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Anotace diplomové práce 

Cienciala Vít :Návrh nové racionální technologie opracování magnezitových 

tvárnic.(Vedoucí DP: Ing.Robert ČEP, Ph.D.)VŠB-TU Ostrava, katedra 346, 2009, 

Tato diplomová práce se zabývá změnou technologie opracování magnezitových 

tvárnic. 

Hlavní změna spočívá v nahrazení opracování magnezitových tvárnic z broušení 

za mokra na broušení za sucha. Tato práce úzce navazuje na mou bakalářskou práci, kde 

je popsán nově vyvinutý stroj, bruska B600, na broušení magnezitových tvárnic za 

sucha vyrobený ve Strojírnách Třinec. V diplomové práci je obecně charakterizován 

proces broušení. Nejvíce se zde zaměřuji na měření vibrací nového stroje B600 a jejich 

odstraňování a přesné seřízení stroje. Jsou zde výsledky měření hlučnosti stroje. 

V závěru práce je stroj porovnáván s produkty jiných výrobců a je zde hodnoceno 

odstranění vibrací, přesnost stroje a přínos nové technologie opracování.  

Annotation of thesiss 

New Rational Technology Proposal for Magnesite Block Machining (head: Robert Cep, 

Ph.D.) VŠB-TU Ostrava, department 346, 2007 

This diploma thesis suggests some improvements in processing technology for 

magnesia bricks. The key change proposed is the replacement of the working of 

magnesia bricks from wet grinding to dry grinding. The study is closely linked to the 

master thesis of the author, which described a newly developed machine for working of 

magnesia bricks by dry grinding, the Grinder B600, produced by Strojírny Trinec. The 

diploma thesis describes in detail the process of grinding. A specific attention is given 

to the issue of vibrations observed for Grinder B600 and their elimination. Also 

included is the noise measurement for this machine. Finally, Grinder B600 is evaluated 

in comparison with the machines developed by other manufacturers. This analysis also 

covers the contribution of the new processing technology.  
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Zkratky a pojmy : 
 
BD – provoz drobné kolejivo ve Strojírnách Třinec,a.s. 

BM – provoz mechanické dílny ve Strojírnách Třinec,a.s. 

BS – provoz soustružna válců ve Strojírnách Třinec,a.s. 

γnx  - úhel čela brusiva (°) 

rn – poloměr zaoblení břitu brusiva (µm) 

do – průměr broušené plochy (mm), 

dk – průměr brousícího kotouče (mm) 

vo – obvodovou rychlost obrobku (m . min-1), 

vk – obvodovou rychlost kotouče (m . s-1), 

h – hloubku záběru (mm), 

lz – střední vzdálenost brousících zrn v rovině rotace kotouče (mm), 

az střd – vnitřní broušení, 

az střdr– rovinné broušení obvodem kotouče, 

az střv – vnější broušení. 

Fz – tangenciální složka síly (N) 

h – hloubka broušení (mm) 

smin – rozsah posuvu (mm) 

sz – rozsah posuvu na zub (mm) 

v – řezná rychlost ( ot . min-1 ) 

Pe –výkon elektromotoru ( kW ) 

Mk – krouticí moment ( N ) 

SK – slinutý karbid 

ηf - otáčky frézky ( ot . min-1) 
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1. Základní informace o podniku 

Strojírny T řinec, a.s.,  

je stoprocentní dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

Strojírny T řinec, a.s., je firma s dlouholetou tradicí výroby širokého spektra 

výrobků jako jsou technologické celky, ocelové konstrukce, zařízení pro hutní provozy, 

strojní součásti, náhradní díly, hutní válce a upevňovací prvky železničního svršku - 

drobného kolejiva.  

1.1 Zákl ad spole čnosti 

Základ společnosti tvoří tři výrobní provozy: 

BD - Drobné kolejivo 

BM  - Mechanické dílny 

BS - Soustružna válců 

Součástí firmy je i samostatný útvar Konstrukce s vlastní vývojovou dílnou, kde 

jsme dostali zadání na změnu technologie opracování magnezitových tvárnic. 

Široká paleta výrobních možností, některé unikátní obráběcí stroje, vybavení 

konstrukčních dílen moderní svařovací technikou, oprávnění ke svařování 

nejnáročnějších konstrukcí, pohotový přístup ke kvalitním ocelím z huti mateřské firmy 

vytváří předpoklady, aby Strojírny Třinec, a.s., byly pro Vás zajímavým obchodním 

partnerem. 

1.1.1 Provoz Mechanické dílny 

� Strojně technologické celky, ocelové konstrukce a svařence včetně opracování a 

povrchových úprav 

� Jednoúčelová strojní zařízení (hutní manipulátory, dělící a hrotovací linky pro trubkárny, 

pily a brusky pro žáropevné materiály aj.) 

� Ocelové železniční a silniční mosty 

� Opravy uzlů hutnických zařízení 

� Strojní součásti a náhradní díly, krystalizátory pro kontilití 

� Tvarové výpalky 
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� Výkovky volně kované do 3 tun 

� Tepelné zpracování výrobků 

� Repase obráběcích strojů 

Významné zakázky pro TŽ, a.s. 

� Přemístění rovnací, loupací, leštící linky ocelových tyčí, přemístění rovnačky XRK9-100 
pro potřeby KJT - Žíhárna TŽ, a.s. 

� Přemístění brusky pro broušení dlouhých profilů - Noritake 
� Tepelný výměník pro UT Bohumín 
� ASC armatury 
� Licí hala VP4 (licí krytované žlaby) 
� Převážecí vůz pro ZPO II. 
� Obraceč sochorů 
� Rozšíření haly ve Ferromoravii, s.r.o. 
� Skipový most pro VP4 
� Struskové pánve 
� Roštové vozíky pro Aglomeraci 
� Válečkový dopravník k novým pecím  

v Žíhárně TŽ, a.s.  
� GO VP4 
� Zakázky pro ZPO (Ø 550) 
� Dovybavení finalizační linky KJT 
� Struskové pánve 
� Roštové vozíky 
� Zušlechťovací linka (Kladno) 
� V dopravník + prodloužení linky (Ferromoravia) 

� Podíl na REMO Válcovna Trub TŽ, a.s 

Podíl provozu BM  na celkovém obratu firmy: 

Počet zaměstnanců:     488 

 

Údaje jsou uvedeny za rok 2008 
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1.2 Řízení jakosti 

Systém řízení jakosti vychází z mezinárodní normy EN ISO 

9001: 2000. Akciová společnost je držitelem tohoto 

certifikátu vydaného firmou TÜW NORD. Útvar řízení 

jakosti provádí činnosti směřující k zajištění kvality výrobků 

dle požadavků zákazníka. Systém řízení jakosti obsahuje veškeré činnosti, kterými se 

akciová společnost Strojírny Třinec, a.s. zabývá: od marketingu přes vývoj, přípravu 

výroby, výrobu, zajišťování kontrolní činnosti až po expedici a servis.  

