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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

PATKA, M. Racionalizace výrobních a jiných procesů ve vybraném podniku: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2014, 42 s. Vedoucí práce: Novák, J.  

 

Cílem bakalářské práce je racionalizovat proces obrábění ocelových tyčí. Bakalářská práce 

je zpracována v podniku VÍTKOVICE MECHANIKA, a. s. V úvodní části je provedena 

analýza a posouzení současného stavu podniku. Dále jsou analyzovány jednotlivé procesy 

a činnosti. Následují návrhy a opatření pro zvýšení produktivity výroby. Na závěr je práce 

zhodnocena. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

PATKA, M. Rationalization of production and other processes in the selected company: 

bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2014, 42 p. Thesis head: Novák, J. 

 

Aim of this work is to rationalize the process of cutting steel rods. The thesis is elaborated 

in the company VITKOVICE mechanica, a.s. In the first part is analysis and evaluation of 

the current state of the company. Than are analyzed individual processes and activities. 

Following are suggestions and measures to increase productivity. Finally the paper is 

evaluated.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

Symbol Význam Jednotka 

D  Průměr        [mm] 

KPV  Konstrukční příprava výroby 

L  Délka tyče       [mm] 

Ra  Drsnost povrchu 

    Celkový čas       [min] 

TPV  Technická příprava výroby 

    Hloubka řezu       [mm] 

a.s.  Akciová společnost 

n  Otáčky        [ot/min] 

s  Posuv        [mm/ot] 

    Strojní čas operace      [min] 

     Celkový strojní čas      [min] 

    Řezná rychlost      [m/min]
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Úvod 

Cílem všech výrobních podnikatelských subjektů je zabezpečování výroby a služeb. 

Tím na jedné straně zvyšují životní i technické úrovně obyvatelstva země, ve které 

působí a na druhé straně se snaží dosáhnout nejlepších hospodářských výsledků, 

které se promítnou v rozvoji podniku. Dynamický rozvoj národního hospodářství a 

průmyslu je třeba podpořit řadou kvalitativních a ekonomických změn v každém 

podniku. Změny musejí být v souladu se soudobým vědeckotechnickým rozvojem a 

rozvojem řízení v celosvětovém měřítku.  

Řízení podnikatelských subjektů i jejich celková úroveň je oblast, ve které doposud 

nedosahujeme úrovně průmyslově vyspělých zemí. České výrobní podniky mají 

relativně vysokou spotřebu surovin a materiálu, vysoký podíl ruční práce, dlouhé 

průběžné doby výrobků s velkým podílem čekacích dob, nízký stupeň mechanizace a 

automatizace řízení výroby, stejně jako nízkou úroveň řízení pomocných a 

obslužných výrobních procesů. Zvýšení celkové úrovně podniku můžeme dosáhnout 

různými způsoby. Jedním z nich je racionalizace dosavadních systémů řízení. 

Pomocí racionalizace můžeme zvyšovat efektivnost pracovišť, kanceláří, podniků i 

celého výrobního systému. Racionalizace je součástí řízení a pomáhá nám zdokonalit 

stávající systém. 
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1 Popis aktuálního stavu 

1.1 Charakteristika společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou se 

silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých 

investičních celků. Zahrnuje kolem třiceti firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a 

unikátní výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. 

Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investičních akcí 

jako je vylepšení tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v neposlední řadě 

také v programu výroby komponent pro jadernou energetiku. V této oblasti mají Vítkovice 

na co navázat. V minulosti byly významným dodavatelem komponent pro jaderné 

elektrárny. Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve Vítkovicích slouží v 

Temelíně, v Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách zahraničí. 

 

 
Obrázek č. 1.1: Vítkovice  
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1.2 Přehled společností 

 Přehled společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP Tabulka 1.1:

VTK GROUP a.s.   VÍTKOVICE HTB a.s. 

VÍTKOVICE HOLDING, a.s.   VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. 

VÍTKOVICE, a.s.   VÍTKOVICE RECYCLING a.s. 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.   VÍTKOVICE MKV s.r.o. 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.   VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.   VÍTKOVICKÁ SPŠ 

VÍTKOVICE MILMET S.A.   PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o. 

VÍTKOVICE HAMMERING a.s.   VÍTKOVICKÁ SPORTOVNÍ a.s. 

Hutní montáže, a.s.   VTK SPECIAL a.s. 

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.   VTK SPECIAL SYSTEMS a.s. 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.   PA SPECIAL, a.s. 

VÍTKOVICE - IOS s.r.o.   LAHVARNA BROD d.o.o. 

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.   VÍTKOVICE Kordt und Rosch GmbH 

VÍTKOVICE Doprava, a.s.   Office House Průmyslová a.s. 

VÍTKOVICE ÚAM a.s.   CIDEGAS S.A. 

VÍTKOVICE REVMONT a.s.   Spojené slévárny, spol. s r.o. 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o.   Dolní oblast VÍTKOVICE 

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.     

 

 

Specializace: 

 metalurgie, 

 těžké strojírenství a engineering, 

 energetické strojírenství, 

 ocelové láhve a nádoby, 

 dopravní strojírenství, 

 hasicí technika, 

 ocelové konstrukce, 

 služby. 

 

Cíle, strategie a vize společnosti: 

 globální lídr špičkových strojírenských technologií,  

 řízení specializovaných engineeringových oborů,  

 rozvoj svých aktivit kvalifikovanými pracovníky v souladu se zájmy svých 

akcionářů a s ohledem na ochranu životního prostředí. 
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1.3 Historie společnosti 

Za dobu své existence stojí Vítkovice za řadou významných světových projektů. Mezi ně 

patří například konstrukce 234 metrů dlouhého dvoupatrového mostu v Kyjevě, plynojem 

v Libni, homogenizační a skládkový velkostroj pro přístav Santana v Brazílii, nebo 

potrubní převaděč v Pákistánu. 

