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Zkratky a symboly 

 

 

2D     „dvoudimenzionální“, „dvourozměrný“obraz 

3D    „trojdimenzionální“, „trojrozměrný“ obraz  

AG       akciová společnost 

apod.     a podobně  

CAD     počítačové projektování 

CAM    software pro programování výrobních CNC strojů 

CNC    počítačově číslicové řízení 

ČSN    Česká technická norma 

DD11     materiál 

FMEA    nástroj pro řízení rizika, analýza možných vad a jejich důsledků  

GmbH    společnost s ručením omezeným  

HA      hodnotová analýza 

h     hodina 

HRc.    Stupnice tvrdosti podle Rockwella  

HSC     vysokorychlostní obrábění 

kg     kilogram 

m     metr 

Nh    normohodina 

Obr.     obrázek 

QFD                   systematický proces, který pomáhá identifikovat požadavky zákazníka 

s.r.o.                   společnost s ručením omezeným 
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Úvod 

 

Současná finanční krize, která rychle přerůstá v krizi hospodářskou, zastihla většinu pod- 

nikatelských subjektů zcela nepřipravených. Silná orientace naší ekonomiky na automobilový 

průmysl způsobila nejvíce potíží dodavatelům v této oblasti, protože jsou vystaveni silnému 

tlaku trhu na snižování cen. Neustálé zvyšování obratu, ke kterému docházelo v posledních le-  

tech, skončilo. Zachování konkurenceschopnosti, zvyšování produktivity práce a snižování ná- 

kladů si dnes klade za cíl každá organizace, jejímž cílem je co nejefektivněji hospodařit a dále 

se rozvíjet.  

Snižování výrobních nákladů je velmi často diskutované téma i ve společnosti PWO-

Unitools, a.s., neboť se zabývá  lisováním a výrobou lisovacích nástrojů  pro automobilový 

průmysl. Tlak odběratelů na snižování cen v tomto oboru je dost silný a  nezbývá nic jiného, 

než přistoupit k  úsporným opatřením vedoucím k zvýšení produktivity.  

Tradiční metody jednoduchého omezování výdajů nesou riziko zhoršení kvality a parametrů 

výrobku nebo omezování služeb pro zákazníky, což v důsledku může firmu významným 

způsobem poškodit. Zlepšení situace je možné pouze na základě určení problémových míst  

v předvýrobních a výrobních činnostech a jejich následném odstraňování.  

Spolehlivou cestou, jak řešit tyto náročné úkoly, je průběžná systémová analýza 

výrobního procesu, kterou lze vhodně uplatnit např. v rámci racionalizačních projektů. 

Racionalizace by měla být jedním z konkrétních opatření vedení podniku, směřující ke změně 

tohoto nevyhovujícího stavu.  

Z této problematiky vychází moje diplomová práce, v níž se  zabývám racionalizací 

výroby lisovacího nástroje ve společnosti PWO-Unitools, a.s..Využil jsem zde svých 

praktických zkušeností. Cílem diplomové práce je nalézt a popsat  zdroje plýtvání a pomocí 

racionalizačních metod navrhnout opatření, která povedou ke snížení výrobních nákladů 

lisovacího nástroje.  

Nejprve popisuji současný stav výroby a problematiku lisování, po komplexním posou-  

zení následuje návrh optimálního řešení a závěrečné vyhodnocení návrhů, které směřuje ke  

zlepšení současného stavu výroby. 
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1. Teoretická východiska 

 

1.1  Racionalizace 
 

Podstatou racionalizace je nepřetržité zdokonalování výrobního systému. Jejím základem 

je vyloučení zbytečných ztrát a využití existujících rezerv. Racionalizace je soubor technicko-

organizačních a psychologických metod, postupů a opatření, vedoucích ke zvýšení produktivity 

práce. 

 

Základní nástroje racionalizace:  

• Optimalizace provádění pracovních operací  

• Ergonomie pracoviště - uspořádání a vybavení pracoviště  

• Technické úpravy pracovišť - přípravky, držáky, mechanismy  

• Technologičnost konstrukce  

• Uspořádání pracovišť 

 

Racionalizační metody 

V základních etapách a oblastech racionalizace se využívá mnoho metod, v nichž je 

třeba vybrat vhodnou metodu. Dobře zvolená metoda umožňuje rychleji a hospodárněji 

dosáhnout stanoveného cíle. Metoda určuje, jakým způsobem dosáhnout stanovený cíl. 