Certifikace dle EN ISO 9001:2000 i přijatá firemní strategie dávají dobrý předpoklad k 

navazování úspěšných dlouhodobých obchodních vztahů. Kontrolní měřící středisko 

zajišťuje kontrolu délkových měřidel i pro mateřskou společnost Třinecké železárny, 

a.s. Středisko je vybaveno souřadnicovým měřícím přístrojem MITUTOYO a 

délkoměrem CARL-ZEISS-JENA ULM 01-600C.  

Odbor provádí činnosti spojené se zajišťováním státního zkušebnictví a školení 

pracovníků v oblasti řízení jakosti.  

1.3 Životní prost ředí 

Neoddělitelnou součástí strategie Strojíren Třinec, a.s., je soustavné snižování 

ekologické zátěže a zlepšování pracovního prostředí. Významný podíl na zlepšení 

ekologických parametrů mají investiční a opravárenské činnosti, které proběhly v r. 

2000. Naše společnost má zaveden systém ochrany životního prostředí podle normy EN 

ISO 14001, kde je popsán systém ochrany vod, ovzduší a nakládání s odpady a cíle, 

kterých chceme v následujících letech dosáhnout.     [1] 
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2. Zhodnocení stávající technologie broušení 
magnezitových tvárnic  

Magnezitové zboží má název odvozen ze základní suroviny magnezitu. Patří k 

zásaditým vyzdívkám pro ocelářské a cementářské pece.  

Magnezitové žárovzdorné materiály jsou využívané ke stavbě průmyslových 

vysokoteplotních pecí v metalurgii, cementářství aj. Výpalem přírodního magnezitu při 

1500 až 1700 °C vzniká tzv. slínek, tvořený krystaly periklasu (MgO) a dalšími 

krystalickými fázemi. Drcený magnezitový slínek se používá pro dusané monolitické 

vyzdívky a opravy pecí nebo se z něj vyrábějí tvarovky. Tyto materiály, označované 

jako bazické, mají vysokou žáruvzdornost.       [2] 

Samotná výroba tvárnice probíhá tak, že se smíchá směs z magnezitu a dalších 

přísad s vodou a pod tlakem lisů se formují do určitého požadovaného tvaru a velikosti. 

Pak je nutné tyto cihly vysušit nebo vypálit. 

Při výrobě magnezitový tvárnic, které se používají jako pecní vyzdívka při výrobě 

surového železa, nebo v pecích kde je vysoká teplota, se musí tvar a velikost tvárnice 

mnohdy přizpůsobit tvaru pecní nádoby. Tyto tvárnice, jsou pro hlavní vyložení pecní 

stěny vyráběny v typizovaných tvarech a rozměrech a velkém množství. Pro různé 

vylévací, kontrolní a jiné otvory musí být vyrobeny tvárnice jiných tvarů a rozměrů a 

jejich výroba je často kusová. 

Při výrobě speciálních tvarů těchto tvárnic se musí použít strojního opracování a 

to hlavně frézování nebo broušení. Broušení se provádí na rovinných bruskách se 

svislou osou náhonu brusného kotouče a tato osa je kolmá na broušenou plochu cihly. 

Tvárnice se musí často sestavovat do speciálních tvarů lepením přesně opracovaných 

dílů viz.Obr.č.1 ukázka sestavy magnezitových cihel do věnce pro licí otvor velké pecní 

nádoby. 

 
Obr.č.1 ukázka sestavy magnezitových cihel do věnce 
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Přesnost a rovinnost lepených ploch musí být vysoká a lepidla v těchto spojích 

musí být co nejmíň, protože při použití většího množství lepidla se snižuje životnost 

vyzdívky. Právě při tomto postupu se u opracování musí používat chlazení vodou. Po 

opětovném vysušení tvárnice po opracování se tato plocha často zkroutí a tím se 

nedodrží požadovaná přesnost a rovinnost. 

2.1 Broušení 

Broušení lze charakterizovat jako obrábění mnohobřitým nástrojem vytvořeným 

ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. Patří mezi nejstarší metody obrábění 

materiálů. 

V současné době splňuje broušení ve strojírenské výrobě tyto hlavní funkce: 

a) Opracování součástí na přesný geometrický tvar a rozměry, s vysokou 

jakostí povrchové vrstvy. Používá se téměř pro všechny funkční plochy v sériové a 

hromadné výrobě strojních částí, především tam, kde se vyžaduje jejich vzájemná 

vyměnitelnost. 

b) Opracování součástí a materiálů, pro něž je jiný způsob obrábění obtížný 

nebo vůbec nemožný. Největší část operací, spadajících do této skupiny se vztahuje na 

broušení obrobků z kalené oceli, z těžkoobrobitelných ocelí a slitin, řezných materiálů, 

nekovových těžkoobrobitelných materiálů, skla apod.  

c) Opracování součásti a materiálů, pro něž je broušení nejhospodárnější. 

To je dosaženo mimo jiné tím, že v důsledku malých řezných sil postačí 

jednoduché upínání, např. magnetické, nebo se součást vůbec neupíná (při tzv. 

bezhrotém broušení nebo při broušení „z ruky“).  

Význam broušení pro moderní strojírenskou výrobu je potvrzen také tím, že např. 

ve výrobě automobilů představují brusky a dokončovací stroje asi 25 % a ve výrobě 

valivých ložisek až 60 % všech obráběcích strojů. 

S vývojem výkonných brousících nástrojů a brusek se význam broušení rozšiřuje 

z původní oblasti dokončování i na hrubovací operace a ukazuje se, že z hlediska 

produktivity i výrobních nákladů vyplývají z nižších nároků na upínání a manipulaci 

s obrobkem, na výměnu a údržbu nástrojů a na odvod třísek. Ve většině případů 

výkonného broušení lze dále vhodným režimem dosáhnout toho, že hrubovací a 
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dokončovací fázi výrobního postupu lze uskutečnit na stejném stroji při jediném upnutí; 

zpravidla je to výhodné na již tepelně zpracovaném obrobku.  

Lze očekávat, že význam broušení bude i nadále vzrůstat, neboť se širším 

uplatňováním metod přesného kování, lití a práškové metalurgie bude zřejmě 

hospodárné opracovávat tyto polotovary na čisto již jen broušením. 