 

 Přehled nejdůležitějších dat Tabulka 1.2:

Rok Událost 

1828 Byl vydán přípis o založení železářského závodu. 

1830 Byly zapáleny první pudlovací pece. 

1835 
Vítkovice se staly hlavním dodavatelem železa pro severní dráhu železnic 

císařství. 

1850 Z mechanických dílen vznikla strojírna a oddělení pro stavbu mostů a kotlů. 

1910 Vznik prvních vítkovických ozubených kol. 

1922 Celková elektrifikace železáren. 

1945 Znárodnění všech podniků v Československu. 

1978 Ve Vítkovicich byly vyrobeny první komponenty pro jaderné elektrárny. 

1992 Vznikla akciová společnost Vítkovice a.s.. 

2003 
Většinový podíl ve Vítkovice, a. s. získala společnost Lahvárna Ostrava, která 

v následujícím roce změnila svůj název na Vítkovice Holding, a. s 
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1.4 Organizační struktura VÍTKOVICE MACHINARY GROUP 

 

Obrázek č. 1.2: Vedení Vítkovice, a.s. 

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.  

Předseda:   Ing. Jan Světlík  

Místopředseda:  Ing. Václav Dostál  

Členové:   Ing. Jaromír Šiler  

    Ing. Milan Juřík  

    Mgr. Pavel Filipčík 

 

Dozorčí rada  

Předseda:   JUDr. Josef Babka  

Členové:   Ing. Ľudovít Ihring  

    Ing. Halina Ryšková 
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1.5 VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s. 

VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s. byla založena jako samostatná společnost 1. 1. 2001, 

jako servisní a výrobní organizace, sloučením údržeb jednotlivých provozů společnosti 

Vítkovice, a.s. Tato společnost poskytuje široké spektrum služeb v strojním, hutním a 

energetickém průmyslu. 

Úkolem VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s. je zajišťování bezproblémového provozu 

společností, které jsou součástí skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

Další služby, které VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s. poskytuje, jsou návrhy a výroba 

strojních dílů, zařízení a ocelových konstrukcí. 

Podnik zaručuje vysoké úrovně poskytovaných služeb a systému řízení jakosti. Je 

certifikován společností TÜV SÜD Czech (ČSN EN ISO 9001:2001). 

 Strategický záměr společnosti: 

 Primárním strategickým záměrem společnosti je zabezpečit růst tržeb společnosti 

formou dodávek modernizovaných obráběcích strojů a technologických zařízení, 

průmyslových pecí a dodávek tlakových systémů skladování a distribuce plynů.  

 Vlastní strojírenskou výrobu zaměřit na dodávky výrobků a sestav montované 

strojírenské výroby, náročných technologických konstrukcí, náhradních dílů a 

oprav strojních dílů pro externí odběratele. Ve výrobě využívat moderní 

technologické postupy a nástroje a tím zvyšovat produktivitu. 

 Projekty zaměřenými na aplikovaný výzkum rozvíjet svoji odbornou a projekční 

způsobilost a nabízet zákazníkům inovace v oblasti modernizace obráběcích strojů 

a složitých technologických procesů. 

 Zabezpečovat spolehlivý a vysoce odborný komplexní servis údržby včetně 

rekonstrukcí a modernizací strojů a technologických zařízení pro společnosti VMG  

a externí zákazníky. 

 Rozvíjet a inovovat tlakové systémy skladování a distribuce plynů včetně aplikací 

CNG, rozšiřovat výrobu a servis tlakových svazků a přepravních vozů na stlačený 

plyn. 
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1.5.1 Organizační struktura  

 

Obrázek č. 1.3: Organizační struktura 

Zaměstnanci 

 Počet zaměstnanců Tabulka 1.3:

Věková struktura do 20 21–25 26-40 41-50 51-60 60+ CELKEM 

manuální zaměstnanci 18 41 128 159 203 43 592 

ostatní zaměstnanci 0 3 56 57 72 18 206 

Zaměstnanci celkem 18 44 184 216 275 61 798 

 

 Vzdělání zaměstnanců Tabulka 1.4:

Vzdělání ZŠ SOU SŠ VŠ CELKEM 

Počet zaměstnanců 11 456 268 63 798 
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1.5.2 Produkty a služby 

Díky úzké spolupráci mezi všemi organizačními jednotkami VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP je MECHANIKA VÍTKOVICE schopna zajistit jakoukoliv službu v rámci 

výrobního programu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

Společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. v uplynulých letech spolupracovala a řešila 

projekty pro rozvoj strojírenské základny v těžkém strojírenství, rozvíjela strojírenskou 

výrobu a servis strojírenských a hutních technologií. Standardně dodává výrobky a celky 

pro modernizaci kotelen klasických tepelných elektráren a to v segmentech zařízení 

práškových hořáků a práškovodů. V oblasti CNG se kromě servisu plnicích stanic 

společnost zapojila do návrhu, vývoje zařízení a technologií pro stlačování, skladování a 

transport zemního plynu vlastní projekcí, konstrukcí a výrobou. V tomto směru má 

společnost v nabídce řadu typových řešení CNG plnicích stanic s pístovými i 

hydraulickými kompresory a několik typů vozů pro převážení na CNG. Společnost 

inovovala tyto výrobky jak technicky, tak technologicky a tato řešení jsou důkazem 

realizace nových projektů v příštích letech. 

