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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

WDÓWKA, F. Zefektivnění výroby daného dílce v prostředí firmy STEELTEC  

CZ, s.r.o.: Diplomová práce. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 2019, 74 s. Vedoucí práce: 

Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. 

Práce se zabývá zefektivněním výroby hřídelky do vřetenové sekačky 400 Classic. 

Hlavní náplní diplomové práce je návrh, modelování a sestava nové výrobní 

technologie. V první částí diplomové práce je představena společnost STEELTEC CZ, 

s.r.o., dále vyráběná součást, její materiál a použití. V této části je také rozebrána 

současná výrobní technologie. Druhá část diplomové práce se již věnuje popisem 

návrhu jednotlivých částí nové výrobní linky, z jakých komponentů se skládá a jak 

budou jednotlivé části výrobní linky fungovat. Na základě navržené nové výrobní 

technologie, je zpracovaná přibližná výrobní kapacita, která je následně porovnána se 

současným způsobem výroby. Poslední část práce se věnuje alternativním návrhům 

výrobní linky a alternativním návrhům jednotlivých částí. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

WDÓWKA, F. Improving the production of the component in the environment of 

STEELTEC CZ, s.r.o.: Master´s thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining, Assembly and 

Engineering Metrology, 2019, 74 p. Thesis supervisor: Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. 

The thesis deals with streamlining the production of the spindle mower 400 Classic. The 

main content of the thesis is the design, creating models and assembly of the new 

production technology. The first part of the thesis introduces STEELTEC CZ, s.r.o.,  

a manufactured component, its material and use. This section also discusses current 

manufacturing technology. The second part of the thesis is devoted to the description of 

the design of the individual parts of the technology, it´s components and how the 

individual parts of the technology will work. Based on the new production technology, 

the approximate production capacity is processed, which is then compared to the current 

production method. The last part of the thesis deals with alternative designs of the 

production and alternative proposals of individual parts.  
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Seznam použitého značení 

Značka   Jednotka  Popis 

DIN      Deutsche Industrie Norm 

ISO      International Organization for 

Standardization 

HB      Zkouška tvrdosti podle Brinella 

Re    [MPa]   Pevnost v kluzu 

Rm    [MPa]   Pevnost v tahu 

A    [%]   Tažnost 

Z    [%]   Kontrakce 

KV   [J]   Nárazová práce 

fn    [mm]   Posuv na otáčku 

l    [mm]   Délka dráhy obrábění 

ln    [mm]   Délka náběhu 

lp    [mm]   Délka přeběhu 

n    [min
-1

]   Otáčky 

t1    [s]   Čas 1 operace  

t2    [s]   Čas 2 operace 

t3    [s]   Čas 3 operace 

t4    [s]   Čas 4 operace 

t5    [s]   Čas 5 operace 

t6    [s]   Čas 6 operace 

ti    [min]   Součet výrobních časů  

tc    [min]   Celkový výrobní čas 

tv    [s]   Strojní čas vrtání 

tvc    [s]   Celkový čas vrtání 
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tvv    [s]   Čas vyjetí a prodlevy 

tvp    [s]   Čas pojezdu rámu s prodlevou 

to    [s]   Čas upínání na stůl a uchopení 

KS1h   [ks]   Počet vyrobených hřídelek za 1h 
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1 Úvod 

Strojírenská výroba patří mezi nejrozšířenější odvětví ekonomiky ve světě  

a zejména u nás v České republice. Její požadavky na kvalitu, a hlavně ekonomičnost 

výroby nutí výrobce ke zdokonalování výrobních technologii, ke kterým patří zejména 

svařování, obrábění a tváření. 

V dnešní době jsou jedny z nejdůležitějších aspektů výroby právě spolehlivost, 

přesnost a zároveň rychlost výroby součásti. Výrobní linky a zařízení se stále 

zdokonalují a automatizují, tato zlepšení mají vysoký podíl na chod a rozvoj celé 

společnosti. Automatizace výrobního procesu se v obecné podobě může zabývat 

rozdílnými oblastmi a úrovněmi jak výrobního, tak technického nebo organizačního 

problému. 

Cílem této diplomové práce je zefektivnění výroby daného dílce v prostředí firmy 

STEELTEC CZ, s.r.o., zefektivnění bude tedy spočívat v návrhu výrobní technologie či 

linky a porovnání se stávající technologii. Součásti této práce bude v první řadě analýza 

současné výrobní technologie zadaného dílce. Hlavním cílem bude návrh nové 

technologie výroby a její realizace. Dále porovnání obou výrobních technologii a jejich 

technicko-ekonomické vyhodnocení, kde obě technologie důkladně rozeberu  

a porovnám jejich produktivitu. 

Hlavním důvodem návrhu nové výrobní technologie je špatný stav současných 

výrobních strojů pro výrobu daného dílce. Kvůli špatnému stavu této výrobní 

technologie dochází k časté zmetkovitosti a hlavně dochází k častým poruchám 

jednotlivých strojů. Výrobní technologie je rovněž zastaralá a zbytečně komplikovaná. 

Výroba vyžaduje spoustu zbytečných kroků, které je možné již eliminovat a vytvořit tak 

plynulejší a ekonomičtější výrobu daného dílce. Společnost STEELTEC CZ, s.r.o se 

taky snaží o celkovou průběžnou modernizaci a automatizaci jejich strojírenské výroby. 
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2 Teoretický rozbor problematiky 

2.1 Představení společnosti 

Firma STEELTEC CZ, s.r.o je dceřinou společností obrovského podniku se za 

zahradní technikou GARDENA. Německá společnost GARDENA vyrábí sekačky, 

čerpadla, všechny možné zahradnické potřeby od péče o trávník až po vybavení 

zahradních jezírek atd. Jedná se o jednu z největších firem v tomto odvětví v Evropě. 

Od roku 2007 je společnost GARDENA členem skupiny Husqvarna Group. Společnost 

STEELTEC CZ, s.r.o. byla založena v roce 1991 a nachází se v Třinci v průmyslové 

zóně Třineckých železáren. Její dřívější název GARDENA Třinec, s.r.o., byl v roce 

2003 změněn na jeho dnešní podobu (Obr 2.1). Firma je zaměřena především na 

velkosériovou strojírenskou kovovýrobu. Jejich výroba zahrnuje většinou celý proces 

zhotovení výrobku – lisování, obrábění, svařování, broušení, práškové lakování, 

montáž, konečné balení a expedice. 
7
 

Firma se snaží uplatňovat principy štíhlé výroby v rámci Husqvarna Operating 

System (HOS). Při zavádění těchto principů štíhlé výroby, se optimalizujeme výrobní 

proces v průběhu trvání kontrakt. HOS – Husqvarna Operating Systém funguje v rámci 

týmů a snaží se zlepšovat výrobní procesy jak z hlediska ekonomiky provozu tak  

i zvyšování kvality a bezpečnosti práce. V rámci vývojové dílny a zámečnické dílny, 

společnost sama vyrábí a navrhuje vlastní automatizační zařízení. 
1
 

Provoz společnosti se dá rozdělit do 6 základních dílen (částí), kterými jsou: 

-Vývojová a zámečnická dílna. 

-Nástrojárna. 

-Lisovna a obrobna. 

-Svařovna a brusírna. 

-Lakovna. 

-Montáže, kompletace a balení. 

 

Obr. 2.1 Logo společnosti 
1
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2.2 Vyráběná součást 

Zadaný dílec (Obr 2.2), jehož výrobou se bude zabývat tato práce, je jednoduchá 

válcová tyč o průměru Ø14 mm. Tyč má na obou koncích dvě drážky a je zároveň na 

těchto koncích broušená na požadovanou přesnost. Tento dílec je součásti pohonu 

vřetenových sekaček GARDENA (Obr 2.3), které právě společnost STEELTEC CZ, 

s.r.o. vyrábí. Celý výkres vyráběné součástí najdeme v příloze A. 

Obr. 2.2 Vyráběná součást 
29

 

 

Sekačka, jehož součásti jsou tyto vyráběné hřídelky, funguje bez elektrického 

proudu. Princip fungování této sekačky je jednoduchý, při tlačení sekačky nožový válec  

a spodní nůž sekají trávu, aniž by se přitom dotýkaly. Díky tomu že se spodní nůž  

a nožový válec nedotýkají, sekačka je velmi tichá a nevyžaduje náročnou obsluhu. 