Mechanismus vytváření třísky při broušení je z kinematického hlediska obdobný 

jako při frézování. Uplatňují se zde však některé zvláštnosti, které vyplývají ze stavby 

brousícího nástroje a z řezných podmínek. 

Broušení se od frézování odlišuje především různorodostí geometrické formy zrn 

brusiva a jejich nepravidelným rozmístěním. Také úhel čela zrn brusiva se mění a bývá 

vesměs záporný. Tvoření třísky při broušení je však nejvíce ovlivněno vysokými 

řeznými rychlostmi (30 až 100m . s-1) a malými průřezy třísek (řádově 10-3 až 10-4 

mm2). Rovněž doba záběru zrna s obrobkem je řádově menší než při frézování a bývá 

10-4 až 10-5 s. 

Od jiných způsobů obrábění se však práce brousícího nástroje nejvíce liší 

schopností tzv. samoostření. To je umožněno poměrně slabým upevněním zrna ve vazbě 

brousícího kotouče, čímž je omezena maximální řezná síla, kterou toto uložení je 

schopno přenést.  

Při správně zvolených řezných podmínkách a režimu broušení se otupená zrna 

z brousícího nástroje vylamují a uvolňují tak místo novým, ostrým zrnům. Jestliže je 

řezný odpor působící na zrno příliš malý, nebo pevnost pojivových můstků příliš velká, 

otupená zrna se neuvolní; kotouč špatně řeže a nadměrně zahřívá broušený povrch.  

V opačném případě se předčasně vylamují ještě dostatečně ostrá zrna brusiva a 

kotouč se rychle opotřebovává.  
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2.1.1 Tvo ření t řísky p ři broušení 

Při vázaném zrnu brusiva ( obr.č.2 ) lze charakterizovat vznik třísky obdobně jako 

při frézování. Při mikroskopickém sledování třísek při broušení plastických materiálů je 

vidět, že vzniká tříska plynulá, která se v podstatě  

 
Obr. č.2 schéma struktury brousícího kotouče 

neliší od třísky vytvořené záběrem jiných nástrojů s kovovým břitem. Určitá část třísek, 

která byla odebrána břity se zvlášť nevhodnou geometrií, se v důsledku velkých 

plastických deformací a tření (vnějšího i vnitřního) ohřeje natolik, že se roztaví a 

vytvoří kapky, nebo dokonce shoří (jiskření). 

 
Obr. 3 Záběr zrna brusiva 

Z ( obr.č.3 ), kde je znázorněno schéma záběru vázaného zrna brusiva, vyplývá, že 

úhel čela se mění v závislosti na tloušťce ubírané vrstvy podle vztahu  

n

xn
nx r

ar −
= arcsinγ  

kde ax je tloušťka řezu v bodě X. 

Poloměr zaoblení břitu zrn brusiva rn závisí na velikosti zrna a na druhu brusiva. 

Pro střední velikost zrnitosti je rn = 3 až 12 µm, nejostřejší jsou zrna diamantu a 

kubického nitridu boru.  

Z (obr.č.3) je zřejmé, že při úhlech čela γnx blížících se k 90°se nemůže tříska 

oddělovat a materiál pod břitem se pružně a plasticky deformuje. 
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Experimentálně bylo zjištěno, že minimální tloušťky řezu, které je zrno brusiva 

schopno odebrat, dosahují asi desetiny hodnot poloměru zaoblení břitu zrna. 

Podle (obr.č.3) oblast primární plastické deformace zasahuje do hloubky ap pod 

obrobený povrch a vyvolává v ní zpevnění a zbytková pnutí. Pružná deformace ae má 

vliv na velikost tření hřbetu zrna a obrobený povrch, a je tedy jednou z příčin vzniku 

tepla v obrobeném povrchu. 

Pro broušení je charakteristické ,že vhodnou změnou řezných podmínek lze 

ovlivnit síly působící na jednotlivé zrna, a tím intenzitu jejich vylamování z pojiva. 

Řezná síla působící na jedno zrno je úměrná průřezu (tloušťce) odřezávané vrstvy 

odebírané tímto zrnem. 

Označíme-li: 

do – průměr broušené plochy (mm), 

dk – průměr brousícího kotouče (mm), 

ok

ko
e dd

dd
d

±

⋅
=  - tzv. ekvivalentní průměr brousícího kotouče (mm, 

(znaménko + pro vnější broušení, - pro vnitřní broušení), 

vo – obvodovou rychlost obrobku (m . min-1), 

vk – obvodovou rychlost kotouče (m . s-1), 

k

o

v

v
q

60
=  - poměr obvodových rychlostí broušení (-), 

h – hloubku záběru (mm), 

lz – střední vzdálenost brousících zrn v rovině rotace kotouče (mm), 

z geometrických poměrů při záběru brousícího kotouče s obrobkem vychází pro 

střední tloušťku nedeformované třísky odebírané jednotlivými zrny brusiva přibližný 

vztah 

e
zz d

h
lqstřa ⋅=  (mm). 

Z uvedeného vztahu vyplývá, že za jinak stejných podmínek jsou při různých 

způsobech broušení tloušťky vrstev (a tedy i řezné síly) pro určitý případ v poměru  

az střd : az střr : az střv = 0,4 : 1 : 1,4 

az střd – vnitřní broušení, 

az střdr– rovinné broušení obvodem kotouče, 

az střv – vnější broušení. 
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Tím je možno vysvětlit různé opotřebení, event. nutnost volby odlišných 

charakteristik (tvrdosti) brousících kotoučů při broušení stejného materiálu různou 

metodou broušení. 

Uvedený vztah platí pro rovnoměrné rozložení zrn na obvodě kotouče a jeho 

dokonale tuhý styk s obrobkem. Podle této závislosti lze změnou řezných podmínek (q, 

h, de) regulovat zatížení jednotlivých zrn brusiva, a tím i mechanismus samoostření 

brousícího nástroje.         [3] 
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3. Návrh nového zp ůsobu opracování 
magnezitových tvárnic  

V minulosti a v podstatě i v současnosti se tvárnice brousí nebo upravují na 

bruskách běžného strojního typu,viz. Obr. č.4 Bruska BPV 40, ale kotouče na 

opracování musí mít diamantové segmenty. Tyto brusky ale nemají žádné možnosti 

změny úhlu, to znamená, že když se ve výrobě požadují nerovnoběžné plochy tvárnic, 

tak se musí upínat buď na výklopné svěráky, pokud to jejich velikost dovolí, nebo na 

speciálně vyrobené přípravky do kterých tyto tvárnice upínají. Samozřejmě se při 

výrobě na těchto bruskách musí používat klasického chlazení při broušení, ani ne tak 

z důvodů samotného chlazení, ale z důvodů snížení prašnosti při broušení, která je 

značně vysoká. 