 

Hlavní obory:  

 strojírenská výroba, 

 opravy hutních zařízení,  

 obráběcí stroje,  

 výroba montovaných celků,  

 tvářecí stroje,  

 výroba a renovace ND,  

 tlakové zásobníkové systémy,  

 energetická zařízení,  

 průmyslové pece,  

 ostatní specializované výkony.  
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Poskytované služby: 

 výroba a opravy strojních dílů, 

 rekonstrukce a opravy hutních a metalurgických technologických zařízení, 

 rekonstrukce a opravy tvářecích, obráběcích a ostatních pracovních strojů, 

 rekonstrukce a opravy vyhrazených zdvihacích a dopravních mechanizmů, 

 zpracování výkresové a průvodní dokumentace, přejímacích dokumentů, 

 výroba a opravy ocelových konstrukcí, 

 rekonstrukce a opravy vyhrazených plynových zařízení, 

 rekonstrukce a opravy vyhrazených elektrických zařízení, 

 rekonstrukce a opravy zařízení měření a regulace, ASŘ, 

 rekonstrukce a opravy vyhrazených tlakových zařízení, potrubních rozvodů, 

 dodávky montovaných celků, 

 rekonstrukce a opravy technologických vozidel. 

Specializované výkony:  

 renovace strojních dílů návarem pod tavidlem a v ochranné atmosféře,  

 výroba termočlánků,  

 opravy a zkoušení prvků vysokotlaké hydrauliky, měření hydraulických prvků,  

 vylévání ložisek cínovou a olovnatou kompozicí,  

 opravy elektronických zařízení a měřidel,  

 bezdemontážní opracování ploch mobilními obráběcími stroji,  

 revize vyhrazených technických zařízení,  

 pevnostní výpočty, rekonstrukce ocelových konstrukcí a zdvihacích zařízení,  

 technické poradenství,  

 měření strojů a zařízení pomocí laseru.  

1.5.3 Výrobní a montážní střediska: 

NS 710 – Strojírenská a montovaná výroba 

VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je 

výrobní firmou schopnou vyrábět v nejvyšší kvalitě díly a zařízení na základě své i 

zákazníkem dodané dokumentace. 

NS 770 – Strojírenský a hutní servis 

Jednou z hlavních činností je údržba, servis a opravy zařízení pro metalurgii, energetiku a 

hutní průmysl, servis a údržba obráběcích, tvářecích a ostatních pracovních strojů, 

prevence a diagnostika, modernizací strojů a zařízení na nejvyšší technickou úroveň. 

NS 750 – Servis linek hromadné výroby 

Provádí servisní činnost převážně pro společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

V oblasti strojírenské výroby společnost realizuje návrh, výrobu a montáž technologických 

linek, nebo jejich části. Předností společnosti je vlastní projekční a konstrukční kancelář v 

oblasti elektro a strojní, což umožňuje realizovat obchodní případy od projekčního návrhu 

po konečnou realizaci.   
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2 Posouzení aktuálního stavu 

2.1 Technická příprava výroby 

Cílem technické přípravy výroby (TPV) je navrhnout ekonomicky výhodný, technicky a 

efektivní návrh výrobku, technologie a organizace jeho výroby. Jsou to činností v podniku, 

které spolu navzájem souvisí. 

 TPV tvoří předpoklady pro: 

 zahájení výroby, 

 zavádění nového výrobku, 

 zavádění progresivní technologie, 

 inovace. 

 

Výzkum trhu a průzkum potřeb udávají směr, jakým by se mněla technická příprava 

výroby vydat. TPV se tvoří v závislosti na druhu a rozsahu výroby, výrobní struktuře 

závodu, stupni složitosti konstrukce výrobku. Obecně můžeme úkoly TPV rozdělit takto: 

 

 konstrukce nových a inovování již vyráběných produktů, 

 tvorba a zdokonalování výrobních postupů, 

 konstrukce a zhotovení nářadí, 

 návrh a zkouška výrobních postupů. 
 

Výsledkem TPV je technicko ekonomická dokumentace, která zajišťuje: 

 

 konstrukce-schopnost výrobku, 

 efektivní průběh přípravy, 

 podklady pro efektivní průběh výrobního procesu, 

 spokojenost zákazníka (kvalita, servis). 
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2.2 Proces přijímání zakázky 

Obrázek č. 2.1: Proces přijímání zakázky 

 

1. fáze – fáze vývoje nového výrobku 

2. fáze – osvojení nové výroby 

2.2.1 Konstrukční příprava výroby (KPV) 

Konstrukční příprava výroby vytváří takovou technologičnost konstrukce, která umožnuje 

využití nejhospodárnějších výrobních postupů. Tyto postupy musí splňovat stanovené 

jakosti výrobku a musí odpovídat danému typu a rozsahu výroby. 

Fáze KPV: 

 Úvodní varianta projektu, 

 Technický projekt, 

 Konstrukční příprava prototypu, 

 Výroba a zkoušení prototypu, 

 Konstrukční příprava sériové výroby. 
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2.2.2 Technologická příprava výroby 

Technologická příprava výroby zajišťuje: 

 

 vysokou kvalitu obrábění součástí a jejich montáže, odpovídající daným 

technickým podmínkám a zajišťující vysokou provozní schopnost výrobků,  

 dosažitelně největší využitelnost výrobních možností zařízení,  

 minimální pracnost výroby, a tím i optimální dobu výrobního cyklu,  

 hospodárné využívání surovin, základních materiálů, energií a paliv, zajišťující 

minimální odpady a ztráty při výrobním postupu,  

 minimální jednicové náklady, zajišťující rentabilitu výroby, při stanoveném 

rozsahu výroby,  

 maximální urychlení technologické přípravy výroby, napomáhající urychlenému 

zavádění nových výrobků a výrobních postupů, při poměrně nízkých nákladech na 

jejich vypracování a zavedení.  