Nožový válec je vyroben z kvalitní kalené oceli s nepřilnavým povlakem. Sekačka má 

velká kolečka, která zajišťují jednoduché řízení a umožňují dobrou trakci. Rám sekačky 

je skládací, sekačka je proto velmi dobře skladovatelná a snadno přenositelná. 
4
 

 

Obr. 2.3 Vřetenová sekačka 400 Classic 
4
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2.3 Materiál vyráběné součásti 

Zadané součásti se vyrábí z nelegované ušlechtilé oceli k zušlechťování, která má  

označení – C35 (1.1181, DIN 17200, 12 040). 

Tento materiál se požívá pro méně namáhané strojní díly, které nemusí být při 

zušlechťování prokaleny v celém průřezu. V těchto případech se mnohdy vystačí  

i s feriticko-perlitickou strukturou vzniklou po normalizaci nebo řízeném vychlazování 

po tváření za tepla.
 3
 

Tab. 2.1 Chemické složení oceli 
3
 

Chemické složení [%] 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu+Mo+Ni 

0,35 0,40 0,5-0,8 0,035 0,035 0,4 0,1 0,4 0,63 

 

Tab. 2.2 Mechanické vlastnosti oceli 
3
 

Mechanické 

vlastnosti 

v zušlechtěném 

stavu 

Průměr 

[mm] 

Re min. 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A min. 

[MPa] 

Z min. 

[MPa] 

KV min. 

[J] 

d ≤ 16 430 
630-

780 
17 40 35 

16 < d ≤ 

40 
380 

600-

750 
19 45 35 

40 < d ≤ 

100 
320 

550-

700 
20 50 35 

Mechanické 

vlastnosti ve 

stavu 

normalizačně 

žíhaném 

d ≤ 16 300 
min. 

550 
18 - - 

16 < d ≤ 

100 
270 

min. 

520 
19 - - 

100 < d 

≤ 250 
245 

min. 

500 
19 - - 

Tvrdost 
Stav měkce žíhaný: HB max. 

207 
Stav po tváření za tepla: HB 220 

 

 

Obrobitelnost oceli třískovým obráběním může být ve stavu po válcování vlivem 

zvýšené pevnosti ztížená. Pro lepší obrábění je výhodnější ocel žíhaná na měkko. Při 

zvýšení obsahu S ocel vykazuje lepší obrobitelnost. Ocel C35 je vhodná pro střih za 

studena i ve stavu po válcování.
 3
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2.4 Stávající způsob výroby 

Nejdříve bude proveden stručný a slovní popis postupu výroby, ke kterému budou 

uvedeny obrázky pro lepší pochopení postupu. 

Polotovary z nelegované ušlechtilé oceli C35 jsou řezaný na potřebný rozměr 

k obrábění L=536mm. Následně jsou kruhové tyče o průměru d=14mm a délce L=536 

přemístěný ke strojům na obrábění. Polotovary jsou umístěný v zásobníku (Obr 2.4) ze 

kterého se odebírají pro následující operace. Polotovary se do zásobníku doplňují ručně 

z přivezených přepravních beden. 

 

Obr. 2.4 Zásobník s polotovary 

 

Nejprve je vložen prázdný speciální přípravek (Obr 2.5) do druhého přípravku 

připevněného na stole. Přípravek na stole, má dvě bočnice, mezi které je speciální 

přípravek nasunut. Speciální přípravek se otevře (Obr 2.6) a jsou do něj vloženy 4 tyče. 

Polotovary jsou vystředěny pomocí dorazu (Obr 2.8), který je součástí přípravku 

připevněného na stole. Hřídelky jsou v jedné rovině, je tedy možné vrtat na obou 

stranách. Po vystředění je provedeno zavření speciálního přípravku a tím dojde k upnutí 

hřídelek (Obr 2.7). Polotovary budou v tomto speciálním přípravku upnuty při vrtání  

a také při děrování drážek. Hřídelky budou vyjmuty až před posledním obráběcím 

procesem. 
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Obr. 2.5 Speciální přípravek na upnutí hřídelek v zavřeném stavu 

 

Speciální přípravek má dvě čelisti se čtyřmi drážkami pro hřídelky. Ve vrchních 

drážkách čelisti jsou důlky pro pryžové dorazy pro lepší uchycení hřídelek. Zároveň tato 

pryž slouží jako ochrana, aby nedošlo k poškození hřídelek při upnutí. Horní čelist má 

také šroubovatelnou rukojeť pro lepší manipulaci s přípravkem. Na spodní čelisti se na 

čepu nachází táhlo s excentrem (Obr 2.9). Do excentru je pak opět připojená rukojeť na 

závit, pro lepší manipulaci s táhlem a lepší upínání hřídelek. 

 

Obr. 2.6 Speciální přípravek na upnutí hřídelek v otevřeném stavu 
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Obr. 2.7 Speciální přípravek na upnutí hřídelek v zavřeném stavu s upnutými hřídelkami 

 

 

Obr. 2.8 Detail dorazu 

 

 

Obr. 2.9 Detail excentru 
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Prvním obráběcím procesem je vrtání děr na automatizované vrtačce (Obr 2.10). 

Drážky na hřídelích se předvrtávají, jelikož děrovačka na výrobu těchto součástí, není 

schopna vyrobit drážky do plného materiálu. Předvrtávají se 3 díry na drážku. 

  

Obr. 2.10 Automatizovaná vrtačka 

 

Pro zajištění přesného a bezproblémového vrtání, jsou na pracovním stole vrtačky  

(Obr 2.11) umístěny další dva speciální přípravky, které zajistí pevnější, bezpečnější a 

zároveň přesnější vyvrtání požadovaných děr. Tyto přípravky mají stejný princip 

upínání, jako základní speciální přípravek, ve kterém jsou hřídelky upnuty. 

 

Obr. 2.11 Pracovní stůl vrtačky 
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Speciální přípravek s upnutými hřídelkami je vložen do pracovního stolu vrtačky  

a upnut do dalších dvou pomocných speciálních přípravků (Obr 2.12). 

 

Obr. 2.12 Pracovní stůl vrtačky s upnutými hřídelkami 

 

Díry jsou vrtány postupně pomocí 4 vrtáků (Obr 2.13) na každé straně součásti. 

Nejdříve se vrtají boční díry na obou stranách součásti, poté prostřední na obou stranách 

a pak zbylé boční. Vrtání je prováděno s přívodem chladicí kapaliny, která je přiváděna 

přímo do zabudovaných přípravků na pracovním stole. 

 

Obr. 2.13 Detail svěráku a vrtáků 
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Po provrtání děr se stroj automaticky vypne, nejdříve jsou ručně pomocí 

zabudovaného vysavače odsáty špony a zbylá chladicí kapalina z pracovního stolu. 

Speciální přípravky připevněné ke stolu se povolí a hřídelky jsou vytáhnuty se 

základním přípravkem mimo pracovní stůl vrtačky. Provede se ofoukání vzduchem, 

abychom se zbavili nečistot, chladicí kapaliny a otřepů. 

Dalším krokem je výroba drážek. Součásti upnuté v přípravku, vložíme do 

děrovačky (Obr 2.14) až na doraz. 

 

Obr. 2.14 Vložení svěráku do děrovačky 

 

Následně po stisknutí tlačítka klíny prorazí požadované drážky. Svěrák s osami se 

vytáhne, otočí a znova vloží do děrovačky pro vyhotovení drážek na druhé straně 

součástí. Nyní jsou hřídelky připravený k poslední obráběcí operaci. 

Pro lepší představu výrobního principu děrovacího stroje, můžeme na obrázku  

(Obr 2.15) vidět řez celé sestavy děrovacího nástroje s popisem základních elementů.   

Podrobnější informace o nástroji na děrování drážek, se nachází ve výkresové 

dokumentaci sestavy, viz příloha B. 
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Obr. 2.15 Řez nástroje děrovačky 

 

Po vyjmutí součástí z děrovačky přichází na řadu poslední obráběcí operace. Jedná 

se broušení obou konců hřídelek na automatizované pásové brusce (Obr 2.16). Konce se 

brousí hlavně kvůli zbavení otřepů po děrování ale také pro dosažení tolerance 14h10. 

