nejvhodnější nástroj pro danou situaci a cíl (univerzální, 

bezpečný, nejvýkonnější atd.). 

 Pro každou operaci zvolit co možná největší hloubku řezu (s minimálním 

počtem záběrů), zde může být omezení výkonem stroje, krouticím 

momentem, stabilitou upnutí obrobku a nástroje.  

 Zvolit co možná největší posuv pro každou operaci (je potřeba brát však 

v úvahu možné problémy s kvalitou obrobku a rizikem poškození 

nástroje). 

 Ověřit hloubku řezu a posuv – operace musí být bezpečná z hlediska 

úběru materiálu a odvodu třísek, vibrací, upnutí a stability, deformace 

obrobku). 

  Zvolit vhodné kritérium pro optimalizaci – minimální náklady  

či maximální produktivita. 

 Řeznou rychlost upravit dle vybraného kritéria na základě výpočtu 

z předchozích podmínek. [2] 
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 Kritéria optimálnosti 1.1

V případě že již máme vybraný nástroj k obrábění, je nutné zvolit  

správné – optimální řezné podmínky dle jednotlivých kritérií. Pro firmu je jistě 

nejdůležitější vyrábět s co nejnižšími náklady. Proto se jako první kritérium uvádí 

kritérium optimálnosti z hlediska nákladů. 

Existují ale i další kritéria, především kritérium maximalizace produktivity. Poté 

se již řezné parametry určují podle zvoleného kritéria k jeho splnění. Se zvyšující se 

řeznou rychlostí klesá doba obrábění a tím stoupá produktivita. Toto tvrzení ale platí 

pouze do určitého bodu. Od tohoto bodu se dále se zvyšující rychlostí zkracuje 

trvanlivost nástroje natolik, že je nutné příliš často nástroj vyměňovat. Znamená to tedy, 

že při zkrácení doby obrábění má menší efekt než rychle rostoucí náklady na nástroj. 

Bod, ve kterém stejně rychle klesají strojní náklady a součet nákladů na nástroj a jeho 

výměnu je přesně ten bod, ve kterém jsou minimální celkové náklady. [3, 1] 

1.1.1 Kritérium optimálnosti z hlediska výrobních nákladů. 

„Podstatou optimalizace řezných podmínek je stanovení optimálních hodnot 

těchto parametrů (hloubky řezu, posuvu, řezné rychlosti) a též optimální trvanlivosti 

nástroje. A to podle určitého optimalizačního kritéria v rámci určitých omezujících 

podmínek.“ [1] 

Kritérium minimálních výrobních nákladů spočívá v určení jednotlivých řezných 

podmínek tak, aby byl výrobek obroben při minimálních nákladech. Toto kritérium by 

mělo být základem při optimalizaci obráběcího procesu. Pokud nelze například 

z organizačních či jiných vlivů toto pravidlo aplikovat, existují další kritéria, kterým se 

lze věnovat. [1] 

Matematicky lze toto kritérium definovat tímto vztahem: 

                  (1.1) 

  – celkové výrobní náklady na operační úsek [Kč] 

   – náklady na stroj na operační úsek [Kč] 

   – náklady na nástroj na operační úsek [Kč] 

    – náklady na výměnu nástroje na operační úsek [Kč] [1] 
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Na obrázku č. 3 je znázorněn obecný graf, který zobrazuje v bodě konkrétní 

optimální řeznou rychlost, která splňuje podmínku minimálních nákladů. 

 

Obrázek 3: Řezné podmínky pro minimální náklady [2] 

Pokud budeme brát v úvahu, že hloubka řezu (ap) je konstantní, stačí určit tři 

zbývající řezné podmínky – posuv, otáčky a trvanlivost. Po dosazení a úpravách vzorce 

č. 1.1 lze dojít ke konečnému vztahu: 

 
  

   
 

  

     
      (1.2) 

  – otáčky [ot/min.] 

  – posuv [mm] 

  – trvanlivost nástroje [min.] [1] 

Konstanty K1 a K2 zahrnují všechny konstantní hodnoty, které je potřeba dosadit 

při výpočtu celkových nákladů. Celkový postup, jak se s tímto kritériem počítá, bude 

popsán v praktické části. [1] 

1.1.2 Kritérium optimálnosti z hlediska maximální produktivity 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, základem každé společnosti by mělo 

být kritérium minimálních výrobních nákladů. Jsou ale případy, kdy je potřeba 

například rychleji vyrobit určitý počet kusů, kvůli splnění požadavků zákazníka, a tak 

existuje i další kritérium, které zajišťuje maximální produktivitu obrábění. V tomto 

kritériu se nebere ohled na velikost nákladů na výrobu, ale pouze čas výroby. [1] 
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Toto kritérium lze definovat jako minimální čas na obrobení jednoho operačního 

úseku: 

               (1.3) 

Přičemž platí: 

    
   

 
    (1.4) 

a 

     
 

   
 (1.5) 

Při dosazení vzorců 1.4 a 1.5 do 1.3 získáme tvar: 

    
 

   
 

        
     

      (1.6) 

Pro zjednodušení lze toto kritérium psát v této podobě: 

    
  

   
 

  

     
      (1.7) 

   – čas operačního úseku [min.] 

    – strojní čas jednoho operačního úseku [min.] 

    – čas výměny nástroje [min.] 

   – počet výměn nástroje na jeden obrobek [-] 

   – poměr skutečného času, resp. délky obrábění a strojního času, resp. délky 

automatického chodu nástroje 

  – délka obráběné dráhy [mm] [1] 

Konstanty K3 a K4 jsou zde uvedeny pouze pro zjednodušení vzorce č. 1.7. [1] 
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Obrázek 4: Řezné podmínky pro maximální produktivitu [2] 

Na obrázku č. 4 je patrné, že do určitého bodu řezné rychlosti se produktivita 

zvyšuje. Dalším zvýšením řezné rychlosti, se ale začíná produktivita snižovat vlivem 

zvyšující se rychlosti opotřebení nástroje, tedy snížením jeho trvanlivosti, a tím častější 

výměně. [2, 3] 

 

Obrázek 5: Řezné podmínky pro minimální náklady a maximální produktivitu [2] 

Pokud se hodnoty s optimálními parametry z hlediska minimálních nákladů  

a maximální produktivity vloží do jednoho grafu, vypadá to obecně jako na obr. č. 5.  
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1.1.3 Vícekriteriální optimalizace 

V některých případech nelze použít kritérium minimálních výrobních nákladů 

kvůli potřebě rychleji vyrobit požadované množství kusů. Na druhou stranu nemusí být 

výhodné použít kritérium maximální produktivity vzhledem k navýšení nákladů. Proto 

lze použít vícekriteriální optimalizaci jako kompromis mezi těmito dvěma kritérii. [1] 

 Omezující podmínky 1.2

Pro určení optimálních řezných parametrů je potřeba také definovat omezující 

podmínky. Tyto podmínky ohraničují oblast použitelných řezných podmínek. Obráběcí 

podmínky jsou dány obráběcím strojem, nástrojem, materiálem obrobku, řezným 

prostředím, kvalitativními parametry atd. [1] 

Omezení strojem: 

- výkon 

- mezní krouticí moment 

- mezní velikost sil 

- rozsah otáček 

- rozsah posuvů 

Omezení nástrojem: 

- materiál 

- geometrie 

- drsnost povrchu břitu 

Omezení kvalitativními parametry: 

- drsnost obrobené plochy 

Dále budou popsány pouze kritéria, která lze použít v této práci. [1]  
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Vysvětlení obrázků u jednotlivých omezení 

Následující obrázky, které vyjadřují oblast přípustných řešení, resp. jednotlivé 

omezující podmínky, zobrazují závislost nákladů na otáčkách a posuvu. Osa x jsou 

v těchto případech otáčky, osa y je posuv a osa z, jsou náklady. U plošných grafů lze 

rozeznat rozdíl nákladů pomocí barevného rozlišení od světlejší barvy, zobrazující vyšší 

náklady, po barvu tmavě modrou, zobrazující nižší náklady. Pro prostorové grafy je zde 

toto rozlišení aplikováno také pro lepší přehled. Červené pole je pak zobrazení hodnot, 

kterých nelze dosáhnout kvůli omezujícím podmínkám. 

1.2.1 Výkon stroje 

Problematika omezení výkonem stroje lze definovat jako lineární omezující 

podmínku, která je vyjádřena pomocí vzorce č. 1.8: 

          (1.8) 

   – řezný výkon [W] 

   – výkon elektromotoru [W] 

  – mechanická účinnost stroje [-] [1] 

Dále platí: 

             (1.9) 

   – řezná síla [N] [1] 

Řezná síla Fc lze pro soustružení vypočítat empirickým vztahem: 

          
           

    (1.10) 

   – hloubka řezu [mm] 

   ,    ,    ,     – empirické konstanty [1] 

V ideálním případě dodavatel obráběcího stroje přidá i výkonovou 

charakteristiku, aby bylo možné přesně stanovit omezující podmínku. Empirické 

konstanty lze určit kvalifikovaným odhadem na základě studia odborné literatury. [4] 
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Pro způsob výpočtu řezných podmínek v rámci této diplomové práce je nutné 

upravit výraz č. 1.9 a dosadit z dalších vzorců: 

    
   

   
           

      

 
 (1.11) 

Následující obrázky zobrazují omezení z hlediska výkonu. Maximální hodnota 

je zde nastavena na 3,7 kW. Červené označené pole je případ, kdy je tato hodnota 

překročena. Modré pole zobrazuje hodnoty nákladů, přičemž světlejší místa znamenají 

vyšší náklady a tmavší nižší. 

 

Obrázek 6: Plošný graf – omezení z hlediska maximálního výkonu (Pc = 3,7 kW) 
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Obrázek 7: Prostorový graf – omezení z hlediska maximálního výkonu (Pc = 3,7 kW) 

 

1.2.2 Otáčky stroje 

 V případě omezující podmínky z hlediska otáček stroje jde o tuto podmínku: 

      
        

 (1.12) 

     
 – minimální otáčky stroje [ot/min.] 

     
 – maximální otáčky stroje [ot/min.] [1] 

Maximální otáčky stroje jsou například      
             . Při aplikaci 

této omezující podmínky, vypadá oblast omezujících podmínek takto: 
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Obrázek 8: Plošný graf – omezení z hlediska maximálních otáček (n = 8000) 

 

Obrázek 9: Prostorový graf – omezení z hlediska maximálních otáček (n = 8000 ot/min.) 
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1.2.3 Omezení krouticím momentem na vřetenu 

Omezující podmínka z hlediska krouticího momentu lze vyjádřit: 

         
 (1.13) 

     
 – maximální krouticí moment na vřetenu [Nm] 

   – krouticí moment na vřetenu [Nm] [1] 

Pro soustružení lze použít vzorec: 

        
    

 
 (1.14) 

  – průměr obrobku [mm] [1] 

Po dosazení a úpravě pro výpočet krouticího momentu na vřetenu má vzorec 

tvar: 

      
 

      
          

     
 (1.15) 

Vzhledem k obtížnému stanovení maximálního krouticího momentu přímo na 

stroji, vycházím ze zkušeností technologa. 100% bezpečný posuv je stanoven  

na 0,2 mm/ot. [1] 
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Při aplikaci této podmínky, vypadá oblast omezujících podmínek takto: 

 

Obrázek 10: Plošný graf - omezení z hlediska maximálního krouticího momentu 

 

Obrázek 11: Prostorový graf – omezení z hlediska maximálního krouticího momentu 
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1.2.4 Drsnost obrobené plochy 

Drsnost obrobené plochy je řešena při dokončovacích operací. Obecně platí: 

          
 (1.16) 

   – aritmetická úchylka obrobené plochy [µm] 

     
 – maximálně přípustná aritmetická úchylka obrobené plochy [µm] [1] 

Hodnota Ra je ale závislá na mnoha parametrech jako je posuv, rychlost, úhel 

nastavení, poloměr špičky nástroje atd. Existuje řada empirických vztahů pro různé 

materiály obrobku a nástroje a pro různé technologie obrábění. [1] 

Pro soustružení oceli slinutými karbidy existují různé empirické vzorce: 

            
            

       (1.17) 

   – poloměr špičky nástroje [mm] 

Další vzorec z příručky firmy Pramet.  