a)  Obecné metody 

Metody empirického zkoumání  a  metody teoretického zkoumání 

b)  Specifické metody 

Časová studie, pohybové studie, grafické metody, matematické a statistické metody 

 

Základní postup racionalizace: 

1. Poznání (analýza) pracovního systému  

2. Posouzení funkce současného pracovního systému  

3. Generování racionalizačních opatření  

4. Realizace opatření  

5. Vyhodnocení přínosů 
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Obr. 1.1  Postup řešení racionalizační studie ve dvou základních fázích 

 

 

1.2  Štíhlá výroba 
 

Štíhlá výroba (lean production) je flexibilní a disciplinovaný výrobní proces určený 

pravidly a standardy, kde se týmy schopných a zmocněných pracovníků společně podílejí na 

odstraňování plýtvání, řízení výroby a dodávek produktů, které vždy splní požadavky 

zákazníků ve kvalitě, sortimentu, nákladech a čase.  

Nástroji štíhlé výroby kromě metod a technik racionalizace práce jsou např.:  

KAIZEN, Poka-Yoke, KANBAN, Metoda 5S aj. 

 

Metoda 5S 

Metoda 5S představuje skupinu technik, metod a postupů zaměřených na organizaci 

pracoviště a dodržování norem. Cílem je zlepšit v organizaci pracovní prostředí a tím i kvalitu. 

Přístup je založený na zvýšení samostatnosti zaměstnanců, na týmové práci a vedení lidí. 

Vlastní označení 5S je vytvořeno z pěti japonských slov začínajících na S.  

 

Postup řešení 
racionalizační 

studie 

2.Fáze 
Návrhová 

Příprava 
 podkladů 

Analýza         
a rozbor 

vyhodnocení 

Koncepce 
organizace 
výrobního 
organismu 

závodu 

Modelování 
pracovních 

úseků 

Návrh 
modelu 

organizace 
výrobního 
organismu 

závodu 

Ekonomické 
hodnocení a 

plán 
racionalizač

ních 
opatření 

1.Fáze 
Rozborová 
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Metoda 5S a úrovně tohoto systému (japonsky/anglicky - český ekvivalent): 

1. Seiri / Sort:                  Zorganizuj  - oddělit potřebné a nepotřebné věci na pracovišti 

2. Seiton / Straighten:     Uspořádej - umístit věci tak, aby mohly být  rychle použity 

3. Seison/Scrub:              Ukliď -  udržování čistoty na pracovišti a v jeho okolí  

4  Seiketsu/Standardise: Standardizuj  ( neustálé a opakované zlepšování organizace práce, 

      uspořádání pracoviště 

5. Shitsuke/Sustain:        Udržuj  - nejen udržovat, ale hlavně zlepšovat současný stav  

 

 

1.3  Časové studie  
 

Časové studie patří mezi nejstarší metody racionalizace výroby. Tyto techniky slouží 

primárně pro účely tvorby normování práce, ale zároveň mohou být podkladem pro zlepšování 

pracovních procesů.  Důvodů pro použití těchto metod je více, od zvyšování produktivity přes 

definování norem časů až po podklady k vyjádření neefektivnosti. 

 

 

Časové studie 

• Nepřetržité bezprostřední pozorování 

snímek pracovního dne  

snímek operace 

• Činnost strojů pomocí automatických měřících přístrojů   

• Výběrové metody zkoumání spotřeby času  

• Výpočtové metody 

 

 

Snímek pracovního dne 
 

Snímkem pracovního dne rozumíme metodu nepřetržitého pozorování, zaznamenávání  a 

hodnocení spotřeby pracovního času pracovníka anebo skupiny pracovníků během celé směny. 

Je to do značné míry univerzální metoda, kterou je možné po jisté úpravě pozorovat práci 

dělníka, administrativního i řídícího pracovníka, ale také činnosti strojního zařízení. 
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Druhy snímků pracovního dne: 

a) snímek pracovního dne jednotlivce 

b) vlastní snímek pracovního dne 

c) snímek pracovního dne čety 

d) hromadný snímek pracovního dne 

e) snímek průběhu práce 

 

Metodika provádění snímku pracovního dne: 

První etapa – příprava k pozorování  

Druhá etapa – vlastní pozorování, měření a zaznamenávání  

Třetí etapa – vyhodnocení snímku pracovního dne  

Čtvrtá etapa  -  návrh změny ( řešení ) 

 

 

1.3.1 Normy spotřeby času 
 

Pracovní normy představují soubor všech předpisů, určujících jakým způsobem se má 

určitá práce hospodárně vykonávat, jaká kvalifikace je k jejímu provedení zapotřebí a kolik 

pracovního času je za určitých podmínek třeba k jejímu vykonání. (např. Normy spotřeby 

práce) 

Normy spotřeby práce jsou předpisy, vyjadřující předpokládanou spotřebu živé práce, 

vynakládané na určitý pracovní úkon. Dělíme je na normy technologické, obsazení, četnosti, 

spotřeby času  

 

Normy spotřeby času  ( normativy času )   
 

Údaje o normativní spotřebě času za operaci nebo její část (úkon, úsek) v jednotkách času 

(min., hod., sec.).  