 

Technologická normalizace 

Urychlit přípravu výroby můžeme pomocí technologických norem. Technologické normy 

nám také pomohou zvýšit jakost a snížit náklady na přípravu i samotnou výrobu. Dále 

zlevňují seřízení nářadí (přípravků, modelů, nástrojů, měřidel) a snižují počet používaných 

druhů nástrojů. 

 

Činnosti Technologické přípravy výroby: 

 vypracování technologického postupu, 

 vypracování montážního postupu, 

 příprava výroby nářadí, nástrojů a přípravků, 

 příprava a vystavení požadavků na výrobu nových strojů, 

 stanovení technicko hospodářských norem 
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2.3 Hrubování tyčí 

Jde o soustružení, na jehož konci bude mít tyč požadovaný průměr a drsnost. Dosažené 

drsnosti jsou však stále vysoké a je třeba další opracování, které si už zákazník dělá sám.  

Ve Vítkovické kovárně se tyče vykovají s určitými nepřesnostmi na povrchu a přídavkem 

v rozmezí 15-18 mm na požadovaný průměr. Tyče jsou dovezeny na dílnu těžké 

mechaniky, kde jsou hrubovány na rozměry, které požaduje zákazník. Po ohrubování se 

tyče vracejí zpět do Vítkovické kovárny, kde jsou zkracovány na potřebnou délku. 

Nakonec se provádí defektoskopické zkoušky ultrazvukem, aby se zabránilo možným 

trhlinám, které by narušily kvalitu tyčí. Exportní firma doručí tyče jako polotovary 

k zákazníkovi. 

 

Obrázek č. 2.2: Tyče na ohrubování  

 

Tyče se vyrábějí ve 2 stupních jakosti (10b a 13b) z různých druhů materiálů.  

 

  Rozdělení podle jakosti materiálů Tabulka 1.5:

Materiál 

 Jakost 13b Jakost 10b 

C22.8 10CrMo9-10 

P355QH1 42CrMo4+Ni 

CK45 100CrMo7 

CK15 30CrNiMo8 

4130 18CrNiMo 

F22 34CrNiMo6 

S355 11CrMo9-10 

4140 16Mo3 

4340H 13CrMo4-5 

  51CrV4 

  21CrMoV5-11 
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2.4 Seznámení s pracovištěm 

Dílna č. 710 obor těžká mechanika disponuje dvěmi soustruhy: 

 Univerzální hrotový soustruh SRM 100 

 Univerzální hrotový soustruh SU 100 

Univerzální hrotový soustruh SRM 100 

 Parametry soustruhu SRM 100 Tabulka 1.6:

maximální oběžný průměr nad suportem 710 mm 

maximální oběžný průměr nad ložem 1 000 mm 

vzdálenost hrotů 3 000 mm 

nosnost 10 000 kg 

 

 

Obrázek č. 2.3: Univerzální hrotový soustruh SRM 100 

 

Univerzální hrotový soustruh SU 100 

 Parametry soustruhu SU 100 Tabulka 1.7:

maximální oběžný průměr nad suportem 730 mm 

maximální oběžný průměr nad ložem 1 050 mm 

vzdálenost hrotů 3 000 mm 

nosnost 8 000 kg 

 

 

Obrázek č. 2.4: Universální hrotový soustruh SU 100 
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Nástroje 

Podnik používá nástroje firmy Pramet Šumperk. 

 

Obrázek č. 2.5: Řezné parametry Pramet Šumperk 

 

Obrázek č. 2.6: Řezné destičky Pramet Šumperk 

 

 Typový technologický postup Tabulka 1.8:

Krok Činnost 

1 Upnutí tyče mezi upínací desku a hrot, nastavení řezných parametrů 

2 Soustružení pásky pro válečkovou lunetu a její připevnění 

3 Hrubování poloviny tyče na požadovaný průměr s drsností Ra 25 

4 Kontrolní měření 

5 Hrubování poloviny tyče na požadovaný průměr s drsností Ra 12,5 

6 Kontrolní měření 

7 Otočení tyče pomocí jeřábu 

8 Upnutí tyče mezi upínací desku a hrot, nastavení řezných parametrů 

9 Soustružení pásky pro válečkovou lunetu a její připevnění 

10 Hrubování poloviny tyče na požadovaný průměr s drsností Ra 25 

11 Kontrolní měření 

12 Hrubování poloviny tyče na požadovaný průměr s drsností Ra 12,5 

13 Kontrolní měření 
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2.5 Snímek pracovního dne 

Snímek byl zhotoven při hrubování tyče D450 x 5900 mm z materiálu CK45.  

 

Obrázek č. 2.7: Snímek pracovního dne 

 

T1 – Čas práce je čas vynakládaný na provedení činností, které jsou nezbytné pro splnění 

pracovního úkolu 

T2 – Čas obecně nutných přestávek vyjadřuje dobu nutných přerušení činností, která 

vyplývá z fyziologických potřeb pracovníka. 

T3 – Čas podmínečně nutných přestávek představuje dobu klidu, která vyplývá z dané 

úrovně techniky, technologie a organizace práce.  

činnost čas [min] dělení času

uchycení tyče 21 Tb

přípravné práce 16 Tb

hrubování 90 Ta

Měření 2 Tb

WC 5

hrubování 52 Ta

Měření 2 Tb

jeřáb 4 Td

otočení tyče 4 Tb

přepnutí tyče 19 Tb

přípravné práce 9 Tb

přestávka 30

hrubování 88 Ta

měření 1 Tb

hrubování 50 Ta

Měření 2 Tb

vypsání dokumentace 7 Tb

ukončení práce 10 Tc

jeřáb 8 Td

uchycení tyče Upnutí do sklíčidla a hrotu, vycentrování. 25 Tb

přípravné práce 15 Tb

úklid 10 Tc

celkem 460

Čas nutný

T1

T2

T3

Soustružení pásky pro lunetu, připevnění lunety, nastavení stroje, připevnění nástroje.