    
          

      
 (1.18) 

Z těchto vzorců využívám pro omezení ten nejkritičtější, který vychází pro 

jednotlivé parametry nejhůř. Z tohoto pohledu vychází nejlépe vzorec č. 1.17, který je 

potřeba upravit pro výpočet parametru: 

    (
 

        
)

 
      

 (1.19) 

Tento má navíc relativně velký rozsah platnosti při soustružení ocelí slinutými 

karbidy. Z tohoto důvodu bude použit pro určení omezující podmínky z hlediska 

drsnosti. [1] 
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Při aplikaci této podmínky, vypadá oblast omezujících podmínek takto: 

 

Obrázek 12: Plošný graf – omezení z hlediska maximální drsnosti (Ra = 6,4 mm, re = 0,4) 

 

Obrázek 13: Prostorový graf – omezení z hlediska maximální drsnosti (Ra = 6,4 mm, re = 0,4) 
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1.2.5 Aplikace omezujících podmínek dohromady 

Při aplikaci výše zmíněných omezujících podmínek, tedy: 

 maximální výkon 

 maximální otáčky 

 maximální krouticí moment na sklíčidle 

 maximální drsnost (Ra) 

Vypadá oblast přípustných řešení takto: 

 

Obrázek 14: Plošný graf – Celková omezení 
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Obrázek 15: Prostorový graf – Celková omezení 

 

Shrnutí 

V této kapitole byla popsána jednotlivá omezení. Především jde o omezení 

z hlediska maximálního výkonu a otáček stroje, která lze získat z popisu stroje. Další je 

omezení z hlediska krouticího momentu na sklíčidle, které bylo definováno 

maximálním dovoleným posuvem. Posledním řešeným omezením je požadovaná 

drsnost. 

Pokud se má optimalizace obráběcího procesu dělat tak, aby se výsledné 

hodnoty daly skutečně použít, je potřeba v první řadě definovat co nejkvalitněji 

omezující podmínky. Tato problematika je celkem složitá, jelikož je příliš mnoho 

parametrů, které do této problematiky zasahují. Maximální otáčky, či výkon je relativně 

jednoduché zjistit. Problém ale nastává při určování maximálního krouticího momentu 

na sklíčidle. 
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2 Způsoby určování řezných parametrů 

„Při určování řezných podmínek je nutno respektovat hledisko požadované 

přesnosti přiblížení se k podmínkám optimálním a hledisko nákladů vynaložených na 

tuto činnost. Je zřejmé, že uvedená hlediska působí proti sobě: větší přesnost určení 

znamená vyšší náklady a naopak. Míra přesnosti přiblížení se k podmínkám optimálním 

závisí především na povaze výroby (kusová, malosériová, sériová, hromadná). Čím 

vyšší je počet součástí vyráběných za stejných podmínek, tím více se vyplatí náklady 

spojené s náročnějším způsobem zjištění optimálních podmínek. Podle přesnosti  

a náročnosti je možno uvést základní způsoby určování řezných podmínek v pořadí: 

odhadem, podle tabulek a nomogramů, podle normativů, výpočtem.“ [5] 

 Určování řezných parametrů odhadem 2.1

Toto určování řezných parametrů lze aplikovat pouze v případě nouze. Případy 

nouze mohou být např. neznalost vlastností obráběného materiálu. V takovém případě je 

potřeba, aby byl pracovník zkušený, jelikož určuje parametry pouze na základě 

vlastních zkušeností. Na začátku se zkouší co nejméně zatěžující parametry, tzn. malé 

rychlosti a malý posuv. Dále je možné tyto parametry zvyšovat, přičemž je důležité 

pozorovat proces obrábění a vliv změn parametrů. Tento postup lze použít pouze 

v kusové výrobě, ale i přesto je z hlediska nákladů či produktivity nepoužitelný. [5] 

Výhody: 

Nejrychlejší 

Nejméně nákladný 

Nevýhody: 

Možnost špatného určení řezných parametrů. 

Riziko okamžité destrukce nástroje. 

Nelze nalézt optimální řešení. 

Obvykle vysoké výrobní náklady. [5] 
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 Určování řezných parametrů podle tabulek a nomogramů 2.2

Tabulky a nomogramy mohou obsahovat mnoho informací ohledně obráběného 

materiálu a nástroje. Dále mohou být uvedeny různé další vlivy na proces obrábění jako 

např. hrubost obrábění, přerušovaný řez, tuhost stroje, atd. Hodnoty řezných parametrů 

jsou zde obvykle uvedeny při dolních hranicích, aby byla vyšší bezpečnost při obrábění. 

Vzhledem k menší přesnosti určování řezných parametrů je tato metoda doporučená pro 

kusovou výrobu a malosériovou výrobu. [5] 

Výhody: 

Rychlé určení parametrů. 

Přesnější než u metody odhadem. 

Nevýhody: 

Stále malá přesnost. 

Nízké využití výrobní kapacity stroje. [5] 

 

Obrázek 16: Ukázka tabulky - Přibližné určení rychlosti obrábění v závislosti na obráběném 

materiálu, pouze příklad [5] 
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 Určování řezných podmínek podle normativů 2.3

Normativy jsou podrobné a detailně zpracované tabulky, které sledují řadu 

faktorů ovlivňujících proces obrábění. Tyto tabulky obsahují jednotlivé parametry, jako 

jsou řezné rychlosti, posuvy, hloubky řezu, výkony atd. Je možné rozdělení na 

soustružení, frézování, vrtání, broušení atd. Další třídou parametrů mohou být různé 

tabulky popisující vlastnosti obráběného materiálu. Pokud je takový soubor tabulek 

detailně zpracován, může značně urychlit práci při určování optimálních parametrů, či 

alespoň k jejich přiblížení. Pro tyto vlastnosti je používán v sériové výrobě. [5] 

Výhody: 

Relativně přesné určení optimálních řezných parametrů, pokud jsou data 

aktuální. 

Rychlý a pohotový způsob. 

Nevýhody: 

Potřeba vypracování podrobných tabulek s aktuálními daty. 

Zastaralý způsob určování, resp. normativy dnes používané, obsahují zastaralá 

data. [5] 

 

Obrázek 17: Ukázka příkladu normativu - zařazení materiálu do stupně obrobitelnosti [5] 
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 Určování řezných parametrů pomocí katalogu 2.4

Výrobci nástrojů publikují své katalogy, ve kterých se kromě seznamu nástrojů 

nachází také informace, které slouží k základní orientaci při jejich volbě. Dále také 

informace o tom, jak určit pracovní a řezné podmínky pro jednotlivé typy obrábění. 

Tyto katalogy obsahují komplexní soubor informací pro pracovníky technologických 

útvarů, aby pro ně bylo co nejjednodušší vybrat optimální nástroje v závislosti na 

technologii obrábění, obráběném materiálu a na podmínkách obrábění. Někteří výrobci 

nástrojů uvádějí své řezné podmínky jako výchozí či startovací. Tím je myšleno, že tyto 

parametry lze použít na začátku obrábění, ale je nutné je poté upravit podle svých 

technickoekonomických údajů. 

Výhody: 

Obecně by stanovené parametry měly být bezpečné. 

Rychlé stanovení. 

V katalozích jsou obecně i další informace o obrábění pro lepší přehled. 

Při prohlížení katalogu se určuje jak nástroj, tak konkrétní řezné parametry. 

Nevýhody 

Nelze stanovit optimální řezné parametry pro konkrétní použití v konkrétní 

společnosti, protože tyto nezahrnují do určování řezných podmínek 

ekonomické faktory společnosti. 

 Optimalizace řezných podmínek výpočtem 2.5

Ve velmi náročných případech lze řezné podmínky stanovit pomocí výpočtu. Pro 

výpočet lze použít komplexní Taylorův vztah pro určení rychlosti obrábění na základě 

hloubky řezu, posuvu a trvanlivosti: 

    
  

  
        

 
 

 (2.1) 

   – rychlost obrábění [m/min.] 

           – konstanty z Taylorova vztahu [-] [5] 
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Tento výpočet sám o sobě není složitý při aplikaci vhodného softwaru. Problém 

nastává při určování trvanlivostí nástroje a při určení konstant, které do tohoto vztahu 

vstupují.  

Vztah č. 2.1 lze doplnit o další konstanty 

    
  

  
        

 
 

                        (2.2) 

kterými jsou: 

    – konstanta určující vliv úhlu nastavení hlavního ostří  na řeznou rychlost 

    – konstanta určující vliv úhlu nastavení vedlejšího ostří 1 na řeznou 

rychlost 

   – konstanta určující vliv poloměru zaoblení špičky nože na řeznou rychlost 

    – konstanta určující vliv způsobu chlazení nástroje a obrobku na řeznou 

rychlost 

   – konstanta určující vliv materiálu obrobku na řeznou rychlost 

   – konstanta určující vliv materiálu břitu nástroje na řeznou rychlost 

   – konstanta určující vliv dovoleného opotřebení břitu na řeznou rychlost. [5] 

Při použití těchto doplňujících konstant je sice výpočet možný, ale je velmi 

pracné a náročné tyto konstanty zjistit. Zjištění hodnot pro každou konstantu by 

představovalo mnoho experimentálních měření. Tento způsob určení řezných parametrů 

je velice složitý, je tedy nutné zvážit náklady na přípravu tohoto výpočtu a porovnat je 

s úsporou nákladů na obrábění. Tato metoda se tedy vyplatí pouze u velkosériové nebo 

hromadné výroby. [5] 
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2.5.1 Postupný způsob optimalizace 

Postupný způsob optimalizace spočívá ve vypočtení jednotlivých parametrů 

postupně. Řezné podmínky souvisí s trvanlivostí nástroje. Z tohoto důvodu je potřeba 

trvanlivost a řezné podmínky vypočítat různými způsoby. Postupný způsob je 

jednodušší a rychlejší, než ostatní komplexní způsoby. [1] 

 Jako první se počítá optimální trvanlivost nástroje. Ta vychází z požadavku 

minimálních nákladů: 

 
  

  
   (2.3) 

Po úpravě lze vypočítat optimální trvanlivost takto: 

       
            

   
          (2.4) 

ap - Další parametr, který se určuje, je hloubka řezu (ap). Ta je obvykle volena 

tak, aby se materiál ubral najednou. Při dokončovací operaci se volí tak, aby se 

odstranily nerovnosti po operaci předchozí. [1] 

f - Dále se určuje posuv (f). Hodnota posuvu má být co největší v rámci 

omezujících podmínek (Mk, Fc, utváření třísek, …). [1] 

Poslední parametr, který se v této optimalizaci řeší, je rychlost obrábění. Ta se 

ale neurčuje volbou, ale vypočítává pomocí komplexního Taylorova vztahu: [1] 

    
  

  
        

 
 

 (2.5) 

 

Ačkoli je tento způsob jednodušší a rychlejší, musí se provést kontrola na výkon 

a otáčky stroje. V případě, že vypočtené parametry nesplňují omezující podmínky, musí 

se snížit otáčky. Tím by se ale nezískaly optimální parametry. [1] 

Následující podkapitola je uvedena jako příklad, který potvrzuje správnost 

určení posloupnosti stanovení jednotlivých řezných podmínek. 
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Vzájemná relace trvanlivosti nástroje a řezných podmínek 

Určení trvanlivosti lze pomocí limitního opotřebení hřbetu nástroje, resp. Dle 

parametru VB Parametr VB lze relativně jednoduše změřit. Také je u tohoto parametru 

výhoda, že má zásadní vliv na drsnost obrobeného povrchu a jeho přesnost. Závislost 

opotřebení VB na čase lze obvykle jednoduše měřit a určit  

i přímo u stroje.  [6] 

Taylorův vztah stanovuje relaci mezi jednotlivými řeznými podmínkami  

a trvanlivostí nástroje. Při změně obráběcích podmínek je důležité stanovit určité 

rozmezí hodnot, aby tento princip fungoval. Důvodem je především to, aby typem 

opotřebení byl otěr na hřbetu nástroje nebo výmol na čele. [7] 

Vliv řezných podmínek na trvanlivost nástroje lze také kvantifikovat. Například 

firma SECO uvádí: 

 „Při zvýšení hloubky dochází ke zkrácení trvanlivosti nástroje. Například při 

10% zvýšení hloubky řezu se trvanlivost sníží přibližně o 5 %. Ve skutečnosti je vliv 

hloubky řezu na trvanlivost zanedbatelný (to však v případě, že proces probíhá za 

správných řezných podmínek a nevyskytují se problémy s vylamováním).“ [7] 

Další možností je zvýšit posuv. Pokud se tento parametr zvýší o 10 %, sníží se 

tím trvanlivost nástroje o 20 %. To je podstatný rozdíl oproti změně hloubky řezu.  