 

Obr. 2.16 Otevřená pracovní část brusky 
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Součásti jsou vyjmuty z hlavního přípravku a vloženy do brusky za sebou do 

podavače (Obr 2.17). Po vybroušení padají do připravené bedny již hotový dílec 

připravený k montáži. 

 

Obr. 2.17 Podavač brusky 

 

Aby se zabránilo vytváření zmetků, je nutné dílce co 10-20 vyrobených kusů 

kontrolovat. Příčina zmetkovitosti může být způsobena buď poškozeným klínem, nebo 

již opotřebovaným brousícím pásem. Tato kontrola se provádí kalibry (Obr 2.18). 

Kontroluje se průchod drážek a vůle h10 na koncích os. 

 

Obr. 2.18 Kalibry  
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2.5 Shrnutí technologického postupu stávajícího způsobu výroby 

Nejprve je provedeno řezání polotovaru na požadovanou délku 536mm (Obr 2.19), 

tento krok není součástí výrobního procesu, polotovary jsou již přepravovány ke 

strojům v požadované délce. Druhým krokem výroby je vrtání požadovaných děr. 

Nejdříve se vrtají boční díry na obou stranách hřídelky (Obr 2.20), poté prostřední na 

obou stranách (Obr 2.21) a pak zbylé boční (Obr 2.22). Dalším krokem je děrování 

drážek (Obr 2.23). Posledním výrobním krokem hřídelky je broušení konců hřídelek 

(Obr 2.24). 

 

1. Řezání polotovaru na L=536mm. 

 

Obr. 2.19 Polotovar po řezání 

2. Vrtání děr 6xø3mm. 

 

Obr. 2.20 Vrtání prvních dvou děr 

 

Obr. 2.21 Vrtání prostředních děr 

 

Obr. 2.22 Vrtání zbylých děr 

3. Děrování drážek. 

 

Obr. 2.23 Děrování drážek  

4. Broušení konce hřídelky na toleranci h10. 

 

Obr. 2.24 Broušení  

5. Kontrola kalibry.  
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3 Návrh nové technologie výroby 

Hlavním cílem návrhu nové technologie výroby je vyrobit součást v co nejkratším 

čase a zároveň s co nejmenšími náklady. Navrhnuta výrobní linka by měla být co 

nejvíce automatizována, aby vyžadovala minimální obsluhu a minimum pracovních 

úkonů. Výrobní proces by měl být tedy plně automatizován, aby nebylo nutné ruční 

manipulace jako u současného způsobu výroby. 

 

3.1 Základní schéma a popis výrobní linky 

Jedná se pouze o základní popis fungování linky, podrobnější popis návrhu  

a fungování jednotlivých části bude rozebrán v dalších kapitolách. 

 

Obr. 3.1 Schéma výrobní linky 

 

Na obrázku (Obr 3.1), můžeme vidět základní schéma nového způsobu výroby. 

Základním kamenem výrobní linky je lineární vedení s pneumatickou uchopovací 

hlavou na vyráběné součásti. Lineárním vedením bude zajištěn transport součástí po 

celou dobu výrobního procesu. Od prvního uchopení z podávacího lože zásobníku,  

u vrtání děr, děrování, kalibrování a následnému přemístění do připravených beden. 
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První částí linky je zásobník polotovarů s pneumatickým podavačem. Doplňování 

zásobníku bude prováděno ručně, ovšem podávání polotovarů do lože zásobníku 

k uchopení bude plně automatizováno. 

Dalším krokem je vrtání, které bude prováděné pomocí čtyř vřetenové vrtačky 

s pojezdem, kde princip téměř stejný jako stávajícího způsobu výroby. Vrtání bude 

rovněž plně automatizováno. 

Děrování drážek bude prováděno pomocí hydraulického lisu s klínem. Děrovací lis 

bude podobný, jako ten stávající, ovšem plně automatizován.  

Novým výrobním krokem je kalibrace drážek na hydraulickém lisu. Tento lis 

nahradí brousicí proces u stávajícího postupu výroby. Nástroj bude podobný jako 

děrovací, bude mít ovšem navíc kalibrační razníky, které budou složit ke sražení hran  

a zbavení otřepů. 

 

3.2 Upínání hřídelek 

Upínání a manipulace vyráběných součástí bude provedeno pomocí pneumatického 

uchopovacího zařízení (Obr 3.2). Pomocí tohoto zařízení bude prováděna manipulace 

po celou dobu obrábění součásti. 

Pneumatické uchopovací zařízení je ideálním řešením pro automatické manipulační 

aplikace. Tyto zařízení jsou lehké a jsou schopny i vysokých přenosových rychlostí. 

Vnitřní mechanismus zabraňuje čelistem v otevření, pokud dojde ke ztrátě vzduchu. 

Všechny úchopné zařízení mají velice nízkou hmotnost, kompaktní rozměry, modulární 

otvory a existuje mnoho způsobu uchopení, které je možné využít. 
8
 

Toto zařízení bude umístěno na uchopovací hlavě, která bude pohyblivá na 

lineárním vedení výrobní linky. 

 

Obr. 3.2 Pneumatické uchopovací zařízení
 8
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Sestava uchopovací hlavy (Obr 3.3) se skládá z: 1. Deska uchopení, 2. Zděř, 3. 

Kolejnice, 4. Bočnice, 5. Kotevní deska, 6. Deska vozíku, 7. Kompaktní válec 

s vedením, 8. Uchopovací hlavice s paralelním chodem a 9. Lineární vedení. 

 

Obr. 3.3 Sestava uchopovací hlavy a lineárního vedení
 8
 

 

Normované součástí uchopovací hlavy byly zvoleny z katalogu firmy PNEUMAX. 

Jedná se kompaktní válec s vedením PNEUMAX 6100_20_30_C a dále o uchopovací 

hlavice s paralelním chodem PNEUMAX 3_6310_20. Lineární vedení bylo zvoleno 

z katalogu firmy MATIS, a jedná se o model MTV 65 ASM. 

 

Kompaktní válce s vedením 

Kompaktní válce s vedením (Obr 3.4) jsou využívány při operacích, které vyžadují 

přesuny, tlačení a posuvy předmětů v mnoha oblastech průmyslu. Mohou být dále 

použity v technologických procesech přesouvání a zvedání břemen, ale také ve funkci 

malých zdvihů a zarážek. Kompaktní válce s vedením jsou k dispozici s průměry od 20 

do 63 mm, s velkým rozsahem použití a vysokou hospodárností. 
8
 

Hlavním znakem je speciální tělo pneumatického válce se zabudovanou dvojitou 

vodící jednotkou, v níž je umístěn píst. Vedení tyčí vodících jednotek se vyrábí ve dvou 

provedeních:  

Vedení v bronzovém kluzném ložisku − využívá se k zachycování velkých sil  

a nadměrných zatížení, hlavně při zastavování.  
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Vedení v kuličkovém ložisku − zaručují vysokou přesnost vedení a zároveň 

stejnoměrný pohyb s nízkým třením i v případech ne souosého zatížení. 

Upevnění kompaktních válců je možné ze tří stran součásti a to čtyřmi způsoby. 

Můžeme využít závitových děr, průchozích děr nebo "T" drážek. V případě využití 

montážních děr na těle a desce, dosáhneme velice přesného a maximálně spolehlivého 

spojení. Na delší straně těla kompaktního válce se nacházejí hlavní přívody. Na kratší 

straně jsou umístěny boční podélné drážky, které umožňují snímat polohu po celé délce 

zdvihu kompaktního válce.
 8 

 

 

Obr. 3.4 Kompaktní válce s vedením
 8

 

 

Pro naši uchopovací hlavu byl zvolen kompaktní válec s průměrem válce 20mm  

a zdvihem 30, s vedením v kuličkovém ložisku. V příloze C jsou uvedeny konstrukční  

a technické informace kompaktního válce. 

 

Uchopovací hlavice s paralelním chodem 

Pneumatické úchopné hlavice (Obr 3.5-3.7) jsou využívány v ucelených systémech, 

jako jsou montážní stroje, roboty, manipulátory atd.
 8 
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Pro naši uchopovací hlavu byla zvolena uchopovací hlavice s paralelním chodem 

a průměrem úchopu 20mm. V příloze D jsou uvedeny konstrukční a technické 

informace úchopné hlavice. 

