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ANOTACE DIPLMOVÉ PRÁCE 
 

Bc. VEČERKA, D. Racionalizace technologie obrábění vahadla.: Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a 

montáže, 2014, 54s. Vedoucí doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D 

 

Diplomová práce se zabývá racionalizací původní technologie obrábění vahadla. Cílem je 

zkrácení strojních a vedlejších časů při třískovém obrábění vahadla ve firmě UNEX a.s. 

Hlavní část bakalářské práce se zabývá zjištěním aktuálního stavu obrábění. Následně 

jsou navrženy nové řezné nástroje, úprava polohování, návrh vhodnějšího stroje a 

konstrukční úpravy s cílem dosažení snížení výrobních nákladů. Poslední částí je ověření 

navrhovaných řešení v praxi. Závěr patří vyhodnocení celé práce s výsledky technických 

a ekonomických přínosů.   

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR WORK 

 

Bc. VEČERKA, D. Racionalization of Machining Technology for Bogie. Ostrava: VŠB – 

Technical  University of  Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Cutting and Assembly, 2014, 54 p. Thesis, head: doc.Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D 

 

This master‘s thesis examines the use of original technology for the machining of boogies. 

The aim is a reduction of machine and ancillary time during the machining of boogies at 

the company UNEX a.s.. The main part of this thesis analyzes the actual and current 

condition of machining. This analysis is followed by suggested new technology 

processes such as, new cutting tools, a proposal of more suitable machine-tools, and 

engineering adjustments. The end goal is a reduction of overall production cost. The 

conclusion contains an evaluation of the thesis, including technical and economic benefits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  Bc.David VEČERKA 

6 
 

Obsah 

Seznam použitých zkratek ............................................................................................. 7 

1 Úvod ....................................................................................................................... 10 

1.1 Problematika předvýrobního procesu ................................................................ 11 

1.2 Představení firmy Unex a.s. .............................................................................. 13 

1.3 Vahadlo ............................................................................................................. 14 

2 Přehled současného stavu obrábění vahadla ..................................................... 17 

2.1 Technologický postup obrábění ......................................................................... 18 

2.2 Obráběný materiál ............................................................................................. 26 

2.3 Celkové vyhodnocení současné technologie obrábění ...................................... 27 

3 Navrhovaná technologie obrábění ....................................................................... 34 

3.1 Návrh konstrukčních úprav ................................................................................ 35 

3.2 Upínání vahadla při obrábění ............................................................................ 36 

3.3 Návrh obráběcích strojů .................................................................................... 37 

3.4 Navrhované řezné nástroje ............................................................................... 38 

3.5 Technologický postup ....................................................................................... 44 

4 Technicko-ekonomický přínos navrhovaného řešení ......................................... 48 

4.1 Shrnutí původní technologie obrábění ............................................................... 49 

4.2 Shrnutí navržené technologie obrábění ............................................................. 50 

4.3 Porovnání původní a navržené technologie obrábění ........................................ 51 

5 Závěr ....................................................................................................................... 52 

6 Seznam použité literatury ..................................................................................... 53 

7 Seznam příloh ........................................................................................................ 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diplomová práce  Bc.David VEČERKA 

7 
 

Seznam použitých zkratek 
 

Značení Název  Jednotky 

a.s. Akciová společnost [-] 

A1001 Nepravidelná výměna otupených nástrojů [min] 

A1002 Nepravidelné ostření a úprava nástrojů [min] 

A1003 Malé úpravy na strojích a pomůckách [min] 

A1004 Nepravidelná obsluha – ostatní [min] 

A11 Čas za klidu [min] 

A12 Čas za chodu - strojní vedlejší čas [min] 

A13 Čas za chodu – strojně ruční čas [min] 

ap Hloubka řezu, tloušťka vrstvy, délka vrtané díry [mm] 

apmax Maximální axiální hloubka řezu [mm] 

apmin Minimální axiální hloubka řezu [mm] 

As Čas za chodu – hlavní strojní čas [min] 

B1001 Psaní, seřizování a odzkoušení NC program [min] 

B1002 Prostudování výkresové dokumentace [min] 

B1003 Příprava pracoviště [min] 

B1004 Příprava nástrojů [min] 

B1005 Seřizování nástrojů [min] 

B1006 Úklid pracoviště [min] 

B1007 Úklid nástrojů [min] 

B1008 Odevzdání výrobní dávky [min] 

C1001 Příchod na pracoviště [min] 

C1002 Příprava pracoviště na začátku směny [min] 

C1003 Úklid pracoviště na konci směny [min] 

C1004 Převzetí a předání směny [min] 

C1005 Služební hovory [min] 

C1006 Mazání strojů během směny [min] 

CAM Počítačová podpora obrábění [-] 

CNC Číslicové řízení počítače [-] 

D11 Pozdní příchod na pracoviště [min] 

D12 Předčasný odchod z pracoviště [min] 

D13 Zbytečné osobní přestávky [min] 

D14 Soukromé hovory  [min] 

D15 Opravy vlastní vadné práce [min] 

D16 Zbytečné osobní pochůzky [min] 

D17 Nepřítomen (stroj stojí) – kamerový systém [min] 
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D21 Rozhovor s mistrem, kontrolou, atd. [min] 

D22 Školení, porady, lékařské vyšetření [min] 

D23 Zaplacená přestávka [min] 

E11 Vícepráce zaviněné vadnou konstrukcí [min] 

E12 Vícepráce zaviněné vadou materiálu [min] 

E13 Vícepráce zaviněné nástrojem [min] 

E14 Vícepráce zaviněné cizími zmetky [min] 

E15 Vícepráce zaviněné vadným postupem [min] 

E16 Vícepráce zaviněné obráběcím strojem [min] 

E17 Vícepráce zaviněné dodavatelem [min] 

E18 Vícepráce zaviněné chybou ve výkrese [min] 

E19 Vícepráce – ostatní [min] 

E21 Ztráty čekáním na pracovní podklady [min] 

E22 Ztráty čekáním na materiál [min] 

E23 Ztráty čekáním na opravu [min] 

E24 Ztráty čekáním na dopravu [min] 

E25 Ztráty čekáním na seřízení a opravu stroje [min] 

E26 Ztráty čekáním na nástroj [min] 

E27 Ztráty čekáním na energii [min] 

E28 Ztráty čekáním na vyjasnění neshod [min] 

F1 Zásah bleskem [min] 

F2 Povodeň [min] 

fn Posuv na otáčku [mm] 

fz Posuv na zub [mm] 

fzmax Maximální posuv na zub [mm] 

fzmin Minimální posuv na zub [mm] 

HSS Výkonná rychlořezná ocel [-] 

HSSCo8 Vysoce výkonná rychlořezná ocel legovaná 8% Co [-] 

N Náklady [Kč] 

NC Číslicové řízení [-] 

Nd Náklady pro výrobní dávku [Kč] 

Nhs Hodinová sazba [Kč∙hod-1] 

Ra průměrná aritmetická úchylka profilu [m] 

Rm Mez pevnosti v tahu [MPa] 

RO rychlořezná ocel [-] 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu [MPa] 

T Celkový čas [min] 
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T201 Čas na oddech [min] 

T202 Čas na přirozené potřeby [min] 

T203 Ostatní přestávky [min] 

T22 Obecně nutné přestávky [min] 

T3 Přestávky [min] 

T31 Podmínečně nutné přestávky za klidu [min] 

T32 Podmínečně nutné přestávky za chodu [min] 

Ta1 Jednotkový čas [min] 

TAX Čas nepravidelné obsluhy [min] 

Tb1 Dávkový čas [min] 

Tc1 Směnový čas [min] 

Td Osobní ztráty [min] 

Td1 Zaviněné osobní ztráty [min] 

Td2 Nezaviněné osobní ztráty [min] 

Te Technicko – organizační ztráty [min] 

Tf Ztráty časy vyšší mocí [min] 

TN Normovatelný čas [min] 

TPV Technická příprava výroby [-] 

 Ts1 Vícepráce [min] 

Ts2 Ztráty způsobené čekáním [min] 

TZ Nenormovatelný čas [min] 

VBD Vyměnitelná břitová destička [-] 

vc Řezná rychlost [m∙min-1] 

vf Posuvová rychlost [mm∙min-1] 

z Počet zubů [-] 
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1 Úvod 
 

Světový i tuzemští přední výrobci řezných nástrojů a obráběcích strojů vyvíjejí své 

produkty takovou rychlostí, že nelze využít veškerý potenciál těchto uznávaných a 

prověřených technologií. I přesto je nutné, aby strojírenské firmy s letitou tradicí na tyto 

technologické rozvoje reagovaly v čas. Nutí je k tomu samotní konstruktéři, kteří apelují 

na přísnější geometrické i délkové tolerance, dále na drsnost povrchu a také na 

specifičtější jakosti použitých materiálů. Dlouhodobě se větší strojírenské firmy nemůžou 

a nesmí spoléhat na výrobky s nízkými nároky na tyto prioritní parametry. Důvodem je 

růst menších firem strojírenského zaměření, s modernějším strojním vybavením, které 

postupně přebírají tyto zakázky. Dokáží výrobky zpracovat stejně tak kvalitně, jako přední 

tuzemské strojírenské firmy, a to za nižší náklady.  

V dnešní době zakládající firmy již v prvopočátku investují do svých technologií a to 

především ve směru obrábění. Využijí tak více potenciál dnešních moderních technologií 

po stránce strojních zařízení, jejich příslušenství, produktivních řezných nástrojů a 

možnosti použití maximálních možných řezných podmínek.  

Firmy, které vlastní v dnešní době, již zastaralé technologie musí nevyhnutelně 

nahrazovat původní používané technologie novými a produktivními s ohledem na úspory 

nákladů a dodržení požadované kvality, která je předním znakem každé firmy. 