Je zřejmé, že posuv má větší vliv na velikost opotřebení. [7] 

Poslední parametr, který lze měnit je rychlost obrábění. Při zvýšení rychlost 

o 10 % se snižuje trvanlivost až o 50 %. Rychlost obrábění je tedy hlavním parametrem, 

určující velikost a rychlost opotřebení nástroje. [7] 

Tabulka 1: Závislost trvanlivosti nástroje na změně jednotlivých řezných parametrů [7] 

 

Tyto výsledky je potřeba uvažovat jako velice přibližné a jen doplňuje pro 

představu, jaká může být změna trvanlivosti v případě změny jednotlivých řezných 

podmínek.  

Snížení trvanlivosti  

nástroje o 
Zvýšení o 10 % 
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Vysvětlení, proč jednotlivé parametry mají takto odlišné vlivy na trvanlivost, lze 

nalézt v komplexním Taylorově vztahu: 

    
  

  
        

 
 

 (3.1) 

   (
  

  
       v 

)

 

 (3.2) 

 

Z tohoto vzorce také vyplývá, jaký vliv mají jednotlivé řezné parametry na 

trvanlivost. Platí: 

        

Tento celý princip, a tedy i posloupnost určování řezných podmínek je dána 

jejich vlivem na teplotu řezání. Nejmenší vliv má hloubka řezu, větší posuv a největší 

řezná rychlost. 

       
         

   

přičemž platí: 

         

 

  – teplota řezání [°C] 

         – empirické konstanty [-] [1] 
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Pokud uvažujeme hloubku řezu a posuv konstantní, vypadá závislost velikosti 

řezné rychlosti a trvanlivosti jako na obr. č. 31.  

 

Obrázek 18: Taylorův princip pro stanovení trvanlivosti nástroje [7] 

Důležitým důsledkem těchto aspektů je tedy způsob zvolení jednotlivých 

parametrů obrábění a jejich pořadí. Nejvyšší produktivity při vynaložení co možná 

nejmenších nákladů lze dosáhnout, pokud se zvolí maximální možná hloubka řezu  

a posuv. Rychlost řezání lze nakonec využít jako parametr, který vyrovnává trvanlivost 

nástroje podle toho, jaké kritérium optimálnosti je preferováno. [7] 
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2.5.2 Komplexní způsob 

Další možností určení optimálních řezných parametrů je možnost komplexním 

způsobem. Toto řešení je však složitější a nelze zpracovat ručně. Vzhledem 

k možnostem dnešního softwaru je možné použít pro tuto variantu optimalizace např. 

Microsoft Excel, Matlab, či jiné podobné programy. [1] 

Tento způsob optimalizace respektuje všechna omezení, která se mohou 

vyskytnout při obráběcím procesu. Zároveň lze vybrat konkrétní kritérium optimálnosti 

(minimální náklady, maximální produktivita). Avšak je potřeba určit hloubku řezu, 

která se při tomto způsobu výpočtu stává konstantou. [1] 

2.5.3 Analytické metody 

Algoritmus I 

Algoritmus I spočívá v určení omezujících podmínek, tedy oblasti přípustných 

řešení. Vybere se bod, ve kterém se s jistotou nebude nacházet optimální řešení, tedy 

např.: [1] 

      a       

Poté se vypočte při aplikaci těchto parametrů trvanlivost T0 z Taylorova vztahu. 

Dále se uvažuje: [1] 

          (2.6) 

Hodnota    je volena dle uvážení, např. 1 min. Tímto se zjistí průsečíky 

s hranicemi oblasti přípustných řešení (OPŘ). Pro tuto hodnotu trvanlivosti se spočítají 

náklady. Dále se postupuje stejně tak, že se sníží    o    a znova se vypočítají náklady. 

Tento postup se aplikuje tolikrát, než se přepočítá celá oblast přípustných řešení.  

Ze všech kroků, kde vypočteme jednotlivé trvanlivosti T pak optimální je ta, u které se 

dopočítají minimální náklady. [1] 
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Obrázek 19: Oblast přípustných řešení pro algoritmus I [1] 

Algoritmus II 

Tento způsob výpočtu je vhodný pro stroje s otáčkami ve stupních a pro 

optimalizace s nespojitými omezujícími podmínkami. Pro každý otáčkový stupeň   se 

stanoví průsečíky s omezujícími podmínkami, které omezují oblast přípustných řešení 

shora. Z těchto průsečíků se vyberou takové hodnoty posuvů, které jsou nejnižší. [1] 

Takto pro každé otáčky    vypočteme z Taylorova vztahu trvanlivosti  

a z trvanlivostí náklady. Podle toho, kde budou minimální náklady, je optimální 

trvanlivost, resp. hodnoty     a   . [1] 

 Software pro optimalizaci obráběcího procesu 2.6

Výpočet optimálních řezných parametrů lze realizovat pouze vybraným 

softwarem, jelikož je relativně složitý a komplexní. Na trhu, nejen komerčním, lze 

nalézt různé kalkulačky, či jiný software, který se zabývá optimalizací obráběcího 

procesu. Obvykle se ale jedná o software, který pod názvem optimalizace obráběcího 

procesu skrývá pouze kalkulačku, která spočítá úsporu, ale jen v případě, když si 

uživatel sám spočítá, jaké budou jednotlivé náklady pro různé řezné podmínky a sám si 

určí podmínky obrábění. [1] 

2.6.1 Walter Calculation – aplikace na mobil 

Tato aplikace je určena pro detailní kalkulaci řezných parametrů a úsporu 

nákladů. Nejde však o software, který by určil řezné podmínky podle požadovaného 

obrábění či podmínek obrábění, ale je schopen vypočítat veličiny jako řezná síla, objem 

materiálu za čas, dobu obrábění, krouticí moment, potřebný výkon atd. Dále obsahuje 

kalkulačku, díky které lze jednoduše srovnat dva procesy obrábění z hlediska 

hospodárnosti. 
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2.6.2 Wear Optimization – aplikace na mobil 

Ačkoli má tato aplikace v názvu „optimalizace“, jedná se o souhrn jednotlivých 

druhů opotřebení, která se mohou na nástrojích vyskytovat. Pro každý typ opotřebení je 

zde zobrazeno na obrázku, jak toto opotřebení vypadá. Optimalizace je zde z pohledu 

opotřebení nástroje, resp. jsou zde návody, jak jednotlivé druhy opotřebení snížit. [8] 

 

Obrázek 20: Ukázka mobilní aplikace od firmy Walter – Wear optimization [8] 

2.6.3 Walter GPS – webový software 

Walter GPS je jeden z předních softwarů pro výběr obráběcích nástrojů na světě. 

Lze využít na PC, notebooku, tabletu, či smartphonu. Tato aplikace slouží 

k vyhledávání nejhospodárnějšího řešení obrábění. Mohou ji využít především techničtí 

pracovníci (technologové, CNC programátoři, normovači,…) k přípravě výroby. Nejen 

tito pracovníci mohou tuto aplikaci využívat. Může totiž pomoci i nákupčím, 

ekonomům, ale i operátorům u strojů. [9] 

Tato aplikace umožňuje uživatelům vstup do knihoven materiálů. Je zde 

možnost převodu jednotlivých označení. Dále je zde databáze nástrojů firmy Walter. 

V neposlední řadě obsahuje aplikace určení optimálních řezných podmínek na základě 

materiálu, stroje a požadovaného způsobu obrábění (soustružení, frézování, vrtání a 

závitování). Uživatel si může všechny parametry sám upravit. Může si tedy zvolit svůj 

vlastní stroj a jeho vlastnosti využít při volbě nástroje a řezných parametrů. Při volbě 
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optimálních řezných parametrů je možné zvolit, jestli chce uživatel co nejnižší náklady 

či maximální produktivitu. 

Tento software funguje také jako e-shop. Lze tedy při nastavení všech parametrů 

rovnou jednotlivé nástroje zakoupit. 

Pokud však uživatel již nástroj má, lze tento software využít pro určení 

optimálních řezných parametrů tak, že si zvolí svůj nástroj, nastaví si proces obrábění  

a jeho podmínky. Poté aplikace GPS stanoví jednotlivé řezné parametry, podle toho, 

jaké obrábění uživatel nastavil. 

  

 

Obrázek 21:Volba způsobu obrábění a úprava obráběcího stroje [9] 
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Obrázek 22:Výsledek vyhledávání nástrojů a seřazení podle nákladů [9] 

 

 

Obrázek 23:Výsledné řezné parametry určené pomocí aplikace GPS [9] 
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2.6.4 Optimalon software 

Optimalon software nabízí různé způsoby optimalizace obráběcího procesu 

pomocí svých dvou programů: 

1DCutX – Length Cutting Optimization Add-In for Excel 

Tento program je určen pro konstruktéry, technology, projektové manažery  

a další uživatele, kteří optimalizují řeznou délku pro řezání lineárních polotovarů.  

Čte data přímo z excelovského souboru a generuje jak grafická rozvržení, tak 

podrobnou zprávu o řezu uvnitř sešitu Excelu. Tento program může snížit spotřebu 

materiálu o 20 až 40 % oproti manuálnímu zadávání parametrů řezání. [10] 

Online Panel (2D) Cut Optimizer 

Online Panel (2D) Cut Optimizer je software, ve kterém lze vytvářet, ukládat  

a upravovat 2D projekty obrábění. Jedná se o webový software. Všechny výpočty tedy 

probíhají na dedikovaných serverech. [10] 

Optimalizace je zde ve smyslu využití materiálu a především pro optimalizaci 

drah nástroje. [10] 
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2.6.5 NCspeed – Optimalizace CNC programů 

NCspeed je významnou pomůckou pro zefektivnění CNC. NCspeed pracuje jako 

nadstavba pro různé druhy CAM systémů a je vhodný pro analýzu a optimalizaci tří až 

pětiosých obráběcích drah. Důkazem výhodnosti jsou praxí ověřené výsledky v úspoře 

času potřebného na obrobení daného dílu okolo 20 %, úsporou nákladů na použité 

obráběcí nástroje okolo 50 %, k dalším výhodám patří taktéž výrazně zvýšená kvalita 

povrchu obrobku vlivem plynulosti obrábění i úspory v nákladech na údržbu stroje 

vlivem šetrnějšího provozu. NCspeed pracuje s již hotovými NC programy. 