 

Obr. 3.5 Pneumatická úchopná hlavice – řez
 8 

 

 

Obr. 3.6 Pneumatická úchopná hlavice - otevřená a zavřená 
8 

 

 

Obr. 3.7 Tabulka pozic pneumatické úchopné hlavice
 8 
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3.3 Lineární vedení 

Lineárním vedením (Obr 3.8) bude zajištěn transport součástí po celou dobu 

výrobního procesu. 

Bude zde použit systém lineárního vedení s profilovou kolejnicí umožňující hlavní 

lineární pohyb pomocí valivých elementů. Jako valivé elementy se zde využívají 

kuličky nebo válečky. V porovnání s běžným kluzným vedením je koeficient tření  

u valivých vedení velmi nízké. Profilová kolejnice zajišťuje, že vozík (uchopovací 

hlava) zachytává síly ve vertikálním i horizontálním směru. 
5
 

 

Obr. 3.8 Lineární vedení s pneumatickým uchopovacím zařízením 
8 9

 

 

Lineární vedení bylo zvoleno z katalogu firmy MATIS, jedná se o lineární jednotku 

s pohonem kuličkovým šroubem MTV 65 ASM (Obr 3.9). V příloze E jsou uvedeny její 

konstrukční a technické informace. 

 

Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem 

Tyto lineární vedení s kuličkovým šroubem umožňují díky své konstrukci 

dosáhnout vysoké přesnosti a rychlosti pohybů. Navzdory tomu jsou schopny přenášet  

i velká zatížení a je možné vzájemné vytvoření víceosých lineárních systémů. Přenos 

velkého zatížení při vysokých rychlostech, je umožněno díky přesného kompaktního 

hliníkového profilu s vestavěným kolejnicovým vedením. 
9
 

Do tohoto profilu je možné použít snímače polohy, senzory ale také hlavně 

upevnění lineárního modulu. Pohon tohoto modulu je zajištěn díky přesnému 

kuličkovému šroubu s přesností IT7. 
9
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Tento kuličkový šroub je chráněn před prachem a ostatními nečistotami pomocí 

krycího pásku z nerezové oceli. Lineární vedení obsahuje také centrální maznici 

kuličkového šroubu, která zajišťuje snadnou údržbu a mazání celého systému. 
9
 

 

Obr. 3.9 Popis lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem 
9
 

 

3.4 Vrtání hřídelek 

Hlavní částí sestavy (Obr 3.10) vrtacího centra jsou dvě elektro-pneumaticky vrtací 

jednotky na stojanech, které jsou umístěny na hlavním rámu s pojezdem. Další částí 

sestavy je stůl pro upínání hřídelek. Jednotlivé komponenty budou detailně rozebrány 

v dalších kapitolách. 

 

Obr. 3.10 Sestava vrtacího centra 
6
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3.5 Stojan s elektro pneumatickou vrtačkou 

Pro vrtací centrum byla zvolena čtyř vřetenová vrtačka s indukčním motorem řady 

REVO model SRV5 (Obr 3.11). 

 

Obr. 3.11 Vrtačky Selfeeder REVO 
6
 

 

Vrtací jednotka Selfeeder REVO je nová modelová řada s dokonalým poměrem 

ceny a výkonu. Vřeteno je poháněno třífázovým asynchronním motorem a vřetenový 

zdvih je poháněn stlačeným vzduchem.
 6
 

Jednotka byla navržena pro optimální výkon a dostatečný točivý moment k poměru 

nízké ceny těchto jednotek. Sugino nabízí 3 modely SRV2, SRV3 a SRV5, kde každý  

z nich nabízí několik výkonových provedení podle otáček vřetena a maximální kapacity 

nástroje.
 6
 

V příloze F a G můžeme najít technické parametry, rozměry a schéma zapojení 

vrtacích jednotek Selfeeder REVO. 

 

Polohovací držáky Flex Stand a Level Clamp pro Selfeeder REVO 

Na všechny modely vrtacích a závitovacích jednotek Selfeeder je vyráběn 

komplexní sortiment stojanů, svorek a polohovacích svorek (Obr 3.12). Všechny tyto 

stojany a svorky lze vzájemně kombinovat a jsou navrženy tak, aby měly odpovídající 

tuhost. 
6 
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Obr. 3.12 Polohovací držáky pro vrtací jednotky Selfeeder REVO 
6
 

 

No obrázku (Obr 3.13) můžeme vidět sestavu stojanu s vrtačkou, na kterém jsou 

uvedeny jednotlivé díly, které budou použity pro toto vrtací centrum. 

 

Obr. 3.13 Zvolené díly pro vrtací sestavu 
6
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Vrtací hlava s vedením vrtáku 

Vrtací hlava (Obr 3.14) bude opatřena vedením vrtáku pro docílení přesného vrtání  

a minimalizování vibrací při vrtání. Součástí vedení bude také přítlačná čelist 

s pružinami, která bude sloužit jako jeden s elementů pro upnutí obráběné součástí. 

 

Obr. 3.14 Vrtací hlava s vedením 
12 13

 

 

Normované součástí vrtací hlavy jsou dvě pružiny a dva vodící sloupky. Vodicí 

sloupky 1210 ISO-32x112 (Obr 3.15) byly zvoleny z katalogu firmy KERN. Pružiny  

s označením TL 2500X425X1050 byly zvoleny od firmy Pružiny s.r.o. 

 

Obr. 3.15 Vodící sloupek 1210 ISO 
12
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Vrtáky 

Pro vrtání budou použity spirálové vrtáky z rychlořezné oceli ø4,3mm podle  

DIN 338 (Obr 3.16), z katalogu firmy Narexcon. Jedná se o vrták typu N, s úhlem 

špičky vrtáku 118°a toleranci průměru h8. 
10

 

Zvolené vrtáky jsou velmi výkonné a jsou doporučené pro vrtání v součástech  

z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm2, šedé, temperované  

i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny s krátkou třískou, bronzu, houževnaté 

mosazi apod. 
10

 

 

Obr. 3.16 Vrták rychlořezné oceli DIN 338 
10

 

 

3.6 Stůl s upínáním 

Celý systém upínání bude proveden pomocí pneumatických válců s písty. Na stole 

budou použity 4 tyto válce. 

Dva vrchní pneumatické válce budou sloužit k otočení přítlačných kladívek o 90° 

aby bylo možné osy umístit do stolu.  Po umístění na stůl a vložení do žlábků, tyto dva 

písty budou otočeny zpět do své výchozí polohy, jak vidíme na obrázku (Obr 3.17). 

Spodní pneumatické válce budou sloužit k vertikálnímu pohybu kladívek. Při 

aktivování pístu, se kladívka posunou dolů a zajistí upnutí obráběných součástí. Po 

obrobení a odjetí vrtací hlavy, jsou písty opět posunuty nahoru. Vrchní písty opět otočí 

upínací kladívka o 90°, a obráběné polotovary jsou připraveny k další operaci. 
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Obr. 3.173 Stůl s upínáním 
11

 

 

No obrázku (Obr 3.18) můžeme vidět detail mechanismu otáčení kladívek. 

Kladívka jsou připevněna ke kolečku, na kterém je umístěný čep. K tomuto čepu je 

připevněno táhlo, které při aktivaci pneumatického válce, svým horizontálním pohybem 

provede otočení kladívka o 90°. 

Normované součástí mechanismu byly zvoleny z katalogu firmy PNEUMAX. Jedná 

se kompaktní válce PNEUMAX 1540_20_25_02_1 a 1540_63_10_02_1. 

 

Obr. 3.18 Detail mechanismu otáčení kladívka 
11 
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Kompaktní pneumatické válce ECOMPACT 

Jedná se o nejnovější sérii pneumatických válců (Obr 3.19), podle ISO 21287. Je to 

poslední generace válců Pneumax, která vychází ze zkušeností, které byly získány 

z předchozí série. Tvar je jednoduchý s hliníkovými čely, které se perfektně hodí 

k profilu hliníkového těla, všechny hrany jsou pečlivě zaoblené. K tělu jsou čela 

montována samořeznými zinkovanými šrouby, kde jsou použity dva pro každé tělo.  