Pokud chce být firma konkurenceschopná, je zapotřebí sledovat světové trendy 

v oblasti obrábění. Analyzovat jejich využití na nynějších i budoucích výrobcích a 

vyhodnotit jejich důležitost, nutnou a potřebnost pro úspěšný běh firmy. Můžeme tak včas 

reagovat na požadavky zákazníků a tím zvýšit šance nejen na poli konkurenceschopnosti, 

ale také na poli celkové prosperity firmy. 

 

Obr. 1.1 Příklady nových technologii pro produktivní proces obrábění 

Nové 
technologie 

Technická 
Příprava 
Výroby 
(TVP) 

Měřící 
sondy 

Software CNC 
včetně 

programátora 
CNC 

Příslušenství 
obráběcích 

strojů 
Upínací prvky 

Obráběcí 
stroje s CNC 

řízením 

Produktivní 
řezné nástroje 
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1.1 Problematika předvýrobního procesu 
 

Diplomová práce je zaměřena na obrábění vahadla s možnosti nasazení 

produktivního náhledu na původní technologii. Aby zlepšovací návrh měl význam po 

technické i ekonomické stránce, musí být splněna určitá minimální výrobní dávka. 

Zvětšující se výrobní dávka zvyšuje uspořené náklady a celkovou návratnost 

vynaložených financí. Kroky plynoucí ke zlepšení výrobního procesu obrábění vycházení 

především z přesné analýzy, která je podmíněna stavem zaplánování daného dílu. 

 

Výrobek není zaplánován ve výrobě: 

 

V tomto případě je nutné zpracovat a vyhodnotit návrh na zlepšení před samotným 

výrobním procesem. Výhodou je především časová rezerva, která vzniká od počátku 

získání zakázky až po vydání zakázky do výroby. Vzniklé potenciální úspory, tak můžeme 

čerpat již od prvopočátku. Zde tedy porovnáváme cenu nabídky s cenou zakázky. 

Rozdílné celkové náklady jsou tak zvýšeným ziskem pro firmu. Nedílnou nevýhodu je 

odzkoušení navrhovaného řešení, které není možno provést před samotnou výrobou dílu. 

 

Výrobek je již zaplánovaný ve výrobě: 

 

Zpracování a vyhodnocení návrhu na zlepšení probíhá až v průběhu výrobního 

procesu. Výhodou je přesná zjištěná analýza, skutečné původní technologie. Nevýhodou 

je čerpání potenciálních úspor až po konečném vyhodnocení, přezkoumání, odzkoušení a 

náběhu, čímž ztrácíme čas, vyvinuté úsilí i vynaložené náklady. Můžeme však technicky i 

ekonomicky porovnat navržené řešení s původní technologií v reálném čase. 

 

Diplomová práce se zabývá druhým zmiňovaným faktorem, kdy je výrobek již ve 

výrobním procesu zaběhlý. V praktické části práce nejdříve popíši technologičnost 

konstrukce a parametry vybraného dílu. Postupnými kroky zhotovím přehled současného 

stavu obrábění vahadla. Zjistím jakým způsobem je díl obroben, jaké obráběcí stroje jsou 

využity, zpracuji seznam původních řezných nástrojů a provedu snímkování průběhu 

práce. Z pozorovacího listu určím skutečně strávený čas obrábění včetně rozdělení do 

jednotlivých časových úseků. Po vyhodnocení původní technologie navrhnu možná 

zlepšení. Ve finální části porovnám původní stav se stavem navrhovaným, tzn. technicko-

ekonomické přínosy a možnosti jejich realizace v praxi. 
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Základními charakteristikami problematiky obrábění vahadla je v prvotním místě 

technická příprava výroby (TPV). TPV musí zajistit takovou připravenost, aby výroba 

nestrádala na neproduktivních časech, tzn. zracionalizovat výrobu ve všech bodech od 

počátku výroby až po ukončení. Diplomová práce se zabývá pouze jednou 

z nejdůležitějších finálních operací a to je třískové obrábění.  

 

 

Obr. 1.2 Základní kroky diplomové práce 

 

 

Obr. 1.3 Základní cíle diplomové práce 
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stávajícího obrábění vahadla 

Rozbor nového a navrženého 
stavu obrábění vahadla 

Navrhnout a vyhodnotit 
produktivnější proces obrábění 

vahadla  

Cíle 
diplomové 

práce  

Snížit výrobní náklady na opracování 
vahadla 

Zvýšit výrobní kapacitu 
použitých obráběcích strojů 

Snížit strojní a vedlejších časy při 
opracování vahadla 
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1.2 Představení firmy Unex a.s. 
 

Firma Unex a.s., sídlící v Uničově se specializuje na vývoj, výrobu, montáž 

a modernizace kolesových rýpadel vlastní značky pro těžbu nerostných surovin. K jeho 

produkci rovněž patří velké svařované ocelové konstrukce od výroby mostů, přístavních 

a portálových jeřábů až po přesně obrobené svařence jako jsou rámy turbín nebo klíčové 

díly stavebních či tvářecích strojů. Díky slévárnám a kovárně, které také vlastní, je UNEX 

a.s. soběstačný v zajišťování načisto opracovaných odlitků a výkovků. Firma Unex a.s. 

tvoří celkem 3 továrny a to v Uničově (sídlo), Olomouci a slovenské Snině. Většinu své 

produkce UNEX exportuje předním firmám do celého světa.  

 

 
 

Obr. 1.4 Tržní segmenty firmy Unex a.s. [1] 

 

Obr. 1.5 Závod Unex a.s. [1] 
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1.3 Vahadlo 
 

Popis funkčnosti vahadla 
 

Vahadlo patří mezi konstrukční součásti pojezdu portálového jeřábu. Portálový jeřáb 

je složen ze dvou noh. Jedna je pevná a druhá kloubová. Nohy jeřábu nesou jeden nebo 

dva hlavní nosníky „mosty“ skříňového typu. Jeřábová kočka, která může mít jako 

závěsný prostředek hák, pevnou nebo otočnou traverzu je umístěna v mostové části. [2]  

Portálový jeřáb pojíždí po kolejnicích jeřábové dráhy. Ta je osazena na 

zpevněném podloží, které zaručuje vhodné podmínky pro použití pro venkovní prostory, 

jako jsou přístavy, otevřené skládky, překladiště. Využití najde i ve vnitřních prostorách 

výrobních, montážních a skladovacích halách. [2]  

Ovládání jeřábu je možné způsobem dálkového ovládání, nebo z kabiny řidiče 

anebo spojení obou způsobů. Kabina řidiče je pak pevná připevněná na hlavní nosník, 

pojízdnou společně s kočkou nebo samostatně pojízdnou, jejichž pohyb je 

synchronizován s pohybem jeřábové kočky. [2]  

 

Obr. 1.6 Hlavní konstrukční části portálového jeřábu [3] 
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Vahadlo v diplomové práci je součástí dvouvahadlového uspořádání pojezdu. 

Kompletní pojezd portálového jeřábu se skládá z: 

 Pojezdové vahadla 

 Nosník vahadel 

 Pojezdová kola a kolejnice 

 Motor, převodová skříň, pojistná spojka 

 Hřídel kol 

 Čep vahadel 

 Ložiska (pro hřídel kol a čep vahadel) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.7 Dvouvahadlové uspořádání pojezdu portálového jeřábu  

 

Obr. 1.8 Montážní fáze dvouvahadlového uspořádání pojezdu portálového jeřábu 
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Základní parametry vahadla 

 

Délka vahadla  1555 mm 

Šířka vahadla  522 mm 

Výška vahadla  760 mm 

Hmotnost vahadla  700 kg 

 

Další důležité informace vahadla se nachází ve výkresové dokumentaci 

opracovaného dílu v příloze A – Výkres opracování vahadla. 

Obr. 1.9 Základní rozměry vahadla 
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2 Přehled současného stavu obrábění vahadla 
 

Velikostí menší vahadla pojezdového typu se ve firmě vyrábějí především na číslicově 

řízených obráběcích strojích. Vzhledem k velikosti těchto vahadel se preferují vodorovné 

stolové horizontky s průměrem vřetene 130 mm. Důvodem je také menší rozměr 

otočného stolu oproti stolům vodorovných vyvrtávaček modelů s průměrem vřetene 160 

mm. Díl může být upnut ve středu stolu, aniž by vyložení vřetene k obrobku bylo 

neúnosné k celé soustavě stroj – nástroj – obrobek.  

Dalším důvodem je především přesnost obráběcího stroje, kterou z velké většiny 

zaručují právě NC a CNC stroje. Avšak je hlavním faktorem důležitost pravidelné údržby a 

seřizování daného stroje nehledě na řídicí systém. Moderní CNC obráběcí stroje nám 

nabízí mnoho výhod i nevýhod: 

Při obrábění vahadla je použito čtyř technologických operací a tři obráběcích strojů, 

které jsou užity dle svých technických stavů a parametrů s ohledem na dodržení 

délkových i geometrických tolerancí, které předepisuje výkresová dokumentace 

zákazníka.   