Čas směny (T) – představuje celkovou dobu trvání směny dané organizační jednotky, 

pozorovaného pracoviště (objektu, pracovníka). Je-li čistá pracovní doba stanovena organizací 

podle zákoníku práce, je její doba trvání 7,5 hodin, pak čas směny je 7,5 hodin, popř. vyjádřeno 

v minutách, 450 minut  

Čas normovatelný (TN) – představuje součet všech časů (dějů), které proběhnou v rámci 

dané směny v průběhu pozorování daného objektu a jsou předem stanovitelné  
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Obr. 1.2   Struktura normy spotřeby času 

 

 

Čas práce (t1)  je čas, který stráví pracovník jakoukoliv účelnou prací v průběhu směny  

Jednotkový ( tA1) - např. ruční upínání a odepínání předmětu, měření  

Dávkový ( tB1) 
– např. prostudování pracovních příkazů, opatření nářadí, seřízení stroje 

Směnový (tC1) 
-  např. uspořádání pracoviště na počátku směny , úklid na konci směny, čištění 

stroje 

 

Čas obecně nutných přestávek (t2) je čas přestávek, které jsou pracovníkům stanoveny 

různými pracovními předpisy a zákonnými normami  

Čas obecně nutných přestávek v průběhu jednotkové práce (tA2) -  čas na oddech u prací zvlášť 

namáhavých, při práci ve zdravotně nevhodném prostředí)  

Čas obecně nutných přestávek v průběhu dávkové práce (tB2)  - nezbytný oddech pracovníka v 

průběhu dávkové práce 

Čas obecně nutných přestávek směnových (tC2) - přestávky na přirozené potřeby v průběhu 

směny, přestávky stanoveny zákoníkem práce 

 

Čas podmínečně nutných přestávek (t3) - je čas pracovní nečinnosti pracovníka, který je 

vyvolán režimem práce a vyplývá z dané úrovně techniky, technologie a organizace práce  

Podmínečně nutná přestávka ( tA3) -  
 např. čekání na ukončení chodu stroje 

Dávkově  podmínečně nutná přestávka (tB3) - např. čekání na přivolaný jeřáb 

Směnová podmínečně nutná přestávka (tC3) -  např. zahřátí stroje na provozní teplotu  

 

Čas ztrátový (TZ) – je součtem všech časů nečinností, případně dějů, které nastaly v 

průběhu pracovní směny u sledovaného objektu různými nepředpokládanými vlivy a 

nedostatky. Tento čas nelze stanovit předem, proto jej také nazýváme nenormovatelný (ztráty). 

Osobní ztráty ( TD) -  ztráty zaviněné pracovníkem ( např. pozdní příchod na pracoviště) 

Normativy času práce -  t1 

 

Normativy spotřeby času - T 

Normativy času obecně 
nutných přestávek -  t2 

Normativy času podmíněně 
nutných přestávek  - t3 
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Technicko-organizační ztráty  (TE) - např. ztráty zaviněné vadou konstrukce, cizí zmetky  

Ztráty zapříčiněné vyšší mocí (TF) -
 
 např. ztráty zaviněné živelnou pohromou, apod.  

 

 

1.4  Hodnotová  analýza 
 

Hodnotová analýza (dále HA) je účelně sestavený soubor metod, jehož smyslem je hle - 

dání a navrhování zlepšeného nebo až zásadně nového řešení analyzovaného objektu s cílem 

zvýšit jeho efektivnost nebo jak říká L.D.Miles, je „metodou zlepšení hodnoty“ . 1 

Výsledkem racionalizace je snížení nákladů při nezměněném stupni plnění požadovaných 

funkcí. Ke snížení nákladů dojde vyloučením nákladů neužitečných z hlediska zajištění 

požadovaných funkcí. 

Úspory, jichž se dosáhne HA , lze vysvětlit nedostatkem informací a času při vývoji, 

neustálým přílivem nových materiálů a technologií, různými předsudky a návyky, nedostat- 

kem iniciativy a tvůrčího myšlení odpovědných pracovníků. Hodnotovou analýzu vzhledem  

k rozsáhlosti a odborným nárokům, lze provádět úspěšně pouze týmovou prací. 