U válců s průměry 80mm a 100mm jsou čela uchycena čtyřmi šrouby a jsou umístěny 

na čele. Profil hliníkového těla zahrnuje dvě drážky na třech stranách, u průměrů 20mm 

a 25mm pouze jednu drážku. Píst válce se skládá z dvou půl pístů vyrobené z acetalové 

pryskyřice, u průměru 80mm a 100m jsou písty vyrobeny z hliníku.  Písty se skládají 

z tlumícího těsnění a vodícího kroužku, díky tomu je zaručeno výborné a tiché vedení 

pístnice. 
11

 

Válce se vyrábějí v několika provedeních: bez tlumení nebo s tlumením  

s magnetickým nebo nemagnetickým pístem, dvojčinné nebo jednočinné), s vnějším 

nebo vnitřním závitem na pístnici, s ocelovou chromovanou nebo nerezovou pístnici,  

s průchozí pístnicí, s vedením proti pootočení pístnice a různé tandemové varianty. 

Možné průměry pístu jsou specifikovány normou ISO 21287 standard: Ø20, Ø25, Ø32, 

Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100. 
11

 

 

Obr. 3.19 Kontaktní pneumatický válec ECOMPACT 
11 

 

Pro navrhovaný mechanismus byly zvoleny pneumatické kompaktní válce 

s průměry pístu 20 a 63. V příloze H jsou uvedeny konstrukční a technické informace 

těchto pneumatických válců. 
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Celý tento stůl a upínací mechanismus bude umístěn a připevněn ke stojanu 

z ocelových profilů na čtyřech nohách jak můžeme vidět na obrázku (Obr 3.20). 

 

Obr. 3.20 Stojan se stolem 
11

 

 

3.7 Rám základního stolu vrtačky s pojezdem 

Stojany vrtaček budou umístěny na dvou základních deskách. Pohyb těchto vrtaček 

bude zajištěn pomocí kuličkového šroubu v lineárním ložisku. Pohyb tohoto šroubu 

bude zajišťovat zvolený servomotor. Základní deska pojezdu se bude pohybovat na 

kolejnicovém vedení. Na obrázku (Obr 3.21) můžeme vidět jednotlivé komponenty 

sestavy pojezdu. 

 

Obr. 3.21 Rám stolu s pojezdem 
15 16 17 18 19
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Kolejnicové vedení 

Lineární vedení s profilovou kolejnicí umožňuje lineární pohyb pomocí valivých 

elementů, používají se kuličky nebo válečky. Za použití valivých elementů mezi 

vozíkem a kolejnici je dosaženo velmi přesného lineárního pohybu. Díky profilové 

kolejnici může vozík zachytávat síly ve vertikálním i horizontálním směru. 
14

 

Z katalogu firmy HIWIN byl zvolen vozík z řady WEH, s označením WEH27CA  

a kolejnice z řady WER, s označením WER27. 

 

Vozík lineárního vedení řady WEH 

Lineární vedení HIWIN řady WEH (Obr 3.22) má širokou kolejnici a nízkou 

instalační výšku, což umožňuje kompaktní konstrukci a zařízení snáší vysoké 

momentové zatížení. Díky řízenému pohybu kuliček o definovanou vzdálenost dochází 

ke zlepšení synchronizace, zvýšení spolehlivosti posuvů, prodloužení mazacích 

intervalů a snížení hlučnosti. 
15

 

Připojovací vozíky se nasazují na standardní kolejnice WER a lze je proto snadno 

vyměnit. 
15

 

 

Obr. 3.22 Vozíky řady WEH 
15

 

 

V příloze CH jsou uvedeny konstrukční a technické parametry vozíků a kolejnice 

lineárního vedení řady WEH. 
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Kuličkový šroub 

Kuličkové šrouby jsou základní prvky strojů, slouží k převodu rotačního pohybu na 

lineární pohyb s vysokou přesností a účinností. Převodu těchto pohybů je dosaženo 

pomocí valivých elementů – kuliček. Podle konstrukce a přesnosti se kuličkové šrouby 

dělí na tři kategorií: válcované, okružované a broušené. 
16

 

V našem případě bude použit kuličkový šroub válcovaný s označením R25-05B1-

SSV (Obr 3.23) z katalogu firmy HIWIN. Jedná se o kuličkový šroub s průměrem 

25mm, se jmenovitým stoupáním závitu 5 a jednoduchou matici na šroubu typu SSV – 

kostka. Kuličkové šrouby válcované jsou využívaný pro aplikace s malými nároky na 

přesnost a s požadavkem příznivé ceny. 
16

 

 

 

 

Obr. 3.23 Válcovaný kuličkový šroub R_-05B-SSV a jeho rozměry 
16

 

 

Ložiskové domečky 

Kuličkový šroub bude uložen ve dvou ložiscích. Tato ložiska jsou součástí 

ložiskových domků. Pro naši sestavu pojezdu jdou zvolena ložiskové domečky 

z katalogu firmy HIWIN. Jedná se o ložiskové domečky s označením BK17 a BF17. 
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Ložiskový domeček typu BK 

Ložiskový domeček typu BK (Obr 3.24) je určen pro válcované kuličkové šrouby. 

Výška osy pevného uložení BK je sladěna s volným uložením BF. 
17

 

V příloze I můžeme najít jeho technické a konstrukční parametry. 

 

Obr. 3.24 Ložiskový domeček typu BK 
17

 

 

Ložiskový domeček typu BF 

Ložiskový domeček typu BK (Obr 3.25) je určen pro válcované kuličkové šrouby 

Výška osy volného uložení BF je sladěna s pevným uložením BK. 
17

 

V příloze J můžeme najít jeho technické a konstrukční parametry. 

 

 

Obr. 3.25 Ložiskový domeček typu BF 
17

 

 

Hřídelová spojka Giflex 

Pro spojení kuličkového šroubu a motoru bude použita hřídelová pružná spojka 

Giflex z katalogu firmy Matis. Jedná se o spojku s označením GE-T 19A-24B. 

V příloze K můžeme najít její technické a konstrukční parametry. 
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Servomotor ENIKA 

Pro pohon kuličkového šroubu bude použit krokový motor SM2862-5225  

(Obr 3.26) z katalogu firmy ENIKA. V příloze L jsou uvedeny technické parametry 

zvoleného krokového motoru SM2862-5225. 

 

Obr. 3.26 Krokový motor SM2862-5225 
19

 

 

Na obrázku (Obr 3.27) můžeme vidět sestavu pojezdu s popisem jednotlivých 

zvolených součástí. 

 

 

Obr. 3.27 Sestava pojezdu s jednotlivými komponenty 
15 16 17 18 19 
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3.8 Zásobník hřídelek s podavačem a krokovým dopravníkem 

Zásobník s krokovým dopravníkem (Obr 3.28) bude umístěn na kolejnicích, celý 

tento mechanismus bude tak pohyblivý. Kapacita zásobníku bude přibližně 300ks 

polotovarů. Součástí zásobníku bude podavač hřídelek, který bude taktéž fungovat za 

pomocí pneumatických válců jako většina automatizovaných součástí linky. 

 

Obr. 3.28 Sestava zásobníku s krokovým dopravníkem 
8 11 21 

 

Hřídelky budou podávány na krokový dopravník po jednom kusu. Při podávání se 

nejdříve aktivují dva pneumatické válce, které budou ovládat přítlak a uchytí tak druhou 

hřídelku v pořadí. Zamezí se tak jejímu spadnutí do krokového dopravníku. Po uchycení 

vrchních hřídelek přítlakem, dojde k uvolnění desky, která drží všechny polotovary 

v dopravníku. Tím první hřídelka v pořadí spadne přímo do krokového dopravníku. Po 

spadnutí hřídelky dojde opět k zavření desky zásobníku a následně k uvolnění přítlaku. 

Polotovary se tak posunou o jeden kus a proces se může znova opakovat. Uchycení 

hřídelek a popis můžeme vidět v řezu podávacího mechanismu na obrázku (Obr 3.29). 

Na boku zásobníku bude umístěn senzor, který bude sloužit k snímání hřídelek 

dodaných do krokového dopravníku. Jeho funkce bude jak pro automatizaci přítlaku  

a desek, tak k počítání dodaných kusů. 
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Obr. 3.29 Řez sestavou podávacího mechanismu 
8 11 21

 

 

Krokový dopravník (Obr 3.30) bude také fungovat za pomocí pneumatických válců. 

Hlavní části dopravníku budou čtyři hřebeny. Dva pevné hřebeny, ve kterých budou 

hřídelky uloženy a další dva pohyblivé hřebeny. Pohyblivé hřebeny budou zajišťovat 

posun hřídelek o jednu (o jeden krok).  

