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ABSTRAKT 

Diplomová práce rozebírá nahodilé poruchy vodorovné vyvrtávač ky WHN13.8 CNC, které se 

na stroji při jeho provozu vyskytly. Mnohé poruchy byly závažné, dalš í způsobené chybou obsluhy 

stroje nebo nesprávný m technologický m postupem vý roby, některé poruchy byly zapříč iněny 

přirozený m stárnutím komponentu stroje a některé zavinili samotní pracovníci elektroúdržby, kteří 

byli nesprávně  zasvěceni do problematiky dané opravy a zvolili zcela odlišný , pro řeš ení poruchy ale 

nevhodný  postup. Vš echny problémy tak vedou ke zbyteč ný m vícenákladům při vý robních prostojích 

stroje WHN13.8 CNC. Analý za a optimalizace provozních nákladů vybraný ch úkonů jsou předmě tem 

této diplomové práce. 

 

KLÍČOVÁ  SLOVA: 

WHN13.8 CNC, MEFI 859 Dual, SL 100, CE, strojní zařízení, DA 300, zákon č . 22/1997 Sb., 

zákon č . 102/2001 Sb., NV č . 17/2003 Sb., NV č . 176/2008 Sb., NV č .18/2003 Sb., Č SN 331510, Č SN 

331610, Č SN 331600, Č SN, Č SN 332000-6-61, Č SN 332000, EN 60204-1, Č SN ISO 124880-1, Č SN 

690010-15, Č SN 050630, Č SN 050601, Č SN 050600. 

 

 

 

ABSTRACT: 

These diploma thesis deals mainly about the reason, impacts and solution regarding the sudden 

failures on the horizontal drilling CNC machine WHN 13.8. 

A lot of the failures were serious, some of them were caused by wrong using of the machine or 

by wrong technological coordination of the production. There were also failures caused just by 

standard aging of the driling machine and some of the failures were caused by the electro service 

employees themselves. It means they attended to use wrong/different service steps for dedicated 

failure causas instead of the correct one. All of this is usualy leading to the unefective and expensive 

stops of the drilling machine WHN13.8.  

Diploma thesis is therefore by analysis and optimalization of the production steps solving up 

upper described discontinuities of production.  

 

KEY WORDS: 

Drilling machine, WHN13.8, MEFI 859 Dual, SL 100, CE, mechanical machinery, DA 300, 

law paragraph no. 22/1997, 102/2001, Governmental regulation no. 17/2003, 18/2003, 176/2008, 

norms: Č SN 331510, Č SN 331610, Č SN 331600, Č SN, Č SN 332000-6-61,Č SN  332000,  EN  60204-

1, Č SN ISO 124880-1, Č SN 690010-15, Č SN 050630, Č SN 050601, Č SN 050600. 



SEZNAM POUŽ ITÝ CH SYMBOLŮ  A ZKRATEK 

 

U [V] elektrické napě tí 

I [A] elektrický  proud 

R [Ω ] elektrický  odpor 

P [W] elektrický  vý kon 

 

Č SN Č eská technická norma 

EN Evropská norma 

CE Označ ení produktu, na které bylo vydáno osvědč ení o shodě  

NV Nařízení vlády Č eské republiky 
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1. Ú VOD 

 

Po roce 1989 se stávající do té doby státní podniky musely zač ít přizpůsobovat nový m 

podmínkám ve společ nosti a zaváděný ch tržních mechanismů. Docházelo k vymezování nový ch 

podnikatelský ch subjektů, zejména po majetkové stránce. Na domácím trhu se zvyšuje konkurenč ní 

boj, který  se projevuje zvyšováním kapitálu a získáváním silně jš í pozice u zákazníků. Aby si podniky 

udržely své postavení na trhu a svou vlastní prosperitu, musí se zúč astňovat konkurenč ního boje. V té 

době  nedokonale, resp. neúspě šně  provedená privatizace spolu s neprůhlednou a spekulativní 

privatizaci bank a velký ch průmyslový ch podniků vytváří velmi komplikované tržní prostředí. 

 

Vznik nový ch soukromý ch vý robních podniků není snadný , jelikož získávání prostředků na 

nákup nový ch strojních zařízení a zvyšující se požadavky na kvalitu vý robků jsou brzdícími 

mechanismy. Mladý  kvalifikovaný  personál spolu s postupnou restrukturalizací středního a vyš š ího 

školství není mnohdy dostupný  a „kádroví“ zaměstnanci odcházejí za penězi jinam. Intenzívní změna 

legislativy je nároč ná na administrativu podniků, průběžné přizpůsobování se podmínkám 

a normativům EU je vyč erpávající. Vše má za následek zvyšování cen materiálový ch vstupů, rostoucí 

vnitřní mzdové náklady, náklady na ochranu životního prostředí a bezpeč nost práce. Vý sledné vlivy 

silně  zasahují do nákladů podniku. Spolu s racionalizací svý ch č inností je pak podnik nucen snižovat 

své náklady, zvyšovat objem vý roby a kvalitu svý ch vý stupů. 

 

Problematika restrukturalizace průmyslu a snižování nákladovosti vý robního procesu je 

v souč asné době  velmi lukrativní oblastí č innosti řady servisních a poradenský ch firem působících 

v Č R. I tato externí č innost vš ak zatěžuje finanč ní stránku podniku, při tom se nejedná o samotné 

poradenství v oblasti organizace a řízení podniku pro podnikový  management, ale také různé školící 

a vzdě lávací programy pro samotné zaměstnance. Mnoho firem provozuje jistou servisní č innost, 

nicméně  se nedá vždy hovořit o kvalitách jejich vý sledků. 

 

Nákladovost vybraný ch vý konů je i předmě tem této diplomové práce. Do organizace 

KARIMPEX-STROJÍRNY, s.r.o. patří i vnitřní organizač ní útvar údržby, který  mimo jiné zabezpeč uje 

bezporuchový  chod strojních zařízení a elektrozařízení. Jsou to rozvody VN, NN, MN, rozvodna VN a 

NN a transformátorová stanice. Dále zajiš ťuje instalaci nový ch strojů, údržbu budov (veškeré 

opravárenské, zámeč nické a instalatérské práce) a vý stavbu podniku. Náklady na opravy a údržbu 

v předmě tný ch č innostech jsou pomě rně  vysoké a naopak vykazují vrůstající tendenci. 
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V zadání této diplomové práce je definován požadavek optimalizace práce údržby. 

Optimalizace vš ak nutně  neznamená snížení nákladů, může znamenat i jejich zvý š ení, pokud by vedla 

ke zlepš ení celkové ekonomické situace v podniku, naplnění jeho cílů a udržení se na trhu. 

Optimalizace jako kompromis č asu prostoje stroje a vý konu údržbáře. Mzdové a nutné materiální 

náklady jsou sice velmi lehce vyč íslitelné, fakticky jsou ale jednak vzhledem k jednotlivý m vý konům 

zaměstnanců prakticky nekvantifikovatelné, neboť se jedná mnohdy o č innosti jednorázové 

a neopakující se. Z dlouhodobého hlediska jsou v normálně  fungujícím podniku nutné jisté investice, 

které zatíží náklady na několik let, jejichž návratnost nemusí bý t v krátké době  patrná. Přesto jsou 

nutné. 

 

Firma KARIMPEX-STROJÍRNY, s.r.o. se dnes nachází v situaci, kdy v důsledku 

předchozích investic realizovaný ch v minulý ch letech patří mezi fondově  i materiálově  zatížené 

podniky. KARIMPEX-STROJÍRNY, s.r.o. je nově  před dvěmi roky strojně  vý robní vzniklá firma 

vyč leněním ze stávající společ nosti KARIMPEX, a.s., kdy tato od roku 1991 fungovala jako vý luč ně  

obchodní organizace. V roce 1999 byla bez likvidace transformována do podoby akciové společ nosti, 

kdy se skládala ze dvou hlavních odvě tví: divize strojní vý roby – strojírenská č innost a divize obchodu 

s pohonný mi hmotami a mazivy – oblast obchodu s petrochemický mi vý robky. Zásobování vlastních 

Č S s PHM bylo uskuteč ňováno vlastní dopravou, údržba budov Č S, vý dejních stojanů s PHM, mycích 

linek, strojních zařízení a chodu strojírenské vý roby a ostatních provozních záležitostí bylo 

zajiš ťováno vlastní údržbou. V minulosti tak byly náklady údržby více rozmě lňovány do jednotlivý ch 

provozů firmy a finanč ní fondy díky setrvač nému prodeji PHM byly mnohem více zajiš těny, stejně  tak 

jako finance do investic a obnovy strojního parku, jako např. CNC horizontálních vyvrtávač ek, CNC 

fréz, CNC pálicích strojů a podobně . A právě  tyto investice v souč asné době  zatěžují cash-flow firmy. 

Z tohoto důvodu optimalizace nákladů pro firmu KARIMPEX-STROJÍRNY, s.r.o. znamená pokud 

možno maximální snížení nákladů, aby byl zajiš těn stávající vý robní program a také aby byly 

uvolněné finanč ní prostředky znovu investovány do podnikového vybavení. V souč asné době  firma 

KARIMPEX-STROJÍRNY, s.r.o. zaměstnává kolem 100 zaměstnanců. 

 

Navíc s prohlubující se finanč ně  – hospodářskou krizí, vzniklou ve Spojený ch státech 

americký ch na podzim loňského roku 2008 jako krize hypotéč ní, se tato stále více přelévá do mnohý ch 

zdánlivě  odlehlý ch oborů po celém svě tě , KARIMPEX-STROJÍRNY, s.r.o. samozřejmě  nevyjímaje. 

Spolu s razantním úbytkem zakázek se řeš í úspora nákladů a základní boj o přežití firmy na trhu. 
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I přes to, že po neúspě šné privatizaci a řadě  krachů firem uplynulo mnoho let, nedá se říci, že 

by se mnohé podniky ve strojírenském odvě tví zbavily zátěže minulý ch let, jelikož ohromné investice 

jsou mnohdy nenávratně  ztraceny. V souč asné dravé době  a tržním prostředí je stále více třeba 

odolávat tlaku nadnárodních firem zejména z USA, Č íny a Indie působících ve stejném odvě tví, 

jejichž náklady díky obrovské masové vý robě  a malý m mzdový m nákladům drtí tuzemské vý robce, 

kteří jsou dále nuceni například fúzovat s jiný mi subjekty na trhu a posílit tak svou 

konkurenceschopnost. Nutnou podmínkou jakékoliv ekonomické č innosti je bezesporu rozumné 

snižování nákladů, které vychází z dlouhodobé praxe, a každý  zaměstnanec by pak mě l podvědomě  

cítit rezervy, které podnik má a náležitě  se tak chovat. Bohužel pracovní morálka v naš í republice spíš  

než „pracovat“ je „chodit do práce“, což má v případě  změny za následek odpor vůč i zaměstnavateli 

a vě č ná nespokojenost zaměstnanců, což se negativně  projevuje v jejich pracovním vý konu, množství 

vyrobený ch zmetků, vzniklý ch mnohdy nezcela přesný m technologický m postupem vý roby 

a korektním použitím stroje. 
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2. Ú LOHA Ú DRŽ BY VE STROJÍRENSKÉM PODNIKU A JEJÍ CHARAKTERISTIKA 

Oblast strojírenství se vyznač uje nejen vysokou přesností obráběný ch vý robků a vysokou 

spotřebou materiálů, ale i vysokou kvalifikací, odpovědností a uvědomě lostí zaměstnanců údržby. 

Důraz na jakost vý robků při zvyšujícím se tempu vý roby a zkracování vý robních č asů není jen 

záležitosti vý robních zaměstnanců, ale předevš ím zaměstnanců údržby. Zvyšuje se tlak na 

bezporuchový  chod stroje, zvyšuje se úmě rně  poč et vý robních zaměstnanců tak, aby bylo možné 

jednotlivé stroje obsadit ve trojsměnném provozu, a v případě  vý padku kteréhokoliv pracovníka jeho 

okamžitá náhrada. Což způsobuje v rámci tý dne mnohdy sedmidenní provoz a nerealizovatelnost 

pracovníků údržby provádě t požadovanou servisní č innost. Toto se pozdě ji projeví ve zvý š eném 

opotřebení strojních č ástí, zvyšujícím se hluku, zvyš ujícími se vibracemi a v celkové poruchovosti 

strojů. Pro zdárné pochopení problematiky je nutné vědě t, jaké jsou technické požadavky na strojní 

zařízení, co to strojní zařízení je a také znát technické požadavky na zařízení a ochranné systémy. 

 

 

2.1. LEGISLATIVA 

Za vý znamný  krok Č eské republiky na cestě  sluč itelnosti svého práva s právním systémem 

států Evropského společ enství je nutno považovat vydání zákona č . 22/1997 Sb., ve znění pozdě jš ích 

předpisů. Tento zákon upravil zejména způsob stanovování technický ch požadavků na vý robky, práva 

a povinnosti osob uvádě jících na trh tyto vý robky a také podmínky tvorby a uplatňování č eský ch 

technický ch norem tak, že tato oblast právem upravená je již upravena způsobem přijatelný m v právu 

Evropský ch společ enství. 

 

Za neméně  důležitý  je nutno považovat také zákon č . 102/2001 Sb., o obecné bezpeč nosti 

vý robků a zákon č . 634/1992 Sb., o ochraně  spotřebitele. Mezi podzákonný mi prováděcími právními 

předpisy mají své místo zejména nařízení vlády jako technické předpisy, vydané k provedení zákona č . 

22/1997 Sb. Jednotlivá nařízení vlády stanovují dodateč né stanovené vý robky, bližš í technické 

požadavky a minimální požadavky na jejich provedení. Stanovené vý robky svý mi vlastnostmi a svý m 

provedením musí splňovat požadavky zákona č . 22/1997 Sb., a technický ch předpisů, které se na ně  

vztahují, což vý robci nebo dovozci deklarují od 1. č ervence 2002, označ ením vý robku „CE“ na 

základě  vydaného písemného ES prohláš ení o shodě . 
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Dnem přistoupení Č eské republiky k EU nabyly na základě  zákona č . 22/1997 Sb., také 

úč innosti zejména: 

§ NV č . 17/2003 Sb., který m se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení NN. 

§ NV č .18/2003 Sb., který m se stanoví technické požadavky na vý robky z hlediska jejich 

elektromagnetické kompatibility. 

§ NV č . 21/2003 Sb., který m se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

§ NV č . 24/2003 Sb., který m se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 

§ NV č . 378/2001 Sb., který m se stanoví bližš í požadavky na bezpeč ný  provoz a používání 

strojů, technický ch zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

Ú č innost zákona č . 22/1997 Sb. po 1. kvě tnu 2004 započ ala novou právní regulaci povinností 

zejména vý robců, dovozců a zplnomocněný ch zástupců nebo distributorů v Č R, spojený ch s uvedením 

vý robku na trh nebo uvedením vý robku do provozu. Zákon č . 22/1997 Sb. stanovil na jedné straně  

zjednodušení povinnosti při uvádění vý robku na trh nebo do provozu, odstranil v oblasti technické 

normalizace a státního zkuš ebnictví úpravy přetrvávající z dob plánovaného a centrálního řízení 

ekonomiky, omezil na daném úseku č innosti státní správy, a tím dosáhl právního stavu srovnatelného 

s právním stavem státu EU. Na druhé straně  vš ak tento zákon zabezpeč uje i potřebné právní podmínky 

k odstranění technický ch překážek obchodu. 

[1, 2, 3] 

 

2.2. STROJNÍ ZAŘ ÍZENÍ 

Podle nařízení vlády č . 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, který m se stanoví technické 

požadavky na strojní zařízení, se za strojní zařízení považuje stroj, který m je vý robek sestavený  z č ástí 

nebo souč ástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, z příslušný ch pohonný ch jednotek, ovládacích 

a silový ch obvodů a vzájemně  spojený ch za úč elem přesně  stanoveného použití, zejména zpracování, 

úpravy, dopravy nebo balení materiálu. Dále lze za strojní zařízení považovat skupinu strojů, kterou je 

funkč ně  spojený  soubor strojů, uspořádaný  a ovládaný  jako funkč ní integrovaný  celek nebo také 

vyměnitelné přídavné zařízení pozměňující funkci stroje, které se uvádí na trh za úč elem jeho 

připojení ke stroji. Stanovený mi vý robky jsou ve smyslu NV č . 24/2003 Sb. strojní zařízení 

a samostatně  na trh uváděné bezpeč nostní souč ásti. Strojní zařízení bez elektrické č ásti nebo 

neelektrifikované strojní zařízení není stanovený  vý robek. Dle nařízení vlády č . 17/2003 Sb., jsou 

stanovený mi vý robky podle § 12. odst. 1 zákona elektrická zařízení. 

[2, 3, 4, 6] 
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2.3. ES PROHLÁ Š ENÍ O SHODĚ 

Strojní zařízení nebo bezpeč nostní souč ásti mohou bý t uváděny na trh pouze tehdy, 

neohrožují-li při správné instalaci, údržbě  a při použití k urč ený m úč elům zdraví a bezpeč nost osob 

a majetku. Každé strojní zařízení musí bý t vý robcem nebo jeho zplnomocněný m zástupcem před jeho 

uvedením na trh opatřeno označ ením „CE“ a vybaveno přiložený m ES prohlášením o shodě , č ímž 

vý robce osvědč uje shodu strojního zařízení s požadavky NV č . 24/2003 Sb. ES prohlášení o shodě  

strojního zařízení musí bý t sepsáno ve stejném jazyce jako originál návodu k použití a musí obsahovat 

tyto údaje: 

§ Identifikač ní údaje o vý robci (název obchodní firmy nebo fyzické osoby a její sídlo, případně  

identifikač ní údaje o osobě  oprávněné jednat jménem vý robce nebo zplnomocněného 

zástupce). 

§ Popis strojního zařízení (znač ka, typ, vý robní č íslo). 

§ Vš echna příslušná ustanovení, která zařízení splňuje. 

§ Odkazy na odpovídající právní předpisy a jejich ustanovení, které zařízení splňuje. 

§ Identifikač ní údaje notifikované osoby (název notifikač ní firmy a její sídlo) a č íslo certifikátu 

ES o přezkouš ení. 

§ Odkaz na technické normy a specifikace a právní předpisy Evropský ch společ enství. 

 

Pokud ale strojní zařízení není schopno samostatné funkce, má bý t zač leněno do jiného 

strojního zařízení nebo sestaveno s jiný m strojním zařízením tak, aby tvořilo jeden funkč ní celek, musí 

vý robce nebo jeho zplnomocněný  zástupce vydat prohláš ení o shodě , které musí obsahovat stejné 

údaje jako v ES prohlášení o shodě  a dále také prohláš ení, že strojní zařízení nesmí bý t uvedeno do 

provozu, dokud nebude vydáno prohláš ení o shodě  strojního zařízení, do něhož má bý t zač leněno. 

 

Vš echny tyto údaje musí bý t vystaveny vý robcem stroje, kde deklaruje, že dané zařízení je 

bezpeč né pro svou obsluhu v souladu s jeho podmínkami použití (spolu s návodem k obsluze) a jak 

dané zařízení udržovat v bezpeč ném a bezporuchovém chodu (spolu s návodem k údržbě ). 