 

Obr. č.4 Bruska BPV 40 

Použití vodního chlazení sebou přináší značné množství problémů s celým vodním 

hospodářstvím a hlavně s usazováním kalů. 

 Nový způsob opracování je navržen tak, že se při opracování broušením a 

frézováním nebude muset používat chlazení vodou, čímž se odbourá největší problém 

což je dodržení rozměrové přesnosti, protože se tvárnice při opětovném vysušování 

často zkroutí, roztáhnou nebo dokonce prasknou. Znamená to velké zpřesnění výroby 

těchto tvárnic a taky nesmíme opomenout nemalou ekonomickou úsporu. 
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4. Zařízení pro novou technologii opracování 
povrchu tvárnic 

Zařízení k tomu přizpůsobené, slouží k přesnému broušení magnezitových tvárnic 

v procesu výroby dlouhodobých ohnivzdorných vyzdívek dle rozměrů a požadavků 

zákazníka (viz. přílohy 4÷10). Jedná se o jednoúčelový stroj, speciální brusku 

s označením B600. viz obr.č.5 Nástroj k broušení je kotouč o průměru 592 mm, na 

kterém jsou umístěné diamantové brousící segmenty (viz.náčrt příloha č.11). Broušení 

probíhá na sucho bez chladící kapaliny. Zařízení je uchycené za pomocí dvou hlavních 

stojanů které eliminují vibrace a pohyby hlavních pohonů při broušení. 

 
Obr. č.5 Bruska B600 

Základní technologické pohyby brusky jsou realizovány hydraulickými pohony. 

Zdroj pracovního tlaku je lopatková pumpa s regulací stálého tlaku poháněná 

elektromotorem. 

Broušení je prováděno čelem brousícího kotouče. Velikost broušené vrstvy je 0 až 

1 mm. Vychýlení brusného kotouče je v rozmezí 0 až 30 stupňů což znamená, že je 

možné brousit nejen rovnoběžné plochy tvárnic, ale i tvárnice úkosové, do maximální 

velikosti vychýlení 30 stupňů. 
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Broušení povrchu rovnoběžných ploch tvárnic se může provádět na otáčecím stole 

nebo pásového dopravníku. Broušení tvárnic s úkosem je možné pouze na pásovém 

dopravníku. 

V případě broušení tvárnic s úkosovým rozdělením na otáčecím stole, jsou 

tvárnice uloženy ve tvaru prstenu. Materiál k broušení uložený takovým způsobem musí 

být připevněn ke stolu speciálními upínkami umožňujícím uchycení uloženého prstence 

i po jeho vnějším obvodě. Minimální výška provádění operace broušení na otáčecím 

stole je 300 mm nad pracovní deskou stolu. Nízké tvárnice je zapotřebí připevňovat tak 

aby byla zajištěna tato nejnižší výška. Tento stůl je možné vybavit magnetickou deskou 

k rychlému upnutí menších magnezitových tvárnic. Magnetická upínací deska není 

součástí vybavení stroje. Vedle otáčecího stolu je namontována frézka s ručním 

pohonem pohybů vřetene. Umožňuje vykonávat operaci frézování drážky hloubky 10 

mm a šířky 20 mm po celém vnějším obvodě prstenu vytvořeném sestavením tvárnic 

uložených a připevněných na otočném stole. 

Hlavní části stroje jsou poháněné elektromotory s nastavením požadovaných 

otáček. Všechny technologické pohyby stroje jsou vykonávány hydraulickými pohony 

nebo ručně (frézka). Řízení stroje obsluhuje hlavní pohyby vřetena brousícího stroje, 

pásového dopravníku a otočného stolu. Zařízení je ovládáno pomocí dvou řídících 

pultů: hlavního a pomocného, který ovládá frézku. Bruska je vybavena velmi silným 

odsávacím zařízením, které eliminuje znečištění pracoviště při broušení. Při výměně 

brusného kotouče na kotouč o průměru 750 mm, je zapotřebí tento důkladně staticky 

vyvážit i s diamantovými segmenty. Brusný kotouč o průměru 750 mm lze použít pouze 

pro broušení nad otočným stolem o průměru 1300mm. 

4.1 Hlavní části brusky B 600 
Bruska B600 se skládá z těchto hlavních částí: 

• Brousící zařízení 

• Pásový dopravník 

• Otočný stůl 

• Frézka 

• Odsávací zařízení 

• Hydraulika 

• Řídící část 
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Konstrukční řešení stroje počítá se stabilním umístěním pásového dopravníku a 

otočného stolu. Pohyblivou částí je vřeteno s brusným kotoučem, které se přesouvá nad 

dopravník nebo otočný stůl, v závislosti od potřeby nebo způsobu operace broušení. 

Hydraulický obvod a řídící část jsou uzavřeny a obsluhují základní pohyby 

vřetena brousícího zařízení a pohon stolu. 

Hydraulické čerpadlo společně s napájením a odpovídajícími hydraulickými prvky 

tvoří samostatnou část, která je součásti brousícího stroje. Elektročást hydrauliky, všech 

pohonů a frekvenční měniče jsou umístěny v elektrorozvaděcí skříni. 

Zařízení je vybaveno dvěma řídícími pulty; hlavní, obsluhující brusku, je umístěn 

vedle pásového dopravníku a pomocný, který ovládá frézku je umístěn vedle ní. 

Odsávací zařízení a rozvaděč jsou umístěny v zadní části prostoru vyčleněného 

pro tento stroj. 

Po montáži celého stroje se musí ověřit jeho funkčnost, způsobilost, přesnost a dle 

zkušebního postupu stroj připravit na bezporuchový provoz. Zkoušky mají za cíl odhalit 

nedostatky ve výrobě.         [4] 

 

Při zkouškách nového stroje se zjistily nežádoucí doprovodné jevy a to hlavně při 

zkouškách posuvů jak podélných tak svislých. Byly to vibrace které s celým strojem 

nepříjemně třásly. V takovém stavu nebylo možné stroj předat zahraničnímu 

zákazníkovi, pro který byl stroj určen a který si stroj objednal u naší firmy. Jednalo se o 

nežádoucí úkazy, které bylo nutno opravit. K odstranění bylo zapotřebí zjistit, jakých 

úchylek se při výrobě a montáži dosáhlo a jaké jsou příčiny těchto projevů. Tento 

postup měření a odstraňování vibrací blíže popisuji v této mé práci. 
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5. Úvod k m ěření vibrací stroje 

Předložená informace shrnuje výsledky měřeni vybraných vlastností prototypu 

brousicího stroje B600 určeného k broušení magnezitových tvárnic. 