Vygenerovaný CAM program obsahuje konstantní posuvy, jejichž hodnota je dána 

nutností zvládnout problematická místa obrábění, tedy posuv je rozhodně nižší než 

maximální použitelný. [11] 

Shrnutí 

Způsobů, jak určit řezné parametry je mnoho, byly vyjmenovány typy určování: 

 odhadem 

 podle tabulek a nomogramů 

 podle normativů 

 pomocí katalogů firem zabývajících se výrobou obráběcích nástrojů 

 výpočtem 

 pomocí softwaru 

Metody určování řezných parametrů jsou zde seřazeny podle pracnosti nebo 

nákladnosti tohoto procesu. Metodou zkoušení, či výběrem řezných parametrů pomocí 

tabulek, či katalogů firem zabývající se výrobou nástrojů jsou sice rychlé, méně 

nákladné a složité a především bezpečné. Na druhou stranu tímto způsobem nelze 

v žádném případě stanovit optimální řezné podmínky. Výpočtem lze naopak docílit 

stanovení optimálních podmínek. Tento proces je však složitý a pracný, především u 

metody výpočtové. Pokud pro určení či optimalizaci řezných podmínek použijeme 

vhodný software, výrazně se pracnost sníží. V některých případech nemusí být software 

příliš nákladný, dokonce může být i zdarma. 
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3 Experimentální stanovení trvanlivosti pro konkrétní 

pracovní podmínky 

Pro výše zmíněné způsoby optimalizace je potřeba zjistit dobu, kdy je nástroj 

potřeba vyměnit, resp. velikost maximálního opotřebení nástroje. K tomu je nejprve 

důležité definovat si maximální možné opotřebení nástroje, jak tuto hodnotu určit a jak 

hodnotu opotřebení měřit. 

 Mechanismy opotřebení 3.1

 

Obrázek 24: Zastoupení mechanismů opotřebení během obrábění v závislosti na teplotě [12] 

Na obrázku č. 24 je zobrazeno zastoupení jednotlivých mechanismů opotřebení 

v závislosti na teplotě – řezných parametrech. Způsob opotřebení břitu řezných nástrojů 

je dán zastoupením jednotlivých fyzikálně-chemických příčin opotřebení. Podle toho, 

jaká je teplota obrábění, jsou tyto mechanismy zastoupeny. S tím souvisí i vlastnosti 

obráběného materiálu, materiálu nástroje a řezného prostředí. S rostoucí teplotou se 

mění podíl jednotlivých mechanismů opotřebení. Při nižších teplotách působí fyzikální 

mechanizmy opotřebení – abraze (brusný otěr) a adheze. S vyšší teplotou pak dochází 

k chemickému opotřebení – oxidaci a difuzi.  [12] 
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Abrazivní opotřebení 

Tento mechanismus opotřebení má největší vliv při nižších rychlostech  

(viz obr. č. 24). Příčinou je otěr čela a hřbetu o obráběný materiál. Tvrdé strukturní 

složky obráběného materiálu odřezávají - obrušují povrch břitu. Tvrdými částicemi 

mohou být např. zrna cementitu, měkkými částicemi např. ferit, kobalt, nikl, atd. [13] 

 

Obrázek 25: Abrazivní opotřebení na hřbetu nástroje [13] 

Adhezní opotřebení 

Toto opotřebení se začíná projevovat při vyšších teplotách, než je tomu u abraze. 

Zde jde o vznik adhezních spojů - mikrosvarů, které se ale v krátký časový okamžik 

poruší vlivem dalšího pohybu nástroje vůči obrobku. Adhezní spoje vznikají v důsledku 

působení vyšších teplot a tlaků, chemické příbuznosti materiálů a kovově čistých 

styčných povrchů. Vyskytuje se na vrcholcích nerovností čela řezného nástroje a třísky. 

Maximální podíl tohoto mechanismu opotřebení nastává při teplotách 850 – 900 °C. [12, 

13] 

 

Obrázek 26: Příklad adheze [13] 
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Difúzní opotřebení 

Vlivem vysoké rychlosti obrábění vzniká na styčných plochách nástroje  

a obrobku teplota až např. 680 °C. Při takové teplotě již difunduje Fe a Co. 

Mechanismus difuze tedy začíná při této teplotě, S rostoucí teplotou se začíná více 

uplatňovat tento mechanismus. Při teplotě 980 °C difunduje wolfram a při 1050 °C titan. 

Při tomto opotřebení jde o migraci atomů z obrobku do nástroje a naopak. 

Vlivem této migrace vznikají nežádoucí chemické sloučeniny ve struktuře nástroje. [12, 

13] 

Chemický otěr 

Na styčných plochách obrobku a řezného nástroje jsou během obrábění 

rozrušovány defektní vrstvy v důsledku působení jiných mechanismů opotřebení. 

Defektní vrstvy jsou nové chemické struktury, vzniklé v důsledku působení ploch 

obrobku a řezného nástroje a okolního prostředí. Tyto nové defektní vrstvy mohou 

vznikat vlivem oxidace vzdušným kyslíkem nebo vytvářením dalších chemických 

sloučenin (tvorba sloučenin síry, fosforu, atd.). [12] 

 

Obrázek 27: Opotřebení vzniklé vlivem oxidace [13] 

 

Plastická deformace 

Plastická deformace nastává v důsledku vysokých teplot a mechanického 

zatížení materiálu nástroje. Jde o změnu tvaru břitu nebo o zplastizování povrchové 

vrstvičky materiálu nástroje na styčných plochách nástroje. Pro zplastizování je potřeba 

dostatečná teplota, tedy rychlost obrábění. Limitní teplota plastizace materiálu je taková, 

při které dochází k prudkému poklesu tvrdosti.  [12] 
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Obrázek 28: Opotřebení plastickou deformací špičky [14] 

Křehký lom 

Křehký lom vzniká při překročení meze pevnosti materiálu. Jde o vylomení větší 

či menší části nástroje. Může nastat při zvýšeném mechanickém zatížení, třeba při 

přerušovaném řezu či vlivem nehomogenity obráběného materiálu. [12] 

 Formy Opotřebení 3.2

“Správný proces opotřebení (bezpečný, kontrolovatelný a předvídatelný) by měl 

vést k opotřebení typu otěru na hřbetu nebo výmolu na čele. Všech ostatních typů 

opotřebení je třeba se vyvarovat, protože mohou vyústit v nebezpečné chování 

břitu.“ [15] 

Opotřebení hřbetu 

„Opotřebení hřbetu břitu patří mezi abrazivní formy opotřebení a projevuje se 

na hřbetní ploše břitu. Plochy hřbetu u hlavního ostří, vedlejšího ostří, poloměru špičky 

a na čelní fazetce jsou před utvářením, během utváření a po utváření třísky zvlášť 

vystaveny působení materiálu obrobku. Opotřebení hřbetu je všeobecně obvyklým typem 

opotřebení. Stejnoměrně se zvětšující opotřebení hřbetu je často považováno za ideální. 

Příliš velké opotřebení hřbetu má za následek zhoršení jakosti obrobeného povrchu, 

nepřesnost rozměrů a narůstání tření, které vzniká změnou geometrie břitu“ [16] 

Pro snížení opotřebení lze udělat tato opatření: 

 Použít řezný materiál odolnější proti opotřebení. 

 Zvýšit posuv. 

 Snížit řeznou rychlost. 
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 Zvýšit tlak chladicího média [17] 

 

 

Obrázek 29: Opotřebení hřbetu [17] 

 

Opotřebení čela (utvařeče) 

„Opotřebení ve tvaru žlábku na čele je důsledkem působení mechanismů 

difúzního opotřebení a abraze. Žlábek vzniká částečně úběrem řezného materiálu 

nástroje vyvolaného brousícím pochodem, které vzniká působením tvrdých částic 

obsažených v materiálu, ale zejména difúzí v místě břitu s nejvyšší teplotou, tzn.  

v kontaktním místě mezi třískou a materiálem břitu. Tvrdost za tepla a malá afinita mezi 

materiály obrobku a břitu nástroje snižují tendenci ke vzniku tohoto opotřebení. 

Mimořádně velké opotřebení v podobě žlábku může změnit geometrii břitu a ovlivnit tak 

tvar třísky, změnit směr působení řezných sil a zeslabit břit.“ [16] 

Pro snížení tohoto opotřebení lze udělat tato opatření: 

 Snížit řeznou rychlost. 

 Použít geometrii s větším úhlem čela. 
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 Použít odolnější materiál proti opotřebení. 

 Zmenšit posuv. 

 Zvýšit tlak chladicího média. [17] 

 

Obrázek 30: Opotřebení čela (utvařeče) [17] 

U těchto dvou typů opotřebení je výhoda, že je lze předvídat, či ovlivnit. Ostatní 

formy opotřebení vznikají mnohdy náhle, rychleji a především bez stabilního/lineárního 

růstu. 

Trvanlivost je dána mnoha faktory procesu obrábění. Základními jsou materiál 

obrobku, materiál nástroje a řezná geometrie nástroje a použité řezné parametry. V této 

práci jde o optimalizaci obráběcího procesu právě z pohledu řezných podmínek, proto 

tomuto faktoru bude věnována větší pozornost. 

 Vyhodnocení opotřebení – stanovení aktuální trvanlivosti 3.3

nástroje 

Nejčastější formou opotřebení by mělo být, jak již bylo zmíněno, opotřebení na 

hřbetu nástroje. U tohoto typu opotřebení se měří šířka opotřebené plošky VB. [1] 

 

Obrázek 31: Šířka opotřebení VB – vyměnitelná břitová destička [1] 



 

54 

 

 

Obrázek 32: Šířka opotřebení VB – vrták [1] 

Závislost velikosti parametru VB na čase obrábění má obvykle průběh jako na 

obr. č. 31. Křivka se skládá ze tří částí. V první části je rychlost opotřebení vyšší  

a s časem se snižuje, přičemž přechází v druhou část, která je přibližně lineární.  

To znamená, že se rychlost růstu opotřebení nemění. Další přechod do třetí části 

znamená vyšší růst opotřebení až nakonec destrukci nástroje. [18, 12] 

První část má rychlejší růst opotřebení kvůli počátečním nerovnostem na styku 

ploch nástroje a obrobku. Tím jak se nerovnosti plochy nástroje snižují, zvětšuje se 

styčná plocha nástroje a obrobku a tím se snižuje působící tlak. Se snižováním 

působícího tlaku se snižuje intenzita opotřebení. [18, 12] 

V druhé části grafu se již nerovnosti vyrovnají a tento proces se stabilizuje. Dále 

tedy pokračuje růst opotřebení lineárně. [18, 12] 

Soustavným opotřebováváním a tím zvětšováním styčné plochy obrobku  

a nástroje se zvyšuje teplota řezání. V bodě, kdy teplota řezání přesáhne kritickou 

teplotu pro uplatnění chemických mechanismů opotřebení, začne se již nestabilně 

zvyšovat růst opotřebení. Rychlost tohoto růstu je daná materiálem nástroje. [18, 12] 

 

Obrázek 33: Růst opotřebení hřbetu nástroje [18] 
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 Stanovení optimálního opotřebení pro výměnu nástroje 3.4

U nepřeostřovaných výměnných břitových destiček je optimální velikost otupení 

dána mezním stavem, tedy maximálně přípustnou velikostí otupení, které lze ještě pro 

daný případ obrábění připustit. Tato velikost je určena konstrukci výměnné destičky, 

její pevností, a dále jevy, které znemožní obrábění při určité velikosti otupení (vznik 

samobuzených kmitů, křehký lom apod.). [1] 

U výměnných destiček můžeme teoreticky využít celou výšku nebo polovinu výšky 

břitové destičky viz obr. č. 34 – v závislosti na konstrukci destičky a hloubce řezu. [1]  

 

Obrázek 34: Příklady opotřebení břitových výměnných destiček [1] 

Optimální velikost opotřebení je však většinou menší než tato teoretická hodnota 

a je určena mezním stavem, který ještě umožňuje obrábění. [1] 
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4 Praktická část 

 Informace o procesu obrábění vybraného dílce 4.1

4.1.1 Společnost Decoleta 

Společnost Decoleta sídlí v Jihlavě a vznikla 1. 4. 2007. Původně byla tato 

společnost součástí firmy Tesla Jihlava.  

„Decoleta navázala na úspěšnou éru soustružení dílců sahající až k roku 1971  

v tehdejší společnosti Tesla Jihlava, jejíž byla až do úplného osamostatnění součástí. 