 

Hodnotovou analýzu charakterizují tyto rysy: 

Objekt  - klasickým objektem hodnotové analýzy jsou výrobky a jejich části, služby, 

technologické i netechnologické procesy výroby, organizační struktury a řídící procesy  

Funkce - je to souhrn užitných vlastností nebo činností výrobku neboli vyjadřuje chování 

objektu 

 

         

         

 

 

Obr. 1.3  Funkce objektu 

 

 

 

 

                                                 
1  Lawrence D. Miles, zakladatel řízení hodnoty, byl manažerem nákupu v obchodním oddělení  General Electric 
ve 40. a 50. letech minulého století                        

POTŘEBA FUNKCE  

Funkce objektu 

OBJEKT  
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   Nejvhodnější období pro aplikaci  hodnotové analýzy   

Nápad   Návrh   Konstrukce  a  
t echnologic ké  
zpr ac .   

Výroba a  
zkoušky   
prototypu   

Úprava  
dokum .   

Běžná výroba   

Etapa 1 
  Etapa  2 

  Etapa  3+4 
  Etapa  5+6 

  Etapa  7 
  

                                     Náklady vynaložené na změnu   
  
                                    Vliv na celkový efekt (snížení nákladů)   

Etapy pracovního plánu hodnotové analýzy  

1. Výběr objektu – objektem může být výrobek, výrobní proces, organizace 

2. Sběr informací – kalkulace , výrobní postupy, výkresy 

3. Funkční analýza – definování hlavních a vedlejších funkcí výrobku, problémů  

        a vyhodnocení funkcí dle důležitosti 

4. Tvorba námětů – vyhledání námětů na nová řešení 

5. Vyhodnocení a analýza námětů – upřesnění návrhů, konečný návrh  

6. Provedení (zpracování)– vybrané nejvýhodnější varianty řešeného úkolu 

7. Souhrn a návrh – návrh nového řešení       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.4  Nejvhodnější období realizace pro HA je  zavedení  na začátku projektu 
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1.5 Lisovací nástroje 
 

Lisování plechových výlisků  je progresivní technologie výroby plechových dílů, při které 

se využívá  technologií ohýbání, tažení, stříhání na jednom či více nástrojích. 

Operace potřebné k výrobě součásti mohou být vykonávány v jednom nebo několika 

jednotlivých nástrojích. Počet operací v jednom nástroji ovlivní délku nástroje, příliš dlouhý 

nástroj si může vynutit větší lis se zbytečně velkou silou a menším počtem zdvihů za minutu. 

Na druhé straně slučování operací způsobí větší přetvoření v jedné operaci a může si vyžádat 

volbu kvalitnějších materiálů. Nevýhodou je  složitost nástrojů. 

 

Nástroje podle  způsobu podání materiálu: 

• Transferové nástroje  - jednomodulové nebo vícemodulové nástroje, kde podávání  

      výlisku mezi  operacemi je prováděno transferovými  lištami (podavači) viz  obr 1.6 .                       

• Postupové nástroje - jednomodulové nebo více modulové nástroje, kde se automatický 

odvíjí pás (po krocích) vystředěný pomocí hledáčků viz obr.1.4.  

• Lisovací nástroje s ručním zakládáním – ruční předávání dílu mezi operacemi  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Obr.1.5   Postupový nástroj ( jeden modul ) 
 

 

 

 

 

 

 

Obr.1.6  Transferové lišty    
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Krok pásu  
122mm 

Šířka pásu
236 mm Výlisek 

Nástroje podle počtu výlisků zhotovených při jednom zdvihu:   

• Jednonásobné  

• Několikanásobné   

 

 

 

 

 

 

 Obr 1.7  Dvounásobný  a  jednonásobný  návrh pro lisování výlisku            

 

 

1.5.1  Technologičnost  konstrukce  nástroje 
 

Z konstrukce výlisku je třeba vyloučit takové tvary, které vyžadují pracné obrábění rohů, 

frézování malými průměry fréz apod. Je třeba vyloučit průřezy tělesa, které jsou příčinou lomů 

buď při provozu nebo při tepelném  zpracování. 

 

Konstrukce střižných nástrojů 

 

Střižné nástroje mají pevnou část a druhou pohyblivou horní (dolní) část. Tvoří je několik 

součástí a jejich úkolem je spojit střižník s beranem lisu, střižnici se stolem lisu, zajistit vedení 

obou částí vůči sobě, zajistit vedení materiálu v nástroji a jeho posuv o rozteč výlisku. 