[1, 6] 

 

 

2.4. ZÁ KLADNÍ POŽ ADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘ I 

PROVOZU STROJNÍHO ZAŘ ÍZENÍ 

Strojní zařízení představují řadu nebezpeč í. Vý robce tohoto zařízení má povinnost posoudit 

tato nebezpeč í tak, aby identifikoval ta, která přicházejí v úvahu u jeho stroje. Povinnosti stanovené 
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základními požadavky na ochranu zdraví a bezpeč nost platí pouze tehdy, existuje-li odpovídající 

nebezpeč í u daného zařízení, a to při jeho použití za podmínek předpokládaný ch vý robcem. Některé 

požadavky vš ak platí vždy a tj. zásady zajiš ťování bezpeč nosti, znač ení veškerého zařízení – 

jednoznač ná identifikace stroje a dále návod k použití. Základní požadavky na ochranu zdraví 

a bezpeč nost uvedené v nařízení vlády č . 24/2003 Sb.,v příloze č . 2. k tomuto nařízení jsou závazná. 

Splnění jimi vytyč ený ch cílů za daného stavu techniky vš ak nemusí bý t možné. V takovém případě  je 

nutné navrhovat a vyrábě t zařízení tak, aby se těmto cílům co nejvíce přiblížilo. 

[1, 6] 

 

 

2.5. ZÁ SADY ZAJIŠ ŤOVÁ NÍ BEZPEČNOSTI 

Zařízení musí bý t vyrobeno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo bý t seřizováno a udržováno, 

aniž by osoby byly vystaveny riziku, pokud se tyto operace provádě jí za podmínek předpokládaný ch 

vý robcem. Ú č elem vš ech přijatý ch opatření musí bý t vylouč ení každého rizika nehody po dobu 

předpokládané životnosti zařízení, vč etně  etap montáže a demontáže, a to i v případě , kdy riziko 

nehody vznikne z předpokládaný ch abnormálních situací. Při volbě  nejvhodně jš ích metod musí 

vý robce uplatňovat zásady, kdy vylouč í nebo co nejvíce omezí nebezpeč í v závislosti na konstrukci 

zařízení. V případě  nebezpeč í, která nelze vylouč it, musí uč init ochranná opatření, která uvědomí 

uživatele o přetrvávajícím a možném riziku vzniku úrazu, specifikovat potřebu osobních ochranný ch 

prostředků nebo upozornit na případnou potřebu speciálního vý cviku č i zaškolení. Při navrhování 

a vý robě  zařízení a při zpracovávání návodu k použití musí vý robce brát v úvahu nejen běžné použití 

vyráběného zařízení, ale rovněž i taková použití, která lze rozumně  předpokládat. Zařízení musí bý t 

proto navrženo tak, aby se předeš lo jinému než normálnímu použití, přič emž v předpokládaný ch 

podmínkách použití je třeba vzít v úvahu ergonomické zásady a na nejmenš í možnou míru snížit 

nepohodlí, únavu a psychickou zátěž obsluhy. Vý robce je povinen dodávat vestavěné osvě tlení vhodné 

pro dané operace tak, aby minimalizoval možné riziko úrazu. Dále musí bý t zajiš těno, aby se 

nevyskytovaly žádné oblasti ruš ivého stínu nebo nepříjemného oslnění ani žádný  nebezpeč ný  

stroboskopický  jev. Vnitřní č ásti, které vyžadují č astou kontrolu nebo údržba nebo místa pro seřízení, 

musí bý t vybaveny vhodný m osvě tlením. 

 

Zařízení a každá jeho č ást musí umožňovat bezpeč nou manipulaci, a pokud to vzhledem 

k jeho hmotnosti, tvaru č i rozmě ru není možné, musí bý t vybaveny přísluš enstvím (například otvory 

pro naš roubování ok) nebo mít takový  tvar, aby je bylo možné snadno a bezpeč ně  připojit k běžnému 

zdvihacímu zařízení. 
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Ovládací systémy musí bý t navrženy ergonomický m způsobem, aby bezpeč ně  a spolehlivě  

fungovaly a zabránily vzniku nebezpeč ný ch situací. Předevš ím musí snáš et zátěž běžného používání 

a musí odolat vně jš ím vlivům a zároveň musí bý t vybaveny vzájemný m blokováním tak, aby 

v případně  chyb v logice nezpůsobily újmu osobám nebo na majetku. Ovládací zařízení musí bý t 

zřetelně  viditelná, rozliš itelná, vhodně  označ ená a umístěna tak, aby umožňovala bezpeč né a pohotové 

ovládaní tohoto zařízení bez č asový ch ztrát a bez možnosti záměny (pohyb ovládacího zařízení ve 

shodě  s jeho úč inkem).  

 

Zařízení smí bý t spouš těno pouze zámě rný m působením na ovládací zařízení, které je k tomu 

urč eno, a také musí bý t vybaveno ovládacím zařízením, jimž může bý t bezpeč ně  a úplně  zastaveno. 

Povel pro zastavení zařízení musí bý t nadřazen povelům pro spouš tění. Každý  stroj musí bý t vybaven 

jedním nebo několika zařízeními pro nouzové zastavení (centralstop), která umožňují odvracení 

skuteč ného nebo hrozícího nebezpeč í. Jakmile po skonč ení povelu ustane aktivní funkce ovládacího 

zařízení nouzového zastavení, musí bý t toto zařízení aktivní až do jeho úč elového odblokování. 

Nouzové zastavení zařízení musí bý t nadřazeno vš em ostatním ovládacím prvkům a musí bý t 

navrženo tak, aby bylo schopno bezpeč ně  zastavit i vš echna předcházející anebo následující zařízení, 

pokud by jejich chod byl nebezpeč ný . Zařízení musí bý t dále chráněno proti úč inkům statické 

elektřiny a při použití jiné než elektrické energie (hydraulické, pneumatické nebo tepelné) musí bý t 

vylouč ena veškerá rizika spojená s vypnutím stroje. 

[1, 2, 4, 6] 

 

 

2.6. IDENTIFIKACE STROJNÍHO ZAŘ ÍZENÍ 

Znač ení veškerého strojního zařízení musí bý t č itelná a nesmazatelná a musí obsahovat 

minimálně  identifikač ní údaje o vý robci, označ ení „CE“, označ ení vý robní série nebo typu, vý robní 

č íslo a rok vý roby. Na zařízení musí bý t rovněž uvedeny úplné informace o jeho typu a informace 

podstatné pro jeho bezpeč né použití. Každé zařízení musí bý t opatřeno návodem k použití, který  

obsahuje alespoň: 

§ Zopakování údajů, který mi je zařízení označ eno, spolu s dalš ími vhodný mi doplňkový mi 

informacemi pro usnadnění údržby. 

§ Předpokládané použití zařízení. 

§ Stanoviš tě , která mají bý t obsazena obsluhou. 

§ Pokyny tý kající se bezpeč nosti při uvádění do provozu, použití, manipulaci, montáži 

a demontáži, seřízení, údržbě , opravě  č i servisu. 

§ Elektrické a tlakové parametry, maximální povrchová teplota a dalš í mezní hodnoty, 
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§ V případě  potřeby pokyny pro zácvik a zaškolení. 

§ V případě  potřeby základní charakteristiky nástrojů, které mají bý t připojeny k zařízení. 

§ Upozornění na nepřípustné způsoby použití. 

§ Musí obsahovat nákresy a schémata nezbytná pro uvedení do provozu, údržbu, inspekci, 

kontrolu správného chodu. 

§ Požadavky na instalaci a montáž s ohledem na snižování hluku nebo vibrací. 

§ Emise hluku š ířícího se vzduchem. 

[1, 2, 4, 6] 

 

 

2.7. Ú DRŽ BA STROJNÍHO ZAŘ ÍZENÍ 

Nařízení vlády č . 378/2001 Sb., dále stanoví, že místa pro seřizování a údržbu musí bý t 

umístěna vně  nebezpeč ný ch prostorů. Musí bý t možné provádě t seřizování, údržbu, opravy, č iš tění 

a servis strojního zařízení v klidovém stavu. Nemůže-li bý t z technický ch důvodů splněna jedna nebo 

několik z vý š e uvedený ch podmínek, musí bý t přijata opatření, aby provádění těchto operací bylo 

bezpeč né. Tato opatření stejně  tak jako kontrola bezpeč nosti provozu zařízení před uvedením do 

provozu je prováděna podle průvodní dokumentace vý robce, pokud není vý robce znám nebo není-li 

průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním 

bezpeč nostním předpisem. 

 

U automatizovaného strojního zařízení a popřípadě  i u jiného strojního zařízení musí bý t 

k dispozici vybavení pro připojení diagnostického zařízení k vyhledávání závad. Č ásti 

automatizovaného stroje, které je třeba č asto vyměňovat, musí bý t snadno a bezpeč ně  odstranitelné 

a vyměnitelné. K těmto č ástem musí bý t takový  přístup, aby bylo možno tyto úkony provádě t 

s nezbytný mi technický mi pomůckami podle stanovený ch pracovních postupů. 

 

Strojní zařízení musí bý t navrženo a konstruováno tak, aby byl možný  bezpeč ný  přístup do 

vš ech prostorů, ve který ch je nutný  zásah během provozu, seřizování nebo údržby strojního zařízení. 

Zásah obsluhy musí bý t omezen. Pokud nelze zásah obsluhy vylouč it, musí bý t možné jej provést 

snadno a bezpeč ně . Č iš tění vnitřních č ástí, které obsahují nebezpeč né látky nebo přípravky, aniž by 

bylo zapotřebí do nich vstupovat, rovněž jakékoli nezbytné odblokování musí bý t možné zvenč í. Není-

li možné vylouč it vstup do strojního zařízení, musí bý t toto navrženo a konstruováno tak, aby bylo 

č iš tění bezpeč né. 

[7] 
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2.8. POŽ ADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ PŘ ÍSTROJE 

Bezpeč nostní přístroje musí pracovat nezávisle na jaký chkoliv měřících nebo regulač ních 

přístrojích požadovaný ch pro provoz stroje. Je nutné, aby porucha vyhodnocena bezpeč nostním 

přístrojem byla detekována dostateč ně  rychle tak, aby nevzniklo ani minimální riziko nebezpeč né 

situace. Uvedení zařízení do bezpeč ného stavu se musí uskuteč nit po ověření příč iny zapůsobení 

bezpeč nostního přístroje. Nouzové vypnutí musí bý t vybaveno blokováním proti opě tovnému 

samoč innému zapnutí a také použité přístroje musí bý t navrženy a konstruovány tak, aby zvládly 

vš echny předvídatelné provozní požadavky a speciální podmínky použití. Ovládací prvky 

a zobrazovací jednotky musí bý t provedeny v souladu s ergonomický mi principy, aby bylo dosaženo 

nejvyš š í možné provozní bezpeč nosti a zabráněno nahodilému zapnutí některý ch č ástí zařízení. 

 

Vý š e uvedené požadavky na strojní zařízení musí bý t vě tš inou splněny již u vý robce zařízení. 

Ten taky musí vydat příslušné prohláš ení s platný m „CE“ certifikátem, že strojní zařízení neohrožuje 

bezpeč nost osob obsluhujících, osob provádě jících údržbu a seřízení, a ani nehrozí za běžný ch 

provozních podmínek újma na majetku. Na mnohé stroje, které jsou v majetku firmy KARIMPEX-

STROJÍRNY, s.r.o. vš ak nebylo vydáno prohláš ení o shodě , jelikož byly na trh dodány před 

1. č ervencem 2001. Neznamená to, že neexistuje návod pro obsluhu nebo návod pro údržbu 

takovéhoto stroje. Na strojích se provádí běžná strojírenská vý roba a musí bý t zajiš těna maximální 

bezpeč nost obsluhy stroje, musí bý t dodržen elementární postup údržby stroje, pravidelně  tento 

revidován a zkouš en. Jaká je pracovní náplň údržbářů ve strojírenském podniku a jak tato č innost 

finanč ně  zatěžuje podnik, bude popsáno dále. 

[1, 2, 4, 6] 

 

 

2.9. ROZDĚLENÍ PODNIKU DO JEDNOTLIVÝ CH PROVOZŮ  

Vý robní proces ve strojírenském podniku je koncentrován do několika vý robních hal, který mi 

základní vý robek prochází. Protože jde o materiálově  nároč nou hromadnou i kusovou vý robu, vznikají 

uvnitř podniku pomě rně  znač né nákladové materiálové proudy, na jejichž zvládnutí závisí nejen 

plynulost vý roby, ale i její úč innost. Strojírenské podniky jsou velké spotřební celky jak na straně  

vstupů, tak i na straně  vý stupů. 
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KARIMPEX-STROJÍRNY, s.r.o. jako podnik lze rozdě lit na následující provozy: 

§ Obrobna: soustruhy a frézky. 

§ Mechanická dílna: zde jsou umístěny univerzální obráběcí stroje pro přesné souřadnicové 

vyvrtávání, vrtání, rovinné frézování, frézování obecný ch ploch nejrůzně jš ích forem a řezání 

závitů. 

§ Svařovna: urč ena pro svařování v ochranné atmosféře s vlastním řízený m rekuperač ním 

odsáváním celé dílny vč etně  CNC pálicích strojů. 

§ Zámečnická dílna: pro ruč ní brouš ení opracovaný ch nebo surový ch polotovarů nebo 

finálních vý robků urč ený ch k dalš ím povrchový m úpravám. 

§ Brusírna: stroje urč ené pro broušení řezný ch nástrojů, jako jsou např. frézy, vrtáky, nože. 

§ Lakovna: urč ena pro povrchovou úpravu materiálu nástřikem s vlastním uhlíkový m 

odsáváním. 

§ Ú držba: údržbářská dílna urč ena pro opravy strojů vč etně  ruč ního nářadí, zařízení a zajiš tění 

bezporuchového chodu provozu. 

 

 

2.10. OPTIMALIZACE 

Optimalizace je matematická disciplína, ve které se hledá minimum, resp. maximum dané 

funkce f(x) na dané množině  M. Matematická úloha optimalizace je snahou o nalezení takový ch 

hodnot proměnný ch, pro které daná cílová č i cenová funkce nabý vá minimální nebo maximální 

hodnoty. Mnoho teoretický ch úloh i úloh z reálného svě ta vede na řeš ení úlohy optimalizace. Č asto se 

vyskytuje při modelování fyzikálních jevů, kde cílová funkce f má vý znam energie fyzikálního 

systému, která má v rovnovážném stavu systému bý t minimální. Nalezený  prvek x 0 je pak nazý ván 

optimálním řeš ením. Pro obecnou úlohu optimalizace nemusí vš ak bý t jednoznač ný . 

 

Technická, resp. fyzikální úloha optimalizace je nalezení nejvhodně jš ího způsobu z vý bě ru 

vš ech možný ch. Proto se pro zdárné použití optimalizace v technické praxi zavádě jí tzv. optimalizač ní 

kritéria. Optimalizač ní kritéria, resp. podmínky optimality, jsou takové podmínky, které platí pro 

optimální řeš ení, a slouží k redukci množiny přípustný ch řeš ení. 

 

V technické praxi se rozdě lují dva typy podmínek optimality: 

§ Nutné : podmínky, které musí splňovat každé optimální řeš ení dané úlohy (č astě ji požívané) 

§ Postačující: podmínky, že když je ně jaký  přípustný  bod splňuje, tak je automaticky 

optimálním řeš ením  
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Optimalizač ní kritéria, která jsem si zvolil pro stroj WHN13.8 CNC: 

§ Minimální poruchovost zařízení (provozní prostoj stroje) 

§ Minimalizace nákladovosti oprav 

§ Maximální životnost zařízení 

§ Maximální využitelnost pracovního č asu obsluhy 

§ Maximální využitelnost pracovních sil údržbářů 

 

 

2.11. Ú LOHA Ú DRŽ BY VE STROJÍRENSKÉM PODNIKU 

Základní úloha pracovníka údržby je zabezpeč ovat bezporuchový  chod strojních zařízení, tj. 

provádění pravidelný ch prohlídek, kontrol, doplnění mazacích míst tukem nebo olejem, č iš tění stroje 

od neč istot a provádění jeho seřizování. 

 

Jedná se tedy o rozdě lení č innosti údržby strojního zařízení: 

§ Ošetření: č innost, kterou provádí obsluha vý robního zařízení, které bylo dané zařízení 

svěřeno. Oš etření se provádí denně  dle návodu vý robce nebo po zaškolení na jednotlivém 

vý robním zařízení. 

§ Ú držba: souhrn vš ech technický ch a organizač ních opatření zaměřený ch na udržování nebo 

obnovování provozuschopného stavu vý robního procesu. 

§ Preventivní údržba: souhrn č inností zaměřený ch na udržování provozuschopného stavu 

vý robního zařízení. Provádí se záměnou nebo obnovou celku nebo jednotlivý ch č ástí. 

§ Technická diagnostika: proces zjiš ťování technického stavu vý robního zařízení se zadanou 

přesností. 

§ Střední oprava: oprava prováděna pro obnovení bezvadného stavu a č ásteč ného prodloužení 

technického života strojního zařízení s náhradou nebo obnovou jednotlivého druhu souč ásti 

a kontrolou technického stavu souč ásti, prováděná v rozsahu stanoveném v normativně -

technické dokumentaci. 

§ Generální oprava: oprava prováděná pro obnovení bezvadného stavu a prodloužení 

technického života strojního zařízení vý měnou nebo obnovou jaký chkoliv č ástí vč etně  

základních. 

 

Dále pracovníci údržby provádě jí pravidelné kontroly, opravy a revize ostatních elektrický ch 

spotřebič ů, ruč ního nářadí, svářecích agregátů a podobně . Zároveň musí bý t elektroúdržba pravidelně  

školena dle vyhlášky č . 50/1979 dle příslušný ch paragrafů a průběžně  si tak udržovat anebo zvyšovat 

svou kvalifikaci.  
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V případě  poruchy strojního zařízení je nutno provézt základní diagnostiku. Přitom nemusí jít 

pouze o poruchu, diagnostiku lze provádě t i v průběhu funkč ního stavu. Diagnostika se také provádí 

například v případě , je-li na stroj nasazena technologicky nároč ně jš í operace na přesnost obrábění. 

Diagnostika je velmi důležitá pro zdárné posouzení stavu stroje a užiteč ná pro sjednání nápravy 

případné poruchy. Jedná se vlastně  o porovnání souč asného provozního stavu se stavem tabulkový m 

(vý robcem daný m). Srovnává se s údaji obsažený mi ve vý kresech, schématech, kalibrač ních listech 

a podobně . Odchylky od jednotlivý ch údajů jsou zásadními vý chozími parametry po posouzení 

poruchy. Podle typu závady se tak provádí strojní diagnostika například na vibrace, hluk, oteplení, 

kmitání nebo pro elektrické č ásti na měření napájecích zdrojů (úrovně  napě tí jednotlivý ch špič ek), 

měření napěťový ch a proudový ch hodnot, diagnostika funkč nosti řídicího systému, měnič ů, sbě rnic 

a podobně . Pokud se zjistí, že existují odchylky, které můžou mít potenciální riziko pro provoz stroje, 

resp. možnost vzniku zmetků, je nutno neprodleně  je odstranit například seřízením jednotlivý ch vazeb 

pro pohony a měnič e, konfigurace strojních konstant, napájecích zdrojů a podobně . Ve strojních 

č ástech se pak seřizuje vzájemná kolmost lože podélného a příč ného, kolmost stojanu sloupu 

s vřeteníkem, dále kontrola vřetena v ose pracovního stolu, vůle jednotlivý ch vůč i sobě  pohyblivý ch 

č ástí stroje a podobně . 

 

Důležité pro provoz a vyhodnocení nákladovosti jednotlivý ch úkonů je sledování nákladů na 

jednotlivé prostoje strojů v poruš e, anebo evidence nákladů a použitý ch technický ch prostředků 

k odstranění poruchy nebo opravu stroje při jeho pravidelné odstávce. 