Díky nákupu licencí na výrobu speciálních konektorů se tehdy dostala ke špičkovým 

hodinářským technologiím výroby precizních soustružených dílců malých průměrů 

zprvu na vačkových a později na numericky řízených švýcarských dlouhotočných 

soustružnických automatech.“ [19] 

Tato firma se soustředí na automobilový průmysl a elektroniku. Konkrétně jde  

o soustružené dílce, které dosahují až setinových přesností. Tyto dílce jsou obvykle 

přesné malé dílce do průměru 20 mm. [19] 

Decoleta je schopna vyrábět soustružené dílce o průměru 0,5 až 20 mm. Tyto 

dílce je možné vyrábět z různých druhů ocelí, jak uhlíkových, tak nerezových. Další 

materiály, které jsou zde obráběny, jsou bronzy, slitiny hliníku, měď a mosaz. [19] 

 

Obrázek 35: Příklady obráběných dílců [19] 

Tato firma byla vybrána pro tuto diplomovou práci z důvodu velkých objemů 

výroby, které dosahují u některých dílců objemu výroby v řádech statisíců až milionů 

kusů za rok. [19] 
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Technologie obrábění je zde rozdělena na přesné soustružení. Dále je zde 

dlouhotočné soustružení. Při této technologii je možné na jednom stroji vyrobit  

až 1 milion kusů za rok. Poslední technologie je zde uvedena jako vícevřetenové 

soustružení, kde je možnost vyrobit za rok až 5 milionů kusů. [19] 

Nejen obrábění je v této firmě zastoupeno, ale i další technologie, jako je žíhání, 

tváření, odmašťování a čistění dílců, povrchová úprava a montáž. [19] 

4.1.2 Popis optimalizované součásti 

Součást, u které je požadavek optimalizovat řezné parametry, se jmenuje 

Düsenfassung. Tento výrobek je součástí šicího stroje.  

 

Obrázek 36:Optimalizovaná součást [19] 

Obrábění probíhá na dlouhotočném soustruhu typu SR-20RI. Jde o rotační 

součást, která má být vyráběna v dávce 30 000 ks. Celá součást je vyráběna na jednom 

stroji.  

Polotovar pro tento dílec je třímetrová tyč o průměru 19 mm. Optimalizován 

bude jeden operační úsek. 

Tento operační úsek je hrubování z polotovaru tyče o průměru 19 mm na průměr  

7,42 mm. Posuv pro tento operační úsek je 0,12 mm a rychlost obrábění, resp. otáčky 

jsou 4000 ot/min. 
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4.1.3 Materiál 

Materiál součásti je automatová ocel s přísadou olova pro výbornou 

obrobitelnost: 

Označení: 9SMnPb28 (ČSN EN 10087-01) 

Chemické složení a mechanické vlastnosti: 

Tabulka 2: Chemické složení [20] 

 

Tabulka 3: Mechanické vlastnosti [20] 
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4.1.4 Obráběcí stroj – SR-20RIV 

Stroj, na kterém se optimalizovaná součást obrábí je typu dlouhotočného 

soustruhu, což znamená, že jde o stroj, do kterého se vkládá polotovar ve formě 

dlouhých tyčí. Konkrétně se jedná o stroj SR-20RIV od společnosti Star Micronics. [21] 

Maximální průměr polotovaru je 20 mm. Maximální otáčky jsou 10 000 ot/min. Tato 

hodnota je důležitá z hlediska optimalizace kvůli stanovení omezujících podmínek. [21]

 

Obrázek 37: Obráběcí stroj – SR-20RIV [21] 
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4.1.5 Obráběcí nástroj 

Obráběcí nástroj je vyměnitelná břitová destička od společnosti Walter. 

Označení:  CCMT09T304-RP4 WPP10S (ISO) 

 CCMT3(2.5)1-RP4 WPP10S (ANSI) 

Tabulka 4: Údaje o nástroji 

Délka břitu l 9,67 mm 

Tloušťka destičky s 3,97 mm 

Hlavní úhel hřbetu α 7 ° 

Poloměr rohu r 0,4 mm 

Minimální posuv na otáčku fmin 0,12 mm 

Max. posuv na otáčku fmax 0,25 mm 

Hloubka řezu minimální apmin 0,4 mm 

Max. hloubka řezu apmax 3 mm 

 

 

Obrázek 38: Vyměnitelná břitová destička CCMT09T304-RP4 WPP10S [9] 
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 Rozbor řezných parametrů 4.2

4.2.1 Původní parametry (díl Düsenfassung) 

Původní parametry bylo možné získat z poskytnutého NC kódu. Pro postupný 

způsob optimalizace zůstává konstantní hloubka řezu ap (mm) a posuv f (mm). 

Optimalizuje se tedy rychlost obrábění vc (m/min.). Rychlost je ale zadána v otáčkách, 

je tedy nutné ji prvně přepočítat: 

    
     

    
 

         

    
           (4.1) 

Tabulka 5: Hodnoty původních řezných podmínek 

Původní řezné podmínky 

ap 1,17 mm 

f 0,12 mm 

n 4000 ot/min. 

vc 214 m/min. 

 

Další parametr, který je potřeba zjistit, je strojní čas tAs (min., s). Pro tento 

operační úsek byl zjištěn jak výpočtem z NC kódu, tak měřením na stroji: 

          in         (4.2) 

Pro výpočet optimálních parametrů je potřeba zjistit také parametr, které má 

podstatný vliv na určení optimální trvanlivosti. Na začátek je potřeba určit původní 

trvanlivost nástroje pro původní řezné parametry: 

   ů             (4.3) 

Tato hodnota byla zjištěna ze záznamů od seřizovačů, kteří zapisují výměny 

jednotlivých nástrojů při jejich výměně. 

V případě výměny nástroje v jiném případě, než je tomu opravdu potřeba 

z hlediska ať už velikosti opotřebení, které se stanoví kritické, nebo podle toho, jak 

probíhá proces obrábění, dochází ke zbytečnému plýtvání. Takové výměny nástrojů 

zvyšují celkové náklady na výrobu součásti. V případě, že se nástroj vyměňuje příliš 
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brzy, zvyšují se náklady na nástroj a na jeho výměnu. Znamená to, že je potřeba více 

nástrojů a více času, který v takovém případě není využit efektivně. 

V tomto případě byla stanovena trvanlivost pomocí zkoušek před samotnou 

sériovou výrobou. Poté se na stroji nastavilo, aby se stroj zastavil po uplynutí této doby 

a zahlásil seřizovač, že je potřeba tento nástroj vyměnit. Tímto způsobem byla vhodně 

stanovena trvanlivost nástroje a díky tomu bylo možné dále postupovat v optimalizaci. 

Obrázek č. 39 znázorňuje, jak byl nástroj opotřeben při době obrábění 304,9 min. 

 

Obrázek 39: Nástroj po obrobení 2000 ks při původních parametrech 

4.2.2 Náklady na operační úsek 

„Základním kritériem pro optimalizaci obráběcího procesu je kritérium 

minimálních výrobních nákladů na zvolenou jednotku, např. na operační úsek. 

Optimalizace pracovních podmínek proto úzce souvisí s analýzou nákladů výrobních 

středisek. Tato analýza je důležitá pro správnou formulaci kritéria optimálnosti, pro 

stanovení nákladů na výrobu, resp. Kalkulaci cen, i pro ekonomické řízení výroby.“ [1] 

Pro stanovení minimálních nákladů je potřeba matematicky formulovat 

nákladovou funkci. V této funkci jsou zahrnuty všechny náklady, které souvisí 

s řeznými podmínkami. Nákladová funkce lze vyjádřit takto: 

             [ č] (4.4) 
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4.2.3 Náklady na strojní práci na operační úsek 

Náklady na strojní práci bývají v současné době obvykle tou největší složkou 

v celkových nákladech. Pro tyto náklady lze užít tento výpočet: 

        [   
  

  
 (  

     

   
)  

   

  
]          (4.5) 

    – náklady na strojní práci v [Kč/min.] 

    – hodinové náklady na provoz stroje [Kč/hod.] 

   – mzda operátora včetně sociálního a zdravotního pojištění [Kč/hod.] 

      – plánované režijní náklady střediska [%] 

   – přirážka směnového času [-] 

Strojní čas     byl již zmíněn a pro tento konkrétní operační úsek je 9,1 s. 

Přirážka směnového času byla stanovena na základě dat z výroby. Každou 

směnu, tedy každých 12 hodin je potřeba vyvézt třísky ze zásobníků. Tato činnost trvá 

přibližně 10 min. Další plánované činnosti, které by znamenaly zastavení stroje, nejsou, 

proto tedy vychází tato konstanta relativně malá -        . 

Plánované režijní náklady střediska jsou 430 %.  

 Hodinové náklady na provoz stroje je potřeba dále vypočítat pomocí vztahu: 

                                       č (4.6) 

   – odpis stroje [Kč/hod.]  

    – koeficient oprav a údržby stroje [-] 

   – cena elektrické energie [Kč/hod.] 

Koeficient oprav a údržby stroje byl vypočítán z dat firmy. Jelikož stroj měl 

zaznamenanou poruchu za minulý rok pouze jedinou a závada byla rychle odstraněna, je 

i tento koeficient relativně malý –         . 

Cena elektrické energie vyšla         č    . 
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Odpisy stroje se vypočítají pomocí daného vzorce: 

    
  

                 
  

         

             
       

 č

   
  (4.7) 

   – cena stroje [Kč] 

   – životnost stroje [rok] 

        – časový fond stroje [hod./rok a směna] 

   – směnnost [-] 

    – koeficient časového využití stroje [-] 

Cena stroje je 5 500 000 Kč. 

Životnost stroje byla stanovena na 6 let. 

Časový fond stroje vychází 4164 hod./rok. Takto vysoký počet hodin v roce je 

způsoben tím, že stroje jsou v provozu nepřetržitě, kromě několika svátků. 

Směnnost ve vybrané firmě je 2. 

Koeficient časového využití stroje je         . 

Těmito kroky se vypočítaly náklady na strojní práci, které jsou obvykle ty 

největší. Dále je potřeba zjistit náklady na nástroj na operační úsek. 

Pro údaj mzdy operátora je v první řadě nezbytné vypočítat podíl práce na tento 

konkrétní stroj. Jeden operátor má na starosti 5 strojů, přičemž plat se sociálním  

a zdravotním pojištěním činí 106 Kč/hod. Ve skutečnosti je tedy nutné dosadit pětinu 

této hodnoty: 

    
   

 
       č      (4.8) 

S těmito výpočty lze dosadit do vzorce č. 4.5: 

 

       [   
  

  
 (  

     

   
)  

   

  
]   

      [     
    

  
 (  

   

   
)  

      

  
]         č 

(4.9) 
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4.2.4 Náklady na nástroj na operační úsek 

Náklady na nástroje lze vypočítat tímto vzorcem: 

           (4.10) 

   – Počet výměn nástroje, vztažený na operační úsek. [-] 

    – Náklady na provoz nástroje vztažené na jednu trvanlivost břitu. [Kč] 

Pro tento výpočet je nejprve potřeba zjistit počet výměn nástroje na konkrétní 

operační úsek, respektive počet vyrobených kusů na jednu trvanlivost. 

    
   

 
     

    

   
             (4.11) 

  – trvanlivost nástroje [min.] 

   – poměr skutečného času obrábění a strojního času [-] 

Poměr skutečného času obrábění a strojního času je u tohoto operačního úseku 

roven        . 

Další částí vzorce jsou náklady na jednu trvanlivost nástroje    . V tomto 

případě se nástroje nepřeostřují, platí tedy: 

     
     
     

         
   

  
 (4.12) 

   – cena břitové destičky [Kč] 

   – počet břitových destiček na nástroji [-] 

   – počet břitů na destičce [-] 

   – součinitel využití břitových destiček [-] 

    – koeficient údržby tělesa nástroje [-] 

    – cena tělesa nástroje [Kč] 

   – předpokládaný počet upnutí destiček za dobu životnosti tělesa nástroje [-] 
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Cena břitové destičky je         č. 