 Při pojezdu jak ve svislém, tak i ve vodorovném směru docházelo k zřetelným 

trhavým pohybům. K objasnění příčiny vzniku trhavých pohybů, ale také k ustavení 

stroje u zákazníka jsem jako garant za výrobu a montáž stroje doporučil a požádal o 

spolupráci pracovníky Zkušebny VUOS, a. s., aby se odstranili nežádoucí doprovodné 

jevy stroje. 

Společně s pracovníky zkušebny VUOS, a.s.bylo navrženo a domluveno provést 

následující práce měření po montáži na dílně před odvozem stroje: 

 měření chvění suportu při vodorovném pohybu (v různých místech a za různých 

podmínek)  

 orientační měření vlastních frekvencí vybraných uzlů stroje frekvenční 

analýzou chvění vyvolaného poklepem na vybrané uzly stroje 

 měření natáčení suportu při vodorovném pohybu (ve svislé rovině, kolmé k 

portálu)  

 měření natáčení suportu při vodorovném pohybu (v rovině portálu) 

 měření výškového profilu horního vedení vodorovného pohybu v rovině portálu  

 měření vzdálenosti horního a dolního vedení vodorovného pohybu 

 měření naklápění suportu během trhavých pohybů 

 měření chvění suportu při vodorovném pohybu (v různých místech a za různých 

podmínek) 

 seřízení vůle ve vedení svislého pohybu  

 částečné vyrovnání horního vedení vodorovného pohybu ve svislé rovině 

Na základě těchto měření po montáži stroje bylo domluveno a provedeno následující:  

 seřízení natáčení suportu při vodorovném pohybu (ve svislé rovině, kolmé k 

portálu) vhodným ustavením portálu na podlaze  

 seřízení natáčení suportu při vodorovném pohybu (ve svislé rovině procházející 

směrem pohybu) vyrovnáním horního vedení vodorovného pohybu ve svislé 

rovině  

 vyrovnání dolního vedení vodorovného pohybu ve svislé rovině  
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 vymezení vůle vodorovného pohybu nastavením klínové lišty 

 vyrovnání osy rotačního stolu do směru svislého pohybu vřeteníku vhodným 

ustavením stolu  

 vyrovnání osy brousicího kotouče do směru kolmého k ploše rotačního stolu 

vhodným podložením patek motoru  

 měření kolmosti svislého vedení na frézovacím stojanu k ploše rotačního stolu 

5.1 Chvění brousicího stroje 

Při pojezdu stroje ve vodorovném i ve svislém směru dochází ke vzniku trhavých 

pohybů. 

5.2 Chvění p ři pojezdu ve vodorovném sm ěru 

Chvění v podobě trhavých pohybů, ke kterým docházelo při pojezdu stroje ve 

vodorovném směru, bylo subjektivně pozorovatelné a docházelo k němu prakticky v 

průběhu celého přejezdu. Největších amplitud (cca 0.4 mm) dosahovalo toto chvění při 

přejezdu suportu zprava doleva (ovládaném automaticky) po najetí na zpomalovací 

spínač. Frekvence tohoto chvění se při přejezdu zprava doleva (tj. při vysouvání pístů z 

hydraulických válců) postupně snižovalo z hodnoty cca 10 Hz na hodnotu cca 7 Hz. 

Průběh chvění při automaticky ovládaném přejezdu zprava doleva je uveden na obr. č. 

6. 

  
Obr. č.6 -  Chvění svislých saní při vodorovném pohybu zprava doleva(ovládání pohybu 

„strojně“;schvění ve směru pohybu v místě u patek motoru) 
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Při přejezdu suportu v opačném smyslu pohybu (tj. zleva doprava) byla intenzita 

trhavých pohybů zřetelně nižší. 

Po vyrovnání vodicích ploch na portálu a nastavení vhodné vůle ve vodorovném vedení 

docházelo k trhavým pohybům pouze po najetí na zpomalovací spínač. 

5.3 Chvění p ři pojezdu ve svislém sm ěru 

Při pojezdu ve svislém směru byla intenzita chvění v podobě trhavých pohybů 

zřetelně nižší než při pojezdu ve vodorovném směru. Největší amplitudy tohoto chvění 

dosahují 0.15 mm. Frekvence tohoto chvění se při přejezdu shora dolů (tj. při vysouvání 

pístů z hydraulických válců) postupně snižuje z hodnoty cca 17 Hz na hodnotu cca 13 

Hz. 

 Průběh chvění při ručně ovládaném přejezdu shora dolů je uveden na obr. č.7. 

 

Obr.č.7 – Chvění svislých saní při svislém pohybu shora dolů 
(ovládání pohybu „ručně“;chvění ve směru pohybu v místě u patek motoru)  

Při přejezdu suportu v opačném smyslu pohybu (tj. zdola nahoru) je intenzita 

trhavých pohybů zřetelně nižší. 
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5.4 Vlastní frekvence kmitání vybraných skupin stro je 

 12 - 15 Hz       kývání portálu na základu ve směru kolmo k portálu (mění se v 

závislosti na poloze suportu) 

 21 Hz kývání portálu na základu ve směru vodorovného pohybu 

 37 - 114 Hz     ohybové kmity vodorovných hydraulických válců (ve svislé 

rovině) 

 49 - 128 Hz     ohybové kmity vodorovných hydraulických válců (ve vodorovné 

rovině 

 7 - 10 Hz        translační kmitání suportu ve vodorovném směru na pružině 

olejového sloupce v hydraulických válcích  

 13 - 17 Hz       translační kmitání vřeteníku ve svislém směru na pružině 

olejového sloupce v hydraulických válcích 

5.5 Geometrická p řesnost brousícího stroje 

Geometrická přesnost do značné míry ovlivňovalo přesnost a dynamickou stabilitu 

výroby obráběcího stroje. V souvislosti s řešením problematiky trhavých pohybů na 

brusce B600 se provedlo seřízení geometrické přesnosti zmíněné brusky. 

5.6 Pohyb ve vodorovném sm ěru - natá čení suportu ve svislé 
rovin ě kolmé na sm ěr pohybu (na portál)  

Na základě měření zmíněného natáčení, které bylo prováděno elektronickou 

vodováhou TESA, bylo možno provést vyrovnání portálu stroje tak, aby byly 

vodorovné vodicí lišty na portálu v půdorysu rovnoběžné. Ve výchozím stavu 

docházelo při přejezdu zleva doprava a z pohledu zleva k natáčení suportu protisměru 

ručiček hodin. Toto natočení jehož průběh je vykreslen na obr.č.8. se v krajních 

polohách lišilo o 0.14 mm/m. Vyrovnání vodicích lišt v půdorysu bylo provedeno 

vhodným podložením jedné strany portálu. Po této operaci se rozsah zmíněného 

natáčení snížil na cca 0.04 mm/m. 
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Obr.č.8 – pohyb ve vodorovném směru 

- natáčení suportu v rovině kolmé na směr pohybu 

Zbytkové natočení, jehož průběh je vykreslen také na obr.č.8, by bylo možno dále 

snížit v případě osazení vodorovných vedení náročnějšími seřizovacími prvky, nebo v 

případě podbroušení těchto vedení ve výrobě. 