 

Jak jsou provedeny konkrétní požadavky, jak je řeš ena evidence a koneč ně  jak rostou náklady 

jednotlivý ch poruch dále řeš í kapitoly 3 a 4. 
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2.12. SKLADBA NÁ KLDŮ  Ú DRŽ BY VE STROJÍRENSKÉM PODNIKU 

Ilustrativní skladba nákladů ve strojírenském podniku. 

 

Skladba nákladů údržby ve strojírenském podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdové  náklady jednotlivce 
 

Materiální náklady na náhradní díly 

Materiální režijní náklady na poskytnuté  pracovní a ochranné  
pomůcky, měřicí přístroje, nářadí a podobně. 

 

Č asové  náklady na školení a vzdělávání 
 

Prostoje strojů při poruše 

Pravidelné  strojní a elektro kontroly a revize 
zařízení 



 

-15- 

3. SOUČASNÝ  PROVOZNÍ STAV 

Na základě  místního provozního předpisu P05/06 – „Pokyn pro provádění údržby a oprav na 

vý robních zařízeních strojní vý roby“ pracovníci údržby provádě jí kontrolu strojů, kdy je nutno 

respektovat návod k údržbě  ke každému strojnímu zařízení. V každém manuálu je stanoven postup 

provádění obsluhy a údržby. V případě  zjiš těný ch závad je proveden zápis do provozního deníku 

strojního zařízení a stanoveno opatření pro dalš í provoz stroje, zda může pokrač ovat ve vý robě  

a drobné nedostatky budou odstraněny v rámci plánované odstávky, anebo že se jedná o poruchu a je 

stroj třeba odstavit z provozu okamžitě . Závady do provozního deníku provádí i obsluha stroje, pakliže 

se vyskytne nepředvídaná událost, omyl v ovládání stroje, neúmyslné bourání obsluhy, zhoupnutí 

zavě š eného břemene na jeřábu při pokládání na pracovní stůl stroje a podobně . Tyto provozní deníky 

jsou dále podkladem ke sledování motohodin, které vyhodnocují pracovníci údržby. 

 

Preventivní prohlídky a opravy u vybraných strojních zařízení: 

U vybraný ch strojů provádě jí jednou roč ně  pracovníci údržby preventivní prohlídku strojů dle 

návodu vý robce nebo zpracovaného postupu pro preventivní prohlídky a opravy strojů. Ú č elem 

preventivní prohlídky je zjistit souč asný  technický  stav a přesnost stroje. Vý sledek preventivní 

prohlídky se zapisuje do evidenč ní karty daného stroje, kde se zároveň uvede dalš í datum preventivní 

prohlídky. Pro evidenci preventivních prohlídek slouží PPO – plán preventivních oprav, tj. přehledová 

tabulka kontrol strojních zařízení s termíny jejich provedení. 

 

Pracovní postup pro preventivní prohlídky a opravu u vybraných strojů: 

§ Provézt obroušení, zaškrábání nerovnosti na ložích strojů, vodících a upínacích liš t. 

§ Vymezit vůli š roubů, matic, klínů, vřeten, pinol. 

§ Opravit nebo vyměnit stě rač e prachu na třecích plochách stroje. 

§ Provézt vý měnu vš ech olejů, vyzkouš et správnou funkci mazání. 

§ Vyzkouš et správnou funkč nost ovládání stroje, případné nedostatky odstranit. 

§ Vyč istit elektromotory, proměřit, kontrola vý vodů a kabeláže. 

§ Vyč istit elektrorozvadě č e, vyzkouš et a zkontrolovat dotažení spojů, svorek a konektorů. 

§ Provézt proměření rovnosti v jednotlivý ch osách a u rotač ních zařízení kruhovitost přesnosti 

strojů (suportu, stolu, pinoly, vřetena), odměřování dle typu strojů a zařízení přesnosti stroje. 

§ Provézt zápis na evidenč ní kartu stroje a o vý sledku provedené opravy, o souč asném stavu 

stroje s vyjádřením pro dalš í předpokládanou opravu. 

§ Kontrola funkcí řídicího systému pomocí vnitřní diagnostiky PLC. 
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Pracovníci údržby jsou také průběžně  zaškolování na údržbu, konfiguraci, zálohu a obnovu 

řídicích systému Heidenhain TNC 430 a iTNC530 a Mefi 589 CNC Dual. 

 

Pravidelně  jsou prováděny revize elektrický ch zařízení dle dosud platné Č SN 331500. Dále 

podle Č SN 331610 jsou kontrolovány, proměřovány a revidovány elektrické spotřebič e během jejich 

používání. Revize a kontroly elektrického ruč ního nářadí se provádě jí podle Č SN 331600, a svářecí 

agregáty se revidují v souladu s Č SN 050630 a Č SN 050601. O vš ech provedený ch kontrolách 

a revizích jsou sepsány patřič né záznamy a tyto jsou vedeny v dokumentaci k jednotlivý m 

spotřebič ům (strojům). 

 

Dále jsou prováděny předepsané revize elektrické instalace budov, revize – vý chozí revize 

podle Č SN332000-6-61 a nelze také přehlédnout Č SN 332000, EN60204-1 – bezpeč nost strojních 

zařízení a elektrická zařízení strojů – vš eobecné požadavky. 

 

Pracovníci údržby dále také provádě jí kontrolu jeřábů a zdvihacích zařízení (podle Č SN ISO 

12480-1), provádě jí jejich mazání a zkouš ení funkč ního stavu vč etně  kontroly lan, kde jsou tyto 

zapisovány do provozních denníků. Případné poruchy se musí odstranit okamžitě . Strojní revize 

kladkostrojů je realizována pomocí externí firmy, interně  vlastním revizním technikem jsou řešeny 

revize elektrický ch č ástí. 

 

Pracovníci údržby také provádě jí základní diagnostiku strojů, tedy provedou základní zjiš tění 

stavu stroje a provedou srovnání údajů s vý robcem daný mi údaji. Postup zjiš ťování stavů u moderních 

strojů řeš í návod k údržbě  č ást svépomoc. Vý robce stroje předpokládá, že tyto úkony nejsou nároč né 

na vybavení údržbářů zvláš tními technický mi prostředky, že tyto úkony lze provádě t běžně  

dostupný mi nástroji a obecně  známý mi postupy. Pokud se zjistí opotřebení některý ch č ástí (zvý š ený  

hluk, oteplení, vibrace, vůle) objednává se náhradní díl přímo od vý robce nebo servisní firmy, pokud 

se nejedná o komponent, který  je nutno montovat pomocí zvláš tního příslušenství a technologického 

postupu. V opač ném případě  je třeba vyč kat příjezdu externího technika, který  vý měnu dílu 

(demontáž, vý měnu, montáž, seřízení a vyzkouš ení) provede. Také při opravách, které vyžadují vě tš í 

odbornosti pracovníků je nutná přítomnost externího servisu. 

 

Stroje s CNC řízením pracují s jistou přesností. Pokud je obrobek nutno vyrobit s přesností 

hranič ící s přesností a tolerancí stroje, je objednávána externí firma, která provede diagnostiku jak po 

strojní, tak i po elektro stránce. Například korekce strojních konstant s kontrolou nastavení měnič ů, 
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rozjezdový ch a dojezdový ch ramp, kontrolu vazeb tachodynama na příslušný  pohon, kontrola vazeb 

řídicího systému s pohony, kontrola zesílení motorů v návaznosti na kruhovou interpolaci a podobně . 

 

Pokud vznikne na strojním zařízení porucha, je na tuto vždy přivolán elektrikář. Ten provádí 

základní zjiš tění stavu stroje, případně  bezpeč ně  odstaví z provozu a zajistí. Dále se rozhoduje podle 

závažnosti poruchy, zda-li je nutná přítomnost zámeč níka. Firma KARIMPEX-STROJÍRNY, s.r.o. je 

středně  malou firmou a nedisponuje množstvím údržbářů, proto nelze jednoznač ně  oddě lit 

elektroúdržbu od údržby zámeč nické. Ú držba je interně  zač leněna do jednoho celku a tvoří ji dva 

zámeč níci a tři elektrikáři. Pracovníci údržby pracují v dvousměnném nebo třísměnném provozu. Na 

ranní směně  po dvou elektrikářích a jednom zámeč níkovi, na odpolední směně  po jednom. Noč ní 

směny pouze jako pohotovost anebo noč ní přesč as. 

 

Pro údržbu tlakový ch nádob a centrálního rozvodu stlač eného vzduchu jsou k dispozici 

cejchované tlakomě ry, které se instalují na zkoušku na předepsaný ch místech a v urč itý ch intervalech. 

Revize tlakový ch nádob jsou pak realizovány pomocí externí firmy. 

 

KARIMPEX-STROJÍRNY, s.r.o. je strojně  vý robní firma, která nepravidelně  vyrábí také 

důlní razící a důlní dobý vací kombajny, hřeblové dopravníky a napínací a pohonné stanice pásový ch 

dopravníků. Tato strojní zařízení jsou vyzbrojena elektrický mi komponenty kooperač ních firem a jsou 

u nás skládána a zapojována do kompletních celků. Jelikož se jedná o zakázkovou malový robu je 

finanč ně  vý hodné si pro tyto úč ely vypůjč it pracovníky elektroúdržby. 

 

Veškeré finanč ní, v tuto chvíli vlastně  materiální a lidské toky, se evidují. Pracovníci údržby 

denně  rozepisují pomocí softwarového vybavení v PC detailní rozpis č innosti směny, vč etně  poruch, 

revizí, oprav, instalací, vý roby a prostojů strojů. V případě  poruchy se k dotyč ný m strojům párují ceny 

náhradních dílů, které bylo nutno vyměnit a instalovat. Vedoucí vý roby, resp. směnoví mistři dále 

k prostojům stroje sledují i samotný  prostoj obsluhy stroje a také prostoj obrobku, který  č eká na 

opracování. Tak se dá horizontálně  vyhodnotit provozně -č asová ztráta z prostoje stroje a vertikálně  

jako souč et jednotlivý ch dílč ích nákladů celkovou ztrátu z vý robní indisponibility stroje. 

 

Pro porovnání nákladů údržby jsem si exemplárně  zvolil horizontální vyvrtávač ku WHN13.8 

CNC produkce TOS Varnsdorf, a.s. Jedná se o vhodnou volbu servisní č innosti prováděné na stroji 

v době  poruchy a v době  odstávky. 

[13 – 22] 
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3.1. VODOROVNÁ  VYVRTÁ VAČKA WHN13.8 CNC 

Stroj WHN 13.8 CNC je vodorovná vyvrtávač ka křížová s vý suvný m pracovním vřetenem 

a otoč ný m pracovním stolem. Technologické možnosti použití stroje rozš iřuje použití vodící podpě ry, 

lícní desky, redukč ní příruby, frézovacích přístrojů a zařízení pro chlazení nástrojů. Varianta stroje, 

kterou máme k dispozici, je vybavena řídicím systémem Mefi 859 CNC Dual, který  umožňuje řízení 

č tyř os X, Y, W, Z samostatně  i v polohové vazbě , osa B – otoč  pracovního stolu jako osa pomocná, 

osa C jako otoč  pracovního vřetena. Odměřování polohy os X, Y, W, Z je řešeno pomocí lineárních 

optoelektronický ch inkrementálních snímač ů, urč ený ch pro přesné odměřování v celém rozsahu délky 

osy. Ú hlové polohování osy B a C je také řešeno optoelektronický m inkrementálním snímač em, 

urč eného vš ak pro převod rotač ního pohybu na elektrické pulsy. 

[8] 

 

 

3.2. STRUČNÝ  VŠ EOBECNÝ  POPIS STROJE 

Náhon vý suvu pracovního vřetena je odvozen od stejnosmě rného servopohonu přes 

řemenový  a kulič kový  převod. Tři řízené osy X, Y, Z mají též náhon samostatný mi stejnosmě rný mi 

servopohony a jsou vybaveny kulič kový mi převody. Stejný m pohonem je vybaven i náhon otoč ného 

stolu. Nástroje se vkládají do kuželové dutiny pracovního vřetena ruč ně , upnutí se již provádí 

automaticky. Vřeteník je vyvažován protizávažím, které je zavě š eno na dvou plochý ch ocelový ch a je 

bezvůlově  vedeno uvnitř stojanu po vodících liš tách. Mazání jednotlivý ch skupin je zajiš těno 

centrálním mazacím agregátem s dávkovač i pro každé mazací místo, pouze mazání a chlazení a řazení 

rychlostí ve vřeteníku má samostatný  agregát. Hydroagregát zajiš ťuje přívod tlakového oleje ke vš em 

hydraulický m uzlům, jako jsou zpevňování jednotlivý ch skupin a upínání nástrojů. Ovládání stroje je 

soustředěno na přestavitelný  ovládací panel s LCD vestavěný m monitorem, který  je umístěn na 

vertikálně  přestavitelné ploš ině  pro obsluhu. 

[8] 

 

 

3.3. POPIS JEDNOTLIVÝ CH STROJNÍCH Č Á STÍ 

 

Vřeteník: je skříňového tvaru a je kluzně  veden v ose Y na stojanu. Ve vřeteníku uloženo pracovní 

a duté vřeteno, náhon a řazení otáč ek vřetena. K vřeteníku je přichycen hlavní motor pro 

náhon otáč ek vřetena a nádrž na mazání a chlazení vřeteníku. Na horním krytu vřeteníku je 

ješ tě  umístěno pracovní osvě tlení stroje. 
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Výložník:je nosníkového charakteru, přiš roubován na levém boku vřeteníku a je opatřen kluzný m 

vedením pro zadní uložení pracovního vřetena. Skupina vý ložník obsahuje náhon vý suvu 

pracovního vřetena s posuvový m motorem a pohybový m š roubem. V zadním uložení 

vřetena je umístěno hydraulické zařízení pro upínání a uvolňování nástroje. 

 

Stojan: sloupového charakteru obsahuje posunový  mechanismus s pohybový m š roubem na posuv 

vřeteníku. Jeden konec posunového š roubu je zamontován v posunové skříni s motorem na 

horní přírubě  stojanu a druhý  konec je uložen v tě lese na saních stojanu. Na horní přírubě  je 

též umístěna konzola s kladkami pro vyvažování vřeteníku. Závaží pro vyvažování stroje se 

pohybuje ve vnitřním prostoru stojanu. Na stěně  stojanu je umístěno zařízení pro 

automatickou vý měnu nástrojů se zásobníkem na 40 nástrojů. 

 

Saně stojanu:jsou kluzně  vedeny na podélném loži, na kterém vykonávají pohyb v ose W. Kulič ková 

matice je uložena v levém č ele saní stojanu. Na horní plochu saní je postaven stojan 

a k saním je přiš roubován jeho spodní přírubou. 

 

Podé lné  lože: je skříňového tvaru s vedením na horní straně  a obsahuje posunový  mechanismus 

s pohybový m š roubem pro posuv saní stojanu. Šroub je na jednom konci uložen 

v posunové skříni na levé č elo lože. Pravé č elo tvoří přírubu, kterou je připojeno 

k loži příč nému. 

 

Příčné  lože:je obdobou lože podélného pro vedené a posuv saní stolu. Z posunové skříně  umístěné na 

zadním č ele lože vychází též náhon na otáč ení stolu. 

 

Saně a stůl: skupina saně  a stůl tvoří montážní celek. Saně  stolu jsou zespodu kluzně  vedeny po 

příč ném loži a na horní straně  jsou opatřeny kruhový m kluzný m vedením otoč ného 

stolu, jehož pohyb je realizován pomocí ozubeného věnce. Uvnitř saní stolu je uložen 

mechanismus náhonu otáč ení stolu. Stůl je deskového charakteru. Je středěn na tuhém 

č epu pomocí dvouřadového ložiska. 

 

Plošina pro obsluhu: tvoří samostatný  celek a je ukotvená v základové jámě  v prostoru před 

vřeteníkem stroje. Ploš ina je svisle přestavitelná nezávisle na poloze 

vřeteníku. Tvoří nad podlahou vyvý š ené stanoviš tě  obsluhy a má zdvih 1.000 

[mm]. Maximální nosnost ploš iny je 250 [kg]. Ploš ina má vlastní pohonnou 

jednotku a prvky ovládání ploš iny. 
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Hydroagregát a mazací agregát:  hydroagregát je zařízení, které dodává do hydraulický ch obvodů 

stroje tlakový  olej. Podobně  i mazací agregát přivádí olej 

k mazacím místům. Mazací agregát je připevněn na boku 

hydroagregátu a dohromady tvoří samostatný  celek, umístěný  

vedle levého č ela podélného lože. 

 

Elektroskříň:  vedle stroje, hydroagregátu a mazacího agregátu je umístěna také i elektroskříň, 

obsahující veškerou řídicí č ást elektrový zbroje vč etně  PLC  s řídicím systémem Mefi 

859 CNC Dual. 

[8, 10] 

 

3.4. TECHNICKÁ  DATA STROJE WHN13.8 CNC 

Provozní údaje: 

• Rozmě ry stroje (délka x š ířka x vý ška): 7725 x 7110 x 4885 [mm] 

• Napě tí elektrické sítě : 3 x 400 [V] + PE, 50 [Hz] 

• Celkový  příkon stroje: 80 [kVA] 

• Celkový  poč et elektromotorů: 14 ks 

• Hmotnost stroje vč etně  elektrový zbroje: 35.600 [kg] 

• Maximální hmotnost obrobku: 12.000 [kg] 

 

Otáčky pracovního vřetena: 

• 4 mechanické stupně  v řadě  125, 250, 500 a 800 [ot·min-1] 

• Možnost procentní změny za chodu stroje v rozmezí 50 –  150 [%] 

• Maximální kroutící moment na vřetenu v rozsahu otáč ek 1 –  73: 5.000 [Nm] 

 

Upínací otočný stůl: 

• Upínací plocha: 1.800 x 1.600 [mm] 

• Maximální zatížení: 120 [kN] 

 

Posuvy: 

• Posuv plynule měnitelný  v osách X, Y, W, Z: 1 –  6.000 [mm·min-1] 

• Možnost procentní změny za chodu stroje v rozmezí 0 –  120 [%] 

• Rychloposuv: 6.000 [mm·min-1] 

• Otáč ení stolu: 1,5 [ot·min-1] 
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Hlavní elektrické   motory: 

• Stejnosmě rný  regulač ní motor pro otáč ky pracovního vřetena 34 / 1.500 [kW / ot·min-1] 

• Servomotor pro pohon os X, Y, Z: 3 x 35 / 500 [Nm / ot·min-1] 

• Servomotor pro pohon os W, B: 2 x 23 / 500 [Nm / ot·min-1] 

• Motor hydroagregátu: 0,75 / 1.380 [kW / ot·min-1] 

• Motor mazacího agregátu: 0,35 / 1.370 [kW / ot·min-1] 

• Motor agregátu mazání a chlazení vřeteníku: 0,75 / 1.380 [kW / ot·min-1] 

 

Hlučnost: 

• Hladina akustického vý konu A: 102 [dB] (A) 

• Hladina zvuku A v pracovním místě : 80 [dB] (A) 

 

Hydraulický agregát, mazací agregát, vřeteník: 

• Maximální tlak hydraulického obvodu: 5,8 až 6,5 [MPa] 

• Obsah nádrže v hydroagregátu: 60 [dm3] 

• Maximální tlak v mazacím agregátu: 3 [MPa] 

• Obsah nádrže v mazacím agregátu: 7 [dm3] 

• Obsah nádrže agregátu mazání a chlazení vřeteníku: 45 [dm3] 

 

 

Vodorovná vyvrtávač ka WHN13.8 CNC, produkce TOS Varnsdorf, a.s. je stroj velmi 

zajímavý  i po strojní stránce, jelikož množství řeš ení a uspořádání různý ch strojních celků, 

automatické upínání řezný ch a frézovacích nástrojů v dutině  vřetena vč etně  systému pro jejich 

automatickou vý měnu a posuvného zásobníku nástrojů, uspořádání soukolí ve vřeteníku 

a hydraulický ch pístů pro automatické řazení otáč ek, uložení otoč ného stolu, uložení pracovního 

vřetena, vý roba, sázení, brouš ení a lepení kalený ch styč ný ch ploch lože podélného, příč ného lože 

a sloupu, řeš ení vyvažování vřeteníku, zajiš tění klidový ch poloh stroje pomocí přestavitelný ch skupin 

automatického zpevňování a dalš ích strojních prvků i strojních celků jistě  stojí za pozornost a jsou 

velmi zajímavé, ale jelikož je tato diplomová práce zaměřená předevš ím na stránku elektrifikace 

a řešení provozních  problémů předevš ím elektrického zařízení, nebudu dále strojní č ást tohoto stroje 

více rozebírat. I když sám z provozu vím, že strojní č ásti (ložiska, mazání, vibrace, hluk) znamenají 

pro údržbáře neméně  složitě jš í situaci, a i když vý měna ně jakého strojního komponentu někdy nebý vá 

složitá, diagnostika a hledání příč in každé poruchy je zpravidla velmi komplikovaná a zdlouhavá, 

zatěžující provoz prostoji. 