Odchod na toaletu.

Hrubování tyče na požadovaný průměr a drsnost Ra 12,5.

Ověření řezných parametrů.

Čekání na jeřáb.

specifikace

Upnutí do sklíčidla a hrotu, vycentrování.

Soustružení pásky pro lunetu, připevnění lunety, nastavení stroje, připevnění nástroje.

Hrubování tyče na požadovaný průměr a drsnost Ra 25.

Ověření řezných parametrů.

úklid pracoviště

Uchycení tyče na jeřáb, otočení tyče.

Upnutí do sklíčidla a hrotu, vycentrování.

Soustružení pásky pro lunetu, připevnění lunety.

Přestávka na oběd.

Hrubování tyče na požadovaný průměr a drsnost Ra 25.

Ověření řezných parametrů.

Hrubování tyče na požadovaný průměr a drsnost Ra 12,5.

Ověření řezných parametrů.

Výpis údajů o proběhlé práci

Vypnutí stroje, odepnutí tyče.

Čekání na jeřáb, uchycení tyče na jeřáb, odvoz do skladu.
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3 Analýza jednotlivých postupů a činností 

3.1 Informační a datová základna 

Normativní základna 

Díky technickému pokroku se stává organizace a řízení stále náročnější. Roste složitost 

výrobků. Zvyšují se nároky na koordinaci, věcné, časové i prostorové sladění výrobních 

činitelů. Proto je třeba zvyšovat proporcionálnost výrobních činitelů a procesů a také 

zajistit jejich kontrolu, která bude dohlížet na jejich efektivní využití. 

K tomu nám slouží normy. Jejich uspořádáním do samostatného informačního subsystému 

získáme normativní datovou základnu. Prvky této normativní základny jsou normy. 

 

Norma 

„Norma vyjadřuje jednotný, časově relativně stabilní, závazný, nebo častěji směrný 

předpis vlastností, míry vztahů výrobních činitelů a jejich fungování ve výrobním 

procesu.“ 

 

Funkce normativní základny: 

 měřítko proporcionálnosti (počty strojů, zařízení a pracovníků určité profese, 

kapacity) 

 funkce koordinační (plán-operativní řízení, návaznost a plynulost výrobního 

procesu, vytížení strojů) 

 funkce motivační (odměňování) 

 funkce kontrolní a racionalizační (kontrola, posuzování a zvyšování efektivnosti) 

 



Bakalářská práce 

27 

VŠB-TU Ostrava 

 

Obrázek č. 2.8: Informační normativní základna 

3.1.1 Technické normy 

Technické normy slouží k zdokonalování a zvyšování technické a ekonomické úrovně 

výroby a výrobků, jejich jakosti, specializace výroby a efektivnosti investic, maximálního 

využití surovin, materiálů a energie, zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zlepšování pracovního prostředí. 

Různé podniky používají různé normy v závislosti na různorodosti výrobků a 

technologických přeměn a z toho plynoucí odlišnosti při přípravě a řízení výroby. 

 

 Úrovně technických norem: 

 Vnitropodnikové 

 Podnikové 

 Oborové 

 Státní 

 Kontinentální 

 Světové 
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3.1.2 Technicko hospodářské normy (THN) 

THN vycházejí z technických norem. Stanovují kvantitativně a kvalitativně vymezené 

vztahy mezi vstupními a výstupními prvky a činnostmi ve výrobním procesu. 

Funkce THN: 

 Plánování - požadavky na vstupní prvky výrobního procesu (pracovní síla, 

materiál) 

 Stimulování - měřítko úspěšnosti splnění úkolů 

 Kontrolování - vyhodnocování kvality probíhajících procesů 

 Operativní řízení - sestavení operativních plánů pro jednotlivá pracoviště 

 Racionalizování - neustál zlepšování procesů a jejich optimalizaci 

Rozdělení THN podle objektu normování: 

 Normy spotřeby práce 

 Normy výrobních zásob 

 Normy kapacitní 

 Normy spotřeby práce 

3.1.3 Normy spotřeby práce 

 

Obrázek č 2.9: Rozdělení norem spotřeby práce 

 

Normy technologické 

 Informace o optimálních, ekonomicky nejvhodnějších podmínkách činností 

výrobních strojů a zařízení 

 Technické a technologické parametry strojů a zařízení (výkon, otáčky, řezné 

parametry) 

 Údaje o materiálu 

 Údaje o nástrojích 

 Pracovní a technologické postupy 
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Normy spotřeby stavů 

Určuje poměr mezi pracovníky jedné profese k pracovníkům jiné profese. Například kolik 

jeřábníků je na hale pro převoz materiálu soustružníkům. 

 

3.1.3.1 Normy spotřeby času 

 

Obrázek č. 2.10: Rozdělení norem spotřeby času 

3.1.4 Normativy četnosti 

Vyjadřují podíl normativní hodnoty určitého z hlediska operace nepravidelně se 

vyskytujícího úkonu pracovní činnosti na normě času dané operace. 
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3.2 Soustružení  

Řezné podmínky při hrubování volíme tak, že z celkového přídavku na obrábění nejprve 

stanovíme hloubku záběru. Hloubka záběru je omezena délkou ostří nástroje. Neměla by 

být větší než 2/3 délky ostří. Dalšími faktory, které ovlivňují hloubku záběru, jsou tuhost 

stroje a obrobku. Hloubka záběru se obvykle pohybuje v rozmezí 3 - 30 mm. 