 

Obr. 3.30 Krokový dopravník 
8 21
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Po spadnutí hřídelky z podavače zásobníku se aktivují oba pneumatické válce. 

Dojde tak ke zvednutí a posunutí pohyblivého hřebene, tímto pohybem se hřídelka 

dostane z prvního zubu na druhý zub pevného hřebene (Obr 3.31). Tyto kroky se 

opakují až do zaplnění pevného hřebene hřídelkami. 

 

 Obr. 3.31 Popis krokového dopravníku 
8 21

 

 

Po zaplnění dopravníku polotovary, je nutné první čtyři hřídelky zarovnat, tyto čtyři 

hřídelky budou poté upnuty do uchopovacího zařízení a přemístěny k vrtání. Toto 

zarovnání bude docíleno pomocí pneumatického zařízení, zarovnávací lišty a dorazu 

s nastavenou délkou (Obr 3.32). 

Na zařízení budou umístěny čtyři senzory, které budou snímat, zda jsou 

v posledních zubech dopravníku čtyři polotovary na upnutí. Po zarovnání, upnutí do 

uchopovací hlavy a přesunutí čtyř hřídelek, krokový dopravník a podavač doplní 

chybějící hřídelky a čeká na další odebrání polotovarů. 

 

 Obr. 3.32 Zarovnání hřídelek 
8 21
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Normované součástí podávacího mechanismu byly zvoleny z katalogu firmy 

PNEUMAX. Jedná se kompaktní válce PNEUMAX 1540_32_30_01_1  

a 1540_25_5_02_1. Pneumatické válce stejného typu byly již použity u stolu 

s upínáním v kapitole 3.6. V příloze H můžeme najít jejich popis, technické  

a konstrukční parametry. 

Normované součástí krokového dopravníku byly zvoleny z katalogu firmy 

PNEUMAX. Jedná se kompaktní válce PNEUMAX 6100_25_25_B, 6100_20_100_B  

a 6100_25_20_B. Pneumatické válce stejného typu byly již použity u uchopovací hlavy 

v kapitole 3.2. V příloze C můžeme najít jejich popis, technické a konstrukční 

parametry. 

Další normované součástí sestavy zásobníku a krokového dopravníku jsou 

optoelektronické snímače firmy SICK. Jedná se o optoelektronický snímač SICK 

WTB9L_3P2261. Na zásobníku bude použit jeden tento snímač a na krokovém 

dopravníku čtyři. 

 

Malé optoelektronické snímače SICK W9L-3   

Fotoelektrické snímače W9L-3 (Obr 3.33) spolehlivě zachycuje nejmenší objekty 

a nejjemnější detaily. Poslední generace laserové technologie SICK má jedinečně 

odolné pouzdro VISTAL, které zajišťuje spolehlivou detekci v nejtěžších podmínkách. 

Spolu s extrémně vysokou odolností proti okolnímu světlu a odrazům pozadí W9L-3 je 

nejspolehlivějším laserovým fotoelektrickým senzorem ve své třídě. 
21

 

 

Obr. 3.33 Fotoelektrické snímače W9L-3 
21 
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Tab. 3.1 Vlastnosti optoelektronického snímače SICK W9L-3 
21

 

Princip senzoru/ detekce Reflexní světelný snímač, Zaclonění pozadí 

Rozměry (Š x V x H) 12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm 

Provedení pouzdra (výstup světla) Ve tvaru kvádru 

Montážní otvory M3 

Snímací vzdálenost max. 25 mm - 300 mm 
1)

 

Snímací dosah 25 mm - 300 mm 
1)

 

Druh světla Viditelné červené světlo 

Vysílač světla Laser 
2)

 

Velikost světelného bodu (vzdálenost) Ø 1 mm (170 mm) 

Vlnová délka 650 nm 

Třída laseru 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10) 

Nastavení Potenciometr, 5 otáček 

Zvláštní použití Detekce malých objektů 
 

1) Snímaný materiál s odrazivostí 90 % (vztaženo ke standardní bílé podle normy DIN 5033). 

2) Průměrná životnost: 50 000 h při TU = +25 °C. 

 

Tab. 3.2 Technické parametry optoelektronického snímače SICK W9L-3 
21

 

Napájecí napětí 10 V DC - 30 V DC 
1)

 

Zbytkové vlnění < 5 Vss 
2)

 

Odběr proudu 30 mA 
3)

 

Spínací výstup PNP 
4)

 

Spínací funkce Antivalentní 

Způsob spínání Spínání na světlo/tmu 
4)

 

Výstupní proud Imax. ≤ 100 mA 

Doba odezvy ≤ 0,5 ms 
5)

 

Spínací frekvence 1.000 Hz 
6)

 

Druh připojení Konektor M8, 4pinový 

Ochranné okruhy A 
7)

, B 
8)

, C 
9)

 

Třída ochrany III 

Hmotnost 13 g 

Materiál pouzdra Umělá hmota, VISTAL® 

Materiál, Optika Umělá hmota, PMMA 

Krytí IP66, IP67, IP69K 

Teplota okolí provoz –10 °C - +50 °C 

Rozšířená okolní teplota při provozu –30 °C - +55 °C 

Teplota okolí sklad –30 °C - +70 °C 
 

1) Limitní hodnoty, ochrana při zkratu v síti max. 8A. 

2) Nesmí přesáhnout horní ani dolní mez tolerance Uv. 

3) Bez zatížení. 

4) Q = spínání na světlo. 

5) Doba průchodu signálu s odporovou zátěží. 

6) Při poměru světla a tmy 1:1. 

7) A = UV připojení chráněná proti přepólování. 8) B = vstupy a výstupy chráněné proti přepólování. 9) C = potlačení rušivého impulzu. 



41 
 

3.9 Střižný nástroj na výrobu drážek 

Nástroj na výrobu drážek (Obr 3.34) bude téměř stejný jako ten, který se využívá  

u stávajícího způsobu výroby. Jedná se o hydraulický lis, s blokovým válcem na třech 

vodících tyčích. Funkční část nástroje se skládá z matrice, přítlaků a razníků. Celý tento 

nástroj bude umístěn na kolejnicovém vedení. 

 

Obr. 3.34 Popis střižného nástroje 
15 22 23

 

 

Kolejnicové vedení bylo zvoleno z katalogu firmy HIWIN. Konkrétně se jedná  

o vozík z řady WEW, s označením WEW27CC a kolejnice z řady WER, s označením 

WER27. Kolejnicové vedení stejného typu bylo již použito u rámu základního stolu 

vrtačky s pojezdem v kapitole 3.7. V příloze CH můžeme najít její popis, technické  

a konstrukční parametry. 

Vodící sloupky a lišty byly zvoleny z katalogu firmy FIBRO. Konkrétně se jedná  

o vodící sloupky DIN9825/ISO9182-2 s označením 202.19.040.315.10 a vodící pouzdra 

s osazením DIN 9831/ISO9448-6 s označením 2081.33.040.10. V příloze M a N jsou 

uvedeny jejich konstrukční a technické parametry. 

Blokový válec byl zvolen z katalogu firmy VEGA, jedna se o hydraulický válec 

s označením V215CR. 
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Blokový válec V215CR 

Blokové válce V215CR (Obr 3.35) jsou provedeny podle normy ISO 6020/2. Tyto 

válce disponují vysokou kvalitou, přesností snímání polohy a mají nízké intervaly 

údržby. Zdvih je u tohoto válce uživatelsky definovaný a dovoluje tak lepší využití do 

požadovaných aplikací. Zdvihy od 5mm až po 1500 mm. Velkou výhodou těchto 

blokových válců je integrované tlumení koncových poloh, které dovoluje dosahovat 

vysokých zrychlení. Díky tomu je umožněno zvýšit rychlosti pohybu až 8x proti 

standardním válcům, které toto tlumení koncových poloh nemají. Třístupňové, dvou 

komponentní těsnění spolu s vodícími pásy zaručují perfektní kluznou rychlost, stabilní 

mazací film na pístnici, vynikající chemickou odolnost a dlouhou životnost. 
23

 

 

Tab. 3.3 Technické parametry blokové válce V215CR 
23

 

Max. pracovní tlak 200 bar 

Zdvih na míru, dle přání zákazníka 

Síly v tlaku (nosnost válce) až 25,6 tun (dle průměru a tlaku pod pístem) 

Maximální rychlost 0,8 m/sec 

Přívody oleje závity BSP/NPT/Metrické 

Přívody oleje přes O-koužky NE 

Plovoucí spojení válce s čelistí DFA ANO 

Průměr pístnice 25/32/40/63/80/100/125/160/200 mm 

Max. pracovní teplota Magnetická 80°C/Nemagnetická 100°C 

 

 

Obr. 3.35 Blokový válec V215CR 
23
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3.10 Sestava výrobní linky 

Na následujících obrázcích (Obr 3.36-3.37) můžeme vidět sestavu celé výrobní 

linky. Součástí sestavy a řešení neobsahuje základní rám, jelikož firma STEELTEC 

ještě není rozhodnuta, kde tuto výrobní linku umístí. To samé platí i pro uchycení 

lineárního vedení. Tyto součástí budou řešeny, až bude zvoleno umístění nové výrobní 

linky. 