[8] 
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3.5. TYRISTOROVÉ MĚNIČE FORMIC 

Tyristorové měnič e FORMIC pro obvod kotvy jsou trojfázové měnič e s možností reverzace 

umožňující plynulou regulaci otáč ek stejnosmě rný ch motorů. Připojují se do rozvodu střídavé 

elektrické energie, kterou mění na regulovanou energii stejnosmě rnou. Regulač ní obvody měnič ů 

FORMIC jsou navrženy předevš ím pro použití v pohonech vřeten obráběcích strojů. 

 

Přeměna střídavého elektrického proudu na stejnosmě rný  se uskuteč ňuje pomocí řízený ch 

usmě rňovač ů – dvou antiparalelně  zapojený ch trojfázový ch můstků sestavený ch z bezpotencio-

nálový ch tyristorový ch modulů. Řídicí impulsy jsou vytvářený  v regulátoru, který  pracuje s otáč kovou 

a proudovou zpě tnou vazbou. Ž ádaná hodnota otáč ek se zadává jako napě tí o velikosti 0 až 10 [V] 

případně  0 až -10 [V], přič emž polarita tohoto napě tí odpovídá, požadovanému smě ru otáč ení motoru 

a jeho absolutní hodnota udává poč et otáč ek, přič emž 10 [V] odpovídá otáč kám maximálním. 

 

Zvyšování otáč ek je prováděno ve dvou fázích. V první je zvyšováno napě tí na kotvě  motoru 

(při konstantním buzení), ve druhé fázi pak je motor odbuzován (při konstantním kotevním napě tí). 

Ž ádaná hodnota otáč ek se přivádí do dvou diferenciálních vstupů, z nichž jeden je vybaven 

rozběhový m obvodem (tvarování rozjezdové a dojezdové rampy). Zpě tná vazba otáč ek je realizována 

vstupem pro připojení tachodynama, proudová zpě tná vazba je připojena do silového obvodu pomocí 

č idla proudu (měřící ransformátor). V obvodech regulátoru jsou regulovány otáč ky (regulátor N) 

a proud (regulátor I). Řídicí impulsy tyristorů jsou vytvářeny v Generátoru G. Pro usnadnění obsluhy 

je měnič  vybaven provozní diagnostikou s indikací prostřednictvím LED. Ovládání měnič e je 

umožněno jednotlivý mi analogový mi a logický mi vstupy. Zpě tné hlášení o provozních stavech se dě je 

pomocí relé s přepínacími kontakty vyvedený mi na svorkovnici měnič e. Ty jsou pak dále 

zpracovávány prostřednictvím dalš ích logický ch vstupů na svorkách PLC a indikovány tak v řídicím 

systému Mefi. Sepnutí těchto diagnostický ch relé je také signalizováno LED. Proudová přetížitelnost 

měnič e je 100 [%] po dobu cca 5 [s]. Povrchová teplota chladič e tyristorový ch modulů je hlídána 

pomocí PTC č idla, jehož sepnutí má stejný  úč inek jako dlouhodobé proudové přetěžování, tj. nedojde 

k vypnutí měnič e, ale zareaguje hláš ení „pohon připraven READY“. Vš echny nejdůležitě jš í 

elektronické obvody jsou umístěny na třech plošný ch spojích – Regulátoru I, Regulátoru N 

a Generátoru G. 

[9] 
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3.6. STRUČNÝ  POPIS OBVODU REGULÁ TOR N 

Plošný  spoj Regulátor N obsahuje následující elektronické obvody: 

 

Vstupní obvod pro připojení tachodynama: vstupní odporový  dě lič  pro úpravu napě tí tachodynama. 

 

Vstupní obvody pro připojení řídicího napětí: vstupní obvod v diferenč ním zapojení umožňující 

připojení řídicího napě tí symetrického 

i nesymetrického. Nesymetrický  odporový  vstup 

sloužící jako pomocný  vstup při zkouš ení měnič e. 

 

Rozběhový obvod: zajiš ťuje lineární změnu řídicího napě tí (rampu) pro regulátor nezávisle na 

rychlosti změny řídicího napě tí na vstupu. Také je možno změnit rychlost 

integrace zrychlit nebo zpomalit, anebo vynulovat z vně jšku. 

 

Obvody otáčkové  zpětné  vazby: je sč ítáno řídicí napě tí s napě tím tachodynama. Vý sledkem je 

zesílená regulač ní odchylka, která je po omezení vedená jako 

žádaná hodnota proudu do proudového regulátoru.  

 

Obvody řízeného omezení žádané  hodnoty proudu: zabezpeč ují přesné a symetrické omezení 

regulač ní odchylky. Toto omezení se 

provádí v závislosti na otáč kách tak, že od 

urč itý ch otáč ek je maximální velikost 

proudu postupně  snižována (důvodem je 

zlepš ení komutace rotoru). Vstoupí-li 

omezovací obvody do č innosti, rozsvítí 

indikač ní LED. 

 

Obvody hlášení provozních stavů: signalizují LED a sepnutím příslušného relé 

- pokud proud kotvy motoru dosáhl předem zvolenou hodnotu 

- hlášení nulový ch otáč ek pro blokování logiky 

- neshoda řídicího napě tí s napě tím tachodynama 

 

Dále je na desce tohoto plošného spoje umístěn konektor, přes který  jsou do regulátoru 

přiváděny řídicí a ovládací signály.  

[9] 
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3.7. STRUČNÝ  POPIS OBVODU REGULÁ TOR I 

Plošný  spoj Regulátor I obsahuje následující elektronické obvody: 

 

Adaptivní regulátor proudu: je použit v důsledku adaptivního přizpůsobení parametrů regulátoru 

změnám dynamiky při různý ch proudech kotvy motoru. Vý sledkem 

tohoto přizpůsobení jsou lepš í vlastnosti pohonu jako celku, zejména 

dynamická tuhost a plynulost nízký ch otáč ek.  

 

Obvod zpracování skutečné  velikosti proudu a omezovač výstupního napětí adaptivního 

regulátoru proudu: představuje žádanou hodnotu fáze zapalovacího impulsu pro zapalovací 

jednotku. Pro zajiš tění správné funkce měnič e musí bý t toto napě tí omezováno a obvodem přepínací 

logiky přepínána jeho polarita. 

 

Obvod proudu kotvy: je snímán nepřímo dvěma proudový mi transformátory ve vý stupním střídavém 

obvodu měnič e. Po usmě rnění je toto napě tí na vlastní desce regulátoru dále 

zpracováváno pro úč ely regulace (proudová zpě tná vazba) přepínací logiky 

a pro úč ely měření skuteč ného proudu kotvy motoru.  

 

Obvod přepínací logiky: u měnič e bez okruhový ch proudů vede proud vždy jen jeden z obou 

antiparalelně  spojený ch usmě rňovač ů. Generátor zapalovacích impulsů je 

proto vybaven přepínač em tak, aby bylo možno vý stupní zapalovací 

impulsy zablokovat a přepnout na jeden z usmě rňovač ů bez ohledu na 

napě tí na řídicím vstupu. Přepínání je řízeno logický m obvodem, který  

vyhodnocuje informaci o požadovaném smě ru vedení proudu a informaci 

z č idla proudu, neboť k přepnutí může dojít jen v okamžiku, kdy žádný  

z usmě rňovač ů nevede proud. S ohledem na zotavovací dobu tyristorů 

(obnovení blokovací schopnosti) se zařazuje mezi okamžik zablokování 

jednoho usmě rňovač e a odblokování druhého č asová prodleva asi 2 [ms]. 

Okamžitý  stav připojení usmě rňovač ů ke generátoru je indikován svitem 

dvou LED, které jsou ovládány přímo přepínacím obvodem generátoru 

impulsů. 

 

Provozní diagnostika měniče: vykonává průběžnou kontrolu správné funkce měnič e a chrání 

nejdůležitě jš í č ásti měnič e a pohonu před poškozením následkem 
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poruchy na vstupech, poruchy generátoru nebo nesprávnou obsluhu. 

Č innost provozní diagnostiky je indikována svě telný mi diodami 

umístěný mi na desce regulátoru proudu. 

 

 

Jedná se o diagnostiku následujících parametrů: 

• „MAINS“: porucha sítě  

• „FAILED“: porucha budič e 

• „TACHO“: poruch obvodu tachodynama 

• „SUPPLY“: porucha napájecího zdroje 

• „OVERLOAD“: přetížení 

 

Bezporuchový  stav těchto parametrů je vyhodnocován a ovládá jednak blokování měnič e 

a jednak hlášení měnič  připraven „READY“. Ve stavu poruchy se rozsvítí LED a sepne relé, jehož 

přepínací kontakt je připojen na svorkovnici měnič e, tudíž je možno poruchové stavy zpě tně  

vyhodnocovat také v řídicím systému MEFI 859 CNC Dual. Provozní diagnostika je aktivována až po 

ustálení napájecích napě tí během zapnutí měnič e. 

[9] 

 

 

3.8. STRUČNÝ  POPIS OBVODU GENERÁ TORU G: 

Filtr synchronizace a tvarovače:  se sestává ze tří shodný ch pasivních č lánků s možností dostavení 

fáze. Ú č elem filtru je potlač it poruchy, jejichž frekvenč ní 

charakteristiky, jejichž spektrum leží za ohybem frekvenč ní 

charakteristiky. Fázové posunutí synchronizač ního napě tí, jež při 

č innosti filtru vzniká, je kompenzováno dalš ím posunutím fáze 

v synchronizač ním transformátoru. Za filtry následují tvarovač e, 

na jejichž vý stupech jsou obdélníkovitá napě tí s omezenou 

zápornou polaritou (vyvedeny na desku diagnostiky regulátoru I). 

 

Logické  obvody a koncový zesilovač: z vytvarovaný ch obdélníkový ch napě tí se dále tvoří spouš těcí 

impulsy pilovitý ch napě tí a vý sledné dvojité impulsy nutné 

pro šestipulsní řízený  usmě rňovač . Těmito impulsy je buzen 

koncový  zesilovač  tvořen š esti tranzistory, v jejichž 
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kolektorový ch obvodech jsou zapojeny ochranné diody 

a rezistory. 

 

Převodník napětí-fáze: v okamžicích průchodu synchronizač ních napě tí nulou jsou spouš těna tři 

pilovitá napě tí, která jsou v komparátorech porovnávána se vstupním 

řídicím napě tím (žádanou hodnotu fáze zapalovacího impulsu). Kladné 

hrany vý stupních napě tí komparátorů jsou derivovány a tvarovány, a tak se 

získávají zapalovací impulsy, které se znovu zpracovávají v ohmický ch 

obvodech s koncový m zesilovač em. 

 

Vnitřní spínací logika:  na desce generátoru jsou umístěny obvody zabezpeč ující správné připojení 

elektrického pohonu s tyristorový m měnič em k napájecí síti. Uvolnění 

vš ech funkcí je č asovač em zpožděno o dobu dostateč ně  dlouhou k odeznění 

veškerý ch přechodný ch dě jů v měnič i. Logiku lze také ovládat vně jš ími 

signály a to bez č asového zpoždění. Dále je spínací logika řízená signálem 

od nulový ch otáč ek a z provozní diagnostiky. Vý stup blokuje tranzistory 

přepínač e smě rů a prostřednictvím vstupů rovněž regulátor proudu a otáč ek. 

 

Diagnostické  obvody:  kontrolují základní funkce generátoru, jejichž vysazení by mě lo za následek 

poruchu měnič e. Jsou kontrolovány funkce jako například správný  sled fází, 

vý padek fáze a podpě tí sítě , jejichž společ ný  vý stup představuje hlášení 

poruchy sítě  zpracované v obvodu diagnostiky na desce Regulátoru I. 

 

Vš echny obvody, plošný  spoj Regulátoru N, plošný  spoj Regulátoru I, plošný  spoj 

Generátoru G, tvoří spolu s tyristory, napájecím zdrojem, deskou převodníku, deskou relé a sbě rnicí 

kompaktní montážní celek. 

 

 

Napájecí zdroj: zabezpeč uje napájení elektroniky měnič e stabilizovaný m napě tím ± 15 

[V] a nestabilizovaný m napě tím ± 24 [V]. Je umístěn na samostatném tiš těném 

spoji. 

 

Převodník:  slouží pro převod úrovní zapalovacích impulsů tyristorů a zabezpeč uje galvanické 

oddě lení silový ch obvodů měnič e od obvodu regulátoru. Je umístěn na samostatném 

plošném spoji. 
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Deska relé : na desce relé je umístěno celkem 5 relé s ochranný mi diodami. Slouží pro hláš ení 

provozních stavů měnič e, tj. hláš ení dosaženého proudu, nulový ch otáč ek, dosažené 

otáč ky, nastavené otáč ky a pohon připraven (Ready). Na svorkovnici měnič e je od 

každého relé vyveden jeden přepínací kontakt. 

 

Sběrnice:slouží pro vzájemné propojení vš ech elektronický ch obvodů umístěný ch na plošný ch 

spojích. Na sbě rnici je rovněž umístěn obvod, který  zabezpeč uje hlídání teploty chladič e 

tyristorový ch modulů. Jeho signál je veden do regulátoru I, kde vyvolá obdobný  důsledek 

jako proudové přetěžování (Overload). 

[9] 
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4. ROZBOR VYBRANÝ CH PORUCH A ANALÝ ZA JEJICH PŘ ÍČ IN 

Pomineme-li ostatní č innosti pracovníků údržby, jejich hlavním cílem je sledování tzv. 

motohodin jednotlivý ch strojů tak, aby byla prováděna průběžná kontrola stavu podle pokynů vý robce 

v manuálu v přesně  stanovený ch intervalech s předepsaný mi úkony (např. doplnění mazacích míst 

tukem nebo olejem, kontrola manometrů hydroagregátů s případný m seřízením tlaku, pravidelné 

č iš tění stroje, odstranění špon a třísek z míst těžce dostupný ch pro obsluhu míst, oš etření dutin vřeten 

silikonový mi přípravky, vizuální kontrola lože a mechanický ch č ástí a také přeměření tolerancí 

úchylkomě ry, kontrola napínání lan a jejich mazání, zálohování řídicího softwaru a jednotlivý ch 

programů vč etně  strojních konstant). Všechny tyto úkony, které předepisuje vý robce stroje a které 

vycházejí z jeho dlouholetý ch zkuš eností při návrhu a konstrukci stroje, nelze zanedbávat, neboť do 

znač né míry eliminují přímé poruchy. Vš echny jednotlivé stroje, ať už konzolové nebo rovinné frézky, 

vodorovné vyvrtávač ky, stojanové nebo stolové vrtač ky, brusky na kulato nebo rovinné brusky, 

soustruhy, jednostojanové karusely, pásové pily, kovací lisy, pálící stroje, svářeč ky, kompresory, 

odsávač e, jeřáby nebo středofrekvenč ní ohřev, mají vypracovaný  vnitropodnikový  pokyn P5-06, který  

jednak zohledňuje pokyny vý robce jednotlivého stroje (provozní manuál), tak urč uje interval 

preventivních oprav vš ech strojních zařízení alespoň jedenkrát roč ně . 

 

Pro potřeby mé diplomové práce lze rozdě lit poruchy na přímé a nepřímé. 

 

Přímé  poruchy: poruchy způsobené nedodržením předepsaný ch návodů pro údržbu, doporuč ený ch 

vý robcem daného stroje (mylné seřízení, špatný  harmonogram mazání, chybné 

vyhodnocení příč iny poruchy a následné její neúplné odstranění, problémy 

s vý měnou olejový ch a tukový ch náplní apod.) 

 Dále přirozené stárnutí elektrické vý zbroje stroje (poč et sepnutí stykač ů, relé, 

proudově  v přímém a napěťově  v závě rném smě ru namáhané polovodič ové 

systémy). 

 

Nepřímé  poruchy: poruchy způsobené nedodržením předepsaný ch návodů pro provoz a obsluhu 

stroje, nařízený ch vý robcem daného stroje (špatně  upnutý  vý robek, chybný  

technologický  postup, zvý š ené opotřebení strojních č ástí, vibrace, hluk, havárie 

stroje obsluhou, použití nesprávný ch nebo tupý ch řezný ch nástrojů, neúplné 

chlazení strojních č ástí a jejich zvý š ené opotřebení apod.). 
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Poruchami, které jsou mý m zámě rem analyzovat, jsem se zabý val již mnohem dříve, než jsem 

přistoupil k samotné diplomové práci. Jedná se o popsaný  tyristorový  měnič  FORMIC pohonu 

hlavního vřetene stroje, dále poruchu, kdy byly utrženy vyvažovací plochá lana vřeteníku a jeho 

protizávaží a také o poruchu odměřovacích lineárních pravítek. 

 

 

4.1. PORUCHA MĚNIČE HLAVNÍHO VŘ ETENE STROJE WHN13.8 CNC 

 

4.1.1. POPIS PROBLÉMU 

Po zapnutí stroje na napě tí 400V a inicializaci řídicího systému je vyslán signál 

o připravenosti celého řídicího systému MEFI 859 CNC Dual až po odblokování vš ech pohonů, tzv. 

signál připravenosti „READY“, dále po docílení správného tlaku hydroagregátu, uvolnění vš ech 

STOP a havarijních STOP spínač ů a také najetí referenč ních bodů na lineárních odměřovacích 

pravítkách jednotlivý ch os. Po vš ech těchto úkonech je stroj připraven k provozu a je na obsluze 

stroje, jestli využije programový ch možností řídicího systému, anebo bude stroj řídit pomocí ruč ního 

koleč ka RK100 v ruč ním režimu. 

 

Po spuš tění pohonu hlavního vřetena po několika minutách doš lo ke zkratu na přívodu 

k měnič i FORMIC, kdy zareagovaly jistící prvky a to jmenovitě  pojistky řady gR 100 [A] pro jiš tění 

polovodič ů. Tímto byl ztracen signál „READY“, a tudíž řídicí systém zablokoval ostatní pohony 

a vypsal na obrazovce zprávu o poruš e. Ihned byli přivoláni dva pracovníci elektroúdržby, kteří byli 

schopní zajistit elementární měření a funkč ní kontrolu stroje. 