Obr. 1.8   Jednoduchý střižný nástroj  

  

Hlavice nástroje je spojena s upínací deskou 
šrouby. Kalená vložka brání zamačkávání 
střižníku do hlavice. Stopky se upevní 
nákružkem, závitem apod. Dolní část nástroje 
má střižnici se základovou desko spojenou 
šrouby a kolíky. Základová deska se upne ke 
stolu lisu. Pro menší nároky mají šrouby 
válcovitou hlavu, jinak hlavu s vnitřním 
šestihranem. Vodicí deska vede střižník a má 
zároveň funkci stírače odpadu. Odpad obvykle 
odstraní pružný stírač, který tvoří deska 
spojená s horní části nástroje svorníky a 
pružinami   
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Konstrukce tažných nástrojů 

 

Při tažení se polotovar změní v prostorový výtažek. Polotovar je tažníkem vtažen do 

tažnice a výtažek je zhotoven na jeden zdvih beranu lisu nebo postupně na několik zdvihů. 

Tažné nástroje jsou buď bez přidržovače, nebo s přidržovačem, pro tažení na jeden nebo více 

tahů. Tažník může být přímo upraven ve stopku pro upevnění k beranu lisu. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Obr. 1.9 - Tažný nástroj s přidržovačem pro jeden tah 

 

 

1.6  Materiály vhodné pro lisovací nástroje 
 

Litiny - pro základní část nástroje (modul) se využívá převážně litiny GGG70, GGG60, 

GG25 a pro větší činné části nástroje (tažnice, vložky apod.)  jsou vhodné ocelolitiny 

 

Oceli - pro výrobu nástrojů se využívá  všech skupin materiálů -  konstrukční oceli 

(základní desky aj.), ušlechtilé oceli (vodící lišty, hledáčky aj.), cementační oceli ( zápustky, 

střižníky aj.), nástrojové oceli (střižníky, střižnice,tažníky, razící, tažné lisovací nástroje ) 

 

Slinuté karbidy - používají se pro osazení velmi náročných střižných a lisovacích 

nástrojů (střižné matrice,střižníky,ohýbací nástroje, tažné lišty) 

 

 
 

 

 
Kruhový přidržovač je upevněn ke 
kruhové upínací desce pohyblivé části 
nástroje. Upínací deska je upevněna 
k beranu lisu. Pevná část tažidla je 
kruhovou základovou deskou 
upevněna ke stolu lisu. Tažnice je 
v základové desce upevněna objímkou. 
Polotovary jsou ustaveny zakládacím 
kroužkem. 
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1.7  Tepelná a povrchová úprava materiálů  

 

Kalení -  povrchové kalení, kalení laserem 

Chemicko-tepelné zpracování  - nitridace, cementace 

 

Povlakování  materiálů  

Mezi nejrozšířenější metody povlakování v oblasti výroby nástrojů patří: 

PVD - metoda fyzikální (Physical Vapour Deposition) – nejvíce využívaná   

CVD – metoda chemická (Chemical Vapour Deposition)  

PACVD - metoda fyzikálně chemická (Plasma Assisted ChemicalVapour Deposition)  

                  

 

 

 

Tab. 1.1 Porovnání metod pro povlakování 
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2. Analýza současného stavu firmy 

 

Před zahájením jakéhokoliv zlepšování je potřeba udělat analýzu současného stavu. 

Důvodem pro analýzu současného stavu je zjistit, kde v procesu je příležitost pro změnu a 

získat popis stávající situace, abychom mohli  porovnat stav před změnou a po změně. 

Pro větší přehled o výrobě jsem zvolil formu dotazování zaměstnanců přímo na pra- 

covišti, pozorování jejich náplně práce a její organizaci. Informace jsem také čerpal z pro- 

jektové dokumentace, výkresové dokumentace, z technologických postupů a snímku pracov-  

ního dne. 