5.7 Pohyb ve vodorovném sm ěru - natá čení suportu ve svislé 
rovin ě procházející sm ěrem pohybu (v rovin ě portálu) 

Zmíněné natáčení suportu, které bylo opět měřeno vodováhou TESA, je 

způsobeno zakřivením vodicích lišt ve svislé rovině procházející směrem vodorovného 

pohybu suportu, zvláště pak horní lišty. Ve výchozím stavu docházelo při přejezdu 

zleva doprava k natáčení suportu (z pohledu obsluhy) ve směru ručiček hodin o cca 0.6 

mm/m. Pro odstranění tohoto natáčení bylo nutné provést vyrovnání horní lišty 

vodorovného vedení. Toto vyrovnání bylo provedeno na základě měření výškového 

profilu horní lišty (tj. přímosti lišty). Toto měření bylo prováděno vodováhou 

upevněnou na měřicím můstku, který byl přesouván po horní ploše horní lišty. 

Odchylku přímosti lišty se pomocí seřizovačích šroubů podařilo snížit z cca 0.093 mm 

na cca 0.023 mm. Nicméně bylo zapotřebí demontovat suport a dodělat další místa pro 

nastavení lišty viz obr.č.9 Tímto postupem bylo dosaženo snížení rozsahu natáčení 

suportu ve svislé rovině procházející směrem pohybu na 0.25 mm/m. Viz obr.č 10 



Diplomová práce Katedra obrábění a montáže 

 26 

   
Obr. č.9 – nové regulační šrouby 

 

 
Obr. č.10 – pohyb ve vodorovném směru 

- natáčení suportu ve svislé rovině procházející směrem pohybu 
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5.8 Pohyb ve vodorovném sm ěru - odchylka vzdálenosti horní 
a dolní lišty 

Po vyrovnání horní lišty bylo přistoupeno k ustavení dolní rybinové lišty 

vodorovného vedení. Odchylka vzdálenosti mezi lištami byla měřena pomocí 

délkoměru TESA TTD20 se dvěma snímači. Jeden snímač měřil relativní výchylku 

mezi suportem a horní lištou ve svislém směru a druhý snímač zase relativní výchylku 

mezi dolní lištou a suportem. Sečtením obou relativních odchylek byla získána 

odchylka vzdálenosti obou lišt1. Nejprve byla měřena a seřizována zmíněná odchylka 

vzdálenosti na levé části vodorovného vedení. Stav před seřízením a po seřízení je 

vykreslen na obr.č.11.  

 
Obr. č.11 – Vzdálenost horní a dolní lišty vodorovného vedení – levá polovina vedení 

 
 Poté byla odchylka vzdálenosti měřena i na pravé části vedení viz. obr. č.12. Jak 

je patrné ze zmíněného obrázku má odchylka vzdálenosti relativně konstantní průběh. 

Lokální zvýšení odchylky v levé části pravé poloviny vedení je vzhledem k omezenému 

počtu seřizovačích prvků a jejich větší rozteči obtížně proveditelné. 

1     Je třeba míti na paměti, že dolní lišta je rybinová se sklonem cca 30°, takže sečtením obou 

relativních odchylek dochází ke zkreslení výsledku o přibližně 13%. K dalšímu zkreslení výsledků by 

mohlo dojít pokud by suport během přejezdu odléhal od portálu. 
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Obr.č.12 – Vzdálenost horní a dolní lišty vodorovného vedení – pravá polovina vedení (stav po seřízení) 

 

5.9 Pohyb ve vodorovném sm ěru - nastavení v ůle ve 
vodorovném vedení 

Po ustavení obou lišt bylo provedeno také nastavení vůle ve vodorovném vedení. 

S ohledem na výsledky zjištěné při měření odchylky vzdálenosti mezi horní a dolní 

lištou byla tato vůle nastavena na cca 0,08 mm. 

5.10 Pohyb ve svislém sm ěru - nastavení v ůle ve svislém vedení 
U svislého pohybu bylo provedeno měření rotací v obou svislých rovinách (v rovině 

portálu a v rovině kolmé k portálu). Tato měření byla provedena elektronickou 

vodováhou TESA. Průběh rotací je možno sledovat na obr.č.13. V rovině kolmé k 

portálu je zřetelně patrný přibližně lineární trend narůstání odchylky. Odstranění tohoto 

trendu by však u brusky B600 bylo (s ohledem na nepřítomnost vhodných seřizovačích 

prvků) velmi obtížné. V rovině portálu se pak odchylka rotace udržuje přibližně na 

stejné hodnotě. Pouze v krajních polohách zdvihu dochází ke skokovým změnám 

odchylky. Následná měření s délkoměrem TESA pak prokázala ve vedení svislého 

pohybu relativně velkou vůli 0.15 mm. Tato vůle byla přistavením boční lišty snížena 

na cca 0.03 mm. 
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Obr. č.13 Natočení vřeteníku při svislém pohybu( před vymezením vůle ve vedení). 

 

5.11 Rovnob ěžnost osy rotace stolu se sm ěrem svislého 
pohybu 

Po ustavení portálu a seřízení vodorovného i svislého pohybu bylo provedeno 

vyrovnání osy rotačního stolu do směru svislého pohybu. Toto vyrovnáni bylo 

provedeno vhodným podložením rotačního stolu podle výsledků měření přímočarosti 

svislého pohybu vzhledem k příměrnému válci postavenému na rotačním stolu. 

Výsledná přímočarost svislého pohybu resp. rovnoběžnost osy rotace se směrem 

svislého pohybu je patrná na obr.č.14. Na záznamu odchylky přímočarosti ve směru 

vodorovného pohybu je zřetelně patrné samovolné vodorovné přestavení stroje. 
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Obr. č.14 – Odchylka přímočarosti svislého pohybu resp.rovnoběžnosti svislého pohybu s osou 
rotace stolu 

5.12 Vyrovnání osy brousicího kotou če do sm ěru kolmého k 
ploše rota čního stolu 

Vyrovnám osy brousicího kotouče do směru kolmého k ploše rotačního stolu bylo 

provedeno vhodném podložení patek motoru (vyrovnání v rovině kolmé k portálu) a 

přestavením oka pístnice u hydraulického válce, provádějícího natáčení motoru 

(vyrovnání v rovině portálu). Stav před vyrovnáním a po vyrovnání je uveden na 

obr.č.15, kde je vykreslen průběh výchylky naměřené snímačem upevněným na 

brousicím kotouči a dotýkajícím se povrchu stolu při ručním otáčení brousicího 

kotouče. Vyrovnáním se podařilo snížit odchylku různoběžnosti až na 0.15 mm/m. 