 

4.1.2. PROVEDENÉ Ú KONY (N1) 

1) proměření izolač ního stavu vš ech tyristorů proti zemi 

2) proměření ochranný ch diod a diodový ch můstků na tyristorový ch modulech 

3) proměření izolač ního stavu přívodních vodič ů a kontrola dotažení svorek 

4) proměření izolač ního stavu ss motoru pohonu hlavního vřetene 

5) vý měna vadný ch pojistek 
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Struktura nákladů při diagnostice stroje (N1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při těchto měřeních nebyl zjiš těn žádný  nestandardní údaj ukazující na nefunkč nost 

vý konový ch č ástí. Proto byl stroj opě t zapnut, uveden do provozu a předchozí chyba o nepřipravenosti 

měnič e pohonu hlavního vřetena „READY“ byla vymazána. Celý  proces zapnutí, inicializace 

a spuš tění stroje byl opakován, kdy žádná z desek, tj. Regulátor I, Regulátor N i Generátor G, spojeny 

sbě rnicí, resp. jejich společ ná diagnostika, nevykazovala provozní chybu, tudíž byl vyslán do PLC 

signál připravenosti „READY“. Po spuš tění otáč ek hlavního pohonu se měnič  opě t po několika 

minutách provozu náhle zkratoval. Porucha byla vyhodnocena jako vážná, nezpůsobená obsluhou 

stroje. Bylo zapotřebí zcela jiného přístupu ke zdárnému odstranění poruchy. 

 

 

4.1.3. PROVEDENÉ Ú KONY (N2) 

1) odpojení vodič ů od přívodních svorek a sbě rnice 

2) demontáž měnič e ze základny a vyjmutí z rozvádě č e 

3) proměření izolač ního stavu vš ech tyristorů proti zemi (A, K, G) 

4) proměření ochranný ch diod a diodový ch můstků na tyristorový ch modulech 

5) proměření izolač ního stavu přívodních vodič ů a kontrola dotažení svorek 

6) proměření izolač ního stavu ss motoru pohonu hlavního vřetene 

7) vyjmutí vš ech desek (Regulátor N, Regulátor I, Generátor G), kontrola sbě rnice 

8) demontáž držáků kartáč ů na motoru HG, kontrola a dodateč né vyč iš tění komutátoru, 

kontrola přítlaku pružin kartáč ů a jejich dosedu na komutátor 

9) kontrola kabeláže napájecího motor zejména v místech ohebný ch kabelový ch ukládač ů 

10) měření izolač ního stavu motoru (vinutého rotoru a buzení) 

11) kontrola přívodního napájecího napě tí 3 x 400 [V] 

Mzdové  náklady obsluhy stroje při prostoji 
 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na další 
výrobu (časové  prostoje) 

 

Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 
 

Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 
 

Mzdové  náklady údržbáře 
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12) kontrola napě tí špič ek: 

a. + 24 [V] pro polohování motoru 

b. + 24 [V] pro vstup pro dynamický  stop 

c. + 24 [V] pro vstup polohování 

d. –  10 [V] až + 10 [V] pro vý stup měření otáč ek 

e. –  10 [V] až + 10 [V] pro vstup tachodynama 

f. 0 [V] až + 10 [V] pro odporový  vstup 3300 [Ω] 

g. První diferenciální vstup a jeho stínění 

h. Druhý  diferenciální vstup a jeho stínění 

i. + 24 [V] pro odblokování měnič e „READY“ 

j. + 24 [V] pro úč ely ovládání 

k. 0 [V] až + 10 [V] vý stup měření proudu 

l. + 24 [V] pro signál „START“ 

13) vý měna vadný ch pojistek 

14) kontrola konektorů, proměření napájení 

15) zpě tná montáž celku a montáž a připojení v rozvádě č i stroje WHN13.8 CNC 

16) zapojení ovládacího napě tí na jiný  zdroj tak, aby bylo možno, v případě  dalš ího vý padku, 

informativně  zjistit stav LED diod v modulu diagnostiky. 

 

 

Struktura nákladů při diagnostice stroje (N2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdové  náklady obsluhy stroje při prostoji 
 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na další 
výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 
Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
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Struktura průběžných nákladů při diagnostice stroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pominu-li fakt, že náš  podnik nedisponuje žádný m osciloskopem nebo jiný m zobrazovacím 

zařízením, umožňujícím záznam a zpě tné přehrání přechodový ch dě jů u tyristorů, byla osádka 

elektroúdržby schopná zajistit elementární měření a funkč ní kontrolu stroje právě  tímto postupem. 

Celý  proces zapnutí, inicializace a spuš tění stroje byl opakován. Po opě tovném znovuspuš tění otáč ek 

hlavního pohonu se měnič  FORMIC po několika minutách provozu opě t zkratoval. Ovládací napě tí 

bylo zapojeno na jiný  zdroj, tudíž byla vlastní diagnostika měnič e v provozu. Nicméně  ani toto 

nepřispě lo k bližš ímu pochopení problému a zdárnému odstranění poruchy. Ž ádná z LED 

nevykazovala chybu, pouze signál „READY“, signalizující stav připravenosti měnič e, byl ztracen. 

 

 

4.1.4. PROVEDENÉ Ú KONY (N3) 

Vzhledem k jisté nároč nosti v nastavení jednotlivý ch desek plošný ch spojů byl stroj úplně  

odstaven z provozu a byl přivolán servis JKO-MEZ CZ, s.r.o. Brno, který  tyto měnič e jako jediná 

nástupnická organizace bý valého státního podniku MEZ Vsetín v Č eské republice opravuje a který  je 

schopen i vý měnný m způsobem tyto opravy řeš it nikoliv jako vý měnu celý ch měnič ů, ale pouze jejich 

některý ch komponentů. 

 

V momentě , kdy byl objednán externí servis, byla obsluha stroje převedena na jinou práci 

a jiný  stroj. To vš ak neznamená, že každý  obrobek, který  je upnut na pracovní desce stroje, lze 

bezpeč ně  sejmout, znova umístit na pracovní stůl jiné vodorovné vyvrtávač ky, upnout, vycentrovat 

a pokrač ovat dále ve vý robě  tak, aby byly alespoň č ásteč ně  minimalizovány dopady vý padku vý roby 

polotovaru a aby byla zajiš těna alespoň elementární návaznost na dalš í strojírenskou vý robu. V tomto 

případě  znamenal obrobek jistý  konstrukč ní celek, jehož sejmutí z pracovního stolu stroje by 

znamenalo jeho kompletní demontáž, zavaření svárem některý ch již č istý ch dě r a závitů a opě tovné 

Mzdové  náklady obsluhy stroje při prostoji 
 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti 
na další výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 
Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
 

 
 
 
 
 

N1 
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usazení a kalibraci. Při různý ch poruchách strojů se vě tš inou mzdové náklady dají minimalizovat 

převedením pracovníka na jinou práci, proto s náklady obsluhy stroje při jeho prostoji dále nebudu 

kalkulovat, ale náklady obrobku z prostoje bohužel nelze vylouč it. 

 

 

Struktura nákladů při diagnostice stroje N3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura průběžných nákladů při diagnostice stroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdové  náklady obsluhy stroje při prostoji 
 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na další 
výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 
Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
 

Peněžní náklady časové  intervalu od objednání servisu až do jeho 
příjezdu na místo určení. 

 

Mzdové  náklady obsluhy stroje při prostoji 
 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na 
další výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 
Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
 

 
 
 

N1 

 
 

N2 

Peněžní náklady časové  intervalu od objednání servisu až do 
jeho příjezdu na místo určení 
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4.1.5. PROVEDENÉ Ú KONY (N4) 

Po příjezdu technika brněnské firmy JKO-MEZ CZ, s.r.o. byla provedena základní 

diagnostika, při které byly provedeny tyto úkony: 

 

1) odpojení vodič ů od přívodních svorek a sbě rnice 

2) proměření izolač ního stavu vš ech tyristorů proti zemi (A, K, G) 

3) proměření ochranný ch diod a diodový ch můstků na tyristorový ch modulech 

4) kontrola nastavení jednotlivý ch trimrů Regulátoru I 

5) kontrola nastavení jednotlivý ch trimrů a odporový ch dě lič ů desky Regulátoru N,  

6) kontrola nastavení desky Generátoru G 

7) kontrola nastavení budič e 

8) kontrola nastavení rozjezdové a dojezdové rampy „START“, „STOP“, „REVERZ“ 

9) kontrola přívodního napájecího napě tí 3 x 400 [V] 

10) kontrola napě tí špič ek: 

a. + 24 [V] pro polohování motoru 

b. + 24 [V] pro vstup pro dynamický  stop 

c. + 24 [V] pro vstup polohování 

d. –  10 [V] až + 10 [V] pro vý stup měření otáč ek 

e. –  10 [V] až + 10 [V] pro vstup tachodynama 

f. 0 [V] až + 10 [V] pro odporový  vstup 3300 [Ω] 

g. První diferenciální vstup a jeho stínění 

h. Druhý  diferenciální vstup a jeho stínění 

i. + 24 [V] pro odblokování měnič e „READY“ 

j. + 24 [V] pro úč ely ovládání 

k. 0 [V] až + 10 [V] vý stup měření proudu 

l. + 24 [V] pro signál „START“ 
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Struktura nákladů při diagnostice stroje N4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura průběžných nákladů při diagnostice stroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při dalš ím odzkouš ení stroje se závada opě t projevila stejný m způsobem a se stejný m 

vý sledkem. Ze strany servisního technika naš í firmě  bylo doporuč eno, že vzhledem k faktu, že použitý  

měnič  sestavený  vě tš inou z diskrétních souč ástek na vš ech deskách plošný ch spojů je již vý běhový  typ 

starš í dvaceti let, jehož morální hodnota znač ně  klesla opotřebením a do budoucna je tento měnič  dále 

neperspektivní, abychom zakoupili měnič  nový , moderní, pro stejný  typ motoru. 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na další 
výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 
Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
 

Mzdové  náklady externího servisního technika 
 

Režijní náklady externího servisního technika 
 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na 
další výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 
Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
 

 
 

N1 

 
 

N2 

Mzdové  náklady externího servisního technika 
 

Režijní náklady externího servisního technika 
 

 
N3 

Cestovní náklady externího servisního technika 
 

Cestovní náklady externího servisního technika 
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Po zjiš tění ceny nového měnič e se ale majitel podniku rozhodnul v setrvání na stávajícím 

měnič i. Bylo rozhodnuto, že se stávající měnič  má opravit a potom připravit veškeré podklady 

k pořízení a nasazení měnič e nového. Takovémuto postupu nahrával i fakt, že na podniku jsou 

k dispozici jak náhradní desky Generátoru G, Regulátoru I i Regulátoru N, tak i dva náhradní 

tyristorové moduly MTT 442-160-12 produkce Č KD Polovodič e, a.s. Praha. Oprava vadný ch desek se 

provádí vý měnný m způsobem vadné desky za novou vč etně  nastavení parametrů vý hradně  u 

zákazníka na stroji, kde je měnič  nainstalován. Bohužel ale od zahájení vý roby těchto měnič ů 

v tehdejš ím národním podniku MEZ Vsetín doš lo k několikerý m změnám v hardwaru samotný ch 

desek (Regulátoru I, Regulátoru N i Generátoru G), což generovalo zátěž na technickou dokumentaci 

k těmto měnič ům. Nebyly to jen samotné hardwarové změny samotný ch desek, ale také jejich 

vzájemná kompatibilita a kombinace pro různé použití v různý ch strojích a kompaktních vý robních 

celcích. Bohužel v souč asné době  jsou mnohé technické pasporty k těmto měnič ům (resp. 

k provedený m změnám) zřejmě  nadobro ztraceny a tak mnohé z nich není prakticky možné nadále 

servisovat.  

 

 

4.1.6. PROVEDENÉ Ú KONY (N5) 

Po vý měně  desky Regulátoru I, pozdě ji i Regulátoru N i desky Generátoru G bylo nutné tyto 

desky spolu spárovat a je nutné mít k dispozici osciloskop. Proto byly zkontrolovány a nastaveny 

následující parametry: 

 

Pro budič: 

1) prově rka nastavení správné hodnoty maximálního proudu, který  musí protékat budicím 

vinutím při maximálních otáč kách pohonu 

2) prově rka nastavení správné hodnoty minimálního proudu, který  musí protékat budicím 

vinutím při zastavení pohonu 

3) prově rka blokování měnič e při nedodržení jakékoliv hodnoty proudu 

 

Pro činnost regulátoru otáček: 

4) prově rka č innosti rozběhového obvodu, tzv. nastavení rampy stavů „START“ otáč ek (napě tí 

lineárně  roste až do dosažení žádané hodnoty), „STOP“ otáč ek (napě tí na vý stupu je nulové), 

okamžitý  „REVERZ“ (změna polarity žádné hodnoty a samoč inné provedení „START“ 

a „STOP“) 

5) kontrola regulátoru otáč ek řízeného omezovač e pro funkci přetížení „OVERLOAD“ 
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6) kontrola zpě tné vazby tachodynama 

 

Pro činnost regulátoru proudu: 

7) kontrola regulátoru proudu – blokování 

8) kontrola adaptace měnič e 

9) kontrola žádané hodnoty úhlu zapalovacích impulsů 

10) kontrola zpě tné vazby proudu 

11) kontrola vyhodnocení minimálního proudu 

12) kontrola funkce přepínací logiky 

 

Pro činnost generátoru: 

13) kontrola správnosti nastavení nuly pulsů 

14) kontrola přítomnosti pilového napě tí 

15) kontrola přítomnosti zapalovacích impulsů 

16) kontrola zpoždění synchronizace 

17) kontrola amplitudy pilový ch napě tí 

 

Pro činnost diagnostiky: 

18) kontrola provozní diagnostiky, zejména nastavení doby přetížení „OVERLOAD“ a selhání 

měnič e „FAILED“ 

 

Struktura nákladů při diagnostice stroje N5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na další 
výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 
Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
 

Mzdové  náklady externího servisního technika 
 

Nocležné  externího servisního technika 
 

Režijní náklady externího servisního technika 
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Struktura průběžných nákladů při diagnostice stroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I přes veškeré vynaložené úsilí s nastavením konstant, průběhů a měřením jednotlivý ch 

špič ek měnič e se nepodařilo tento problém vyřeš it. Stále stejná porucha se stále stejný m vý sledkem. 

Po peč livém uvážení byl měnič  znovu sejmut ze stroje, kompletně  rozebrán, byly přepájeny komutač ní 

cívky a vyměněny vš echny tyristory, jelikož byl změřen jejich izolač ní stav a také byly při 

předchozích několika zkratech decimovány. Tyristory, které byly k dispozici, byly proudově  nižš í 

100 [A] namísto 160 [A] a tudíž také rozmě rově  odlišné. Bylo nutné upravit základny na chladič i pro 

jejich precizní upevnění tak, aby dosedací plochy přesně  dosedaly na chladič  a připojovací š táby 

zajistily dostateč ný  styk pro průchod proudu. Měnič  byl opě t zkompletován a znovu byl upraven 

zapalovací impuls každého tyristoru nevyjímaje úpravu hodnot maximálního proudu pro správnou 

funkci diagnostiky měnič e. Měnič  byl zpě t namontován do elektroskříně  stroje, zapojen a odzkouš en. 

Bezúspě šně . Náklady dále rostly. Po telefonickém kontaktu s technikem bý valého národního podniku 

MEZ Vsetín bylo zjiš těno, že tato konfigurace desek není úplně  korektní a může vézt ke vzájemnému 

zkratování tyristorů vlivem špatné komutace. Navíc při vý měně  tyristorů a jejich náhradě  za 100 [A] 

tyto odebírají na řídicí elektrodě  méně  proudu než konstrukč ně  uvažované 160 [A] a nejsou tudíž 

schopny vybudit nutnou proudovou zpě tnou vazbu, což může mít za následek nepředvídané chování 

měnič e při plném zatížení. Zajiš tění konkrétních kompatibilních komplementárních tyristorů 

u vý robce Č KD Polovodič e, a.s. Praha by znamenalo dalš í č asové prostoje stroje, nehledě  na to, že 

mnohé polovodič e, které jsou použity v dnes již neperspektivních měnič ích, jsou kusově  vyráběny na 

zakázku na základě  poptávky. 

 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na 
další výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 
Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
 

 
N1 

 
N2 

Mzdové  náklady externího servisního technika 
 

Režijní náklady externího servisního technika 
 

 
N3 

 
N4 

Nocležné  externího servisního pracovníka 
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4.1.7. PROVEDENÉ Ú KONY (N6) 

Vý chodiskem z této svízelné beznadě jné situace bylo nasazením nového měnič e, který  nám 

byl doporuč en již po první diagnostice externím servisním technikem. Následovala cesta zpě t do 

mateřské firmy JKO-MEZ CZ, s.r.o., příprava nového měnič e DC WAVE-R, konfigurace na 

požadovaný  pohon a cesta zpě t do firmy KARIMPEX-STROJÍRNY, s.r.o. 

 

Struktura nákladů při diagnostice stroje N6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura průběžných nákladů při diagnostice stroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na další 
výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
 

Mzdové  náklady externího servisního technika 
 

Cestovní náklady externího servisního technika 
 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na 
další výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
 

N1 

N2 

Mzdové  náklady externího servisního technika 
 

N3 

N4 

Cestovní náklady externího servisního technika 
 

N5 

Režijní náklady externího servisního technika 
 

Režijní náklady externího servisního technika 
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4.1.8. PROVEDENÉ Ú KONY (N7) 

Nový  reverzní měnič  DC WAVE-R pracuje na principu dvojitého Greatzova můstku 

umožňující regulaci rychlosti, resp. momentu v obou smě rech otáč ení a zaruč ují stálou kontrolu 

akcelerace a decelerace. V těchto měnič ích je regulač ní obvod typu dvojité otáč kové a proudové 

smyč ky. Takový  systém zaruč uje bezpeč ně jš í provoz. Připojení měnič ů je řešeno konektorově , což 

zjednodušuje a zrychluje jejich případnou vý měnu a servis. Digitální vstupy a vý stupy jsou opticky 

izolovány, analogové vstupy a vý stupy jsou chráněny vhodnou ochranou před zkratem proti kostře. 

Jedná se o kompaktní celek, který  nahrazuje předchozí na stroji WHN13.8 CNC instalovaný  měnič  

FORMIC, který  se skládal ze tří celků (tyristorové moduly a deska generátoru v jednom celku, deska 

Regulátoru N, deska Regulátoru I a deska zdroje v celku druhém a jako samostatný  třetí celek tvořilo 

buzení). Měnič  DC WAVE-R je vš ak konstrukč ně  zcela odlišný  od předchozího měnič e a po jeho 

doruč ení na firmu bylo zjiš těno, že se do elektroskříně  rozmě rově  nevejde. K tomu, aby byl zdárně  

namontován a připojen, byla nutná rekonstrukce rozvádě č e a přesun měnič ů pro pohon os X, Y, Z, B 

a W. Navíc mnohé informace z / do PLC již nebyly nutné (např. informace o připravenosti buzení) 

a tudíž bylo třeba tyto logické vstupy náležitě  napěťově  oš etřit.  

 

 

Struktura nákladů při opravě stroje N7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na další 
výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 
Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
 

Mzdové  náklady externího servisního technika 
(rekonstrukce elektroskříně , instalace nového měnič e, konfigurace parametrů) 
 

Cestovní náklady externího servisního technika 
 

Režijní náklady externího servisního technika 
 

Nocležné  externího servisního technika 
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Struktura průběžných nákladů při opravě stroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vý měně  měnič e hlavního pohonu byl stroj koneč ně  po sedmi dnech prostoje opě t 

připraven k vý robě . 