Na nástroji se nachází jedna břitová destička. 

Na destičce jsou dva břity. 

Součinitel využití břitové destičky byl zjištěn       . 

Koeficient údržby tělesa nástroje byl zjištěn v tabulkách         . 

Cena tělesa nástroje je 500 Kč. 

Po dosazení do vzorce č. 4.12 vychází: 

 

    
     
     

         
   

  
  

 
     

     
          

   

   
        č 

(4.13) 

V této fázi stačí již jen dosadit do vzorce č. 4.10 pro zjištění nákladů na nástroj 

na jeden operační úsek: 

                               č (4.14) 

4.2.5 Náklady na výměnu nástroje 

Poslední položkou v celkových nákladech jsou náklady na výměnu nástroje: 

 

        [   
  

  
 (  

     

   
)  

  

  
]      

   [     
    

  
 (  

   

   
)  

      

  
]                  č 

(4.15) 

Vzhledem k tomu, že ve společnosti, kde se tato optimalizace řešila, je seřizovač 

a operátor jeden a ten samý člověk platí: 

             č      (4.16) 

Celkové náklady na operační úsek 

                               ̇       č (4.17) 
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Tabulka 6: Náklady při původních řezných podmínkách 

Jednotlivé náklady při původních řezných podmínkách 

N 0,64 Kč 

Ns 0,595 Kč 

Nn 0,037 Kč 

Nvn 0,008 Kč 

 

Obrázek 40: Rozložení nákladů při původních řezných podmínkách 

V případě, kdy se používají původní řezné podmínky, vychází rozložení nákladů 

tak, jak je zobrazeno na obrázku č. 40. Nejvyšší podíl je u nákladů na obráběcí stroj  

Ns = 93 %. Pouhých 6 % připadá na samotný nástroj a 1 % na výměnu nástroje. 

 Optimalizace řezných podmínek 4.3

4.3.1 Optimální trvanlivost 

„Pro odvození optimální trvanlivosti z hlediska minimálních výrobních nákladů 

se vyjde z nákladové funkce. Tato funkce se vyjádří jako funkce trvanlivosti tím, že za 

otáčky se dosadí z: 

 v  
    n

    
 (4.18) 
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a dále se vypočte první derivace této funkce podle trvanlivosti (jak vyplyne 

z první derivace nákladové funkce podle trvanlivosti, optimální trvanlivost není funkcí 

posuvu a hloubky řezu). Tato derivace se položí rovna nule a vyjádří se trvanlivost. [1] 

Po úpravě vztahu vychází:  

       
            

   
          (4.19) 

 

Při použití tohoto vzorce lze vypočítat optimální trvanlivost na základě 

minimálních nákladů: 

 

      
            

   
           

 
            

    
                         

(4.20) 

Optimální trvanlivost z hlediska maximální produktivity lze řešit analogicky 

jako u trvanlivosti z hlediska minimálních nákladů: 

                                             (4.21) 
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Závislost mezi rychlostí obrábění a trvanlivostí 

Z původních hodnot řezných parametrů a výsledné původní trvanlivosti lze 

vypočítat konstantu: 

 

     
           

 
                                

 
    

        

(4.22) 

Uvažované hodnoty exponentů byly kvalifikovaně odhadnuty na základě studia odborné 

literatury. Pokud již známe tuto konstantu, známe i relaci mezi velikostí řezné rychlosti  

a trvanlivostí: 

 

Obrázek 41: Závislost trvanlivosti na velikosti otáček 

Pokud je nám tato závislost známa, můžeme pomocí komplexního Taylorova 

vztahu dopočítat optimální velikost řezné rychlosti. 
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4.3.2 Optimální řezná rychlost 

Pomocí Taylorova vztahu můžeme spočítat z optimální trvanlivosti nástroje 

optimální řeznou rychlost z hlediska nákladů: 

 

   
 

  

  
        

 
 

 
      

                       
 
   

 

               

(4.23) 

Nebo z hlediska maximální produktivity: 

    
 

  

  
        

 
 

 
      

                      
 
   

             (4.24) 

Pro zadávání rychlosti obrábění na stroji je potřeba tyto výsledky přepočítat 

zpátky na otáčky: 

    
       

   
 

           

       
                (4.25) 

Pro velikost otáček při optimalizaci parametrů z hlediska maximální 

produktivity platí: 

    
       

   
 

         

       
                (4.26) 

Průměr obráběné součásti je v tomto případě 15,83 mm. Tento průměr odpovídá 

první třísce, tedy maximální dosažené rychlosti při obrábění. 

Tabulka 7: Výsledné optimální rychlosti řezání, resp. otáčky 

Optimální řezné rychlosti, otáčky 

vcN 508 m/min. 

nN 10 225 ot/min. 

vcP 1 000 m/min. 

nP 20 108 ot/min. 

 

Při kontrole výsledných optimálních rychlostí, resp. otáček je nutné zkontrolovat, 

zda je obráběcí stroj schopen těchto otáček dosáhnout. 
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V tomto případě jsou maximální otáčky stroje pouze 10 000 ot/min. Je tedy 

potřeba snížit otáčky na tuto hodnotu. Z tohoto důvodu nelze tímto způsobem docílit 

optimálních řezných podmínek. Vzhledem k tomu, že rozdíl těchto otáček je 

„pouze“ 225 ot/min., lze tento výsledek použít a vyzkoušet tak, jaké budou náklady při 

použití maximálních otáček stroje, 10 000 ot/min. 

Vzhledem k tomu, že nejdůležitější kritérium je kritérium z hlediska nákladů, 

bude dále počítáno pouze s tímto kritériem. Maximální produktivity u tohoto stroje 

nelze v žádném případě dosáhnout, jelikož výsledné maximální otáčky jsou dvakrát tak 

větší, než je maximum stroje. 

4.3.3 Optimální parametry z hlediska nákladů 

Tabulka 8: Optimální řezné podmínky 

Optimální řezné podmínky 

f 0,12 mm 

ap 1,17 mm 

vcN 508,48 m/min. 

nn 10224,55 ot/min. 

Při změně řezných podmínek na optimální je potřeba zpět přepočítat náklady 

stejným způsobem jako tomu bylo v kapitole č. 4.2. Aplikací nových optimálních 

řezných podmínek by bylo možné dosáhnout těchto výsledků: 

Tabulka 9: Náklady po aplikaci optimálních řezných podmínek na kus 

Jednotlivé náklady po aplikaci optimálních řezných podmínek na kus 

N 0,45 Kč 

Ns 0,29 Kč 

Nn 0,13 Kč 

Nvn 0,03 Kč 
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Obrázek 42: Rozložení nákladů při aplikaci optimálních řezných podmínek 

Při použití optimálních řezných podmínek se značně změnilo rozložení nákladů 

na obráběcí stroj, nástroj a na výměnu nástroje. V tomto případě vychází náklady na 

strojní práci Ns = 64 %. Došlo k nárůstu nákladů na nástroj na 29 %. Častější výměnou 

nástroje se zvýšily náklady na výměnu nástroje na 7 %.  

 

Obrázek 43: Porovnání nákladů před a po optimalizaci 
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Tabulka 10: Porovnání jednotlivých nákladů na operační úsek 

 
Původní náklady Minimální náklady  

N 0,64 0,45 Kč 

Ns 0,595 0,29 Kč 

Nn 0,037 0,13 Kč 

Nvn 0,008 0,03 Kč 

Při porovnání těchto hodnot je zřejmé, že došlo ke snížení celkových nákladů. 

Tento pokles byl 30,12 %. Pokud se podíváme na jednotlivé náklady, jediná položka, 

která se snížila, byly náklady na strojní práci. Ostatní náklady, tedy na nástroj a jeho 

výměnu se zvýšily. Tato skutečnost je zřejmá z obrázků, č. 43 a 44.  

 

Obrázek 44: Závislost nákladů na použitých otáčkách 

Při původních parametrech, tedy otáčkách n = 4 000 ot/min. je vidět zásadní 

podíl nákladů na obráběcí stroj. Náklady na nástroj a jeho výměnu jsou v tomto případě 

minimální. Z tohoto obrázku vyplývá, že tento výsledek není minimum nákladů.  

Při použití optimalizovaných řezných parametrů, tedy n = 10 225 ot/min. je vidět 

nalezení minima nákladové funkce a zároveň jiné rozložení jednotlivých položek 

nákladů. 
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 Použití skutečných parametrů 4.4

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, maximální otáčky stroje jsou  

n = 10 000 ot/min. Optimální otáčky vyšly 10 225 ot/min. Nelze tedy v tomto případě 

dosáhnout optimálních, tedy minimálních nákladů. Při samotném zkoušení obrábění se 

použily maximální otáčky stroje. 

Po padesáti vyrobených kusech byl nástroj vyjmut a zkontrolováno jeho 

opotřebení. 

 

Obrázek 45: Opotřebení nástroje po 50 ti kusech (n=10 000 ot/min.) 

 Z tohoto měření nebylo zjištěno výrazné opotřebení. Optimální trvanlivost pro 

tento nástroj byla vypočtena T = 34,88 min. Nástroj byl při zkouškách vyjmut  

po 400 kusech, tomu odpovídá trvanlivost 29,6 min.  

 

Obrázek 46: Opotřebení nástroje po 400 ks (T=29,6 min., n=10 000 ot/min.) 
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Při porovnání opotřebení nástroje při aplikaci původních podmínek 

a optimalizovaných lze vidět rozdíl. 

 

 a) b) 

Obrázek 47: Porovnání opotřebení při a) optimálních parametrech a b) původních parametrech 

Na obrázku č. 48 a) je opotřebení po 400 kusech. V tomto případě dochází 

k opotřebení na hřbetu nástroje, což je opotřebení žádoucí, jelikož toto opotřebení roste 

do určité míry stabilně. Nedochází k tvorbě nárůstku. Také je z údajů z mikroskopu 

vidět, že toto opotřebení je skoro poloviční oproti opotřebení při původních podmínkách. 

Na obrázku č. 49 b) je opotřebení po 2000 ks a při aplikaci původních 

podmínkách. Zde je vidět tvorba nárůstku. Opotřebení je skoro dvakrát větší než  

u optimalizovaných podmínek. 

Z tohoto porovnání je zřejmé, že by bylo možné nástroj ještě déle ponechat ve 

stroji, jelikož velikost opotřebení ještě nebyla dosažena tak, jak tomu bylo při 

původních podmínkách. 

Přesto je potřeba pro tento výsledek vypočítat stejně jako u předchozích 

parametrů jednotlivé náklady. 

Tabulka 11: Návrh skutečných použitých podmínek 

Skutečné podmínky 

ap 1,17 mm 

f 0,12 mm 

n 10 000 ot/min. 

vc 534 m/min. 
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Tabulka 12:Rozložení jednotlivých nákladů 

Skutečné náklady 

N 0,48 Kč 

Ns 0,29 Kč 

Nn 0,15 Kč 

Nvn 0,03 Kč 

 

Výsledek celkových nákladů při aplikaci skutečně použitých řezných podmínek 

se liší o 6 %. Stále je zde ale výrazná úspora na nákladech na stroj, které jsou 25,7 %. 

Výsledná tabulka jednotlivých použitých řezných podmínek ukazuje, jak je 

důležité řezné podmínky skutečně správně stanovit, jelikož při špatném stanovení může 

docházet až ke zvýšení celkových nákladů o 30 %. 

Celková dávka optimalizovaného výrobku je 30 000 kusů. V přepočtu vychází 

náklady na dávku 19 212 Kč na tento jediný operační úsek. Při použití optimálních 

nákladů tato hodnota je pouhých 13 427 Kč. Jelikož ve skutečnosti nešlo využít 

optimálních podmínek kvůli omezení stroje, činí náklady na dávku při použití 

skutečných podmínek 14 275 Kč. 