Následně stanovíme velikost posuvu. Volba posuvu závisí na požadované jakosti obrobené 

plochy a geometrií břitu, tuhostí stroje a jeho výkonem. Posuv se volí co možno největší 

tak, aby vyhovoval požadovaným kritériím. Posuv se obvykle pohybuje v rozmezí 0,3 – 2 

mm/ot. 
Řezné rychlosti jsou závislé na druhu obráběného materiálu, na způsobu obrábění a druhu 

nástrojového materiálu. Řezné rychlosti, pro rychlořezné oceli, se pohybují mezi 10 – 90 

m/min a po slinuté karbidy 40 – 300 m/min. 

3.3 Ověření norem spotřeby času 

 Používané parametry hrubování  Tabulka 1.9:

  
Materiál b13 Materiál b10 

    t.-hr. hr.-š. t.-hr. hr.-š. 

Vc [m/min]   72 96 32 43 

průměr 
 

        

300 

[o
tá

čk
y/

m
in

] 76 102 34 46 

350 66 87 29 39 

400 57 76 26 34 

450 51 68 23 31 

500 46 61 21 28 

 

t.-hr. – těžké hrubování, znamená hrubování na drsnost Ra 25. 

Hr.-š – hrubování šlichtění, znamená hrubování na drsnost Ra 12,5. 

3.3.1 Výpočty pro tyč D440x6000 mm CK45  

 Norma pro D450x6000 mm Tabulka 1.10:

Průměr tyče Jakost posuv [hrub/hot] otáčky [hrub/hot] 6000 [mm] 

do 
  

[mm/ot] [ot-1] ts [min] 
Tc 
[h] 

D450 
13b 1,5/0,75 50/63 338 7,9 

10b 1,25/0,75 50/63 357 8,2 
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3.3.1.1 Výpočet strojního času podle předepsané tabulky: 

 Předepsané rozměry pro hrubování tyče D440x6000 mm Tabulka 1.11:

  Ra 25 Ra 12,5 

Parametr Značka Hodnota 

hloubka řezu ap 5 4 

otáčky  n 51 68 

posuv s 0,75 0,75 

 

Výpočet řezné rychlosti při hrubování: 

    
     

    
          (3.1) 

Výpočet řezné rychlosti při hrubování na Ra 25: 

    
        

    
            

Výpočet řezné rychlosti při hrubování na Ra 12,5: 

    
        

    
          

 

Výpočet strojního času hrubování: 

    
 

   
          (3.2) 

Výpočet strojního času vtvoření pásky pro lunetu: 

     
   

       
          

Výpočet strojního času hrubování na Ra 25: 

      
    

       
            

Výpočet strojního času hrubování na Ra 12,5: 

        
    

       
           

Celkový strojní čas: 

                                                         

 

Výsledný strojní čas se neshoduje s předepsanými normami času podniku. Pro výpočty 

jsem použil nejmenší posuv a předepsané rychlosti otáček. Pokud bych použil vyšší posuv 

(0,75-1,5 mm), strojní čas by vyšel znatelně nižší.  Předepsaná tabulka časů uvádí 338 

minut. Ve srovnání s nejmenšími řeznými parametry, kde je strojní čas 278,4 min najdeme 

rozdíl 1 hodiny. 
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3.3.1.2 Výpočet strojního času podle mnou navržených řezných podmínek 

 Navržené rozměry pro hrubování tyče D440x6000 mm Tabulka 1.12:

  Ra 25 Ra 12,5 

Parametr Značka Hodnota 

hloubka řezu ap 5 4 

otáčky  n 51 68 

posuv s 1,25 1 

 

Výpočet strojního času vtvoření pásky pro lunetu: 

     
   

       
          

 

Výpočet strojního času hrubování na Ra 25: 

      
    

       
           

 

Výpočet strojního času hrubování na Ra 12,5: 

        
    

    
          

Celkový strojní čas: 

                                                    

3.3.1.3 Výpočet strojního času s novým řezným nástrojem 

Nástroj Břitová destička CNMG 19 06 24 – PR 

Z katalogu Coroman jsem vybral břitové destičky, které výrobce doporučuje pro hrubování 

nízkolegovaných ocelí. Oboustranná pozitivní geometrie zajišťuje nejvyšší hospodárnost a 

vynikající výkon při hrubování.  

 

Obrázek č. 3.1: Břitové destičky Coroman 
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 Vlastnosti břitové destičky Tabulka 1.13:

  značka  průměr od do 

hloubka řezu [mm]    5 2 10 

posuv [m/min] s 0,5 0,32 0,9 

řezná rychlost [mm/min]    260 320 190 

 

Přepočet řezné rychlosti na otáčky: 

   
       

   
           (3.3) 

Výpočet otáček pro hrubování na Ra 25: 

 

     
        

     
                          

Výpočet otáček pro hrubování na Ra 12,5: 

 

       
        

     
                          

 

Výpočet strojního času vtvoření pásky pro lunetu: 

     
   

       
          

Výpočet strojního času hrubování na Ra 25: 

      
    

       
        

Výpočet strojního času hrubování na Ra 12,5: 

        
    

       
        

Celkový strojní čas: 

                                                   

 

 Rozdíly mezi způsoby hrubování Tabulka 1.14:

popis 
Strojní čas zlepšení oproti 

předepsaným 
strojním časům [min] [hh:mm] 

Předepsané strojní časy  338 5:38 
 Vypočet strojního času s nejnižším posuvem 278 4:38 17,75% 

Vypočet strojního času s navrženým posuvem 184 3:04 45,56% 

Strojní časy pro novou břitovou destičku 131 2:11 61,54% 
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3.3.2 Výpočty pro tyč D400x4000 mm F22 