[5, 12] 

 

 

4.2. PORUCHA STROJE WHN13.8 CNC ZPŮ SOBENÁ  UTRŽ ENÍM VYVAŽ OVACÍCH 

LAN STROJNÍ SKUPINY Y 

 

4.2.1. POPIS PROBLÉMU 

Dvě  plochá lana slouží k vyvažování strojní skupiny Y, tj. vřeteníku a jeho protizávaží. Podle 

návodu k použití ke stroji WHN13.8 CNC se tato lana musí v pravidelný ch intervalech kontrolovat 

a také přimazávat olejem Elaskon. Interval kontroly není přímo v manuálu závazně  stanoven, neboť se 

má za to, že si každý  zákazník subjektivně  podle způsobu použití, č etnosti jízdy vřeteníku a také podle 

směnného provozu zvolí interval a způsob kontroly. Zároveň ale vý robce doporuč uje, že lana je 

vhodné měnit alespoň cca každé 2 až 3 roky. Pracovníci údržby byli seznámení s provozním 

manuálem vý robce a také proto č as od č asu plochá lana strojní skupiny Y kontrolovali a přimazávali. 

Bohužel nebyla zpracována žádná vnitropodniková smě rnice ani interní předpis údržby, kdy, jak a co 

na lanech kontrolovat. Při generální opravě  v roce 1990, kdy byl stroj WHN13.8 NC modernizován na 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na 
další výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 
Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 

 

Mzdové  náklady údržbáře N1 

N2 

Mzdové  náklady externího servisního technika 
 

N3 

N4 

Cestovní náklady externího servisního technika 
 

N5 

N6 

Cestovní náklady externího servisního technika 
 

Nocležné  externího servisního technika 
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WHN13.8 CNC nebyla plochá lana vyměněna na kruhová. Systém CNC totiž dosahuje vyš š ích 

rychlostí posuvu a tím také plochá lana trpí mnohem více, než uvažovaná lana kulatá. Kontrola lan se 

provádí podle Č SN ISO 4309 a pozdě jš ích novelizací. 

 

Při jedné z kontrol bylo zjiš těno drobné poškození jednoho lana utržením několika z mnoha 

desítek pramenů. Vlivem nepřesné diagnostiky a vyhodnocení závažnosti problému byla sice náhradní 

dvojice lan u vý robce objednána, ale stroj nebyl odstaven z provozu. Po několika dnech doš lo 

k utržení lan a pádu protizávaží na saně  příč ného posuvu, což způsobilo rozlomení litinový ch saní 

skupiny Z a popraskání kalený ch pojezdový ch liš t lože osy Z. Navíc ve chvíli utržení lan byl vřeteník 

vůč i pracovnímu stolu v dolní poloze, tedy protizávaží nahoře ve vý š ce cca 2,5 [m], které vlivem své 

váhy 3.500 [kg] padlo volný m pádem na saně  osy Z. 

 

Tato porucha jednoznač ně  jako porucha přímá způsobena nesprávnou údržbou a kontrolou 

stroje navíc s chybnou diagnostikou poruchy a vyhodnocením problému. 

 

 

4.2.2. PROVEDENÉ Ú KONY (N1) 

1) kompletní odstrojení vřeteníku (odpojení vodič ů od svorkovnic a stáhnutí kabeláže ze 

stroje vč etně  hydraulický ch a mazacích přívodů) 

2) demontáž náhonu osy Y 

3) vytažení protizávaží ze stojanu 

4) uvolnění příložek vřeteníku, vyš roubování kulič kového š roubu z matice vřeteníku 

5) uvolnění příložek saní příč ného lože, matice a kulič kového š roubu saní příč ného lože 

a vytržení příč ného lože z podlahy 

 

 

Struktura nákladů při demontáži stroje N1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 
 

Peněžní náklady na dopravu stroje do výrobního závodu 
 

Mzdové  náklady údržbářů (6 osob) 
 

Mzdové  náklady řidiče 
 

Peněžní náklady na opravu stroje 
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4.2.3. PROVEDENÉ Ú KONY (N2) 

Následně  byly saně  příč ného lože, příč né lože a stojan dopraveny do vý robního závodu TOS 

Varnsdorf, a.s. na opravu. Po měsíč ním prostoji (obsluha stroje byla ihned po vý skytu poruchy 

převedena na jinou práci v rámci podniku) byl stroj zpě t dopraven na firmu KARIMPEX-

STROJÍRNY, s.r.o. a následně  byl zpě t usazen na základy. Zpě tně  byl instalován sloup vřeteníku, 

vřeteník, vloženo protizávaží, dále instalovány kulič kové š rouby, jejich pohony, zpě tně  byly nataženy 

kabely a hadice hydrauliky a ztrátového mazání, zapojeny a odzkouš eny. 

 

Následovalo kompletní vyvážení stroje s předepsaný m předpě tím stojanu, vyvážení vřeteníku 

s momentový m dotažením příložek a klínů, provedeno poč áteč ní promazání vodících ploch. Na tuto 

práci byla objednána externí firma z Varnsdorfu, která zajistila patřič né etalony a měřící přístroje. Po 

úspě šném vyvážení stroje byl tento předán zpě t do vý roby. 

 

Struktura nákladů při montáži stroje N2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura konečných nákladů při montáži stroje N2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peněžní náklady na dopravu stroje zpět na firmu Karimpex 
 

Peněžní náklady na dopravu externího technika 

Mzdové  náklady údržbářů (6 osob) 
 

Mzdové  náklady na dopravu externího technika 

Nocležné  externího technika 

Režijní náklady externího technika 

Peněžní náklady na dopravu stroje zpět na firmu Karimpex 
 

Peněžní náklady na dopravu externího technika 

Mzdové  náklady údržbářů (6 osob) 
 

Mzdové  náklady na dopravu externího technika 

Nocležné  externího technika 

Režijní náklady externího technika 

 
 
 
 
 

N1 

Mzdové  náklady řidiče 
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4.3. PORUCHA OPTOELEKTRONICKÉHO INKREMENTÁ LNÍHO SNÍMAČE IRC 

 

4.3.1. POPIS PROBLÉMU 

IRC  SL 100 je optoelektronický  inkrementální snímač  urč ený  pro přesné odměřování ve 

velkém rozsahu odměřovacích délek od 50 [mm] do 3850 [mm]. SL 100 převádí informace 

o lineárních změnách polohy na elektrické pulsy. Poč et těchto pulsů odpovídá změně  polohy, jejich 

frekvence rychlosti pohybu. SL 100 je složen ze dvou č ástí, které se vůč i sobě  lineárně  pohybují. 

Jednou č ástí je hliníkový  profil s průřezem 55 x 32 [mm] a v tomto Al profilu je vložen menš í Al 

profil 30 x 19 [mm] uvnitř se skleněný m pravítkem, druhou č ástí je snímací hlava s osvě tlovacím 

systémem s diodou LED, vyhodnocovací elektronikou a kabelem. Vnitřní č ásti optoelektronického 

inkrementálního snímač e SL 100 jsou zakryté pružný mi chlopněmi. Transparentní systém odměřování 

využívá skleněné pravítko s ryskami 25 rysek na 1 [mm] a volitelný mi referenč ními znač kami 

kódovaný mi po 50 [mm]. Kódované referenč ní znač ky na skleněném pravítku s 25 ryskami na 1 [mm] 

jsou vždy tak, že sudé referenč ní znač ky jsou v kroku 20 [mm] a liché referenč ní znač ky v kroku 

20,04 [mm]. 

 

Optoelektronický  inkrementální snímač  SL 100 je velmi náchylný  na prach. Skleněné 

pravítko je sice zakryto pružnou chlopní na obou okrajích Al profilu, ale v momentě , kdy jezdec 

projíždí dotyč ný m místem, se chlopně  rozevírají a vzniká tak prakticky potenciální riziko vniknutí 

prachu a případný ch dalš ích neč istot. 

 

Samotný  proces odeč tu skuteč né polohy pomocí snímač e SL 100 vš ak probíhá tak, že snímač  

konkrétní rysku č te sice jen jednou, avš ak pomocí č tyř CCD prvků. Lze tak zajistit přesnou polohu i 

v případě , že vniklý  prach způsobí neč itelnost jednoho ze č tyř CCD prvků, ostatní tři pak ale rysku 

musí správně  vyhodnotit. Pokud dojde k nerespektování více než jedné rysky, je toto okamžitě  

vyhodnoceno v PLC řídicím systému a indikováno na obrazovce MEFI 859 CNC Dual jako chyba 

snímač e IRC příslušné osy X, Y, Z, nebo W a způsobí zastavení programu, resp. chodu stroje. 

 

Jiná situace nastává tehdy, když nahromaděné množství prachu ve skleněném pravítku 

způsobí nepřeč tení rysky ani jedním CCD prvkem. PLC není o tomto stavu informován, neboť se má 

za to, že vlastně  k žádnému posuvu v dané ose nedoš lo. Nicméně  i přesto je řídicí systém schopen 

korektní funkce, jelikož po zadání povelu přísunu, resp. jízdy v dané ose (pracovním posuvem, 

mikroposuvem, dojížděcím posuvem nebo rychloposuvem) je nastartován č ítač , který  je schopen 

objektivně  č íselně  vypoč ítat ujetou vzdálenost z daného místa. Jako pomocná velič ina je zde zavedena 



 

-45- 

zpě tná vazba z jednotlivý ch pohonů, resp. z tachodynama jednotlivý ch motorů os X, E, Z, W. Rozdíl 

mezi skuteč nou indikovanou pomocí IRC optoelektronického inkrementálního snímač e SL 100 

polohou a vypoč tenou polohou PLC řídicím systémem je zobrazeno na obrazovce MEFI 859CNC 

Dual jako diference žádané a skuteč né polohy. Přitom je v systému pomocí strojních konstant 

nastaveno několik hladin diference (podle typu posuvu), které nesmí stroj překroč it, aby nedoš lo 

k vý robě  zmetků. 

 

Na nejvíce prachem exponované ose podélného lože X vznikl dvojí problém. Jednak dochází 

k chybě  č ítač e IRC a jednak k překroč ení diferenč ního č ítač e. 

[11] 

 

 

4.3.2. PROVEDENÉ Ú KONY (N1) 

Oddě lení chyby č ítač e IRC od chyby překroč ení diferenč ního č ítač e 

1) kontrola kabeláže a konektoru  

2) kontrola uhlíků a komutátoru tachodynama motoru osy X 

3) kontrola kabeláže tachodynama motoru X 

4) demontáž odměřovacího skleněného pravítka 

5) odpojení jezdce s č idlem IRC a jeho vyjetí z Al profilu skleněného pravítka 

 

Struktura nákladů při demontáži pravítka N1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po sejmutí skleněného pravítka ze stroje bylo zjiš těno, že vlivem prachu a neč istot nemůžou 

prvky CCD zodpovědně  č íst rysky. Jelikož provozní manuál ke stroji WHN13.8 CNC v jakékoliv 

otázce odměřování odkazuje na vý robce tohoto zařízení na firmu ESSA Praha, s.r.o., byl proto 

kontaktován vý robce s dotazem, jak takovéto pravítka č istit. Ze strany ESSA Praha, s.r.o. bylo 

odpovězeno, že č iš tění neprovádí sám zákazník a na tuto č innost je potřeba objednat adekvátní servis, 

Mzdové  náklady obsluhy stroje při prostoji 
 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na další 
výrobu (časové  prostoje) 

 

Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 
 

Mzdové  náklady údržbáře 
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který  má veškeré prostředky a přípravky k tomu, aby bylo pravítko vyč iš těno i bez nutnosti jeho 

sejmutí ze stroje. 

 

 

Vzhledem k faktu, že IRC SL 100 spolu s pravítkem bylo již ze stroje demontováno, externí 

technik firmy byl na vý jezdu a nebylo možno v únosný  č as objednat servis, byl zvolen vlastní postup 

opravy. Pomocí technického lihu a vatového tampónu pracovníci elektroúdržby provedli vyč iš tění 

pravítka. Bohužel, kvůli způsobu vý roby hliníkového profilu a druhého v něm vloženého hliníkového 

profilu a lepení pravítka byla nutná demontáž pružný ch pryžový ch chlopní na obou stranách. Tyto 

chlopně  jsou zasunuty v drážce a ta je strojově  cca po kroku 200 [mm] prolisována, aby nedocházelo 

k posunu chlopně  v drážce v momentě  přejezdu jezdce s IRC č idlem. Pochopitelně  ale chlopně  vlivem 

zmáč knutí hliníkového profilu neš ly nasunout zpě t na původní místo, proto byly prolisy vyrovnány, 

zabrouš eny a vyč iš těny. Po zasunutí chlopní byly prolisy znovu lehce vytvořeny a odměřovací 

pravítko bylo instalováno zpě t na stroj. 

 

 

4.3.3. PROVEDENÉ Ú KONY (N2) 

V tuto chvíli by se zdálo, že byla porucha zdárně  odstraněna, č emuž nasvědč ovala 

bezproblémová zpě tná montáž na stroj, navedení jezdce s IRC č idlem do hliníkového profilu 

a zapojení kabeláže. Následující poruchu vš ak musím přič lenit k předchozí, jelikož se jednoznač ně  

ukázalo, že tyto spolu souvisí. Totiž při nasazení pryžový ch chlopní musí bý t tyto v drážce 

prolisovány důkladně , což nebylo při zpě tném nasazení provedeno vlivem indispozice přípravku, který  

používá vý robce skleněného pravítka. Tím doš lo při přejezdu jezdce s IRC č idlem k nahrnutí 

a upěchování pryžový ch chlopní a následné jejich protržení, což mě lo za následek utržení jezdce 

z podstavce a zkrat vý vodů na vý stupu IRC. 

 

Provedené úkony po zajiš tění externího servisu: 

1) zajiš tění opravy IRC č idla vý měnný m způsobem 

2) spárování kódováním IRC č idla na pravítko (akceptace referenč ních znač ek) 

3) vý měna pryžový ch chlopní a jejich fixace v drážkách 

4) montáž kompletu na stroj a seřízení vůlí mezi jezdcem a pravítkem 

5) navíc vyč iš tění skel přípravkem ostatních os Y, Z, W 

6) kontrola a vyč iš tění chlopní od mastnoty a prachu 
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Struktura nákladů při demontáži pravítka N2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura konečných nákladů na opravu pravítka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdové  náklady údržbáře 

Peněžní náklady na dopravu externího technika 

Mzdové  náklady na dopravu externího technika 

Režijní náklady externího technika 

N1 Mzdové  náklady obsluhy stroje při prostoji 
 

Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 
 

Mzdové  náklady obsluhy stroje při prostoji 
 

Peněžní náklady obrobku při jeho prostoji a jeho návaznosti na další 
výrobu (časové  prostoje) 

 
Peněžní náklady z výrobní indisponibility stroje 

 

Mzdové  náklady údržbáře 
 

Peněžní náklady na poskytnuté  náhradní díly při opravě 
 

Peněžní náklady na dopravu externího technika 

Mzdové  náklady na dopravu externího technika 

Režijní náklady externího technika 
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5. NAVRŽ ENÍ Ř EŠ ENÍ A MOŽ NÝ CH POSTUPŮ  

V kapitole 4 byly popsány poruchy, které se na stroji udály za období od roku 2005 do roku 

2008. Jednalo se skuteč ně  o jedny z nejzávažně jš ích poruch, které neuvěřitelně  zatížily provoz, ať už 

o provozní prostoje vý robku v návaznosti na dalš í vý robu, což v některý ch případech znamenalo 

i sankce ze strany objednatele za nedodržení termínu vý roby, anebo materiálové položky a mzdové 

náklady údržbářů při odstraňování těchto poruch. 

 

 

5.1. VYČ ÍSLENÍ SKUTEČNÝ CH NÁ KLADŮ  PŘ I OPRAVĚ MĚNIČE FORMIC 

Řeš ení problému se dá vlastně  rozdě lit do dvou variant: 

• okamžitá vý měna měnič e v době , kdy byla tato varianta navržena 

• skuteč né náklady poruchy 

 

 

5.1.1. PRAKTICKÝ  VÝ POČET NÁ KLADŮ  VZNIKAJÍCÍCH Z PROVOZU STROJE 

Tyto fixní náklady stroje jsou urč eny II. odpisovou skupinou podle daňového zákona. Ta je 

stanovena u tohoto typu stroje na 6 let.  Skuteč ná pořizovací cena generální opravy stroje WHN13.8 

byla 6,8 mil. CZK. Níže uvedená tabulka reprezentuje náklady stroje, které vznikají stále (ať už stroj 

vyrábí č i nikoliv), nicméně  pokud je stroj v chodu, jsou jeho náklady zahrnuty v režii hodinovou 

sazbou k tíži obrobku opracovávaném na tomto stroji. Když je stroj v poruš e, je třeba jeho náklady 

vyč íslit samostatně . 

 

Pořizovací cena 6800000 CZK jednorázově 
1133000 CZK rok 

95500 CZK měsíc 
3105 CZK den 

II odpisová skupina, 6 let 

130 CZK hodina 
 

Tzn., že z vý poč tu jasně  vyplý vá, že 130 CZK je cena, kterou musí podnik vynaložit, i když 

je stroj v odstávce. Tato suma je reprezentována v tabulce jako „Peněžní náklady z vý robní 

indisponibility stroje“. V příloze č . 4 je znázorněna tabulka graficky. 
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5.1.2. SOUHRN SKUTEČNÝ CH VYNALOŽ ENÝ CH NÁ KLADŮ  A ZMAŘ ENÝ CH 

VÝ ROBNÍCH Ú SPOR 

Níže uvedená tabulka znázorňuje skuteč né náklady, které byly vynaloženy za opravu měnič e. 

 

Položka 
Jednotka 
[hodina, 

kus] 

Cena za 
jednotku 
[CZK] 

Varianta 
1 [CZK] 

Varianta 
2 [CZK] 

Mzdové náklady obsluhy stroje při prostoji 1 250 250 250 
Mzdové náklady údržbáře 1 250 250 250 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility stroje 1 130 130 130 N1 
Peněžní náklady na poskytnuté náhradní díly 
při opravě  3 300 900 900 

Mzdové náklady obsluhy stroje při prostoji 2 250 500 500 
Mzdové náklady údržbáře 2 250 500 500 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility stroje 2 130 260 260 N2 
Peněžní náklady na poskytnuté náhradní díly 
při opravě  3 300 900 900 

Mzdové náklady obsluhy stroje při prostoji 2 250 500 500 
Mzdové náklady údržbáře 2 250 500 500 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility stroje 2 130 260 260 
Peněžní náklady na poskytnuté náhradní díly 
při opravě  3 300 900 900 

N3 

Peněžní náklady č asové intervalu od objednání 
servisu až do jeho příjezdu na místo urč ení 19 130 2470 2470 

Mzdové náklady údržbáře 3 250 750 750 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility stroje 3 130 390 390 
Peněžní náklady na poskytnuté náhradní díly 
při opravě  3 300 900 900 

Mzdové náklady externího technika 3 250 750 750 
Režijní náklady externího technika 3 300 900 900 

N4 

Cestovní náklady externího technika 200 11 2200 2200 
Mzdové náklady údržbáře 6 250 1500 0 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility stroje 21 130 2730 0 
Peněžní náklady na poskytnuté náhradní díly 
při opravě  3 2300 6900 0 

Mzdové náklady externího technika 6 250 1500 0 
Režijní náklady externího technika 6 300 1800 0 

N5 

Nocležné náklady externího technika 1 1000 1000 0 
Mzdové náklady údržbáře 3 250 750 0 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility stroje 24 130 3120 0 

N6 

Mzdové náklady externího technika 6 250 1500 0 
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Režijní náklady externího technika 6 300 1800 0 
Cestovní náklady externího technika 200 11 2200 0 
Mzdové náklady údržbáře 12 250 3000 3000 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility stroje 24 130 3120 3120 
Peněžní náklady na poskytnuté náhradní díly 
při opravě  1 85000 85000 85000 

Mzdové náklady externího technika 12 250 3000 3000 
Režijní náklady externího technika 12 300 3600 3600 
Nocležné náklady externího technika 1 100 100 100 

N7 

Cestovní náklady externího technika 400 11 4400 4400 

  Součet     141230 116430 
 

 

5.1.3. POROVNÁ NÍ VARIANT A NÁ VRH Ř EŠ ENÍ 

Varianta 1 je souč et skuteč ný ch nákladů, které byly vynaloženy na opravu, resp. vý měnu 

měnič e za nový . Cena 141.230 CZK tedy reprezentuje souč et jednotlivý ch dílč ích nákladů. 