 

 

2.1 Historie společnosti 
 

Společnost PWO Unitools, a.s. patří mezi významné výrobce nástrojů a dodavatele ple- 

chových výlisků. Zabývá  se výrobou  nástrojů pro plošné tváření za studena. Nabízí komplexní 

služby vývoje, konstrukci, výroby nástrojů a výroby plechových výlisků pro automobilový  

a elektrotechnický průmysl. Největší podíl produkce (87 %) je určen pro export do Německa, 

Norska, Slovenska aj. (viz obr. 2.1) 

Společnost  byla založena v roce 1992 výstavbou nástrojárny.Od začátku si majitelé 

zvolili strategii poskytovat komplexní služby v oblasti vývoje, konstrukce a výroby lisovacích 

nástrojů a forem. Během více než deseti let se tato nástrojárna vyprofilovala na pozici 

dodavatele těm nejlepším světovým automobilovým koncernům. V roce 1998 byla trans- 

formována  na akciovou společnost a následně se stala dceřinou společností německé firmy  

Progress-Werk Oberkirch AG. V současnosti pracuje v firmě  necelých 300 pracovníků, kteří 

vykonávají široké spektrum činností, zahrnujících obchodní činnosti, konstrukci, technickou 

přípravu výroby i samotnou výrobu. V roce 2006 byl zahájen provoz v lisovně pro lisování dílů 

převážně pro automobilový průmysl. 
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Obr. 2.1   Grafický přehled struktury odběratelů 

 

Současný výrobní program tvoří lisování výlisků z plechu pro automobilový průmysl 

(součásti brzdových systémů, autosedaček) a výroba náročnějších lisovacích nástrojů, převáž- 

ně transferových nástrojů pro větší výlisky.  

 

Vzorky lisovaných dílů 

 

 

 

 

 

Spodní část postupového nástroje                                         Měřící přípravek 

 

 

 

 

Obr. 2.2  Ukázka výrobků PWO – Unitools, a.s. 

 

Struktura  odb ěratelů
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2.2  Technické vybavení 
 

Společnost od samotného počátku vsadila na investice do moderních výrobních 

technologií a softwarového vybavení. Tato nastoupená cesta nebyla v průběhu let nikdy 

porušena a je nadále považována za stěžejní úkol technického rozvoje společnosti. 

 

 

 Softwarové vybavení 
 

Vzhledem ke stoupajícím požadavkům na tvarově náročné výlisky probíhá konstrukce a 

simulace ve 3D geometrii. Využívá se systém Autoform Incremental a v analýzách rozvinutých 

tvarů dílů vypomáhá modul Autoform Trim. Konstrukce nástrojů je realizována s využitím 3D 

CAD softwaru CATIA v.5,  SOLID EDGE. S modelovou dokumentací je výroba nástrojů 

mnohem efektivnější. 

Za zmínku stojí i nemalé investice do specializovaných CAM aplikací (WorkNC, 

PowerMill), které zabezpečují vysokou kvalitu přípravy programů pro CNC stroje. 

Pro přesné vyhodnocení měření využívá software Prelude inspection. 

 

  

 
 
Obr. 2.3  Od CAD dat k výliskům 
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Technologické vybavení nástrojárny 
 

Pro výrobu nástrojů a oprav je používána špičková technologie a moderní strojní 

vybavení. Nástrojárna využívá kromě klasické technologie obrábění (soustruhy, frézy, vrtačky) 

také nekonveční metody obrábění (HSC frézování, elektroerozivní obrábění), bez kterých by 

dnes používané materiály pro výrobu nástrojů nebylo možné efektivně obrobit. 

V současných technologických možnostech je možné  frézovat tepelně zpracované dílce 

na hotovo až o tvrdosti 60 HRc. Přesné měření a hodnocení 3D obrysů a ploch nástrojových 

dílů nebo výlisků se provádí na souřadnicových měřících  přístrojích (např. DEA MISTRAL 

15.10.9). 

Obr. 2.4 Rozbor strojního parku dle počtu strojů 
 

 

 

Obr. 2.5  Přehled nejdůležitějších obráběcích strojů 

 

Výběr obráb ěcích stroj ů Pracovní prostor nosnost max. Řídící systém

 Vysokorychlostní (HSC) obráběcí stroj  DMU 80T   880 x 630 x 630 mm   700 kg   Heidenhain-iTNC 530 

 Univerzální HSC frézovací centrum MIKRON HSM 800 CNC   800 x 600 x 500 mm   1000 kg   Heidenhain-iTNC 530 

 Horizontální vyvrtávačka WHN 130 CNC   3000 x 2000 x 1600 mm   12000 kg   Heidenhain-iTNC 430

 Centrum Heller MCH 280   800 x 800 x 1000 mm   800 kg   Sinumerik 840 D 

 Stolová frézka FSS 80 CNC -5 souvisle řízených os,   2000 x 900 x 900 mm   5000 kg   Heidenhain TNC 415