 

 

 

Výhody 

•Produktivnější a hospodárnější 
výroba 

 

•Výrobní program lze uložit, 
přepisovat, upravovat a měnit dle 
potřeby 

 

•Zvýšení kvality výrobků – 
zmenšují se chyby a nepřesnosti 
způsobené obsluhou 

 

•Umožňuje výrobu dílů složitých 
tvarů 

 

•Zvýšení přesnosti a 
přizpůsobivosti výroby 

 

•Menší nároky na kontrolu 

 

•Nižší zmetkovitost 

Nevýhody 

•Použití produktivního nářadí 

 

•Vyšší investiční a servisní výdaje 

 

•Vyšší kvalifikace pracovníků 
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Vahadlo před opracováním                              Vahadlo po opracování 

2.1 Technologický postup obrábění 
 

V této kapitole zpracuji přehledný technologický postup stávajícího výrobního procesu 

opracování. V tab. 2.1 až tab. 2.4 je znázorněn použitý obráběcí stroj a jednotkové časy 

práce Tas a přípravy Tbs, za které je díl obroben. Hlavní textovou částí je samotný 

technologický postup, který odpovídá výkresové dokumentaci. Pod textovou částí je 

schematicky vyobrazena poloha obráběného vahadla vůči vřetenu obráběcího stroje 

včetně barevného rozlišení obráběných ploch pro danou operaci.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Ukázka vahadlo před, a po opracování 
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Technologické postupy jsou upravené průvodní listy z výroby pro využití v diplomové 

práce. Technické parametry obráběcích strojů jsou uloženy v příloze, stejně tak použité 

řezné nástroje a jejich řezné podmínky. Odkaz na příslušnou přílohu budu uvádět 

konkrétně u dané operace. 

V obr. 2.2 schematicky znázorňuji jednotlivé úseky obrábění v barevném rozlišení pro 

snadnou představu požadovaného opracování.  

Vlastní, konkrétní údaje opracování vykresluje příloha A – Výkres opracování vahadla, 

na jehož řezy, detaily a pohledy odkazuji v textové části technologických postupů.   

   

 

Obr. 2.2 Schematické znázornění jednotlivých částí opracování 
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1. Upínání – operace 005 

 

Důvodem prvního upnutí v operaci 005 je opracování pomocné podložky přivařené ve 

spodní části vahadla ve čtyřech místech. Přefrézování pomocné podložky vznikne 

základní technologická rovina, která bude využita jako rovina upínací vyrovnávací ose Y a 

v ose Z. Výchozí souřadnicové osy X, Y, Z jsou určeny dle rýsování.  Pomocná podložka 

bude sloužit pro budoucí polohy využité v dalších operacích hlavních úseků opracování.  

Pomocná podložka -  4x PLO 50x5-50, jakost S355J2+N   

Přidružené přílohy: 

 Příloha A – Výkres opracování vahadla 

 Příloha L – Charakteristika obráběcího stroje W160HA3/4000 

 Příloha F – Seznam původních řezných nástrojů pro 1. Upnutí – operace 005   

Tab. 2.1 Technologický postup -  1. Upínání – operace 005 

Operace 
Úsek Středisko Typ pracoviště Čas práce Čas přípravy 

Pracoviště Stroj Název pracoviště Tas Tbs 

005 
2391 0482804 W160HA3/4000 

70 30 
0482804 0482804 vyvrtávání 

Upnout na kraj stolu pomocným materiálem ke stroji. 
Vahadlo vypodložit a zajistit upínkami.  
Důkladně vyrovnat a najet dle rýsování.  
Postupně opracovat s dodržením kolmostí a rovnoběžností dle výkresové dokumentace: 
 
      - 4x čelem frézovat pomocnou podložku do roviny  
 
Vyobrazení: 
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2. Upínání – operace 010 
 

V druhé upnutí je využit horizontální stroj s řídicím systémem z důvodu nutnosti 

kruhové interpolace při hrubování osazení R220 /+1 a hrubování Ø310H7. Důvodem 

hrubování těchto operací je přesnost mezi čely osazeními R220 /+1, tj. míra 310 /+0,1 a 

rovnoběžnost 0,1 otvorů Ø310H7. Uvedené délkové a geometrické tolerance dané 

výkresovou dokumentací využitý stroj z nevyhovujícího technického stavu nedodrží. 

Operace jsou finálně dohotoveny v další poloze.  

Přidružené přílohy: 

 Příloha A – Výkres opracování vahadla 

 Příloha K – Charakteristika obráběcího stroje WHN13.4B/NS471 

 Příloha G – Seznam původních řezných nástrojů pro 2. Upínání - operace 010    

Tab. 2.2 Technologický postup 2. Upínání – operace 010 

Operace 
Úsek Středisko Typ pracoviště Čas práce Čas přípravy 

Pracoviště Stroj Název pracoviště Tas Tbs 

010 
2391 2482301 WHN13.4B/NS471 

650 40 
3482301 3482301 vyvrtávání 

Upnout na střed stolu pomocným materiálem ke stolu.  
Vahadlo vypodložit a zajistit upínkami.  
Důkladně vyrovnat a najet dle páskování.  
S otočením stolu postupně opracovat s dodržením kolmostí a rovnoběžností dle výkresové 
dokumentace:  
 
 - Dle řezu "A-A" -  
   - 2x čelem frézovat čelo náboje na míru 355 -0,1/0,3 mm 
   - 1x hrubovat + hotově vyvrtat Ø112 
   - 1x hrubovat + hotově vyvrtat Ø120H6 do hl.46_mm včetně hrany 0,5x45° 
   - 1x hrubovat + hotově vyvrtat Ø120 
   - 1x hrubovat + hotově vyvrtat Ø126H6 do hl.46_mm včetně hrany 0,5x45° 
 
 - Dle řezu "C-C" a "D-D" -  
   - 4x bokem kruhovou interpolací frézovat Ø310H7 s přídavkem 1 mm 
   - 4x bokem do rohu kruhovou interpolací frézovat osazení R220 /+1 na míru 310 /+0,1 
mm s přídavkem 1 mm 
   - 4x6 na roztečné kružnici R182,5 ±0,1 vrtat + stružit Ø23H11 (detail "X") 
 
 - Dle výkresu bočnice -  
   - 2x2 frézovat drážku šíře 13 
   - 2x2 frézovat drážku šíře 13,5 
   - 1x vrtat otvor pro závit M10, hranu srazit 
   - 1x vrtat + stružit Ø23H7 (řez "B-B") 
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Tab. 2.3 Technologický postup 2. Upínání – operace 010 (pokračování) 

Operace 
Úsek Středisko Typ pracoviště Čas práce Čas přípravy 

Pracoviště Stroj Název pracoviště Tas Tbs 

010 
2391 2482301 WHN13.4B/NS471 

650 40 
3482301 3482301 vyvrtávání 

Vyobrazení: 

 

 

3. Upínání – operace 015 
 

V tomto upnutí se hotově dokončuje opracování z předešlé operace, kde se osazení 

R220 /+1 a Ø310H7 jen hrubovalo. Využitý stroj pro tuto operaci splňuje technický stav 

pro dodržení tolerancí jak z hlediska geometrie, tak z hlediska délkových rozměrů.  

Přidružené přílohy: 

 Příloha A – Výkres opracování vahadla 

 Příloha J – Charakteristika obráběcího stroje FU150/9000 

 Příloha H – Seznam původních řezných nástrojů pro 3. Upínání – operace 015   
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Tab. 2.4 Technologický postup 3. Upínání – operace 015 

Operace 

Úsek Středisko Typ pracoviště Čas 
práce 

Čas přípravy 

Pracoviště Stroj Název pracoviště Tas Tbs 

015 
2391 3524001 FU150/9000 

300 80 
3524001 3524001 frézování 

Na střed stolu upnout 2x kostku.  
Na kostky upnout vahadlo pomocným materiálem ke kostkám.  
Důkladně vyrovnat a najet dle napáskování.  
S otočením stolu postupně opracovat s dodržením kolmostí a rovnoběžností dle 
výkresové dokumentace:      
 
 - Dle řezu "C-C" a "D-D" - 
   - 4x hrubovat + hotově vyvrtat Ø310H7 
   - 4x kruhovou interpolací obháčkovat osazení R220 /+1 na míru 310 /+0,1 mm 
 
 
Vyobrazení: 
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4. Upínání – operace 020 
 

Ve finální poloze jsou především odstraněny měřící výstupky v Ø310H7, které 

zajišťují doměření otvorů Ø310H7 mikrometrem z předchozího upínání. V případě, že by 

měřící výstupky byly odstraněny hned po obrobení Ø310H7, nebylo by již možné 

kontrolou rozměr změřit. 

 

Obr. 2.3 Měřící výstupky před opracováním a po opracování 

 

Přidružené přílohy: 

 Příloha A – Výkres opracování vahadla 

 Příloha L – Charakteristika obráběcího stroje W160HA3/4000 

 Příloha H – Seznam původních řezných nástrojů pro 4. Upínání – operace 020   

Tab. 2.5 Technologický postup 4. Upínání – operace 020 

Operace 
Úsek Středisko Typ pracoviště Čas práce Čas přípravy 

Pracoviště Stroj Název pracoviště Tas Tbs 

005 
2391 0482804 W160HA3/4000 

190 30 
0482804 0482804 vyvrtávání 

Upnout na střed a kraj stolu. Čelem náboje ke stolu.  
Důkladně vyrovnat a najet dle opracování. 
S otočením stolu postupně opracovat s dodržením kolmostí a rovnoběžností dle výkresové 
dokumentace:      
 
   - 2x bokem frézovat ve spodní desce okno na rozměr 277 /-0,5 mm 
 
- 2x s otočením stolu o 45° zhotovit: 
 
   - 8x čelem odfrézovat v bočnicích měřící do roviny 

 
 
 
 

 

Před frézováním Po frézování 
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Tab. 2.6 Technologický postup 4. Upnutí – operace 020 (pokračování) 

Operace 
Úsek Středisko Typ pracoviště Čas práce Čas přípravy 

Pracoviště Stroj Název pracoviště Tas Tbs 

005 
2391 0482804 W160HA3/4000 

190 30 
0482804 0482804 vyvrtávání 

Vyobrazení: 
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2.2 Obráběný materiál 
 

Jakost: S355J2+N 

Druh: Nelegovaná jakostní konstrukční ocel normalizačně žíhaná 

Norma: ČSN EN 10025-2: 2005 

Dřívější značení: S355J2G4 podle EN 10025: 1990 +A1:1993; St 52-3 N podle DIN 

17100; 11523 podle ČSN. 