Další výhodou u optimalizace tohoto operačního úseku je snížení strojního času 

z 9,1 s na 4,5 s, čímž se zvýší produktivita stroje. 

 

Obrázek 48: Porovnání nákladů pro různé řezné podmínky
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Značka Původní podm. Optimální podm. Skutečné podm. Jednotky popis 

ap 1,17 1,17 1,17 mm hloubka řezu 

f 0,12 0,12 0,12 mm posuv na otáčku 

n 4000 10 225 10000 ot/min. otáčky 

vc 214 546 534 m/min. rychlost řezání 

Náklady 

N 0,64 0,45 0,48 Kč celkové náklady 

Ns 0,595 0,29 0,29 Kč náklady na strojní práci na operační úsek 

Nn 0,037 0,13 0,15 Kč náklady na nástroje vztažené na operační úsek 

Nvn 0,008 0,03 0,03 Kč náklady na výměnu nástroje na operační úsek 

N celk. 19 212 13 427 14 275 Kč Náklady na 30 000 ks 

  
5 786 4 937 Kč Rozdíl nákladů po optimalizaci 

  
30 26 % % rozdíl nákladů po optimalizaci 

Strojní čas 

tAs 9,1 4,4 4,5 s strojní čas 
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Shrnutí 

Byla provedena kalkulace nákladů pro původně stanovené podmínky. Z těchto 

podmínek a nákladů byla vypočtena optimální trvanlivost, při které platí, že náklady 

jsou na minimální úrovni. 

Tato trvanlivost byla použita pro výpočet optimálních podmínek. Optimální 

podmínky byly srovnány s omezujícími podmínkami – maximální otáčky stroje. Tyto 

řezné podmínky nesplňovaly omezující podmínky, bylo tedy při zkoušce 

optimalizovaných řezných podmínek tyto definované parametry snížit, tak aby 

vyhovovaly stroji. 

Optimalizací bylo dosaženo snížení celkových nákladů na operační úsek  

o 25,7 %. Vzhledem ke zvýšené rychlosti řezání se zvýšily i náklady na nástroj a jeho 

výměnu. Naproti tomu se výrazněji snížily náklady na strojní práci. 
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 Vytvoření „programu“ pro výpočet optimálních řezných 4.5

parametrů 

V kapitole 3 byl popsán postupný způsob optimalizace. Tímto způsobem byla 

zjištěna optimální rychlost obrábění pro operační úsek vybrané součásti. 

Tento způsob je však omezující, jelikož se může stát, že optimální trvanlivosti 

nelze dosáhnout pouze změnou rychlosti. Příkladem může být případ vypočtených 

otáček, které jsou vyšší, než jsou možnosti stroje. V takovém případě nelze dosáhnout 

optimálních řezných parametrů. Dále může být problém s vyšší teplotou obrábění, 

jelikož rychlost má na teplotu nejvyšší vliv. 

Proto je potřeba moci vypočítat posuv a rychlost obrábění současně. K tomu je 

ale postupný způsob optimalizace nedostačující. 

Dosáhnout tohoto lze analytickými metodami. Byly popsány algoritmy, které 

jsou pro tuto problematiku vhodné. 

Vzhledem k možnostem dnešní výpočetní techniky jsem si ale nakonec vybral 

vlastní postup, a to postup výpočtu optimálního posuvu a rychlosti řezání pomocí 

výpočetní techniky. Pro tento způsob není potřeba speciální software. Postačí Excel od 

společnosti Microsoft. 

Postup výpočtu 

Princip tohoto „programu“, respektive souboru, je v podstatě jednoduchý. 

Vstupní data, která je potřeba zjistit z firmy, pro kterou se optimalizace obráběcího 

proces provádí, se vyplní do předpřipravených buněk v programu.  

 

Obrázek 49: Příklad vstupních parametrů obrábění 

Další data, která je potřeba zjistit, jsou data ohledně dráhy obrábění. Při použití 

editoru NC kódu a jeho funkcí lze zjistit tyto informace: 

tob – čas obrábění 

tAs – strojní čas 

L – délka obrábění 

tvn – čas výměny nástroje, atd…  
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Obrázek 50: příklad zadání vstupních dat 

Další parametry, které je potřeba zadat do tohoto listu je čas výměny nástroje a 

koeficienty, které charakterizují výrobní podnik a výrobu konkrétního produktu. Tyto 

koeficienty jsou na obrázku č. 51. 

 

Obrázek 51: Informace o výrobním podniku 
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Náklady, které je potřeba zohlednit ve výpočtech jsou vyplňovány do další 

tabulky, která je naznačena na obrázku č. 52. 

 

Obrázek 52: Nákladové položky a další vstupní data 

Pro výpočet jsou dále důležité vstupní data, která jsou spojená s nástrojem, jeho 

geometrií a trvanlivostí. Jsou zde zahrnuty také informace o materiálu a lze si vybrat 

jednotlivá omezení (posuv, otáčky, drsnost obrobené plochy a výkon). 

 

Obrázek 53: Ukázka dalších vstupních parametrů 
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Při vyplnění všech těchto údajů lze dopočítat zbylé, potřebné k výpočtu jak 

celkových, tak individuálních. Při aplikaci všech omezujících podmínek tento program 

najde nejnižší náklady, kterých lze tímto nastavením vypočítat. Lze vykreslit prostorový 

graf, pro přehled nákladové funkce. Tento graf je zobrazen na obrázku č. 54. 

 

Obrázek 54: Vykreslení prostorového grafu 

Dále je zde možnost zobrazit povrchový graf pro lepší přehled. Na obrázku č. 55 

je tento graf zobrazen. 

 

Obrázek 55: Vykreslení povrchového grafu 
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Pro příklad, jak se změní nákladová funkce je zde prostorový graf na  

obrázku č. 56.  V tomto případě byla snížena původní trvanlivost, tak aby bylo vidět, jak 

se změní poloha minimálních nákladů. U tohoto příkladu je minimum při nižších 

otáčkách, než u předchozího případu, jelikož se snížením původní trvanlivosti nástroje 

zvýšily náklady na nástroj.  

 

Obrázek 56:  

Lépe tuto změnu vystihuje obrázek č. 57 a 58. Zde je zobrazen řez nákladovou 

funkcí pro posuv 0,2 mm. 

 

Obrázek 57: Příklad grafu pro původní trvanlivost T = 56,2 min 
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Obrázek 58: Příklad grafu pro původní trvanlivost T = 10 min 

 

Princip výpočtu je v podstatě jednoduchý. V analytických metodách (Algoritmus 

I a II, kap. 2.5.3) se počítaly průsečíky s hranicemi oblasti přípustných řešení. V tomto 

programu se vypočítávají pro každé odstupňování otáček i posuvů jednotlivé výsledky 

trvanlivostí. Následně pro každou vypočtenou trvanlivost se vypočítají další proměnné 

na trvanlivosti závislé. Po výpočtu všech potřebných hodnot se vypočítají jednotlivé 

náklady a nakonec se sečtou pro výsledek nákladů celkových. Nakonec lze najít 

minimum pomocí funkce v Excelu a pro toto minimum zpětně nalézt optimální 

parametry obrábění. 
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 Výpočet optimálních řezných podmínek pomocí softwaru 4.6

(Walter GPS) 

Při využití softwaru GPS od firmy Walter lze nalézt řezné podmínky na 

konkrétní nástroj, nebo je zde možnost stanovit kompletní sadu nástrojů pro výrobu 

obrobku. Dále bude popsán postup stanovení řezných podmínek v tomto softwaru. 

4.6.1 Postup zadávání vstupních parametrů 

Výběr materiálu 

Výhodou softwaru GPS je možnost volby materiálu. Tato funkce může sloužit 

uživatelům i jako převodník jednotlivých norem pro materiály: 

 

Obrázek 59: Vyhledávání materiálu 

Materiál pro vybranou součást je označen 9SMnPb28 (1.0718). Pod tímto 

označením lze nalézt pomocí vyhledávače v databázi materiálů. Dále jsou zde také 

hodnoty vlastností těchto materiálů. 

Výběr úlohy obrábění 

V této záložce je potřeba vybrat typ obrábění. Možnosti jsou: 

Soustružení externí: 

Externí válcová plocha s odsazením 

Externí válcová plocha 

Plocha válce s otvorem 

Externí čelní plocha 

Externí kruhová plocha 
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Soustružení vnitřní: 

Vnitřní válcová plocha 

Vnitřní válcová plocha mezi kónickými plochami 

Zapichování a upichování: 

Upichování tyče 

Zapichování vnější, radiální 

Vnější zapichování plný rádius 

Axiální zapichování 

Axiální zapichování plný rádius 

Upichování trubky 

Zapichování vnitřní 

Zapichování vnitřní plný rádius 

Frézování: 

Rovinná plocha 

Rohy  

Dutina 

Drážka 

Volný tvar 

Vrtání: 

Slepých otvorů 

Průchozích děr 

Tvorba závitů: 

Vnitřní závit do plného materiálu 

Vnitřní závit do stávajícího otvoru 

Vnější závit 

  

Obrázek 60: Volba typu operace 
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Pro vybranou součást, resp. operační úsek byla vybrána Externí válcová plocha 

s odsazením. 

Volba parametrů obrobku 

Po výběru typu obrábění a tvaru obrobku se zvolily parametry obrábění. V tomto 

případě jde o tyto parametry: 

Počáteční průměr (17 mm) 

Konečný průměr (7,42 mm) 

Obrobená délka (14,1 mm) 

Maximální poloměr rohu (0,5 mm) 

Typ upínače (čtyřhranná stopka 12x12) 

Maximální otáčky vřetena (10 000 ot/min.) 

V záložce parametrů obrábění jsou i vlastnosti obrábění: 

Typ operace (Předobrábění – hrubování) 

Stav povrchu obrobku (Předobrobené) 

Řezné podmínky (Nepřerušovaný řez) 

Stabilita systému (Dobrá stabilita) 

R/L orientace (Pravý) 

 

Obrázek 61:Volba parametrů obrobku 

  



 

88 

 

Zvolení stroje 

Pro určení omezujících podmínek je nutné vybrat stroj z nabídky. Nebo je zde 

možnost navolit si vlastní stroj. Důležitou položkou v nastavení stroje je možnost zvolit 

si hodinovou sazbu stroje, protože náklady na strojní práci jsou obvykle nejvyšší a 

pokud se do výpočtu nezahrnují, nelze dospět ke správnému výsledku. 

 

Obrázek 62: Nastavení vlastního stroje 

Obráběcí stroj SR-20RIV není vybaven chlazením pomocí emulze. Pro odvod 

třísek je zde použit pouze olej s vnějším přívodem. Tento fakt může značně omezit 

rychlost obrábění, jelikož při absenci chlazení může teplota vystoupat příliš vysoko  

a nástroj může být opotřeben rychleji. Tato záležitost je ale zadána do softwaru, který 

by měl i tuto problematiku zahrnout do výsledků. 
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Výsledek 

Tabulka 13: Výstupní podmínky ze softwaru GPS 

Parametry 
 

1 2 
 

Počet průchodů ve směru ap NOPap 4 1 
 

Počáteční průměr Dms 17 17 mm 

Konečný průměr Dme 7,42 7,42 mm 

Hloubka řezu ap 1,2 1,2 mm 

Řezná rychlost vc 319 350 m/min. 

Posuv na otáčku fn 0,245 0,211 mm 

Max. otáčky vřetena nmax 10000 10000 ot/min. 

Max. řezný výkon Pcmax 3,63 3,43 kW 

Doba trvanlivosti nástroje T 23 13 min. 