 Bruska rovinná FS 840 Z   400 x 370 x 800 mm   700 kg   Sinumerik 840 D 

 Bruska FS 840 Z CNC-4 souvisle řízené osy   800 x 400  mm   500 kg   Sinumerik 840 D 

 Elektroerozivní drátová řezačka Charmilles Robofil 440   550 x 350 x 400 mm   1500 kg   WIN NT Millen

 Elektroerozivní hloubička Charmilles Roboform 55   800 x 500 mm   800 kg   CT100

Rozbor strojního parku ( v  ks )
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Za přispění dotace z finančních prostředků Evropské unie bylo pro zvýšení produktivity 

práce v oblasti přesných frézovacích prací pořízeno univerzální HSC frézovací centrum - 

MIKRON HSM 800 CNC.  Nabízí zásobník s výměnnými nástroji,  měniče palet , kryt přístroje 

s tryskami na vymývání odštěpků a různé konfigurace s ohledem na dopravníky odštěpků a 

přípravné systémy chladicí kapaliny. 

 

 
 
 
 
 

 

Obr. 2.6  HSM 800 ProdMod 

 

 

Manipulační a skladovací prostředky   
 

- Skladovací zařízení  - automatizované sklady a regály pro ruční zakládání 

  Megamat, automatizované sklady jsou pracující  na principu "zboží k obsluze". Pohon  

  platformy (výtahu) pomocí řetězů regály, palety, přepravky, ruční vozíky 

- Vysokozdvižné vozíky (pohon elektro, plyn) 

- Nákladní automobily 

- Mostové jeřáby (10t, 15t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.7  Megamat – automatizované skladování 
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Lisovna  
 

Technické vybavení tvoří dva hydraulické 400 t lisy od firmy Schuler,  80 t lisovací 

automat - Edelhoff 80 t, dva transferové lisy 1250 t značky  MW 1250t Müller Weingarten  a 

zkušební lisy  ( např. Schuller 630t ) 

  

 

 

 

 Obr. 2.8  Lis MW 1250t 

              

 

 
2.3  Organizace a řízení ve společnosti 
 

 

2.3.1  Organizační struktura společnosti 
 

Akciová společnost PWO Unitools, a.s. je dceřinou společností. Statutárním orgánem 

společnosti je představenstvo, v jejímž čele stojí  předseda představenstva, který řídí a zastupu- 

je společnost. Na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 

společnosti dohlíží dozorčí rada. Vedoucí oddělení jsou přímo podřízení řediteli-předsedovi 

představenstva.. 

PWO Unitools, a.s. má dva výrobní programy – výrobu nástrojů a lisování kovových dílů. 

Organizační struktura je tvaru tvar maticové struktury. Jde o kombinaci funkčního 

(ekonomické, obchodní útvary) a předmětného principu dělby práce v organizaci. Cílově 

orientované útvary (projektoví vedoucí) jsou útvary přechodné a jejich trvání souvisejí s dobou 

výroby nástroje. V čele cílově orientovaných útvarů jsou vedoucí projektu. Ti jsou přímo 

podřízeni vedoucímu obchodního oddělení. 

 

 

Základní parametry transferového lisu  
MW 1250t  
Tvářecí síla   1250 tun 
Zdvih   750-1400mm 
Velikost stolu   6000 x 1600 mm 
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Obr. 2.9  Organizační struktura společnosti 
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2.3.2  Systém  řízení jakosti 
 

Společnost má zaveden  systém jakosti podle požadavků automobilového průmyslu  ISO 

9001:2000  a ISO / TS 16949:2002.  Kvalita produktů a služeb spolu s podnikatelskými výkony 

představuje pro společnost hlavní konkurenční faktor a tvoří základ spolupráce uvnitř podniku, 

jakož i se zákazníky a dodavateli. Zaměřením  na zákazníka s nabídkou vysokých kvalit služeb 

za konkurence schopnou cenu se snaží zajistit si  své  místo na trhu. 

 

 

2.3.3  Řízení výroby nástroje 
 

Proces výroby nástroje probíhá na základě zakázek zákazníků. Zásoby se nevytvářejí, 

jelikož v tomto případě je neekonomické vytvářet zásoby hotových výrobků. Při určování 

plánu pro výroby nástroje se vychází z kapacity montážních a výrobních pracovišť v daném 

časovém období. Dále se sleduje, zda jsou na výrobu k dispozici potřebné díly a stavební části.   

Pro řízení výroby nástroje  se využívá projektové řízení, neboť výroba nástrojů je rozsáhlý a 

dlouhodobý projekt.  