 

Vlastnosti: 

Universální nelegovaná konstrukční jemnozrnná ocel s vysokou vrubovou 

houževnatostí a zaručenou svařitelností při vyšší mezi kluzu oceli. Ocel je vhodná pro 

dělení plamenem a plazmou. [4]  

 

Použití: 

Základní konstrukční ocel je určená pro svařované konstrukce a strojní součásti s 

vyšší mezí kluzu. Garantovaná tuhost do 0°C. Je vhodná pro použití pro statické, ale i 

dynamicky namáhané konstrukce. Vhodná pro základové desky lisovacích nástrojů a pro 

méně namáhané okrajové desky vstřikovacích forem. [4]  

 

Tepelné zpracování: 

 Žíhaní normalizační: 870 - 900 °C 

 Žíhání na měkko: 680 - 710 °C 

 Žíhání ke snížení pnutí: 600 - 650 °C 

 

Tab. 2.7 Chemické složení:   

C Si Mn P S Cu 
≤0,20 ≤0,55 ≤1,60 ≤0,02 ≤0,02 0,55 

 

Tab. 2.8 Mechanické vlastnosti: 

Mez kluzu Re 
 

   
 

Mez pevnosti Rm 
 

   
 

355 490-630 
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Bilance 
skutečné 
spotřeby 

času  

Rozbor 
spotřeby 

času  

Pracovní 
sníměk 

2.3 Celkové vyhodnocení současné technologie obrábění 
 

V přehledu současného stavu obrábění vahadla jsem krok po kroku analyzoval 

kompletní opracování vahadla, jak v současné době probíhá ve firmě Unex a.s..  

Základní předpokladem pro zajištění dosavadní údajů o původní technologii je 

zpracování rozboru spotřeby času práce při obrábění vahadla. Rozbor byl proveden 

snímkováním pracovního den. Zaměřil jsem se na průzkum veškeré pracovní doby. 

Výsledkem jsou pozorovací listy všech operací uvedené v technologickém postupu.  

Cílem bylo vyhodnocení skutečné spotřeby času, porovnat ho s časem vystaveným, 

odstranit ztrátové časy návrhem možných opatření a zvýšit produktivitu práce samotné. 

Produktivitu práce na základě opatření vzniklých z měření spotřeby času lze zvýšit 

bez investic do výrobního zařízení, pouze na základě porovnání.  

Vzhledem k počtu a velikosti pozorovacích listů níže uvádím pouze výslednou 

skutečnou spotřebu času ze všech měření pro všechny technologické operace. 

Pozorovací listy budou uloženy jako přílohy k Diplomové práci: 

Přidružené přílohy: 

 Příloha B – Pozorovací list – operace 005  

 Příloha C – Pozorovací list – operace 010  

 Příloha D – Pozorovací list – operace 015  

 Příloha E – Pozorovací list – operace 020  

 

Tab. 2.7 a tab. 2.10 jsou upraveny pro vlastní účely dle podkladů společnosti Normia 

při zachování výpočtů.  Symboly časů a jejich význam jsou také přizpůsobeny pro vlastní 

potřeby s ohledem na operaci obrábění.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.4 Charakteristika normování práce 
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Tab. 2.9 Rozbor spotřeby času náměru – list č.1 [5] 

Rozbor spotřeby času náměru                                                                                 List č.1 

Druh 
času 

Symbol 
času 

Název spotřeby času 

Čas 
zjištěný 

snímkem 
[min] 

Procentní 
podíl 

práce [%]  

  

Č
a
s
 p

rá
c
e

 

J
e
d

n
o

tk
o

v
é

 

A11 čas za klidu 226  19,4% 

  A12 čas chodu pomocného (strojní vedlejší)  94 8,1% 

  A13 čas chodu hlavního řízeného (strojně ruční) 7 0,6% 

  As čas chodu hlavního automatického (strojní) 602 51,6% 

  

Ax 

A1001 nepravidelná výměna otupených nástrojů, VBD       9 0,8% 

  A1002 nepravidelné ostření a úprava nástrojů            0 0,0% 

  A1003 malé úpravy na strojích a pomůckách             0 0,0% 

  A1004 nepravidelná obsluha - ostatní 0 0,0% 

  

TA1 

Z toho 
TA1 929 79,7% 

  TAx 9 0,8% 

  Čas jednotkové práce 938 80,4% 

  

D
á
v
k
o

v
é

 

B1001 NC program - psaní, seřízení, odzkoušení 0 0,0% 

  B1002 prostudovat výkresovou dokumentaci 0 0,0% 

N
o

rm
o

v
a
te

ln
ý
 č

a
s

 

B1003 
příprava pracoviště - stůl, kostky, upínky, 
šrouby… 121 10,4% 

B1004 příprava nástrojů - obstarání, uložení  9 0,8% 

B1005 seřízení nástrojů  0 0,0% 

B1006 
úklid pracoviště - odstrojování a očištění 
pracoviště                          22 1,9% 

B1007 úklid nástrojů, pracovních podkladů 0 0,0% 

B1008 odevzdání výrobní dávky - průvodka 0 0,0% 

TB1 Čas dávkové práce 152 13,0% 

S
m

ě
n

o
v

é
 

C1001 příchod na pracoviště         0 0,0% 

C1002 
příprava pracoviště na začátku směny - rozběh 
stroje                                        0 0,0% 

C1003 
úklid pracoviště na konci směny - zametání 
špon 0 0,0% 

  C1004 převzetí a předání směny 0 0,0% 

  C1005 služební hovory 0 0,0% 

  C1006 mazání strojů během směny 0 0,0% 

  TC1 Čas směnový 0 0,0% 

  T1 Čas práce 1090 93,5% 
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A11 
24% 

A12+A13 
11% 

As 
65% 

Ax 
0% 

      Stručný přehled Jednotkové 
práce   

Tab. 2.7 Rozbor spotřeby času času náměru – list č.1 (pokračování) [5]  
 

Druh času 
Symbol 

času 
Název spotřeby času 

Čas 
zjištěný 

snímkem 
[min] 

Procentní 
podíl 

práce [%]  
N

o
rm

o
v
a
te

ln
ý
 č

a
s

 

Č
a
s
 p

ře
s
tá

v
e
k

 

o
b

e
c
n

ě
 n

u
t.

 

T201 čas na oddech - malá přestávka                   70 6,0% 

T202 čas na přirozené potřeby - WC, pití              6 0,5% 

T203 Ostatní 0 0,0% 

T2 Čas obecně nutných přestávek 76 6,6% 

T22 Z toho za chodu 0 0,0% 

p
o

d
m

.

n
u

t.
 

T31 za klidu 0 0,0% 

T32 za chodu 0 0,0% 

  T3 Čas podmínečně nutných přestávek  0 6,6% 

Tn Čas normavatelný 1160 100,0% 

% Tn Procentní podíl normovatelného času 91% 

Ts=T12+T22+T32 Čas automatického chodu stroje 94 8,1% 

-------------Přehled a porovnání Normovatelných časů----------- 

  Symbol Název spotřeby času Hod. % 

Stručný 
přehled 

Jednotkové 
práce 

A11 Čas za klidu 3,8 24,2% 

A12+A13 Čas za chodu 1,7 10,8% 

As Čas strojní 10,0 64,6% 

Ax Nepravidelná obsluha 0,1 0,3% 

CELKEM - Čas práce jednotkové 15,5 100,0% 

Stručný 
přehled 

Normovatelné 
práce 

TA1 Jednotkový čas 15,5 80,3% 

TB1 Dávkový čas 2,5 13,1% 

TC1 Směnový čas 0,0 0,0% 

T2 +T3 Čas přestávek 1,3 6,6% 

CELKEM - Čas práce Normovatelné 19,3 100,0% 

 

 

Ta1 
80% 

Tb1 
13% 

Tc1 
0% 

T2+T3 
7% 

Stručný přehled Normovatelné 
práce 
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Tab. 2.10 Rozbor spotřeby času náměru – list č.2 [5]  

Rozbor spotřeby času náměru                                                                                List č.2 

Druh času 
Symbo
l času 

Název spotřeby času 
Čas zjištěný 

snímkem 
[min] 

Procentní 
podíl ztrát 

[%]  

  

O
s
o

b
n

í 
z
tr

á
ty

 

Z
a
v
in

ě
n

é
 

D11 pozdní příchod na pracoviště        12 10,3% 

  D12 předčasný odchod z pracoviště     19 16,2% 

  D13 zbytečné osobní přestávky 0 0,0% 

  D14 soukromé hovory 1 0,9% 

  D15 opravy vlastní vadné práce 0 0,0% 

  D16 zbytečné osobní pochůzky 0 0,0% 

  D17 nepřítomen (stroj stojí) - sled.kam.systémem 32 27,4% 

  TD1 Osobní ztráty času zaviněné 64 54,7% 

  

N
e
z
a
v
in

 

D21 rozhovor s mistrem, kontrolou, technologem 11 9,4% 

  D22 školení, porady, lékařské vyšetření 0 0,0% 

  D23 zaplacená přestávka 30 25,6% 

  TD2 Osobní ztráty času nezaviněné 41 35,0% 

  TD Osobní ztráty 105 89,7% 

Z
tr

á
ty

 č
a

s
u

 

T
e
c
h

n
ic

k
o

-o
rg

a
n

iz
a
č
n

í 
z
tr

á
ty

 

č
a
s
u

 