Kolmost svislého vedení na frézovacím stojanu k ploše rotačního stolu 

Na závěr seřizování bylo provedeno měření kolmosti svislého vedení na 

frézovacím stojanu k ploše rotačního stolu. Toto měření bylo provedeno vodováhou a 

naměřené odchylky nepřesáhly 0.02 mm/m. 
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Obr. č.15 – kolmost osy rotace brousícího kotouče k povrchu stolu 

5.13 Příčiny podílející se na vzniku trhavých pohyb ů 

K trhavým pohybům dochází obyčejně tehdy, když je relativně těžké těleso 

vlečeno na relativně měkké pružině po relativně drsném povrchu. Z rozboru výsledků 

měření chvění provedených na stroji B600 je vcelku jednoznačně patrné, že zmíněnou 

měkkou pružinou je olejový sloupec v hydraulických válcích a přívodním potrubí 

(hadicích). Roli drsného povrchu přitom hrají náhlé změny pasivních odporů vznikající 

při přejezdu ve vodorovném resp. svislém směru. Výpočty vlastní frekvence kmitání 

příslušných pohybujících se částí stroje "zavěšených" na pružině olejového sloupce 

celkem dobře souhlasí s frekvencemi trhavých pohybů naměřenými na skutečném stroji. 

Ke snížení intenzity trhavých pohybů by přispělo především zvýšení tuhosti 

zmíněného olejového sloupce, dále pak zvýšení tlumení (např. v hydraulických 

obvodech). Tuhost olejového sloupce byla pak ovlivňována především následujícími 

skutečnostmi: 

1. Plocha pístu v hydraulickém válci ovlivňuje tuhost olejového sloupce 

nejpříznivěji. V případě výroby dalšího stroje stejného typu by bylo vhodné zvážit 

možnost zvětšení průměru hydraulických válců. 
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2. Objem stlačované kapaliny (mimo hydraulický válec) ovlivňuje tuhost olejového 

sloupce nepříznivě. Možnost zkrácení přívodního potrubí (hadic) k válcům je 

zřejmě omezená. Další možností by bylo zmenšení světlosti potrubí (hadic). 

3. Pro zajištění dostatečné tuhosti olejového sloupce je třeba zajistit dostatečný 

přetlak také na straně výstupu oleje z hydraulického válce, aby se píst mohl 

"opírat" o dva olejové sloupce zároveň. V této věci by bylo vhodné kontaktovat 

dodavatele hydrauliky a požadovat správné nastavení regulačních prvků v 

hydraulických obvodech. 

4. Tuhost olejového sloupce může být nepříznivě snižována např. zavzdušněním 

oleje. Při montáži stroje byla této skutečnosti věnována zvýšená pozornost. 

5. Tuhost olejového sloupce může být nepříznivě snižována také pružností 

přívodního potrubí (hadic). Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti je vhodné 

používat místo hadic ocelové potrubí. 

6. Možnost zavedení dodatečného tlumení do hydraulických obvodů by bylo nutno 

konzultovat s dodavatelem hydrauliky. 

Pasivní odpory mohou působit na stabilitu pohybu jak příznivě, tak i nepříznivě. 

Pokud mají pasivní odpory relativně stálou velikost, případně pokud se tato velikost při 

zvyšování rychlosti pohybu zvětšuje, je působení pasivních odporů na stabilitu pohybu 

příznivé. Naproti tomu když dochází při pohybu k rychlým změnám pasivních odporů 

(rázům), případně když se velikost pasivních odporů při zvyšování rychlosti pohybu 

snižuje, je nebezpečí vzniku trhavých pohybů větší. 

V následujících bodech jsou se stručným komentářem uvedeny skutečnosti 

vyvolávající rychlé změny velikosti pasivních odporů. 

1. nedostatečné vyrovnání vodicích ploch. - U prototypu brusky B600 bylo potřebné 

vyrovnání vodicích ploch. I když se toto vyrovnání projevilo na stabilitě pohybu 

zřetelně příznivě, nadále dochází v určitých místech ke vzniku trhavých pohybů. 

2. najetí na zpomalovací spínač - Při vodorovném pohybu suportu zprava doleva v 

automatickém režimu je rychlost přejezdu ve vzdálenosti cca 300 mm od levého 

okraje snižována. K tomuto snížení rychlosti dochází po najetí na zpomalovací 

spínač a je provázeno výraznými trhavými pohyby.  
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3. nedostatečné mazání vodících ploch - Podle nového předpisu by se měly vodicí 

plochy přimazávat po každém najetí do koncové polohy. Určitým vylepšením by 

mohlo být zavíčkování otvorů pro šrouby na vodicích lištách, aby nedocházelo k 

úniku maziva. Viz obr.č.16 

 

   Obr.č.16 Stítací lišty na vedení 
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6. Měření hladiny hluku 

 Měření hladin hluku u brusky B 600 v Mechanických dílnách na pracovišti dílny 

vývoje (BMV) bylo nutné nechat provést zaměstnanci společnosti Třinecký Vkus, s.r.o., 

z důvodů kompletnosti dodávané dokumentace . 

Měření bylo provedeno jako měření hlukové zátěže obsluhy. Z naměřených 

hodnot vyplývá, že v případě celosměnného provozování brusky nebude překročena 

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovená pro 8-hodinovou 

pracovní dobu (LAeq,8h). Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 

LAeq,8h stanovená Nařízením vlády č. 502/2000 Sb. - o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací je 85 dB. Naměřené hladiny hluku se vztahují 

pouze k broušení magnezitových tvárnic. 

6.1 ZKUŠEBNÍ METODY 

normalizované: 

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací " SN ISO 9612 Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v pracovním 

prostředí Nařízení vlády č. 194/2000 Sb. Technické požadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku.ČSN EN SO 3740 Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů 

hluku 

nenormalizované: 

nejsou 

6.2 Výsledky m ěření: 

Popis zařízení: 

Bruskou B 600 se provádí broušení ( frézování) výhradně magnezitových tvárnic. 

Maximální možné jednorázové zbroušení materiálu o l mm 

Doporučené otáčky kotouče s diamantovými brusnými segmenty 1000 ot / min. 