 Norma pro D400x4000 mm Tabulka 1.15:

Průměr tyče Jakost posuv otáčky tb 3500 [mm] 4000 [mm] 

do 
  

[mm/ot] [ot-1] [min] Ts [min] 
Tc 
[h] 

Ts [min] 
Tc 
[h] 

D400 
13b 1,5/0,75 63/80 135 160 4,9 176 5,2 

10b 1,25/0,75 63/80 135 196 5,5 187 5,4 

3.3.2.1 Výpočet strojního času podle předepsané tabulky: 

 Předepsané rozměry pro hrubování tyče D400x4000 mm  Tabulka 1.16:

  Ra 25 Ra 12,5 

Parametr Značka Hodnota 

hloubka řezu ap 5 4 

otáčky  n 57 76 

posuv s 0,75 0,75 

 

Výpočet strojního času hrubování na Ra 25: 

      
    

       
           

Výpočet strojního času hrubování na Ra 12,5: 

        
    

       
          

Celkový strojní čas: 

                                               

 

3.3.2.2 Výpočet strojního času s řeznou destičko corokey: 

 Navržené rozměry pro hrubování tyče D400x4000 mm s corokey Tabulka 1.17:

  Ra 25 Ra 12,5 

Parametr Značka Hodnota 

hloubka řezu ap 5 4 

otáčky  n 160 220 

posuv s 0,6 0,5 

 

Výpočet otáček pro hrubování na Ra 25: 

     
        

     
                          

Výpočet otáček pro hrubování na Ra 12,5: 
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Výpočet strojního času hrubování na Ra 25: 

      
    

       
          

Výpočet strojního času hrubování na Ra 12,5: 

        
    

       
          

Celkový strojní čas: 

                                             

 

3.3.2.3 Výpočet strojního času hrubování přímo na Ra 12,5 

 Navržené rozměry pro hrubování tyče D400x4000 mm s corokey přímo na Ra 12,5 Tabulka 1.18:

  Ra 12,5 

Parametr Značka Hodnota 

hloubka řezu ap 9 

otáčky  n 205 

posuv s 0,32 

 

Výpočet otáček pro hrubování na Ra 12,5: 

       
        

     
                         

Výpočet strojního času hrubování na Ra 12,5: 

        
    

        
           

 

 Rozdíly mezi způsoby hrubování pro krátké tyče Tabulka 1.19:

popis 

Strojní čas zlepšení oproti 

[min] [hh:mm] 
předepsaným strojním 

časům 

Předepsané strojní časy  176 2:58   

Vypočet strojního času s nejnižším posuvem 164 2:44 6,82% 

Strojní časy pro novou břitovou destičku 78 1:18 55,68% 

Vypočet strojního času přímo na Ra 12,5 61 1:01 65,34% 
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4 Návrh řešení 

4.1 Racionalizace 

Racionalizaci chápeme jako neustálé zlepšování výrobního systému. Podniky by měly 

směřovat k zvýšení produktivity práce v zájmu zlepšování ekonomických výsledků i 

zvyšování konkurenceschopnosti systému. Jde o to, aby se výroba uskutečňovala na stále 

vyšší úrovni techniky, technologie, organizace práce, výroby i řízení. Spotřeba práce na 

jednotku výroby v ČR je stále vyšší, než v průmyslově vyspělých zemích. Je dosahováno 

nižší produktivity, podniky pracují s nižší efektivností. Racionalizace by měla být jedním z 

opatření podnikového vedení ke změně těchto negativních faktorů. 

Základem racionalizace je vyloučení zbytečných ztrát a využití existujících rezerv. Také se 

snaží využívat nové technologie a organizační opatření. 

Pomocí racionalizace se také snažíme vytvořit produktivní pracovní prostředí, ve kterém se 

pracovníci mohou na své úkoly soustředit, pracovat s vysokým výkonem a šetřit svou 

pracovní sílu. 

Racionalizace práce 

Technické normování může být účinné jen tehdy, je-li důsledně spojováno s racionalizací 

práce a fixuje pokroková řešení technologie, organizace fyziologie a psychologie práce v 

normě výkonu. Racionalizace práce je nejširším a nejobecnějším polem racionalizačního 

úsilí. Řeší přípravu práce, obsluhu, přísun a odsun zařízení, udržování a opravy strojů, 

budov a staveb. 

 

Nástroje racionalizace: 

 Optimalizace provedení pracovních operací 

 Ergonomie pracoviště 

 Technické úpravy pracoviště - držáky, přípravky, mechanismy 

 Technologičnost konstrukce 

 Uspořádání pracovišť 
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Obrázek č. 4.1: Postup racionalizace 

Racionalizace umožňuje: 

 komplexně racionalizovat vztahy a vazby mezi všemi činiteli výrobního procesu, 

 použití a aplikaci vědeckých poznatků o časové, věcné i prostorové struktuře 

výrobních procesů a formách jejich řízení, 

 respektovat rozdílnost racionalizačního přístupu ke zvyšování technicko-

organizační úrovně výrobního procesu proti přístupu čistě projekčnímu: 

a) při racionalizaci jde především o maximální využití rezerv v současném stavu 

technologie, organizace a řízení, s cílem dosáhnout maximálního efektu bez dalších 

investic (korektivní racionalizace) 

b) při investiční výstavbě jde o optimální uspořádání jednotlivých činitelů ve výrobním 

procesu (technika – materiál – člověk) bez nutnosti zajistit návaznost na současný stav 

(preventivní racionalizace). 

4.2  Stanovení přesných norem spotřeby času 

Z předchozích výpočtů je zřejmé, že předepsané strojní času jsou zbytečně vysoké. 

Potvrzuje to i snímek pracovního dne, kde je dokázáno, že se tyče dají obrábět rychleji za 

stávajících podmínek. 