V
íc

e
p

rá
c

e
 

E11 zaviněné vadnou konstrukcí           0 0,0% 

E12 zaviněné vadou materiálu           0 0,0% 

E13 zaviněné nástrojem                       0 0,0% 

E14 zaviněné cizími zmetky                   0 0,0% 

E15 zaviněné vadným postupem          0 0,0% 

E16 zaviněné strojem                          0 0,0% 

E17 zaviněné dodavatelem                   0 0,0% 

  E18 ztráty času zaviněné chybnou ve výkrese 0 0,0% 

  E19 ostatní 0 0,0% 

    TE1 Ztráty času víceprací 0 0,0% 
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E21 čekáním na pracovní podklady 0 0,0% 

  E22 čekáním na materiál 0 0,0% 

  E23 čekáním na opravu 0 0,0% 

  E24 čekáním na dopravu 12 10,3% 

  E25 čekáním  na seřízení a opravu stroje  0 0,0% 

  E26 čekáním na nástroje  0 0,0% 

  E27 čekáním na energii 0 0,0% 

  E28 čekání na vyjasnění neshod 0 0,0% 

  TE2 Ztráty času čekáním 12 10,3% 

  TE Technickoorganizační ztráty času 12 10,3% 
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Tab. 2.11 Rozbor spotřeby času náměru – list č.2 (pokračování) [5]  

Druh času 
Symbol 

času 
Název spotřeby času 

Čas zjištěný 
snímkem [min] 

Procentní 
podíl ztrát 

[%]  
Z

tr
á
ty

 

č
a
s
u

 vyšší 
moc 

F1 zásah bleskem 0 0,0% 

F2 povodeň 0 0,0% 

TF Ztráty času vyšší moci 0 0,0% 

TZ Ztráty času celkem 117 100,0% 

% TZ Procentní podíl ztrátových časů 9% 

T Čas celkového měření 1277 100,0% 

 
 

 Tab. 2.12 Bilance skutečné spotřeby času na základě rozboru spotřeby času práce [5] 

BILANCE SKUTEČNÉ SPOTŘEBY ČASU                                            List č.3 

S
k
u

te
č
n

á
 s

p
o

tř
e
b

a
 č

a
s
u

  
 

Symbol času Název spotřeby času 
Zjištěné časy 

minut hod. % 

TA1+TAx čas jednotkové práce 932 15,5 73% 

91% 

TB1 čas dávkové práce 152 2,5 12% 

TC1 čas směnové práce 0 0,0 0% 

T2 čas obecně nutných přestávek 76 1,3 6% 

T3 čas podmínečně nutných přestávek 0 0,0 0% 

TD osobní ztráty času 105 1,8 8% 

9% TE technickoorganizační ztráty času 12 0,2 1% 

TF ztráty času vyšší mocí 0 0,0 0% 

Celkem 1277 21 100% 100% 

  

Ta1+Tax 
73% 

Tb1 
12% 

Tc1 
0% 

T2 
6% 

T3 
0% 

Td 
8% 

Te 
1% 

Tf 
0% 

Grafické vyjádření skutečné spotřeby času 
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Údaje všech pozorovacích listů byly zkompletovány a konečné časy rozděleny na 

časy práce a časy přípravy, ze kterých byly ztrátové časy odstraněny pro celkové 

porovnání již naměřených a vystavených původních časů pro obrobení vahadla.  

Porovnávací tabulky a grafy níže ukazují na možnost snížení časů bez investic a 

případných změn v technologickém postupu nebo změn inovačních. Pouze na základě 

náměrů, kde byla zjištěna časová rezerva. 

Snímkování práce všech uvedených operací nebylo provedeno za účelem snížení 

časů. Ve firmě se objevuje fluktuace zaměstnanců a především proměnlivé zkušenosti 

operátorů. Proto jsou časy z pravidla nastaveny na průměrné hodnoty, které pokryjí ztráty 

právě nedostatečnými zkušenostmi a odbornosti jednotlivých operátorů stroje.  

Hlavním důvodem bylo zjištění skutečné spotřeby času s porovnáním vystavených 

časům technologem. Výsledky v závěru práce, tak mohu prezentovat jako více přesné.   

Níže uvádím pro informaci výsledky náměru spotřeby práce. Hodnoty jsou počítány 

s výrobní dávkou 4ks. 

Tab. 2.13 Porovnání zjištěných hodnot z náměru spotřeby času práce  

Operace Obráběcí stroj 

Hodinová 
sazba 

Vystavené časy 
(před náměrem) 

Naměřené časy 
(po náměru) 

Nhs Tc Nd Tc Nd 

Kč∙hod-1 hod. Kč hod. Kč 

005 W160HA/4000 730 1,3 943 1,7 1128 

010 WHN13.4B/NS471 850 11 9350 9,8 8496 

015 FU150/9000 850 5,3 45633 3,6 3085 

020 W160HA/4000 730 3,3 2403 2,5 1785 

Celkem 20,9 17229 17,5 14495 

 

Graf 2.1 Celkové porovnání časů a nákladů opracování po náměru  

Vystavené
časy

Naměřené
časy

Čas hod. 20,9 17,6

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

Porovnání času opracování po 
náměru 

Vystaven
é časy

Naměřen
é časy

Náklady Kč 17 229 Kč 14 495 Kč

13 000 Kč

13 500 Kč

14 000 Kč

14 500 Kč

15 000 Kč

15 500 Kč

16 000 Kč

16 500 Kč

17 000 Kč

17 500 Kč

Porovnání nákladů opracování 
po náměru 
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Graf 2.2 Porovnání časů jednotlivých operací 

 

Graf 2.3 Porovnání nákladů jednotlivých operací 
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Operace
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Operace
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Operace
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Vystavené časy Nhod. 1,3 11,0 5,3 3,3
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Časy vystavené vs. časy naměřené 

Operace
005

Operace
010

Operace
015

Operace
020

Vystavené časy Kč 943 Kč 9 350 Kč 4 533 Kč 2 403 Kč

Naměřené časy Kč 1 128 Kč 8 496 Kč 3 085 Kč 1 785 Kč
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Náklady vystavené vs. náklady naměřené 
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3 Navrhovaná technologie obrábění 
 

Pomocí rozborových, pozorovacích listů a především osobní přítomností při 

opracování vahadla od počátku až ke konci výroby, bylo možné již od přípravy pro 

opracování registrovat potenciální zvýšení produktivity. Dalším podmětem pro zlepšení 

celkové úrovně výroby bylo snížit počet technologických operací snížením počtu 

použitých obráběcích strojů při opracování. Z konstrukčního usnadnění stojí za zmínku 

pomocné podložky v operaci 005, které můžou být nahrazen jinou formou pro zajištění 

základní technologické roviny pro upnutí, nebo může být přímo odstraněn. Nakonec se 

zaměřím především na možnosti použití produktivnějších nástrojů pro časově 

nejnáročnější úseky. 

V níže uvedené tabulce jsou znázornění návrhy a cíle nové technologie: 

Tab. 3.1 Návrh a cíle nové technologie 

 

•Odstranění nákladů na vydání pomocného materiálu 

•Odstranění nákladů na jeho frézování v operaci 005 

•Odstranění nákladů na vydání pomocného materiálu 

•Odstranění nákladů na jeho frézování v operaci 005 

Odstranění pomocného materiálu 

•Snížit přípravné časy 

•Snížit časy upínání a vyrovnání 

•Usnadnit fyzickou práci operátora stroje 

•Snížit přípravné časy 

•Snížit časy upínání a vyrovnání 

•Usnadnit fyzickou práci operátora stroje 

Upínací přípravky 

•Snížit počet technologických operací z původních čtyř na max. dvě 

•Snížit celkové časy na opracování 

•Snížit riziko nepřesnosti (snížení počtu přepínání) 

•Uvolnit kapacitu nepoužitých obráběcích strojů 

•Celková délková a geometrická přesnost obrobeného dílu 

•Snížit počet technologických operací z původních čtyř na max. dvě 

•Snížit celkové časy na opracování 

•Snížit riziko nepřesnosti (snížení počtu přepínání) 

•Uvolnit kapacitu nepoužitých obráběcích strojů 

•Celková délková a geometrická přesnost obrobeného dílu 

Návrh na změnu využití jiného obráběcího stroje z 
firmy  

•Snížit počet používaných nástrojů 

•Snížit strojní časy opracování 

•Snížit obslužné  časy a časy na jeho přípravu 

•Zvýšit přesnost 

•Zproduktivnění  

•Snížit počet používaných nástrojů 

•Snížit strojní časy opracování 

•Snížit obslužné  časy a časy na jeho přípravu 

•Zvýšit přesnost 

•Zproduktivnění  

Návrh nových řezných nástrojů 
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3.1 Návrh konstrukčních úprav 
 

Díl byl prověřen i ze stránky celé konstrukce. Konkrétně jsem se zaměřil na jednotlivé 

detaily dílu, které se obrábí v hlavní sestavě. Zjišťoval jsem vydané přídavky na 

opracování. Cílem bylo přídavky popřípadě snížit a tím dosáhnout menší tloušťky třísky 

jak ve frézování, tak i při vyvrtávání.  

Jediným představitelem byl nalezen pouze pravý náboj Ø120 dle řezu „A-A“ 

s vydaným přídavkem 10 mm na plochu. Ten je o 50% větší přídavek než běžně 

ponechávaný přídavek ve výrobě pro opracování otvorů. Jedná se však o nepodstatné 

snížení strojních časů z hlediska celkového času na opracování.  

Dalším cíleným krokem bylo přehodnotit nutnost přivařovat a následně přefrézovávat 

pomocné podložky. Po frézování ve čtyřech místech slouží jako základní technologická 

rovina pro upnutí a vyrovnání v dalším upnutí.  

 

Obr. 3.1 Umístění pomocného materiálu 

 

Obr. 3.2 Základní technologická rovina vzniklá frézováním pomocného materiálu 

Základní technologická rovina 
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V případě, že firma bude i nadále využívat technologickou rovinu navrhuji jako 

alternativní řešení pomocné podložky nepožívat. Návrhem je využít přímo plochu pozice. 