Broušení se provádí u max. 6-ti druhů tvárnic o rozměrech max. 265 x 200 mm. 

Při broušení jsou v chodu čerpadla pomocné hydrauliky a ventilátor odsávání. 

Odsávání je provedeno v celém prostoru obrušování. 

Výkon odsávání - 7900 m3/ hod. 
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Postup broušení: Cihly byly pokládány na pryžový dopravník, který je posouvá pod 

horizontální brusku. Zbroušené cihly jsou dopravníkem odsunuty. Celý proces 

nastavování jednotlivých parametrů broušení je prováděn automatikou a ovládán z 

řídícího panelu. 

Měřicí místo: 

Zvukoměr umístěn ve vzdálenosti 2 m od zařízení  

Zvukoměr umístěn vodorovně na stativu ve výšce l ,5 m.. 

 Mikrofon nasměrován na brusku 

Naměřené hodnoty: 

měřená situace LAeq T LAmax LAmin doba měření 
broušení ( rozměr 200 x 200 mm ) 
zbroušení 1 mm v chodu hydraulika 
a vzduchotech. 

76,5 77,4 74,5 5' 

pojezd brusky, příprava 76,2 78,1 74,5 5' 

chod hydrauliky a vzduchotechniky 75,7 77,8 74,4 5' 

chod vzduchotechniky 74,5 78,2 73,3 5' 

chod hydrauliky 72,5 79,4 69,9 5' 

hluk pozadí 66,7 79 62 5' 

hodnoty jsou uvedeny v decibelech - 

dB povaha hluku: hluk ustálený 

LAeq T - Ekvivalentní hladina akustického tlaku 

LAmax - Maximální hladina akustického tlaku 

 LAmin - Minimální hladina akustického tlaku 

Meteorologické podmínky v hale Mechanických dílen, dílně vývoje (BMv ) 

proudění vzduchu va = do O, l m/s  

teplota ta = 20,5 °C         
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7. Technicko-ekonomické zhodnocení navržené 
technologie 

7.1 Závěr k odstran ění vibrací stroje 

U prototypu brousicího stroje B600 určeného k broušeni magnezitových tvárnic 

dochází při přejezdech v obou osách pohybu ke vzniku trhavých pohybů. Výsledky 

měření nasvědčují tomu, že tyto trhavé pohyby jsou důsledkem především nízké tuhosti 

posuvového mechanismu (tj. tuhosti olejového sloupce v hydraulických válcích a 

přívodním potrubí). Proto se provedlo seřízení základní geometrické přesnosti 

zmiňovaného brousicího stroje. Toto seřízení sice přineslo určité snížení intenzity 

trhavých pohybů, ale nevedlo k jejich úplnému odstranění. Nicméně Bruska B 600 

dosahuje požadované parametry a vysokou přesnost obrábění magnezitových tvárnic.   

Na cestě k odstranění trhavých pohybů by bylo vhodné zvážit realizaci 

následujících opatření při výrobě dalšího nového stroje: 

1. Ve spolupráci s dodavatelem hydrauliky (fy. Rexroth) prověřit správné nastavení 

seřizovačích prvků v hydraulickém obvodu stroje, zvláště pak zajištění přetlaku 

na obou stranách pístu v hydraulických válcích. 

2. S dodavatelem hydrauliky konzultovat možnost zavedení dodatečného 

tlumení do hydraulických obvodů. 

3. Dosáhnout plynulého zpomalování pohybu po najetí na zpomalovací spínač 

vhodným nastavením příslušné "rampy". 

4. Zkrátit na minimum délku přívodního i odpadního potrubí (hadic) k hydraulickým 

válcům. 

5. Zmenšit světlost potrubí (hadic). 

6. Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti nahradit relativně pružné hadice 

v hydraulických obvodech relativně tuhým ocelovým potrubím. 

7. Provést zavíčkování otvorů pro šrouby na vodicích lištách, aby nedocházelo k 

úniku maziva. 

V případě výroby dalšího stroje stejného typu zvážit možnost zvětšení průměru 

hydraulických válců. 
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8. Závěr 
Když zvážíme odhodlání zákazníka, který se rozhodl pro zadání zakázky do naší 

firmy, parametry a cenu tohoto zařízení, a porovnáme ho s konkurenčními stroji např. 

Rovinná bruska BPV 80 A s  Kovosvitu Holoubkov dnešní fy WAILER (viz příloha 

č.2), nebo s bruskou Planschleifmachine PSM 06 od fy Wasmer (viz příloha č.3) 

dojdeme k závěru, že stroj vytvořený speciálně na zakázku dle přání zákazníka si mohl 

u naší nabídky pořídit otočný stůl a frézovací zařízení, jenž konkurenční firmy 

nenabízejí ani jako speciální nabídku. Navíc bruska BPV 80 A nenabízí možnost 

broušení za sucha, což v podstatě posouvá tento stroj na jinou úroveň. Tento stroj 

rovněž dostatečně splňuje hygienické normy s hlediska hlučnosti. 

V dnešní době, kdy je velmi vysoká konkurence v oblasti strojírenství je nutné  

sledovat vývoj nových, progresivních metod obrábění. Pro konkurenci schopné podniky 

je již nezbytnou součástí jejich výroby nejen používání vysokorychlostních obráběcích 

center ale i speciálních strojů vyrobených na zakázku dle požadovaných vstupních 

parametrů, které se specializují na danou problematiku. Navržená technologie 

opracování magnezitových cihel zásadním způsobem sníží výrobní náklady, sníží 

zmetkovitost, zvýší kvalitu opracování, zvýší produktivitu práce, usnadní manipulaci a 

zkrátí dodací termíny, čímž bude dosaženo vyšší rentability výroby.  

Hlavní aspekty návratnosti investice:   

- dosažení nižší zmetkovitosti ( zkroucení tvárnic při sušení ) 

- dosažení rozměrové korektnosti ( přesné vychylování brusného kotouče ) 

- zrušení mezikroku sušení opracovaných tvárnic ( odpadnou náklady na 

provoz sušícího zařízení a s tím spojenou velkou spotřebu energií, 

manipulaci, skladovací prostory )   

- pokroková technologie umožní rychlejší a efektivnější výrobu ( 

dopravníkový pás dovolí průběžné broušení tvárníc na stroji atd.)  

- sníží se náklady na údržbu stroje ( odpadnou náklady na provoz vodního 

hospodářství, usazování kalů ) 

- nová technologie bude splňovat současné normy ( strojí, elektro, bezpečnost 

a hygiena práce )  

- sníží se náklady na likvidaci výrobního odpadu ( vzniká jen prach 

zachytávaný v manipulační jednotce ). 

- sníží se náklady na provoz stroje      [4] 
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