Mnou vypočtené hodnoty považuji čistě jako potencionální možné výsledky, kterých by se 

v budoucnu dalo dosahovat. Bohužel si nejsem jistý, jestli by stávající vybavení stačilo na 

vyšší řezné výkony. Soustruhy jsou už starší a opotřebované, proto by nemuseli zvládnout 

pracovat s požadovaným výkonem. Bylo by vhodné zjistit, jakých maximálních výkonů je 

možné na stávajících strojích dosahovat. Podle toho vypočítat přesné normy času a 

otestovat jejich dosažitelnost na snímku pracovního dne. 
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4.3 Kratší tyče hrubovat na 1 soustružení 

Tyče do 4 metrů můžeme hrubovat na jedno soustružení. S přibývající vzdáleností 

obráběné plochy od vřetene se zvyšuje samobuzené kmitání, které komplikuje obrábění. U 

krátkých tyčí jsou však tyto negativní faktory zanedbatelné. 

Při tomto způsobu obrábění budou na tyč působit velké síly, proto je zapotřebí, aby byla 

tyč dostatečné tuhá a neohýbala se. Je potřeba, aby průměr tyče byl minimálně 350 mm. 

 

4.4 Nové stroje 

V případě, že by stávající stroje nezvládali potřebné výkony, navrhoval bych investování 

do nových strojů. Tyto nové stroje bych se snažil zařadit do vícestrojové obsluhy. 

Vybral jsem rotační soustruh SR 2000 od firmy ŠKODA MACHINE TOOL. Ve firmě mi 

sdělili, že orientační cena pro tyto parametry stroje se pohybuje kolem 1,5 mil. euro. 

V přepočtu na koruny kolem 41 mil. Kč. V Případě objednávky více kusů by se dalo jednat 

o množstevní slevě. 

 

Obrázek č. 4.3: Rotační soustruh SR 2000 

 Rozměry rotačního soustruhu SR 2000 Tabulka 1.20:

rozměry Jednotky parametry 

Oběžný průměr nad 

suportem  
mm  1 000 

Otáčky  ot/min  1–1 000  

Délka obrobku  mm  7000 

Max. hmotnost 

obrobku  
t  25 

Výkon motoru hl. 

pohonu  
kW  60 
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4.5 Vícestrojová obsluha 

Vícestrojová obsluha je uplatňována v případech, kdy pracovník čeká delší dobu na další 

práci. Pracovník není plně zaměstnán a pracovní doba není plně využita. 

Souběžná obsluha více strojů je založena na tom, že obsluhující pracovník provádí ruční 

úkony na některém ze strojů, zatímco ostatní stroje pracují automaticky. Při automatickém 

chodu stroje je pracovník u tohoto stroje pouze po dobu, kdy je nutný aktivní dohled nad 

jeho chodem. Poté se snaží na stroj pouze dohlížet při práci na ostatních strojích. 

Tímto způsobem obsluhy strojů zvýšíme produktivitu práce. Zvýšíme nejen využití 

pracovní doby pracovníka, ale i využití výrobní kapacity zařízení. 

 

Obrázek č. 4.4: Schéma vícestrojové obsluhy 
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5 Celkové zhodnocení práce 

Z výpočtů a kontrolního měření vyplývá, že by bylo vhodné výrobní proces 

racionaliziovat.  Potenciální produktivita by mohla být několikanásobně vyšší, kdyby se 

přistoupilo na mnou navržené řešení. 

Nejdůležitější je správně nastavit normy spotřeby času. Momentálně jsou zbytečně vysoké 

a demotivují pracovníky k výkonu. Pracovníkům bude výroba trvat takový čas, jaký mají 

předepsaný.  Pro optimální nastavení výroby by bylo vhodné vytvořit pozici operativního 

technologa, který by pomohl odstranit ztráty ve výrobě. 

Také by bylo vhodné z ekonomického hlediska vyhodnotit možnou modernizaci 

technologického parku. Stroje už nepracují na plný výkon a jsou náchylnější k poruchám. 

Nové stroje by byly schopny pracovat produktivněji a snížily by se náklady na opravy a 

údržbu. 

Vysoké procento podmíněně nutných přestávek by bylo vhodné řešit vícestrojovou 

obsluhou. Pracovník by byl schopný ovládat 2-3 stroje.  

Podnik by nemusel investovat finanční zdroje na přepracování norem a zavedení 

vícestrojové obsluhy. S minimálními náklady by mohli zvýšit produkci o desítky procent. 
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6 Závěr 

Stanovené cíle mé bakalářské práce jsem splnil. Navrhl jsem řešení v oblasti racionalizace 

výroby v podniku VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.. Racionalizace výroby by mohla zvýšit 

produkci o 50-60%, což by znamenalo značné finanční úspory. 

V úvodu jsem se zabýval historií, současným stavem a organizační strukturou společnosti 

VÍTKOVICE a.s. Popsal jsem produkty a služby, které tato firma nabízí. Dále jsem se už 

zabýval firmou VÍTKOVICE MECHANIKA a.s., ve které jsem popsal, vyřizování 

zakázky a způsob výroby. Našel jsem nedostatky v neefektivnosti výroby, které jsem 

podložil výpočty.  Problém spadal do oblasti normování spotřeby času práce. Navrhnul 

jsem několik řešení, které by měli problémy s nízkou produktivitou vyřešit. Tato řešení 

jsem nakonec zhodnotil a shledal proces hrubování tyči ve firmě VÍTKOVICE 

MECHANIKA a.s. potřebný racionalizace. 

V příloze uvádím dokumenty, které sloužily k výpočtům a pomůžou pochopit výrobní 

proces hrubování.  
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