Potřebná plocha pro vznik základní roviny se pouze přerovná na čistý kov, tzn. do hloubky 

max. 0,5 – 1 mm. Vzniklé přechody mezi přerovnanou a surovou plochou se nechá 

zámečníkem ručně přebrousit do ztracena. Tutu možnost jsem zhodnotil jako vyhovující 

ze dvou důvodů. Tím prvním je, že po nátěrovém systému nebude znatelné přerovnání. 

Hlavním důvodem je, že místo přerovnané plochy není funkční z hlediska montáže. Tento 

návrh musí být zkonzultován a schválen zákazníkem.  

 

Obr. 3.3 Pomocné podložky při původní technologii 

 

 

Obr. 3.4 Odstranění pomocných podložek při navrhované technologii 

 
 
 

3.2 Upínání vahadla při obrábění 
 

Zajištění zpřesnění výroby a snížení přípravných a vedlejších časů nastává již 

v samotné přípravě před opracováním. Při časové studii bylo zjištěno, jakým způsobem 

bylo vahadlo upínáno, jaké nářadí a upínací příslušenství bylo použito. Na základě návrhu 

nové technologie obrábění není zapotřebí výroby a použití upínacího přípravku pro 

opracování z důvodu jednoduchosti upínání vahadla.  
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3.3 Návrh obráběcích strojů 
 

Při prvotních náhledech na celkovou situaci obrábění vahadla jsem uznal za vhodné 

se zaměřit na obráběcí stroje ve firmě a vybrat optimální stroj pro kompletní opracování 

s cílem zhotovit díl na minimální počet přepnutí. Firma vlastní celkem pět základních 

velikostí obráběcích strojů seřazené dle průměru vřetene stroje: 

 Průměr 100 mm (W100A, W10CNC) 

 Průměr 130 mm (13.8/2000, WHN13.4/BS471, atd.) 

 Průměr 150 mm (FU150/9000) 

 Průměr 160 mm (WD160HA3/8000, W160HC-NC, atd.) 

 Průměr 200 mm (W200, W200GRN-NC)  

 

Všechny uvedené stroje mají své výhody i nevýhody. A to z technických parametrů, 

použití řezných nástrojů, řídicího systému a využití možnosti příslušenství obráběcího 

stroje.  

Nejoptimálnější ze strojů je s možností upnutí frézovacího vřeteníku, tzn. úhlové 

hlavy. Odpadá tak operace 020 z původní technologie. Možnosti použití úhlové hlavy mají 

však pouze stroje s velikostí vřetene průměru 160 mm a 200 mm. Jejich nevýhodou je 

vysoká hodinová sazba, celková velikost stroje a otočného stolu vůči obráběnému dílu.  

Druhou možnou alternativou je využít horizontálního stroje s průměrem vřetene 130 

mm, kde je velikost stroje i otočného stolu ideální. Tyto stroje nemají možnost upnutí 

úhlové hlavy, která podmiňuje úspornější opracování a splňuje tak cíle práce. 

Poslední a nejproduktivnější varianta je zhotovit díl na stroji s průměrem vřetene 150 

mm. Jde o univerzální frézku FU150/9000 (příloha J) a její technické parametry umožňují 

použití úhlové hlavy. Firma toto příslušenství ke stroji nevlastní a tím nepřímo 

znehodnocuje stroj samotný, protože nevyužívá potenciál celého obráběcího stroje a jeho 

možnosti.  

Diplomová práce je zaměřena především na návrhy zlepšení pro úspornější náklady 

bez větších nebo žádných investic do změny stávající technologie. Proto pro návrh nové 

technologie využiji obráběcí stroj FU150/9000 (příloha J) a W160HA3/4000 (příloha L). 

Důvodem je zachování hodinových sazeb strojů z původní technologie. Celkové projevení 

změny je uveden dále v nově navrženém technologické postupu a v konečném 

vyhodnocení.  
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3.4 Navrhované řezné nástroje 
 

Ve světovém měřítku jsou nejčastěji využívané řezné materiály povlakové slinuté 

karbidy (SK). Důvodem je cena, dostupnost a hlavně širší použití pro většinu 

konstrukčních ocelí, ze kterých jsou svařence konstruovány. SK patří z hlediska řezivosti 

mezi kvalitní řezné materiály a podmínky jejich užití jsou proto široké, nejen pro obvyklou 

konstrukční ocel. Vysoké řezné rychlosti a možnost odebírat velký úběr obráběného 

materiálu jsou charakteristickým znakem současně nabízených SK, především tak 

povlakovaných ve formě vyměnitelných břitových destiček. 

Ke zvýšení objemu práce a tím i celkového zvýšení zisku dopomáhá vhodně zvolený 

řezný nástroj a jeho materiál. Proto je zapotřebí studovat a kontrolovat trendy v obrábění 

a především vývoj řezných nástrojů. Sledovat a hledat takové produkty, které splňují 

požadavky pro hospodárné obrábění pro daný dílec nebo pro širší sortiment vyráběných 

dílů ve firmě. 

Z důvodů rozsáhlého počtu nástrojů jaké byly při obrábění vahadla použity, se v této 

kapitole zaměřím prioritně na náhradu pouze těch, které mohou přispět k produktivitě 

v největší míře. Vybrané nástroje patří do úseků časové nejnáročnějších na obrábění. 

 

Vrtání Ø23H11 
 

Nynější zhotovení otvorů Ø23H11 se provádí konvenční technologií šroubovitým 

vrtákem s kuželovou stopkou z řezného materiálu RO.  

Šroubovitý vrták dosahuje přesnosti IT11 – IT13 a drsnosti povrchu Ra (m) 6,3 –25. 

Vrták slouží pro předvrtaní a vedení výhrubníku, který zvyšuje stupeň přesnosti na IT9 – 

IT12, geometrickou přesnost a kvalitu povrchu Ra (m) 3,2 –1,6. Používají se jako 

dokončovací nástroj pro přesnost vyráběných děr H9 až H12, což splňuje požadavek na 

toleranci díry H11. 

 

Obr. 3.5 Nástroje původní technologie zhotovení otvoru Ø23H11 
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Konvenční technologie pro zhotovení otvorů s přesností IT11 zahrnuje: 

Tab. 3.2 Souhrn původní technologie vrtání Ø23H11 

Původní technologie zhotovení otvoru Ø23H11 

Strojní úseky pro zhotovení otvoru 
Ø23H11 

Nástroje 

Navrtání důlků pro vedení vrtáku Vrták 3,15 středící 60° tvaru A, ČSN 22 1110 

Vrtání otvoru pod výhrubník Vrták s kuželovou stopkou 21,5, ČSN 22 1140 

Sražení hrany pro vedení výhrubníku a 
výstružníku 

Záhlubník kuželový s vrcholovým úhlem 90°; s 
kuželovou stopkou 

Vyhrubování na finální rozměr Výhrubník s kuželovou stopkou 23H11, ČSN 22 1411  

Celkové zhodnocení  

 Celkem 4 operace 
 Celkem 12 nástrojů včetně upínačů a redukčních pouzder 
 Vysoké výrobní časy způsobené řezným materiálem nástroje rychlořezné oceli HSS 
 Nutnost přebrušování 

 

Prvním krokem je návrh vhodného nástroje, který by zajistil finální rozměr vrtané díry 

v toleranci H11 v jedné operaci. Dodavatelé vrtacích nástrojů nabízí takové vrtáky, jejichž 

parametry zaručují výslednou přesnost a drsnost na úrovni výhrubníků. Odstraníme tak 

nutnost vrtání důlků, sražení ostří a vyhrubování na konečný rozměr. 

Potřebným vlastnostem odpovídá sortiment vrtáků s vyměnitelnými břitovými 

destičkami firmy Widia dle tab. 3.3. 

Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami jsou moderní vysoce výkonné nástroje. 

Vzhledem k vysokým řezným rychlostem je výkon vrtáků s vyměnitelnými břitovými 

destičkami 5 až 10 krát vyšší než u šroubovitých vrtáků z rychlořezné oceli. 
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Tab. 3.3 Uváděná přesnost otvorů jednotlivých vrtáků ze sortimentu firmy Widia [6] 

 

Tab. 3.4 Vrták Top Cut s vyměnitelnými břitovými destičkami TCD230R2SNF25M [6] 
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Frézování míry 277 /+0,5_mm 
 

Vzhledem k celkové tloušťce frézovaného plechu 80 mm a použitého nástroje MEC25 

bylo nutné nástroj upravit. Důvodem byl stejný průměr trnu i řezné části nástroje. 

Přesoustružením byl průměr trnu zmenšen pod hodnotu průměru řezné části. Tak bylo 

možné nástrojem dojet na okraj plechu v délce 80 mm.   

 

Obr. 3.6 Upravená stopková fréza MEC25 

 

Tab. 3.5 Stopková fréza do rohu 25A3R080A25-SAD11E-C [7]  
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Drážky 13 a 13,5 
 

Původní použitý upínač a kleština jsou nástroje zastaralého typu. Upnutá drážkovací 

fréza o průměru 13 mm je z řezného materiálu rychlořezné oceli HSS Co8. Vše nahradím 

moderním upínacím systémem firmy Pilana MTC a navrhnu nový řezný nástroj pro 

frézování drážek firmy Pramet.    

 

Obr. 3.7 Původní kleštinový upínač, kleština a řezný nástroj  

 

Tab. 3.6 Kleštinový upínač 50xER32 a kleština ER32  [8]  

 
 

Tab. 3.7 Univerzální fréza krátká 12ES75-25A12 SUMA [7]  
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Dokončovací vyvrtávání náboje 
 

Nástroje pro opracování finálního rozměru jsou důležité především z důvodu dodržení 

požadované přesnosti drsnosti povrchu, proto volím řezný nástroj modernějšího typu.   