 

Obr. 3.36 Boční pohled na výrobní linku 
6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

 

Obr. 3.37 Vrchní pohled na výrobní linku 
6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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4 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Od návrhu nové linky se očekávalo hlavně automatizování celého procesu. Linka by 

měla fungovat zcela bez obsluhy. Linka bude vyžadovat pouze manuální doplňování 

zásobníku polotovary a odebírání hotových součástí. Samozřejmě toto pracoviště bude 

vyžadovat občasnou kontrolu, zda jde linka v provozu a součástí jsou vyráběny 

v požadované kvalitě. 

V této části jsou provedeny srovnání výrobních časů starého a nového způsobu 

výroby hřídelek. Dle podnikových hodinových sazeb a cen materiálu jsou vypočteny 

náklady na výrobu hřídelek při současném způsobu výroby. V poslední části je 

proveden odhad nákladu při novém způsobu výroby a jeho srovnání se současným 

výrobním postupem. 

 

4.1 Výrobní časy současného způsobu výroby 

Při výrobě jsou k dispozici dva stejné speciální přípravky. Jelikož vrtání trvá 

nejdéle, proto se mezitím děruje v druhém speciálním přípravku. Po děrování se druhý 

přípravek doplní polotovary a čeká se na dovrtání hřídelek v prvním přípravku. Měření 

času výroby 4 kusů hřídelek bude tedy měřeno od vytažení prvního přípravku a vložení 

druhého až po dovrtání druhé dávky hřídelek. 

 

Operace č. 1 

Vytažení prvního speciálního přípravku a vložení druhého přípravku s hřídelkami do 

vrtačky – t1 =  10s 

 

Operace č. 2 

Vrtání hřídelek – t2 = 70s 

 

Operace č. 3 

Ofoukání hřídelek vzduchem – t3 = 5s 
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Operace č. 4 

Vložení přípravku s hřídelkami do děrovačky, děrování drážek, otočení a děrování 

drážek – t4 = 15s 

 

Operace č. 5 

Vytažení přípravku z děrovačky, vytažení hřídelek z přípravku a vložení hřídelek do 

brusky – t5 = 5s 

 

Operace č. 6 

Broušení hřídelek – t6 = 38s 

 

Součet výrobních časů 

∑                                   

 

Jelikož operace 3 až 6 probíhá při vrtání dalších 4 kusů hřídelek, není třeba je 

zahrnovat do celkového výrobního času. Pro celkový výrobní čas je důležitý hlavně čas 

vrtání, vytáhnutí speciálního přípravku a vložení druhého přípravku. 

 

Celkový výrobní čas 

                            

 

Počet vyrobených hřídelek za 1 hodinu 

     (       )          

 

Při současném způsobu výroby se vyrobí 4ks za 80s. Za 1 hodinu je tedy možné 

vyrobit až 180 kusů hřídelek, při maximální efektivitě a žádných ztrátách.  
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Výrobní časy současného způsobu výroby jsou ovšem uvedeny při maximální 

produktivitě zaškolené obsluhy. Pokud stroj obsluhuje nezaškolený pracovník, 

produktivita může být výrazně menší. 

Čas vrtání je u výroby těchto hřídelek rozhodující. Jeho zkrácením docílíme 

největšího zrychlení a celkové efektivity výroby. 

 

4.2 Výrobní časy nového způsobu výroby 

Krokový dopravník a podavač zásobníku budou pracovat automaticky, pevný 

hřeben bude tak neustále doplňován. Jeho strojní čas proto nemá vliv na celkový čas 

výroby, jelikož podavač bude čekat na vrtání a děrování hřídelek. 

Pracovní časy lineárního vedení, uchopování a celé manipulace ještě nemůžeme 

vyčíslit naprosto přesně. Proto budou použity odhadované časy těchto pracovních 

úkonů. V časech jsou zahrnuté i prodlevy mezi jednotlivými kroky. Lineární pojezd je 

schopný vysokých rychlostí, proto největší zdržování budou právě způsobovat prodlevy. 

Jediný čas, který můžeme určit přesně, je čas vrtání. Ten je taky nejdůležitější a klíčový 

pro zrychlení celé výroby. 

 

Operace č. 1 

Uchopení hřídelek, přemístění do vrtačky a upnutí – 5s 

 

Operace č. 2 
24

 

Řezné podmínky: fn = 0,2 mm; n = 1300 min
-1

 

 

   
       

    
 
       

        
                

 

Vrtání bude prováděno 3x, proto časy musíme vynásobit 3x, přičíst přibližný čas 

vyjetí nástroje a pojezd rámu o 7mm. Čas vyjetí a prodlevy se odhaduje přibližně na  

tvv = 4s. Čas pojezdu rámu s prodlevou bude přibližně tvp = 2s. 
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Nakonec bude přičten přibližný čas upínání na stůl vrtačky a uchopení k přesunu na 

další operaci. Tento operační čas je přibližně odhadován na to = 4s. 

                                                 

Celkový čas vrtání hřídelek – 40s 

 

Operace č. 3 

Přesun k děrování, upnutí a děrování drážek – 5s 

 

Operace č. 4 

Přesun ke kalibraci, upnutí a kalibrace drážek – 5s 

 

Operace č. 5 

Přesunutí hotových hřídelek do bedny a přejezd uchopovací hlavy zpátky ke krokovému 

dopravníku – 5s 

 

Součet výrobních časů (výrobní čas 4 kusů hřídelek) 

∑                         

 

Počet vyrobených hřídelek za 1 hodinu 

     (       )          

 

U nového způsobu výroby se odhadem vyrobí 4ks za 60s. Za 1 hodinu je tedy 

možné vyrobit až 240 kusů hřídelek, při maximální efektivitě a žádné ztráty. Do 

výrobního procesu nevstupuje téměř žádný lidský faktor, proto je efektivita maximální  

a norma je tedy 240 kusů za 1 hodinu. Nová technologie nevyžaduje obsluhu 

pracovníkem, pouze doplňování polotovarů a odebírání vyrobených součástí, tuhle práci 

zajišťuje manipulant.  
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4.3 Srovnání výrobních časů a vyrobených kusů 

Jako první můžeme porovnat časy vrtání. Čas vrtání hřídelek při současném 

způsobu výroby trvá t2 = 70s. U nového způsobu výroby se čas vrtání hřídelek odhaduje 

na tvc = 40s. U vrtání bylo docíleno zrychlení o 30 vteřin. 

Hlavním informací určující produktivitu linky je, kolik jsme schopni vyprodukovat 

součástí za jednu hodinu a za celou směnu. 

 

Tab. 4.1 Srovnání výrobních časů a vyrobených kusů 

 
Čas výroby 

4ks [s] 

Čas výroby 

na 1ks [s] 

Vyrobeno za 

1hod [ks] 

Vyrobeno za 

směnu [ks] 

Vyrobeno za 

týden [ks] 

Současný 

způsob 

výroby 

80 20 180 1260 6300 

Nový 

způsob 

výroby 

60 15 240 1680 8400 

 

V tabulce 4.1 můžeme vidět srovnání jednotlivých časů výroby při současném 

způsobu výroby a při novém způsobu výroby. Při novém způsobu výroby, se odhadem 

za jednu směnu vyrobí až o 420ks hřídelí více, než při současném výrobním procesu.   

Za týden, se momentálně při jedno-směnném provozu, dá vyrobit 6300ks hřídelí. U 

nového způsobu se odhadem za týden dá vyrobit až 8400ks hřídelí, to je o 2100ks více, 

než je tomu v současnosti. Na následujících obrázcích (Obr 4.1-4.2) můžeme vidět grafy 

srovnání vyrobených kusů hřídelek a srovnání jejich výrobních časů. 