Pomocí softwaru GPS byly určeny řezné parametry. Pomocí těchto podmínek 

bylo dosaženo těchto výsledků: 

Tabulka 14: Náklady na kus při použití softwaru GPS 

Náklady na nástroj 0,166 Kč/ks 

Náklady na těleso 0,00621 Kč/ks 

Náklady na strojní práci 0,132 Kč/ks 

Náklady na kus 0,304 Kč/ks 

Z těchto výsledků je patrné výrazné snížení nákladů na obrobený kus. Toto 

snížení je o 52,5 %. V tomto případě byl vyměněn i obráběcí nástroj, který si tento 

software sám určil.  
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 Porovnání výsledků ze softwaru GPS a optimalizace pro 4.7

konkrétní obrobek 

Obrobek 

Obrobkem bude v tomto případě tyč o průměru 15mm. Polotovar je tyč  

o průměru 17,5 mm. Délka obrobené plochy je 500 mm (Tato délka je zvolena pro 

menší rozdíl mezi délkou skutečného obrábění a délkou rychloposuvu). Tento obrobek 

je zvolen kvůli možnostem softwaru GPS a následné optimalizaci, jelikož nejsem 

schopen v softwaru GPS zvolit optimalizaci pro konkrétní nástroj vybraného materiálu. 

Vstupní parametry 

Postup zadávání vstupních parametrů je stejný jako v kapitole 5.6.1 

Materiál: 9SMnPb28 (1.0718)  

Typ obrábění: Externí válcová plocha 

Počáteční průměr: 20 mm 

Konečný průměr: 15 mm 

Obrobená délka: 20 mm 

Typ upínače: čtyřhranná stopka 12x12 

Typ operace: předobrábění – hrubování 

Řezné podmínky – nepřerušovaný řez 

Stabilita systému – dobrá stabilita 

Typ stroje – SR – S20RIV 
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Výsledek 

Optimalizace pomocí softwaru GPS 

Tabulka 15:Výsledné parametry ze softwaru GPS 

Počet průchodů ve směru ap 
 

1 - 

Počáteční průměr Dms 17,5 mm 

Konečný průměr Dme 15 mm 

Hloubka řezu ap 1,25 mm 

Řezná rychlost vc 327 m/min. 

Posuv na otáčku fn 0,221 mm 

Max. otáčky vřetena n 6940 ot/min. 

Max. řezný výkon Pc 3,63 kW 

Doba trvanlivost nástroje T 54 min. 

Náklady na použití N 1,72 Kč 

 

Software GPS vyhodnotil vstupní parametry obrábění tak, že zvolil hloubku  

řezu 1,25 mm. Tyč se bude obrábět tedy na jeden řez. Řeznou rychlost zvolil 327 m/min. 

při posuvu 0,221 mm/ot. Z toho vyplývají otáčky pro tento zadaný průměr  

n = 6940 ot/min. Tyto parametry společně se zvoleným materiálem znamenají potřebu 

výkonu Pc = 3,63 kW. Trvanlivost nástroje pro tyto řezné parametry je určena 54 min. 

Výsledné náklady na jeden obrobený kus vychází 1,72 Kč.  
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Optimalizace pomocí připraveného programu 

Vstupní parametry jsou v tomto případě výstupní parametry ze softwaru GPS. 

Tabulka 16: Výsledek optimalizace pomocí vlastního programu 

Počet průchodů ve směru ap 
 

1 - 

Počáteční průměr Dms 17,5 mm 

Konečný průměr Dme 15 mm 

Hloubka řezu ap 1,25 mm 

Řezná rychlost vc 332 m/min. 

Posuv na otáčku fn 0,222 mm 

Otáčky vřetena n 7040 1/min. 

Řezný výkon Pc 3,7 kW 

Doba trvanlivosti nástroje T 56 min. 

Náklady na použití (se započítáním výměny nástroje) N 1,83 Kč 

Při porovnání těchto dvou výsledků je zřejmé, že výsledek ze softwaru GPS je 

lepší, jelikož náklady na výrobu jednoho kusu byly 1,72, zatímco v případě použití 

vlastního programu je vidět výsledek 1,83 pro v podstatě stejné řezné podmínky. 

Pokud se však uvažuje ve vlastním programu pro optimalizaci doba výměny 

nástroje nulová tvn = 0, pak výsledek nákladů na jeden kus vychází: 

Náklady na použití (bez započítání výměny nástroje) N 1,718 Kč 

V takovém případě je výsledek 1,718 Kč. Rozdíl v tomto případě není tedy 

žádný. Drobné odchylky mohou být způsobeny použitím odlišných konstant  

a koeficientů během výpočtu. 

Shrnutí 

Navrhl jsem obrobek pro vyzkoušení softwaru GPS od firmy Walter a pro 

porovnání výsledků po optimalizaci pomocí vlastního programu. 

Výsledky jsou v podstatě totožné při nezapočítání času výměny nástroje. Lze 

tedy soudit, že v tomto programu tento vstupní údaj není nijak zohledněn. 
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 Nutné kroky pro aplikaci optimalizace obráběcího 4.8

procesu 

Optimalizace obráběcího procesu vyžaduje mnoho informací z výroby. Je velice 

důležité, aby se výpočty dělaly na základě kvalitních informací, které skutečně popisují 

stav daného procesu. Jelikož výsledek optimalizace je závislý na těchto informacích, je 

zřejmé, že pokud se vychází z nekvalitních, či nepravdivých dat, nelze správně 

optimalizace provést. 

Jedním z hlavních vstupních parametrů je stávající trvanlivost nástroje při 

stávajících řezných podmínkách. Tato informace úzce souvisí s dalšími výpočty, jelikož 

se z ní vypočítává konstanta Cv z Taylorova vztahu. Obvykle je třeba, aby obsluha 

stroje informaci o výměně nástroje řádně zapisovala. V takovém případě vzniká spousta 

prostoru pro chyby. Tyto chyby mohou být způsobeny lidským faktorem. Může se stát, 

že obsluha stroje zapomene výměnu zapsat. V takovém případě lze těžko spoléhat na 

kvalitu vstupních dat, jelikož jsou nekvalitní, či nepravdivá. 

Dále může nastat problém, že každá obsluha stroje vyměňuje nástroj v různou 

dobu chodu nástroje nebo při různé velikosti opotřebení. Problematika optimální doby 

výměny nástroje byla řešena v kapitole č. 3.4. Tento problém ale lze řešit. Při přípravě 

výroby lze provést zkoušky nástrojů a určit optimální dobu výměn, resp. Optimální 

velikost opotřebení. Jestliže je obráběcí stroj vybaven řídicím systémem, který je 

schopen v případě uplynutí nastavené trvanlivosti nástroje, zahlásit obsluze, že je 

potřeba nástroj vyměnit, lze takto jasně stanovit, kdy má proběhnout výměna. 

Omezující podmínky jsou dalším důležitým aspektem optimalizace. Oblast 

přípustných řešení je těmito podmínkami omezena. V případě, že se špatným způsobem 

stanoví omezující podmínky nebo se nezohledňují všechny omezující podmínky, 

nemusí dojít ke správnému určení řezných podmínek. Tato problematika lze však řešit 

pečlivou přípravou a znalostí obráběcího stroje a nástroje. 

Samozřejmostí je také správné určení všech konstantních hodnot, jako jsou např. 

náklady na jednotlivé položky, empirické konstanty atd. 

Pro výpočty se využívají také data spojená s drahami nástroje, konkrétně jejich 

délka. Dále také čas obrábění a dalších pohybů. Analýza drah respektive NC kódu by 

měla být co nejrychlejší a především je potřeba umět číst samotný NC kód. V některých 



 

94 

 

případech může být součást složitější, a pokud je k dispozici pouze NC kód, pracným 

způsobem se dopočítávají dráhy a strojní časy. Z tohoto důvodu je velkým přínosem 

využití CAM softwaru, ze kterého lze tato data jednoduše zjistit. Při použití CAM 

softwaru je však potřeba brát v úvahu možné odchylky, které mohou způsobit chybu při 

výpočtu. 

Optimalizace obráběcího procesu, pokud se dělá způsobem v této práci 

popsaným, je relativně pracná a v praxi se nevyužívá. Dnešní možnosti výpočetní 

techniky ale dávají možnost se touto problematikou zabývat, jelikož jsou v obrábění 

stále velké rezervy z hlediska nákladů. 
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Závěr 

V úvodu je popsán teoretický základ optimalizace. Tím je myšleno, jak 

postupovat při optimalizaci obráběcího procesu. Vypsal jsem zde, jaké jsou základní 

body optimalizace, kterých se má držet pracovník, který se zabývá určováním nebo 

optimalizací řezných parametrů. 

Dále jsou uvedena základní kritéria optimálnosti, kritérium optimálnosti 

z hlediska nákladů a z hlediska maximální produktivity. Kompromis mezi těmito kritérii 

je vícekriteriální optimalizace, která bere v potaz obě tato hlediska. 

Pro správné určení řezných parametrů je nutné zjistit a zahrnout při výběru 

řezných parametrů omezující podmínky (omezení výkonem a otáčkami stroje, krouticím 

momentem, drsností obrobené plochy, atd.). 

Teoreticky je zde dále uvedeno, jakým způsobem lze určovat řezné parametry. 

Způsoby, které jsou zde vyjmenovány, jsou – odhadem, podle tabulek a nomogramů, 

podle normativů, pomocí katalogů výrobců nástrojů a pomocí výpočtu. U jednotlivých 

typů jsou uvedeny výhody a nevýhody určování řezných parametrů. 

Pro přehled jsou zde vyjmenovány a popsány různé softwary pro optimalizaci 

obráběcího procesu. Obvykle se nejedná o optimalizaci i z hlediska nákladů, ale jde  

o různé kalkulačky, či o program, které optimalizují například dráhy při obrábění.  

Je zde však uveden software od firmy GPS, ve kterém lze určit i nákladové položky 

obrábění a následně si lze vybrat, který nástroj použít, podle toho, jaké pak představuje 

náklady na vyrobený kus nebo podle produktivity obrábění.  

Pro optimalizaci obráběcího procesu existují různé postupy, jak tuto 

problematiku řešit. Základní nástroj jak určit optimální řezné parametry z hlediska 

nákladů a produktivity, je postupný způsob nebo lze využít analytických metod, které 

mají výhodu v určování více parametrů. 

Správná optimalizace závisí zásadně na určení aktuální trvanlivosti nástroje pro 

stávající řezné parametry. Proto je zde také teorie zabývající se opotřebením nástroje  

a vyhodnocením limitního opotřebení.  

Velice důležité je dále také pochopení Taylorova modelu, který se zabývá 

vlivem jednotlivých řezných parametrů na trvanlivost nástroje. Tento model říká, že 

základní myšlenkou při určování řezných parametrů je určení maximální hloubky řezu  
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a posuvu. Posledním parametrem je rychlost, kterou by se již měla pouze korigovat 

výsledná trvanlivost nástroje tak, aby byla optimální. 

V praktické části se věnuji popisem společnosti, ve které mi bylo umožněno tuto 

práci vypracovat a vybranému obrobku, u kterého jsem optimalizoval řezné parametry 

z hlediska minimálních nákladů. Použitím optimálních parametrů se ve skutečném 

procesu obrábění dosáhlo snížení nákladů o 25,7 % u konkrétního operačního úseku. 

Dále jsem se zabýval vytvořením programu (soubor v softwaru Microsoft Excel). 

Tento program je navržen tak, aby bylo možné vložit vstupní data z výroby a z těchto 

poté přepočítat, optimalizovat tato data tak, abych dostal data výstupní, tedy optimální 

řezné parametry. Tento program jsem dále porovnával se softwarem GPS, který jako 

jediný z výše popsaných kalkuluje i s náklady na obrábění a podle toho určuje řezné 

parametry. Volba parametrů byla určena pro obrobení kruhové tyče. Výsledek pomocí 

softwaru GPS a pomocí mnou navrženého programu byl prakticky stejný. Z tohoto 

pohledu lze doporučit software GPS pro určení řezných parametrů. Zásadní výhodou 

takto určených parametrů je dosažení minimálních nákladů na obrábění a hlavně 

rychlost určení řezných podmínek. 
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