 

Obr. 3.8 Původní vyvrtávací tyč dokončovací 40 x 63 - 200, ČSN 220432 

 

Tab. 3.8 Vyvrtávací dokončovací tyč BT50-FB98-211 [9] 

 

Tab. 3.9 Vyvrtávací dokončovací tyč BT50-FB98-211 [9]  
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3.5 Technologický postup 
 

Navržený technologický postup opracování vahadla je přizpůsoben pro minimální 

investice firmy do nové technologie. Je přímo provázán z částí „Návrh obráběcích strojů“, 

kde jsem navrhl změnu na využití obráběcích strojů. 

 

1. Upínání – operace 005 
 

Zde bude zhotoveno veškeré požadované opracování z pohledu levé a pravé bočnice 

vahadla na finální rozměry. Navíc budou opracování pomocné plošky pro vyrovnání 

v dalším upínání a následné konečné obrobení. 

 Tab. 3.10 Navrhovaný Technologický postup 1. Upínání – operace 005 

Operace Úsek Středisko Typ pracoviště Čas práce Čas přípravy 

Pracoviště Stroj Název pracoviště Tas Tbs 

005 
2391 3524001 FU150/9000 

650 40 
3524001 3524001 frézování 

Upnout na střed stolu spodními dorazy ke stolu.  
Vahadlo vypodložit a zajistit upínkami.  
Důkladně vyrovnat a najet dle rýsování.  
S otočením stolu postupně opracovat s dodržením kolmostí a rovnoběžností dle výkresové 
dokumentace:  
 
 - Dle řezu "A-A" -  
   - 1x čelem frézovat čelo náboje na míru 355 -0,1/0,3 mm 
   - 1x hrubovat + hotově vyvrtat Ø112 
   - 1x hrubovat + hotově vyvrtat Ø120H6 do hl.46_mm včetně hrany 0,5x45° 
 
- Dle řezu "C-C" a "D-D" -  
   - 2x bokem kruhovou interpolací frézovat Ø310H7 
   - 2x bokem do rohu kruhovou interpolací frézovat osazení R220 /+1 na míru 310 /+0,1 
mm  
   - 2x6 na roztečné kružnici R182,5 ±0,1 vrtat + stružit Ø23H11 (detail "X") 
 
- Bočnice dle č.v.2.8416.8407 -  
   - 2x frézovat drážku šíře 13 
   - 2x frézovat drážku šíře 13,5 
   - 1x vrtat + stružit Ø23H7 (řez "B-B") 
 
- Otočit stolem o 180°, důkladně vyrovnat, najet a dokončit:  
 
- Dle řezu "A-A" 
   - 1x hrubovat + hotově vyvrtat Ø120 
   - 1x hrubovat + hotově vyvrtat Ø126H6 do hl.46_mm včetně hrany 0,5x45° 
 
 - Dle řezu "C-C" a "D-D" -  
   - 2x bokem kruhovou interpolací frézovat Ø310H7 
   - 2x bokem do rohu kruhovou interpolací frézovat osazení R220 /+1 na míru 310 /+0,1 
mm  
   - 2x6 na roztečné kružnici R182,5 ±0,1 vrtat + stružit Ø23H11 (detail "X") 
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Tab. 3.11 Navrhovaný Technologický postup 1. Upnání – operace 005 (pokračování) 

Operace Úsek Středisko Typ pracoviště Čas práce Čas přípravy 

Pracoviště Stroj Název pracoviště Tas Tbs 

005 
2391 3524001 FU150/9000 

650 40 
3524001 3524001 frézování 

- Bočnice-  
   - 2x frézovat drážku šíře 13 
   - 2x frézovat drážku šíře 13,5 
   - 1x vrtat otvor pro závit M10, hranu srazit 
 
Vyobrazení: 
 

 

 

Tab. 3.12 Nástrojový list pro 1. Upínání – operace 005 

Číslo nástroje Název, Rozměr 

T01 Čelní nástrčná fréza MEC 080R-17-8T 

T02 Vrták Top Cut s vyměnitelnými břitovými destičkami TCD230R2SNF25M 

T03 Vrták s kuželovou stopkou 21,50 ČSN 221140 

T04 Výhrubník s kuželovou stopkou 22,7 ČSN 22141 

T05 Výstružník s kuželovou stopkou 23H7 ČSN 221431 

T06 Vrták s kuželovou stopkou 9 ČSN 221140 

T07 Univerzální fréza krátká 12ES75-25A12 SUMA 
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Tab. 3.13 Nástrojový list pro 1. Upínání – operace 005 (pokračování) 

Číslo nástroje Název, Rozměr 

T08 Úhlová fréza A2420.76.R.03-15.45° 

T09 Vyvrtávací dokončovací tyč BT50-FB98-211 

T10 Vyvrtávací dokončovací tyč BT50-FB98-211 

T11 Vyvrtávací dokončovací tyč BT50-FB98-211 

T12 Ubírací nůž ohnutý pravý, ČSN 223712 

T13 Vyvrtávací tyč Ø90 

T14 Vyvrtávací hlava stavitelná Vhs 40x180 

 

2. Upínání – operace 010 
 

Poslední operace je věnováno především zarovnání měřících výstupků, dále pak 

frézování vybrání na míru 277 /-0,5 mm. Frézování měřících výstupků je důležité 

především z hlediska kontroly. Kromě měření dílu, které provádí operátor obráběcího 

stroje během obrábění, musí vahadlo objektivně měřit i příslušný kontrolor. Ten proměřuje 

a zapisuje výsledky měření v mezioperačním čase, mezi operacemi. Takto nastavený 

režim je z důvodů nepřítomnosti kontrolora v době opracování daného rozměru Ø310H7. 

A to ať během ranní, odpolední a především noční směny. 

Tab. 3.14 Navrhovaný Technologický postup 2. Upínání – operace 010 

Operace 
Úsek Středisko Typ pracoviště Čas práce Čas přípravy 

Pracoviště Stroj Název pracoviště Tas Tbs 

010 
2391 0482804 W160HA3/4000 

190 30 
0482804 0482804 vyvrtávání 

Upnout na střed a kraj stolu. Čelem náboje ke stolu.  
Důkladně vyrovnat a najet dle opracování. 
S otočením stolu postupně opracovat s dodržením kolmostí a rovnoběžností dle výkresové 
dokumentace:      
 
   - 2x bokem frézovat ve spodní desce okno na rozměr 277 /-0,5 mm 
 
- 2x s otočením stolu o 45° zhotovit: 
 
   - 8x čelem odfrézovat v bočnicích měřící do roviny 
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Tab. 3.15 Navrhovaný Technologický postup 2. Upínání – operace 010 (pokračování) 

Operace 
Úsek Středisko Typ pracoviště Čas práce Čas přípravy 

Pracoviště Stroj Název pracoviště Tas Tbs 

010 
2391 0482804 W160HA3/4000 

190 30 
0482804 0482804 vyvrtávání 

Vyobrazení: 
 

 
 
 

Tab. 3.16 Nástrojový list pro 2. Upínání – operace 010 

Číslo nástroje Název, Rozměr 

T01 Válcová fréza 80J2R210X50-SLSN134-C 

T02 Stopková fréza do rohu 25A3R080A25-SAD11E-C 
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Řezné nástroje 
•Snížení počtu nástrojů 

•Zvýšení produktivních nástrojů 

Obráběcí stroje 

•Snížení počtu strojů 

•Zvýšení přesnosti 

Technologický postup 
•Snížení poču operací 

•Zvýšení přesnosti 

4 Technicko-ekonomický přínos navrhovaného řešení 
 

Zhodnocení navrhované technologie výrobního procesu obrábění je provedeno na 

základě porovnání spotřeby času a nákladů na obrábění pro původní a navržené 

technologie výroby. Spotřeby času pro jednotlivé technologické operace jsou stanoveny 

dle platných normativů firmy Unex a.s. a jsou uvedeny v technologických postupech. Do 

celkové spotřeby času jsou zahrnuté časy vystavené pro přípravu a obslužné časy pro 

provedení strojních i ručních úseků v obrábění.  

Výpočty nákladů na příslušnou operaci jsou dány hodinou sazbou stroje a spotřeby 

času na obrábění. Spotřeba času je počítána pro 1ks vahadla při ekonomické dávce 4ks. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Proces technicko-ekonomických přínosů 

 

 

 

 

 

Technicko – ekonomický přínos 
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4.1 Shrnutí původní technologie obrábění 
 

Stávající technologie je postavena především na technickém stavu využívaných 

obráběcích strojů. Každý stroj je tak předurčen pro konkrétní účel obrábění. V operaci 005 

je použita klasická vodorovná vyvrtávačka pro frézování pomocných podložek. V další 

operaci 010 je využita méně přesná numericky řízená vyvrtávačka pro hrubování a 

částečné zhotovení finálního opracování. Obráběcí stroj v operaci 015 je nejvýše přesná a 

technicky stálá univerzální frézka s numericky řídicím systémem, která dohotoví 

předhrubované úseky z předcházející operace. Poslední použitý obráběcí stroj je stejný 

jako u operace 005. Zde se odfrézují měřící výstupky a především okno ve spodní části 

vahadla. Řezné nástroje jsou z velké většiny při frézování a vyvrtávání použity z materiálu 

SK, při vrtání pouze RO. Součástí upínacího příslušenství jsou klasické upínací prvky jako 

upínky, šrouby, matice, podložky a potřebné množství dorazů a podložek pro vyrovnání. 

V tab. 4.1. je uveden přehled původní technologie obrábění 1ks vahadla při 

ekonomické dávce 4 ks.  