 

Varianta 2 je oproti Variantě  1 cca o 18 [%] levně jš í což ale nevypovídá o skuteč ný ch 

nákladech, které by vznikly při prostoji stroje vzhledem k č asovému posunu obrobku a jeho 

návaznosti na dalš í technologické zpracování. Pro úspě šné porovnání obou variant je nutno znát typ 

polotovaru, který  byl v dané době  upevněn na pracovním stole stroje WHN13.8 CNC a taky je nutno 

vědě t, co by znamenalo jeho uvolnění a sejmutí ze stolu, vrácení se o několik operací zpě t, opě tovnou 

montáž na pracovní stůl a kalibraci. Mnohá data mi bohužel nebyla plně  poskytnuta, ale z údajů, které 

mám k dispozici, vyplý vá, že v době  poruchy probíhala sériová vý roba svařenců – polotovarů, kdy za 

24 hodin v trojsměnném provozu byla obsluha stroje schopna obrobit 6 kusů, tj. 12 kusů svařenců za 

48 hodin prostoje navíc. Při ceně  125.000 CZK za jednotku polotovaru je vý robní marže cca 36.000 

CZK, tj. 28,8  [%] ceny polotovaru. Nedá se tak ale jednoznač ně  říci, že vý robní ztráta po oba dva dny 

prostoje navíc č iní 12 kusů · 36.000 CZK, tedy 432.000 CZK, jelikož tento údaj nelze jednoznač ně  

přič íst k uvažovaný m 116.430 CZK (Varianta 2). Stroj totiž nebyl využit tý dně  na 168 hodin, ale 

pouze na 144 hodin. To znamená, že se operativně  podařilo vý robní ztrátu zredukovat. Dokonce by 

bylo také jistě  zajímavé poč ítat s variantou, že podnik musel objednateli poskytnout slevu 

z nedodržení termínu a množství sjednaný ch vý robků. Toto ale není předmě tem této diplomové práce. 

 

V prvním případě  (Varianta 1) by se dala délka opravy redukovat a to o dva dny, kdy mě lo 

bý t správně  rozhodnuto o okamžité vý měně  měnič e za nový . Přehledový  graf je přiložen v příloze č . 1. 
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Jasně  se tak ukazuje, že pracovníci elektroúdržby postupovali správně  při základní 

diagnostice měnič e FORMIC a skuteč ně  zhodnotili situaci, že je nutný  zásah externího servisu. 

Bohužel vidina úspory 85.000 CZK za nový  měnič  DC WAVE-R nakonec způsobila ztrátu dalš ích 

24.800 CZK. 

 

Pro podobné typy poruch z této skuteč nosti doporuč uji, aby se vždy objednal externí servis 

ihned potom, co pracovníci údržby provedou základní zjiš tění a diagnostiku. Vzhledem 

k sofistikovaný m zařízením u nový ch strojů a jejich možnostem, např. v systémovém konektoru po 

připojení diagnostického přístroje, je toto řešení pozdě ji méně  nákladné. Pokud se jedná o renomované 

firmy, je třeba zvážit skuteč ný  stav a přistoupit na doporuč ení, než trvat na vlastní myš lence a opravě  

„za každou cenu“. 

 

 

5.2. PORUCHA STROJE WHN13.8 CNC ZPŮ SOBENÁ  UTRŽ ENÍM VYVAŽ OVACÍCH 

LAN STROJNÍ SKUPINY Y 

 

5.2.1. VYČ ÍSLENÍ SKUTEČNÝ CH NÁ KLADŮ  

Níže uvedená tabulka znázorňuje skuteč né náklady, které byly vynaloženy za demontáž stroje 

a jeho vytržení ze země , dále dopravu, zpě tnou montáž a usazení vč etně  vyvážení. 

 
Položka Jednotka 

[hodina, kus] 

Cena za 
jednotku 
[CZK] 

Cena 
[CZK] 

Mzdové náklady údržbářů 6 osob 72 250 18000 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility 
stroje 720 130 93600 

Peněžní náklady na opravu stroje 1 630000 630000 
Peněžní náklady na dopravu do vý robního 
závodu 960 28 26880 

N1 

Mzdové náklady řidič e 12 180 2160 
Peněžní náklady na dopravu stroje zpě t na 
firmu Karimpex-Strojírny, s.r.o. 960 28 26880 

Mzdové náklady řidič e 12 28 336 
Peněžní náklady na dopravu externího 
technika 960 11 10560 

Mzdové náklady na dopravu externího 
technika 12 250 3000 

Režijní náklady externího technika 12 300 3600 

N2 

Nocležné externího technika 1 1000 1000 

  Součet     816016 
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Cena 816.016 CZK nezahrnuje prostoje obrobku. Vzhledem k době  opravy byl tento sejmut 

a pokrač oval s jistý mi dalš ími č asový mi ztrátami ve vý robě . Samotná cena opravy je vzhledem k ceně  

stroje WHN13.8 CNC obrovská, jelikož tvoří celou desetinu jeho ceny. Přitom se ale dá říci, že 

vý měna poškozený ch kalený ch liš t příč ného lože, dále pak jejich precizní usazení a zabrouš ení, oprava 

seš itím příč ného lože, brouš ení a kalibrace spolu se stojanem strojní skupiny Y je prakticky provedená 

generální oprava těchto č ástí. Bohužel ostatní strojní skupiny X (podélné lože), otoč ný  pracovní stůl 

B, vřeteník W a ostatní zařízení vč etně  hydroagregátu a elektrový zbroje zůstávají původní, což znač ně  

komplikuje situaci při rozhodováni, kdy optimálně  rozvrhnout příš tí generální opravu stroje. 

 

 

 

5.2.2. PŘ EDCHÁ ZENÍ PROBLÉMU 

Po seč tení nákladů byla zhotovena interní smě rnice, která nařizuje pravidelnou kontrolu lan 

a jejich mazání každý  měsíc, kdy vý měna lan musí proběhnout nejpozdě ji do 12-ti měsíců od poslední 

vý měny. Vý robce TOS Varnsdorf, a.s. v minulosti takto provedený ch strojů s plochý mi lany nevyrobil 

mnoho. Brzy se přiš lo na to, že lana jsou nevyzpytatelná a v případě  poškození jednoho lana není 

druhé lano schopné udržet váhu protizávaží. Navíc stroje CNC dosahují vě tš ích posuvový ch rychlostí, 

a proto tato nejsou vůbec vhodná. Experimentálně  po delš í dobu bylo vý robním podnikem TOS 

Varnsdorf zjiš těno, že č tyři kulatá lana, která se nyní na stroje již po mnoho let instalují, mají 5x delš í 

životnost než dvě  plochá lana s uvažovanou shodnou váhou protizávaží. 

 

Proto je vý robní podnik schopen upravit vřeteník, protizávaží i vodící kladky a namontovat 

místo dvou plochý ch lan č tyři kulatá lana. Každé lano tak vlastně  tvoří dvojici lan, protože oba konce 

lana jsou upevněny v závaží. Lano je pak vedeno přes vodící kladky na kladky závěsu vřeteníku 

a potom zpě t přes vodící kladky na závaží. Jak je ale tato úprava finanč ně  zajímavá a jaké představuje 

pro stroj bezpeč nostní riziko (pádu protizávaží na saně  příč ného lože) názorně  ukazuje tabulka níže. Je 

třeba dodat, že takovou rekonstrukci nutně  provádí pouze technici ReTOS Varnsdorf, a.s. 
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5.2.3. SOUHRN NÁ KLADŮ  PRO VÝ MĚNU LAN EXTERNÍ FIRMOU RETOS 

VARNSDORF, S.R.O. 

Dále uvedená tabulka znázorňuje cenovou nabídku firmy ReTOS, s.r.o., která je schopna 

rekonstrukci provézt. 

 

Položka 
Jednotka 
[hodina, 

kus] 

Cena za 
jednotku 
[CZK] 

Cena 
[CZK] 

Konzola 1 9540 9540 
Ložisko 4 300 1200 
Kladka 2 2057 4114 
Držák závěsu 4 459 1836 
Závěs 1 1133 1133 
Spojovací a pomocný  materiál 1 2000 2000 
Peněžní náklady na dopravu externího technika 960 9 8640 
Mzdové náklady na dopravu externího technika 8 250 2000 
Režijní náklady externího technika 8 300 2400 
Nocležné externího technika 1 1000 1000 
Součet     33863 

 

Položka spojovací a pomocný  materiál v sobě  zahrnuje například: č epy, kroužky, klíny, 

vidlice, š rouby, podložky, kostky a podobně . K ceně  44.728 CZK je třeba připoč íst ješ tě  vý robní 

indispozici stroje po dobu 5 předpokládaný ch hodin úpravy. Stejně  tak je ale nutno na tuto dobu 

zajistit asistenci jednoho kmenového zaměstnance údržby. 

 

Položka 
Jednotka 
[hodina, 

kus] 

Cena za 
jednotku 
[CZK] 

Cena 
[CZK] 

Náklady firmy ReTOS, s.r.o. 1 33863 33863 
Mzdové náklady údržbáře 5 250 1250 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility 
stroje 5 130 650 

Součet     35763 
 

Cena rekonstrukce závěsný ch lan externí firmou představuje celý ch 35.763 CZK.  
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5.2.4. SOUHRN NÁ KLADŮ  PRO VÝ MĚNU LAN VLASTNÍMI ZAMĚSTNANCI 

Cena vý měny plochého lana prostřednictvím vlastních zaměstnanců údržby vč etně  

provozních ztrát stroje z vý robní indisponibility stroje. Stejně  jako v předchozím případě  se nejedná 

o poruchu stroje, ný brž o plánovanou odstávku, tudíž do ceny nezahrnuji prostoje obsluhy ani prostoje 

obrobku. 

Položka 
Jednotka 
[hodina, 

kus] 

Cena za 
jednotku 
[CZK] 

Cena 
[CZK] 

Ploché lano 5 x 50 mm 12 340 4080 
Mzdové náklady údržbářů (2) 8 500 4000 
Peněžní náklady z vý robní 
indisponibility stroje 8 130 1040 

Součet     9120 
 

Cena rekonstrukce závěsný ch lan vlastními zaměstnanci představuje celý ch 9.120 CZK.  

 

 

5.2.5. POROVNÁ NÍ VARIANT A NÁ VRH Ř EŠ ENÍ 

Pokud vezmeme v úvahu nabídku firmy ReTOS Varnsdorf, s.r.o. a budeme se držet 

doporuč ení vý měny plochý ch lan v intervalu 12-ti měsíců a budeme předpokládat kontinuální 

třísměnný  provoz, narostou náklady za: 

2 roky: na 18.240 CZK 

3 roky: na 27.360 CZK 

4 roky: na 36.480 CZK 

5 let: na 45.600 CZK 

 

Skuteč nost, že kulatá lana mají 5 krát vě tš í životnost jasně  ukazuje, že je více než vhodné tuto 

vý měnu plochý ch lan za kulatá realizovat. I když se poč áteč ní náklady souč tu 35.763 CZK za jejich 

vý měnu externí firmou ReTOS, s.r.o. zdají pomě rně  vysoké, zdánlivě  neodpovídají předpokládané 

č ástce 45.600 CZK, kterou by podnik musel vynaložit, kdyby pravidelně  měnil plochá lana v intervalu 

12-ti měsíců. Navíc tento vý poč et nezahrnuje průběžně  rostoucí náklady energií, mezd i materiálů, 

takže by skuteč ně  jejich postupná vý měna vyšplhala na ješ tě  vyš š í sumu. V žádném případě  se ale 

nedá polemizovat nad případný m rizikem, která plochá lana skrý vají. V případě  jejich opě tovného 

selhání je č ástka více než 800.000 CZK nepředstavitelná.   

 

Jednoznač ně  je nutno zvážit rekonstrukci stroje, neboť tato je perspektivní a bezpeč ná. 

Z dlouhodobé spolupráce se také ukazuje firma ReTOS, s.r.o. Varnsdorf jako seriózní a pružná. 
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Přehledový  graf růstu nákladů je přiložen v příloze č . 2. V grafu je poč ítáno po pě ti letech i s vý měnou 

kulatý ch lan, což reprezentuje nárůst 9.120 CZK (za předpokladu shodné ceny kulatého lana 

s plochý m). 

 

5.3. PORUCHA OPTOELEKTRONICKÉHO INKREMENTÁ LNÍHO SNÍMAČE IRC 

 

5.3.1. VYČ ÍSLENÍ SKUTEČNÝ CH NÁ KLADŮ  

Tabulka znázorňuje skuteč né náklady, které byly vynaloženy na demontáž lineárního 

skleněného pravítka, vyč iš tění a zpě tnou montáž. Dále také jako poškození snímač e způsobené 

neuváženou zpě tnou montáží pryžový ch chlopní. 

 

 
Položka Jednotka 

[hodina, kus] 

Cena za 
jednotku 
[CZK] 

Cena 
[CZK] 

Mzdové náklady údržbáře 5 250 1250 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility 
stroje 5 130 650 N1 

Mzdové náklady obsluhy při prostoji 5 250 1250 
Mzdové nálady údržbáře 8 250 2000 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility 
stroje 8 130 1040 

Mzdové náklady obsluhy při prostoji 8 250 2000 
Peněžní náklady na dopravu externího 
technika 800 11 8800 

Mzdové náklady na dopravu externího 
technika 8 250 2000 

Režijní náklady externího technika 8 300 2400 

N2 

Peněžní náklady na poskytnuté náhradní díly 
při opravě  1 7450 7450 

  Součet     28840 
 

Původní cena za opravu, resp. vyč iš tění pravítka N1 byla skuteč ně  pouze 3.150 CZK, což je 

cena adekvátně  prostoji obsluze stroje, prostoji stroje a mzdě  údržbáře.  

 

 

5.3.2. PŘ EDCHÁ ZENÍ PROBLÉMU 

Pro zdárné řeš ení příš tích provozních problémů je nutno zjistit konkrétní příč inu. Bez 

funkč ního odměřování nelze stroj nijak provozovat. V době , kdy porucha nastala, byla nabídnuta 

varianta, která v danou chvíli znamenala znač ný  č asový  prostoj stroje. Totiž technik firmy ESSA 
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Praha, s.r.o. nebyl ihned k dispozici a k uvažovaný m 4 hodinám dopravy bylo nutno přič íst dalš ích 24 

hodin prostoje stroje. Prakticky to znamená 3.640 CZK vyč íslitelný ch nákladů prostoje stroje 

i obsluhy. V daný  okamžik vš ak převládala znač ná č asová ztráta na obráběném polotovaru než 

samotné náklady z prostoje stroje. Neznalost postupu demontáže skleněného lineárního pravítka 

a jejich chlopní vedlo k mylné představě , že se podaří pravítko vyč istit. Proto také vý robce také ESSA 

Praha, s.r.o. neumožňuje zákazníkům, aby tento úkon provádě li sami. 

 

Kromě  přípravku, který m disponuje vý robce odměřovacích pravítek, také existuje reálné 

řeš ení, které se dá na lineární skleněná pravítka namontovat. Jde o systém odvě trávací sady DA 300, 

resp. soustavu trysek a hadič ek, prostřednictvím který ch je vháněn tlakový  filtrovaný  a suchý  vzduch 

do prostoru mezi hliníkový m vně jš ím profilem a pryžový mi chlopněmi. Tím vzniká ve skleněném 

pravítku přetlak vzduchu, který  je vyfukován v místě  styku pryžový ch chlopní a přejezdu jezdce s IRC 

č idlem. Tím se zabraňuje vniku jaký chkoliv prachový ch č ásteč ek, které by znemožňovaly plnou 

funkci odměřování. Systém odvě trávací sady vš ak není v přísluš enství firmy ESSA Praha, s.r.o. pro 

použití s optoelektronický mi inkrementač ními snímač i SL 100. Konkurenč ní německá firma 

Heidenhain vš ak systém DA 300 vyrábí pro svoje produkty, který  za použití příslušný ch trysek je 

kompatibilní s pravítky SL 100. 

 

 

5.3.3. SOUHRN NÁ KLADŮ  PRO MONTÁ Ž  ODVĚTRÁ VACÍ SADY 

Položka Jednotka 
[hodina, kus] 

Cena za 
jednotku 
[CZK] 

Cena 
[CZK] 

Mzdové náklady údržbáře na montáž systému 20 250 5000 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility 
stroje 20 130 2600 

Pořizovací náklady odvě trávací sady DA 300 1 18360 18360 
Součet     25960 

 

Pořizovací cena odvě trávací sady vč etně  hadič ek, trysek, filtrů, úchytů a redukč ního ventilu 

je stanovena na 660 €, což reprezentuje přibližně  č ástka 18.360 CZK. K této je třeba připoč íst 

mzdovou položku údržbáře, která je odhadována přibližně  na 20 hodin práce, což je instalace 

vzduchový ch rozvodů v energokanálech, v kabelový ch ukládač ích na stroji a instalace trysek na 

skleněný ch pravítkách na stroji. Tato doba také ale znemožní vý robu stroje, což reprezentuje v tabulce 

položka „Peněžní náklady z vý robní indisponibility“, které potrvá stejně  tak dlouho, jaká je 

odhadovaná doba instalace, tj. cca 20 hodin.  
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5.3.4. SOUHRN NÁ KLADŮ  PRO SETRVÁ NÍ VE STÁ VAJÍCÍM STAVU 

Položka Jednotka 
[hodina, kus] 

Cena za 
jednotku 
[CZK] 

Cena 
[CZK] 

Mzdové náklady údržbáře 5 250 1250 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility 
stroje 5 130 650 

Mzdové náklady obsluhy při prostoji 5 250 1250 
Součet     3150 

 

 

5.3.5. POROVNÁ NÍ VARIANT A NÁ VRH Ř EŠ ENÍ 

Oproti variantě  montáže přetlakové sady je třeba vézt v patrnosti, že odvě trávací sada 

nezajistí automatickou kontrolu stavu jezdce (opotřebení nebo poškození malý ch ložisek vedoucích 

IRC č idlo v drážce), stavu pryžový ch chlopní, množství jejich zneč iš tění olejem a jiný mi lepivý mi 

látkami (emulzní roztoky a podobně ), které jsou schopny ulpě t na hranách pravítka a vzlínat dovnitř. 

Takováto směs spolu s prachem působí jako smirek a má zcela devastující úč inek na pryžové chlopně . 