Výrobní časy současného způsobu výroby jsou ovšem uvedeny při maximální 

produktivitě zaškolené obsluhy. Pokud stroj obsluhuje nezaškolený pracovník, 

produktivita může být výrazně menší. 
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Obr. 4.1 Graf srovnání vyrobených kusů 

 

 

Obr. 4.2 Graf srovnání výrobních časů 
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4.4 Náklady na výrobu 

Cena materiálu 

Cena materiálu byla vyčíslena firmou STEELTEC na 19 Kč/ks. 

Jelikož změna technologie výroby nemá vliv na cenu materiálu, zůstane proto cena 

materiálu při novém způsobu výroby totožná. 

 

Cena výroby při současné technologii 

Cena výroby hřídelek byla vyčíslena firmou STEELTEC na 7,3 Kč/ks. 

 

Celkové výrobní náklady pro současnou technologii 

Při sečtení ceny materiálu a ceny výroby hřídelek, vycházejí celkové výrobní 

náklady při současné technologii na 26,3 Kč/ks. 

 

Výrobní náklady při novém způsobu výroby 

Hlavním rozdílem při ceně výroby bude mzda pracovníka. Nová technologie 

nevyžaduje obsluhu pracovníkem, pouze doplňování polotovarů a odebírání vyrobených 

součástí, tuhle práci zajišťuje manipulant. Bohužel firma STEELTEC CZ, s. r. o. 

nemohla poskytnout všechny informace potřebné pro vypočtení přesné částky, která se 

ušetří nahrazením pracovníka automatizovanou linkou. 

 

Cena nové výrobní linky 

Cena výrobní linky se nedá zatím přesně vyčíslit. Jednotlivé komponenty se liší 

cenově od různých dodavatelů. Přibližně se odhaduje cena této na linky na 800 000 Kč. 

Tato cena se může lišit v závislosti na poptávané ceně a zvolených konečných 

komponentech. 
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5 Alternativní návrhy linky a jejich částí 

Některé části linky mohly být řešeny jiným způsobem a při návrhu se vybírala 

nejvhodnější varianta. Každá z nich má určité výhody a nevýhody, záleží už jenom na 

vedoucím konstrukční a technické kanceláře, ke kterému návrhu se nakonec přikloní.  

O všech komponentech linky už bylo rozhodnuto a tyto návrhy slouží pouze jako 

ukázka co mohlo být řešeno jiným způsobem. 

 

5.1 Manipulace hřídelek a rozmístění výrobní linky 

Na začátku vývoje výrobní linky, byly k dispozici 3 návrhy, jak bude provedena 

obsluha jednotlivých částí linky a jak bude linka uspořádána: 

-Lineární vedení 

-Karusel 

-Robot 

Karusel 

Montážní karusely (Obr 5.1) slučují jednotlivé výrobní operace a umožňují na 

jednom místě produkovat více sestav a provádět více výrobních operací. Dělí na plně 

automatické karusely a poloautomatické karusely. U plně automatických karuselů 

operátor pouze cyklicky odebírá a doplňuje díly. U poloautomatických karuselů 

operátor umisťuje součástí do lůžka přípravku a zároveň odebírá hotové díly. Karusel 

může být použit pro montážní, kontrolní nebo výrobní operace. Je možné všechny tyto 

operace sdružit v jeden výrobní celek. 
25

 

 

Obr. 5.1 Příklad výrobního a montážního karuselu 
25
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Robotické rameno 

Využití robotů (Obr 5.2) do výrobních procesů se řadí do oblasti hi-tech a jeho 

aplikace je nejvyšší formou automatizace procesů. Robot zvládne bezchybně provádět  

a opakovat tisíce naprogramovaných operací a je schopen být v nepřetržitém provozu. 

Společnosti po celém světě využívají stále více tyto automatizační technologie z důvodu 

nedostatku pracovníků, ke zvýšení produktivity a pro bezpečné řešení výrobních  

úkonů. 
26

 

Většina robotů dnes nevyžaduje vysoké programovací zkušenosti. Jejich uvedení do 

provozu je tedy rychlé a spolehlivé. Většina těchto robotů disponuje intuitivní 3D 

vizualizací, díky čemu je možné snadno pohybovat robotickým ramenem. Díky 

robotickým ramenům je možné převést nebezpečné a jednoduché pracovní úkony 

v náročném prostředí. 
27

 

 

Obr. 5.2 Příklad robotického ramene 
28

 

 

Lineární vedení 

Pro manipulaci ve výrobní lince bylo nakonec zvoleno lineární vedení. Z těchto tři 

řešení je nejméně nákladné a nejlépe realizovatelné. Odhad ceny v případě použití 

lineárního vedení byl vyčíslen na 800 000 Kč. V případě zvolení varianty robota by 

cena mohla překročit až 2 milióny korun. 

Lineární vedení je již rozebráno a popsáno v kapitole 3. 



53 
 

5.2 Mechanická uchopovací hlava 

Ve výrobní lince bude použita uchopovací hlava, která využívá pneumatických 

válců k uchopení hřídelek. Avšak toto řešení má jednu velikou nevýhodu a to velké 

množství hadic s přivedeným vzduchem k funkci válců. Byla proto navržená 

alternativní možnost a to uchopovací hlava mechanická (Obr 5.3). Dále záleží na firmě 

STEELTEC, ke které variantě uchopovací hlavy se přikloní. 

 

Obr. 5.3 Mechanická uchopovací hlava 

 

Mechanická uchopovací hlava by fungovala na principu čtyř kleštin (Obr 5.4). Tyto 

kleštiny by byly ovládány krokovým motorem. Při aktivaci krokového motoru by došlo 

k upnutí hřídelek. 

 

Obr. 5.4 Mechanická uchopovací hlava – detail 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo zefektivnění výroby daného dílce v prostředí firmy 

STEELTEC. Hlavní náplň práce obsahoval návrh, modelování a sestava nové výrobní 

technologie. V první částí diplomové práce je představena společnost STEELTEC CZ, 

s.r.o., dále vyráběná součást pro kterou má být navržená nová výrobní technologie, 

materiál vyráběné součásti a v poslední řadě využití této součástí. Hlavní části této 

kapitoly je podrobný rozbor současné výrobní technologie s přiloženými fotografiemi 

strojů, přípravků a nástrojů. Na některých obrázcích je pro lepší pochopení uveden 

popis jednotlivých částí s odkazy. Na konci kapitoly je znova uvedeno shrnutí 

technologického postupu výroby dané hřídelky při současném způsobu výroby. 

Druhá část diplomové práce se již věnuje popisem návrhu jednotlivých částí nové 

výrobní linky. Je zde uvedeno z jakých komponentů se linka skládá, jak budou 

jednotlivé části výrobní linky fungovat a od jakých výrobců budou použity normované 

součástí. U každé částí výrobní linky jsou přiloženy obrázky sestav. Na závěr této 

kapitoly je již zobrazena celková sestava nové výrobní linky. 

Na základě navržené nové výrobní technologie, je zpracovaná přibližná výrobní 

kapacita. V této části jsou provedeny srovnání výrobních časů starého a nového způsobu 

výroby hřídelek. Od návrhu nové linky se očekávalo hlavně automatizování celého 

procesu. Linka by měla fungovat zcela bez obsluhy, hlavním rozdílem proto při ceně 

výroby bude mzda pracovníka. Linka bude vyžadovat pouze manuální doplňování 

zásobníku polotovary a odebírání hotových součástí. Samozřejmě toto pracoviště bude 

vyžadovat občasnou kontrolu, zda jde linka v provozu a součástí jsou vyráběny 

v požadované kvalitě. 

Při novém způsobu výroby, se odhadem za jednu směnu vyrobí až o 420ks hřídelí 

více, než při současném výrobním procesu. Za týden, se momentálně při jedno-

směnném provozu, dá vyrobit 6300ks hřídelí. U nového způsobu se odhadem za týden 

dá vyrobit až 8400ks hřídelí, to je o 2100ks více, než je tomu v současnosti. 

V poslední části práce jsou navíc uvedeny alternativní návrhy a řešení výrobní 

linky, dále záleží na firmě STEELTEC, ke které variantě výroby se nakonec přikloní.  
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