Tab. 4.1 Celkové náklady na původní technologii obrábění 

Číslo 
Operace 

Upínání Obráběcí stroj 
Hodinová sazba 

Nhs [Kč.hod-1] 
Čas Tc  
[hod.] 

Náklady Nc 

[Kč] 

005 1. Upínání W160HA3/4000 730 1,3 943 Kč 

010 2. Upínání WNH13.4B/NS471 850 11,2 9 492 Kč 

015 3. Upínání FU150/9000 850 5,2 4 392 Kč 

020 4. Upínání W160HA3/4000 730 3,3 2 403 Kč 

Náklady na obrobení výrobní dávky Nd [Kč] 20,9 17 229 Kč 

 

Obr. 4.2 Schéma původní technologie obrábění 

Původní technologie 
obrábění 

Technologické 
operace 

Obráběcí stroje Řezné nástroje 

Počet 
4 

Počet 
3 

Počet 
19 
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4.2 Shrnutí navržené technologie obrábění 
 

Stávající technologie je založena na odstranění faktoru technického stavu původních 

obráběcích strojů. V operaci 005 je využita univerzální frézka FU150/9000 s řídicím 

systémem s cílem finálně obrobit veškeré dostupné opracování dle výkresové 

dokumentace. V operaci 010 je ponechaný stroj z operace020 z původní technologie. 

Důvodem a zároveň problematikou ponechání této operace je především samotná 

kontrola opracování Ø310H7 v mezioperační době. V případě, že by se výstupky pro 

měření odfrézovaly již při obrábění daného otvoru za nepřítomnosti kontroly, už by zpětně 

nebylo možné rozměr doměřit. Samotná kontrola není schopna díl měřit při aktuálním 

obrábění z důvodů nočních směn a počtu měřených obrobků na jednou zaměstnaného 

kontrolora. U operátora stroje funguje samokontrola, která však není oficiálně platná, ale 

je informativní. Pověření, platnost měření a vyplnění kontrolního protokolu spadá pod 

středisko jakosti. Dále jsou zde navržené nové, produktivní a moderní řezné nástroje 

včetně jejich řezných podmínek.    

Tab. 4.2 Celkové náklady navrhované technologie obrábění 

Číslo 
Operace 

Upínání Obráběcí stroj 
Hodinová sazba 
Nhs [Kč.hod-1] 

Čas Tc  
[hod.] 

Náklady Nc 

[Kč] 

005 1. Upínání FU150/9000 850 11,8 10 030 Kč 

010 2. Upínání W160HA3/4000 730 1,3 949 Kč 

Náklady na obrobení výrobní dávky Nd [Kč] 13,1 10 979 Kč 

 

Obr. 4.3 Schéma navrhované technologie obrábění 

 
 

Navrhovaná 
technologie obrábění 

Technologické 
operace 

Obráběcí stroje Řezné nástroje 

Počet 
2 

Počet 
2 

Počet 
16 
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4.3 Porovnání původní a navržené technologie obrábění 
 

Z celkového shrnutí původní a navrhované technologie vyplívá, že díl je možno 

obrábět za kratší čas a nižší náklady za předpokladu nasazení nových produktivních 

řezných nástrojů a použití pouze dvou obráběcích strojů. V tab. 4.3 jsou znázorněny 

rozdíly mezi danými technologiemi. Hlavním měřítkem je však úspora nákladů na 1 kus, 

ze kterého je spočítána celková roční úspora pro dávku 80 ks. 

Tab. 4.3 Porovnání nákladů na 1ks pro dávku 4ks 

Porovnání 
Původní technologie 

obrábění 
Navržená technologie 

obrábění 

Spotřeba času 1ks na výrobní 
dávku 4ks 

21Nhod. 13Nhod. 

Náklady 1ks na výrobní dávku 
4ks 

17 229 Kč 10 979 Kč 

Úspora nákladů na 1ks 6 250 Kč 

Roční náklady (80ks) 1 378 333 Kč 878 320 Kč 

Roční úspora 500 013 Kč 

 

Graf 4.1 Porovnání nákladů původní a navrhované technologie obrábění 
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5 Závěr 
 

Diplomová práce byla zaměřena na zproduktivnění výrobního procesu obrábění 

s cílem dosažení snížení výrobních nákladů Vahadla pro firmu UNEX a.s. zavedením 

vhodných řezných nástrojů, obráběcích strojů, a nového technologického postupu pro 

odstranění nedostatků při současném stavu. 

Konkrétním cílem tohoto projektu bylo vybrat optimálnější obráběcí stroje a vybavit je 

novými a produktivnějšími řeznými nástroji. A to především náhradou řezných materiálu z 

rychlořezné oceli, materiály ze slinutých karbidů. Tyto materiály dovolují zvýšit řezné 

podmínky až o pětinásobek násobek původních řezných podmínek pro rychlořeznou ocel. 

Při návrhu těchto nástrojů a zpracování následných simulací v normotvorném programu 

byly ten fakt ověřen. 

Celý přínos vychází z porovnání původně nastavené technologie obrábění s nově 

navrhovanou technologií. Čas spotřeby práce pro původní technologie je převzata 

z normativního programu pro výpočet spotřeby času práce a přípravy dané operace. Pro 

dosažení skutečné spotřeby času bez ohledu na výpočty stanovené normativy byl 

kompletní proces obrábění vahadla snímkován. Byla zpracována časová studie zaměřena 

na snímkování pracovního dne s cílem zjištění skutečného využití výrobního zařízení a 

průběhu práce. Dalším důvodem byla věrohodnost vystavených časů s porovnáním časů 

navrhovanými. Pouze touto metodou jsem mohl získat veškeré potřebné údaje pro 

zpracování diplomové práce.  

Navrhovaná technologie je porovnána s vystavenými časy dle normativu. Tedy i 

navržený technologický postup a jeho časy práce a přípravy jsou počítány dle 

normativních hodnot. Hodnoty řezných podmínek jsem přizpůsobil dle navržených 

řezných nástrojů stejně tak i celý proces obrábění. 

 Ze srovnání původní a navržené technologie vyplývá, že spotřeba času práce byla 

snížena o 38 % a náklady na výrobní proces obrábění klesly o 36 %. Kapacita stroje se 

zvýšila a 50%, což může mít za následek možnost výroby většího počtu dílu na volných 

strojích. Výsledky odpovídají roční úspoře nákladů 500013 Kč při předpokládané výrobě 

80 kusů za rok. Této úspory bylo dosaženo volbou vhodného obráběcího stroje z hlediska 

jeho technického stavu a parametrů. Dále pomocí volby optimálních řezných nástrojů, 

snížením počtu operací a volbou vhodných řezných podmínek.  

 

 
 
 
 
 
 



Diplomová práce  Bc.David VEČERKA 

53 
 

6 Seznam použité literatury 
 
[1] a.s, Unex. UNEX - Strojírensko-metalurgická společnost . UNEX - O společnosti. 
[Online] 2014. [Citace: 20. Březen 2014.] http://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/download/. 
 
[2] s.r.o., Vitcrane. Katalog. vitcrane.cz. [Online] [Citace: 5. Březen 2014.] 
http://www.vitcrane.cz/. 
 
[3] Koneccranes. Automatic Stacking Cranes. [Online] 2014. [Citace: 5. Březen 2014.] 
http://www.konecranes.com/equipment/container-handling-cranes/automatic-stacking-
cranes. 
 
[4] Preciz, s.r.o. Preciz, s.r.o. Převodník materiálů. [Online] PRECIZ s.r.o. & g.claas 
gruppe , 2012. [Citace: 29. Leden 2014.] http://www.preciz.cz/sluzby-hlavni/material-
normal/1.0570. 
 
[5] Kolektiv - Ivan Macháček, Ing.František Novotný, Ing.Zděněk Pokorný, Jiří 
Sejbal. Racionalizace a normování práce. Brno : Moravskoslezská společnost pro 
racionalizaci a normování práce - NORMIA, 2010. str. 96. Učební text je určen 
účastníkům "Základního kurzu racionalizace a normování práce" - volně neprodejné. 
 
[6] s.r.o., TYROLINE. Produkty - Widia. tyroline.cz. [Online] 2010. [Citace: 1. Duben 
2014.] Katalog Widia - Frézovací a vrtací nástroje. http://www.tyroline.cz/widia/. 
 
[7] ČR, Pramet. Pramet - ke stažení. pramet.cz. [Online] 2014. [Citace: 6. Duben 2014.] 
Katalog Pramet Frézování. http://www.pramet.com/cz/ke-stazeni.html. 
 
[8] Pilana MCT, spol. s.r.o. Pilana - Katalog produktů. pilana.cz. [Online] Pilana MCT 
spol. s r. o., 2014. [Citace: 29. Březen 2014.] http://www.pilanamct.cz/cz/produkty. 
 
[9] Inc., Dine. Dine - product information. [Online] 2006. [Citace: 15. Březen 2014.] 
http://www.dine.co.kr/eng/product/product01.asp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diplomová práce  Bc.David VEČERKA 

54 
 

7 Seznam příloh 
 
Příloha A - Výkres opracování vahadla 

Příloha B – Pozorovací list – operace 005  

Příloha C – Pozorovací list – operace 010  

Příloha D – Pozorovací list – operace 015  

Příloha E – Pozorovací list – operace 020  

Příloha F – Seznam původních řezných nástrojů pro 1. Upínání - operace 005 

Příloha G – Seznam původních řezných nástrojů pro 2. Upínání - operace 010   

Příloha H – Seznam původních řezných nástrojů pro 3. Upínání - operace 015    

Příloha I – Seznam původních řezných nástrojů pro 4. Upínání - operace 020    

Příloha J – Charakteristika obráběcího stroje FU150/9000 

Příloha K – Charakteristika obráběcího stroje WHN13.4B/NS471 

Příloha L – Charakteristika obráběcího stroje W160HA3/4000    

 