Tyto následně  mají zkrácenou životnost nehledě  na fakt, že při dlouhodobém styku oleje s pryží tyto 

olej rozleptává. Navíc se může stát, že odlétávající žhavá tříska z obrobku uvízne na pryžové chlopni, 

což při průjezdu jezdce kolem takovéhoto poškozeného místa způsobí okamžité protržení chlopně  

a havárie pravítka. 

 

 Zároveň ale pracovníci údržby nemohou č ekat na poruchu a předpokládat, že podnik za tuto 

poruchu vynaloží opě t „pouze“ 3.150 CZK (bez nákladů na prostoj obrobku v rámci technologického 

celku vý roby). Na druhou stranu je nesmyslné, aby v jistý ch předem definovaný ch intervalech 

provádě li údržbáři preventivní kontrolu a č iš tění skleněného pravítka způsobem odpojení od 

konektoru IRC č idla, demontáže pravítka ze stroje, vyjmutí pryžový ch chlopní z drážky, vyrovnání 

a zabroušení drážek pro opě tovné zasunutí chlopní na původní místo, vyč iš tění skleněného pravítka 

technický m lihem a vatový m tampónem, vyfoukání případný ch neč istot ulpěný ch na stěnách 

hliníkového profilu stlač ený m vzduchem, vyč iš tění IRC optoelektronického inkrementálního snímač e 

SL 200, kompletace skleněného pravítka (vsunutí chlopní a jejich aretace v drážce), zpě tná montáž na 

stroji, navedení IRC do drážky vnitřního hliníkového profilu, montáž trysek přetlakového zařízení 

a kalibrace celého kompletu na stroji vzhledem k jezdci (seřízení přesné diference mezi hliníkový m 

profilem pravítka a pohyblivý m jezdcem s IRC č idlem po celé délce skleněného pravítka). Tento 
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postup totiž může mít za následek poškození pravítka nebo IRC č idla nevhodnou manipulací nebo 

omylem (od zanechání vatový ch chloupků z tampónu až po nesprávnou kalibraci pravítka na stroji). 

 

Skuteč nost, že demontáž pravítka ze stroje je záležitostí velmi jemné, zruč né a poněkud 

problémové práce a také instalace odvě trávací sady není jen záležitostí pouhého rozhodnutí, je k této 

konkrétní problematice třeba přistupovat mnohem sofistikovaně ji. Firma ESSA Praha, s.r.o. vlastní 

jistý  přípravek, který m se dá pravítko vyč istit. Tento přípravek vš ak není na prodej a zákazník je tak 

vždy odkázán na jejich servisního technika, který  tyto záležitosti řeš í. Nicméně  vzhledem k reakč ní 

době  a č asové neflexibilitě  servisu, byl vypracován vlastní manuál oč isty skleněný ch pravítek na stroji 

WHN13.8 CNC. Dále je také třeba brát v úvahu, že některá pravítka jsou více exponovaná a náchylná 

na prachové neč istoty (například strojní skupina X a Z), jiná místa jsou zase více náchylná na možnost 

vniknutí kovový ch třísek (zejména osa Y) a některá spíš e na potřísnění olejem. 

 

Rozborem problematiky jsem zjistil, že je vhodné investovat do odvě trávací sady a chránit 

tak skleněná pravítka a IRC č idla vš ech os před úč inky prachu. To je vý chozí stav, který  je schopný  

zajistit základní ochranu, stálou funkč nost a spolehlivost v přesnosti odměřování. Odvě trávací sada 

vš ak neřeš í možnost poškození pryžový ch chlopní. Proto musí bý t v pravidelný ch intervalech 

kontrolovány, a jakmile se zjistí, že na nich ulpě l prach nebo olej, anebo zapeč ená kovová tříska, je 

třeba skleněné pravítko neprodleně  sejmout a vyč istit. Č iš tění skla provádě t stejný m způsobem, tedy 

vatový m tampónem a za použití technického lihu, nicméně  po demontáži pryžový ch chlopní musí tyto 

bý t vyměněny za nové a při zpě tné montáži v připravené drážce korektně  zalepeny proti posunu 

a možnému utržení. 

 

Přiložená tabulka ukazuje náklady, které nutno vynaložit při údržbě  odměřovacího 

skleněného pravítka. Pro ilustraci jsem také použil 4 [m] po dvou chlopních pryže na obou stranách. 

 

Položka Jednotka 
[hodina, kus] 

Cena za 
jednotku 
[CZK] 

Cena 
[CZK] 

Mzdové náklady údržbáře 5 250 1250 
Peněžní náklady z vý robní indisponibility 
stroje 5 130 650 

Instalace nový ch chlopní 8 140 1120 
Drobný  materiál 1 200 200 
Součet     3220 
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Skuteč ně  se tak zvý š ily jednak pořizovací náklady na pořízení odvě trávací sady, jednak 

pořizovací náklady při vý měně  chlopní, ale jednoznač ně  se zjistilo, že se takto dá předejít případný m 

poruchám s prachem, tudíž se dá předem plánovat a stroj ve volný ch chvílích takto udržovat, což má 

zásadní vliv na bezproblémovost chodu stroje a eliminaci vý robních prostojů a prostojů obsluhy stroje. 

Průmě rné náklady se tak šplhají k cca 3.220 CZK, což je oproti možnému poškození odměřování 

zanedbatelné. Navíc se znač ně  prodloužil interval údržby vš ech na stroji instalovaný ch skleněný ch 

pravítek, tedy jejich demontáž a minimalizaci případný ch škod způsobený ch neodborný m zásahem. 

 

 

V příloze č . 3 je přehledně  znázorněn růst nákladů při průběžném č iš tění skleněného pravítka 

a IRC č ítač e v porovnání s pořizovacími a montážními náklady odvě trávací sady a také pořizovací 

náklady této sady rozmě lněný mi na poč et č tyř lineárních skleněný ch pravítek. 
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6. ZHODNOCENÍ 

Při rozboru problematiky poruch a provedení ekonomického rozboru nákladů spojený ch se 

servisními č innostmi na horizontální vyvrtávač ce WHN 13.8 CNC jsem doš el k závě ru: 

 

Pro měnič FORMIC: 

§ Cena za skuteč nou opravu měnič e FORMIC je 141.230 CZK. 

§ Cena za předpokládanou opravu měnič e DC WAVE-R je 116.430 CZK. 

Předpokládána cena za vč asnou vý měnu měnič e FORMIC za nový  typ DC WAVE-R je 

o 18 % menší, než skuteč ná vynaložená cena. 

 

Pro vyvažovací lana: 

§ Cena za vý měnu dvou plochý ch lan za č tyři kulatá prostřednictvím servisního 

technika externí firmy je 3.150 CZK. 

§ Cena za předpokládanou průběžnou opravu prováděnou vlastními zaměstnanci 

údržby je 9.120 CZK, což za č tyři roky č iní 46.480 CZK. 

Předpokládaná cena za vč asnou vý měnu plochý ch lan při jejich uvažované vý měně  každý  

rok za lana kulatá (pě tkrát delš í životnosti) je o 22 % menší. 

 

Pro optoelektronický inkrementální snímač SL 100: 

§ Cena vyč iš tění jednoho skleněného pravítka vč etně  prostoje stroje je 3.150 CZK. 

§ Cena vyč iš tění jednoho skleněného pravítka vč etně  prostoje při instalované 

odvě trávací sadě  DA 300 a vý měně  pryžový ch chlopní je 3.220 CZK 

§ Pořizovací cena odvě trávací sady DA 300 vč etně  instalace 25.960 CZK 

Cena odvě trávací sady DA 300 vč etně  jedné demontáže pravítka č iní 29.180 CZK, což 

při běžné údržbě  pravítek vystač í na jejich takřka devítinásobnou demontáž a zpětnou 

montáž na stroj WHN13.8 CNC. Nicméně  vezmeme-li v úvahu, že tato odvě trávací sada 

DA 300 souč asně  odvě trává č tyři lineární osy (X, Y, Z, W), prakticky tak její pořizovací 

náklady vztažené na jednu osu č iní 6.490 CZK, při vyč iš tění skleněný ch pravítek jednou 

za ½ roku jsou náklady již přeměňovány v úspory. 

 

 

Vzhledem k š iroký m možnostem dnešních strojů, nejen po strojní, ale předevš ím po 

elektrické stránce, množství měnič ů řízený ch řídicími systémy rozmanitý ch verzí, provedení 

a vý robců, není v možnostech pracovníků údržby znát dopodrobna funkč nost a vnitřní logiku systémů 
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i přesto, že mnohé návody k údržbě  jsou precizně  zpracovány, jelikož jsou tyto příliš  rozmanité 

a komplikované. 

 

Externí servis zvolit pro práci: 

§ Provedení technologicky nároč ný ch prací. 

§ Zajiš tění nedostupný ch náhradních dílů a jejich seřízení. 

§ Doporuč ení vhodného postupu oprav. 

 

Zvolení kvalifikovaného externího servisu je vhodné, neboť technici disponují mnohý mi 

diagnostický mi přístroji, přípravky a interními smě rnicemi, se který mi jsou schopni provézt zásah 

a eliminovat tak dopad na vý robu strojního zařízení. I přes to, že náklady na objednání, resp. reakč ní 

doba servisu může bý t mnohdy dlouhá, jasně  se ukazuje, že zdánlivé banální poruchy mohou mít 

zbyteč né dalš í vícenáklady díky nevědomosti pracovních postupů odstraňováno jednotlivý ch poruch. 

 

 

Vlastní údržbu použít pro práci: 

§ Provádění technologicky méně  nároč ný ch č inností nebo takový ch č inností, které 

nevyžadují zvláš tní postup údržby, demontáže, přípravy a podobně  a takové, při 

který ch není nutno použití zvláš tního přísluš enství. 

§ Běžná údržba, č iš tění a základní diagnostika poruch. 

 

Je důležité, aby základní diagnostiku provedli pracovníci údržby. V rámci optimalizace práce 

údržby, pokud se ale jedná o elektro poruchu, zejména v oblastech polovodič ový ch měnič ů, systému 

a řízení a pro minimalizaci provozních ztrát jednoznač ně  tyto č innosti svěřit externím firmám 

působících v těchto oblastech. Mnohé mechanické závady lze odstranit přímo, lze na ně  aplikovat 

obecné zásady demontáže, opravy a zpě tné montáže (např. ložiskové systémy, seřízení radiálních 

i axiálních vůlí a podobně ). 

 

V úvahu ješ tě  připadá generální oprava stroje, tzn. generální oprava byla na stroji WHN13.8 

CNC v minulosti plánována, ale tato je č asově  nároč ná. Vý robní indisponibilita stroje je znač ně  

finanč ně  zatěžující, a i když vý robce stroje TOS Varnsdorf, a.s., resp. jeho dceřiná společ nost ReTOS 

Varnsdorf, s.r.o. která provádí veškeré dodávky náhradích dílů a generální opravy strojů starš ích deseti 

let převezme stroj do GO, trvá tato cca půl roku. Generální opravy lze provádě t tzv. vý měnný m 

způsobem, ale vzhledem k dlouholetému vý voji vodorovný ch vyvrtávač ek u vý robce TOS Varnsdorf 

existuje ohromné množství vyrobený ch modifikací tohoto typu stroje (rozdílné délky podélného 
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i příč ného lože, sloupu, modifikace otoč ný ch stolů a jejich aretace, rozdílná provedení vřeteníků pro 

různé aplikace, např. třískové obrábění svařenců, litiny, hliníku apod.) vč etně  přídavný ch systémů jako 

jsou příkladně  zařízení pro automatickou vý měnu nástrojů. Proto nelze jednoznač ně  říci, že vyměněný  

stroj je tentý ž nebo jen s minimem odlišností. To má totiž návaznost na dalš í záležitosti, jako je např. 

základová deska stroje, usazení energokanálů a podobně . Navíc úč etně  je provedená oprava na tomtéž 

stroji (jednoho vý robního č ísla) okamžitě  odepisovatelná z daňového základu, kdežto u opravy 

vý měnný m způsobem je to vlastně  nabytí majetku firmy, tudíž jeho postupný  tabulkový  odpis. 

 

Horizontální vyvrtávač ka WHN 13.8 CNC, roku vý roby 1978 byla původně  jako WHN 13.8 

provedení AB, tedy s jedním pohonem (asynchronní motor) připevněný  k zadní stěně  vřeteníku, kde se 

pomocí pomě rně  sofistikované převodové skříně  jednak řadily jednotlivé převodové stupně  (rychlost 

otáč ek pracovního vřetena), tak i rychlost posuvu vš ech strojních skupin (X, Y, Z, B, W). Stroj proš el 

v roce 1990 generální opravou ješ tě  v tehdejš ím národním podniku TOS Varnsdorf, n.p. a znova pak 

v roce 2004, kdy nebyly měněny pohony jako takové, ale stroj byl osazen nový m řídicím systémem 

MEFI 859 CNC Dual. Dá se předpokládat, že řádně  provedená generální oprava ve vý robním závodě  

je prakticky jako koupě  nového stroje, jelikož je rozebrán stroj do š roubku, jsou vyměněny nebo podle 

stupně  opotřebení přebrouš eny veškeré kluzné plochy, jako jsou příč né i podélné lože, kulič kové 

š rouby a matice, jsou instalovány nové střídavé asynchronní elektromotory vč etně  kompletně  nové 

elektrový zbroje (v tuto chvíli hojně  osazován nový  řídicí systém HEIDENHAIN i530 vč etně  měnič ů 

HEIDENHAIN pro motory SIEMENS), instalace kompletní nové kabeláže, vý měna hydroagregátu za 

nový , instalace nového vřeteníku, nového vřetene, systému samosvorného upínání ISO 50. 

 

Na přání zákazníka se ale upravují i stávající mechanická provedení vřeteníků při vý měně  

a redukci převodový ch stupňů, nicméně  je i přesto na původní vřeteníkovou skříň instalován nový  

střídavý  asynchronní motor. Takováto úprava je sice finanč ně  levně jš í, maximální otáč ky vřetena jsou 

ale vlivem dynamického namáhání a kroutícího momentu softwarově  omezeny tak, aby nedoš lo 

k vnitřnímu poškození vřeteníku. Mnoho úprav lze provézt pouhou vý měnou komponent za nové. 

Bohužel se tak ale nedají využít nové technologické možnosti, které by modifikované, resp. mnohé 

nové komponenty na upravovaném stroji byly implementovány. 

 

Nové stroje tohoto typu, například WHN13.12 iTNC nebo WHQ13.12 iTNC se zásobníkem 

pro automatickou vý měnu nástrojů, jsou konstruovány tak, že jsou schopny například chladit nástroj 

středem vřetena. S touto vymožeností také i automatické č iš tění dutiny vřetena stlač ený m vzduchem 

a promazání aerosolem oleje. Tyto novinky vš ak nelze aplikovat na starš ích strojích, neboť průzory 

mezi žebry saní, energo ukládač e umístěné na stroji, přizpůsobení krytování, nedovolují vedení 
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potřebný ch hadic a kabelů a montáž příslušný ch tlakový ch, průtokový ch a regulač ních ventilů. 

Konstrukč ní úpravy by do znač né míry ohrozila tuhost stroje, která je u vý robce horizontálních 

vyvrtávač ek TOS Varnsdorf, a.s. po dlouhá desetiletí známá, což dovoluje jak hrubování materiálů 

různý mi průmě ry fréz s celou škálou řezný ch rychlostí, tak i opracovávání nejjemně jš ích povrchů noži 

a brusný mi kotouč ky. 

 

Je nutné předem zvážit a naplánovat případnou generální opravu stroje, jelikož se na 

konkrétních případech ukazuje, že stroj starš í 19 let, co se tý č e použitý ch polovodič ů a diskrétních 

souč ástek nejenom na měnič i FORMIC motoru hlavního vřetena, ale i na ostatních měnič ích FORMIC 

pro pohon os X, Y, Z, B, a W je nevyhovující, a tudíž se dá předpokládat, že č etnost poruch se na 

těchto měnič ích bude i nadále zvyšovat. Navíc tyto měnič e jsou teplotně  velmi choulostivé, nedá se 

podcenit jejich pravidelné č iš tění od prachový ch neč istot. Po strojní stránce zase ale není vodorovná 

vyvrtávač ka tolik opotřebená, jelikož vůle změřené úchylkomě ry a libelou dle přesný ch 

geometrický ch instrukcí vý robce zdaleka nedosahuje kritický ch hodnot a rozmě rově  velmi přesné 

opracovávané polotovary nenesou známky zmetků. Přesnost stroje ale byla také zlepš ena poruchou 

utržení lan vyvažování strojní skupiny Y, kdy ve vý robním závodě  byly jak vyměněny kalené kluzné 

liš ty příč ného lože, tak i precizně  provedeno jejich zabrouš ení. 
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7. ZÁ VĚR 

Pokud porovnám souč asný  provozní stav s navrhovaný mi řeš eními a možný mi postupy práce, 

a předem zvolený mi optimalizač ními kritérii lze usoudit, že souč asný  provozní stav není vyhovující. 

 

Pro kritérium „Minimální poruchovost zařízení (provozní prostoj stroje):“ 

Lze jednoznač ně  říci, že pro sofistikované stroje, zejména řízené CNC řídicím systémem, je 

školení vlastních zaměstnanců a nákup diagnostický ch přístrojů nákladný . Je nutné servisní č innosti 

ponechat externím firmám. Běžně  dostupné přístroje, jako jsou pojistky, jistič e, stykač e, proudové 

ochrany, kartáč e komutátoru motorů a podobně  lze vyměnit a zkrátit tak č as prostoje. 

 

Pro kritérium „Maximální životnost zařízení:“ 

Případné delš í prostoje, do doby dojezdu servisního technika, ale již nemají dalš í vliv na stav 

poruchy a nezhoršují celkovou poruchovost stroje. Sice provozní ztráty prostojem stroje, obsluhy 

i obrobku dále narůstají, nutno ale podotknout, že případný  nekvalifikovaný  zásah do stroje anebo 

chybná diagnostika může vézt ke zhorš ení stávajícího stavu stroje. Je nevhodné řeš it poruchy 

nekvalifikovaně  a zbrkle. 

 

Pro kritérium „Minimalizace nákladovosti oprav:“ 

Pořizování náhradních komponent a držení skladový ch zásob a množství náhradních dílů pro 

komplikované stroje je nevhodné (například náhradní desky plošný ch spojů, snímač e, tachodynama 

a podobně ). Tyto stárnou, i když nejsou provozovány, a navíc je nutno při jejich nasazení jejich 

spárování s celý m kompletem, což je tak nebo tak nutná přítomnost servisního technika externí firmy. 

Jednoznač ně  ponechat externím firmám. 

 

Pro kritérium „Maximální využitelnost pracovního času obsluhy:“ 

Zde záleží na povaze poruchy. Pokud se jedná o poruchy technologicky méně  nároč né 

(nevyžadují zvláš tní postup údržby, demontáže, přípravy a podobně ) a také takové, při který ch není 

nutno použití zvláš tního přísluš enství, není nutno sejmutí obrobku z pracovního stolu, anebo přesun 

obsluhy na jiný  stroj, jelikož příprava pracoviš tě  na novém stroji zabírá také svůj č as. 

 

Pro kritérium „Maximální využitelnost pracovních sil údržbářů:“ 

Nedá se jednoznač ně  říci, že lze uš etřit například na mzdový ch nákladech na jednoho 

pracovníka, jelikož je souč asný  stav podle mého názoru dobře rozdě len a na provoz postač í. Provádění 

pravidelný ch kontrol, revizí, č iš tění a údržba strojů v souč asné době  postač uje a plně  pokryje pracovní 

č as zaměstnanců údržby. 
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