 

 Projektové řízení  
 

Projektové řízení ve společnosti se řídí požadavky norem VDA 6..a požadavky zákazníků. 

Za projekt je považována každá zakázka týkající se prvotní výroby nástroje.  

Ve spolupráci s liniovými vedoucími je pro každý přijatý projekt sestaven projektový tým (dále 

PT) vedoucím projektu (dále VP), který schvaluje ředitel společnosti. Členové projektového 

týmu jsou podřízeni liniovému vedoucímu daného oddělení. 

Při plánování projektu se vychází ze zjištěných požadavků zákazníka a interně stano- 

vených cílů projektu. Cíle projektu zpracovávají vedoucí projektu a dávají je k odsouhlasení 

vrcholovému vedení. Časový plán je základním nástrojem pro plánování v jednotlivých činností 

projektu, přičemž zákazník má možnost kontrolovat stav projektu v jednotlivých milnících. Pro 

časové plánování  se využívá Ganttův diagram, který přehledně graficky znázorňuje plánované 

činnosti.  
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2.4  Proces výroby  nástroje 
 

Obchodní úsek 

Proces výroby nástroje začíná přijetím objednávky,  kterou zasílá zákazník na základě 

akceptované cenové nabídky. Před potvrzením objednávky se ještě provádí přezkoumání 

vyrobitelnosti, kdy se hodnotí možnosti a rizika realizace zadání. Obchodní oddělení  předá 

objednávku vedoucímu projektu, následně je vytvořen tým pracovníků z oddělení technologie, 

montáže, konstrukce, kontroly a nákupu . 

 

Konstrukce a vývoj nástroje 

Konstrukce nástroje začíná ve vývojovém oddělení návrhem technologie lisování pro  

výrobu výlisku. Konstruktér pak nástroj navrhne a ve 3D CAD systému vymodeluje. Výstupem 

je výkresová dokumentace schválená zákazníkem a konstrukční kusovník. 

 

Technologická příprava výroby  

Po schválení výkresové dokumentace zákazníkem jsou vypracovány technologem techno- 

logické postupy pro díly nástrojů, programové listy a jsou předány do výrobního úseku. 

Hlavním výstupem  z úseku technologické přípravy jsou technologický postup, programový list 

a  normy spotřeby času. 

Plánovač rozplánuje zakázku dle vypracovaných technologických postupů. Jedná se o 

systém, který vychází z konečného data jednotlivých pozic nástroje určeným průvodní kartou 

modulu (operace). Jednotlivé operace jsou rozpadnuty v čase podle logiky charakterizující 

každé pracoviště. Při kapacitním vytížení pracoviště se výroba převádí do kooperace. 

 

Oddělení nákupu  

Nákupčí dle kusovníku z konstrukce zadají výrobu odlitků do slévárny, následně 

objednají dílce a materiál,  který se dále přijímá do skladu.  

 

Nástrojárna – obrobna 

Po vypracování programů pro CNC a dodání materiálu začíná výroba dílů ( mechanické 

zpracování - broušení, soustružení, HSC obrábění apod.). Obrobené hotové díly se buď 

povrchově upravují v kooperaci a znovu obrábějí (tzv. tvrdé obrábění) nebo jsou přímo odlo- 

ženy do regálu pro pracoviště montáž.  
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Montáž 

Montážní pracovníci si postupně vyzvedávají hotové díly s průvodkou  z nástrojárny a 

sestavují  lisovací nástroj dle 2D výkresů, výkresy ve 3D geometrii mají uloženy v počítačích 

na pracovišti. Opracované hotové díly umístěny v regálech nástrojař si vyzvedne osobně. 

  

Optimalizace nástroje a předání nástroje 

Po sestavení nástroje následuje zkouška na zkušebním lisu, úprava (optimalizace) 

nástroje, případně další zkouška až do odladění nástroje. Zkouška nástroje probíhá ve spo- 

lupráci s oddělením kontroly.  

Kompletní odladěný nástroj je nakonec vyzkoušen na sériovém lisu a pokud nástroj a 

rozměry výlisku splňují požadavky zákazníka, je vystaven předávací protokol. Součástí pro- 

tokolu je návod k obsluze a údržbě lisovacího nástroje. Následně pracovníci oddělení expedice 

provedou nutnou konzervaci nástroje, požadovaný druh balení a nástroj je odeslán zákazníkovi. 

 

 

 

obr. 2.10  Schéma procesu výroby nástroje 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválení dokumentace 
zákazníkem   

Objednávka / zakázka 
(Specifikace výrobku  
zákazníkem) 
 

Obstarání odlitku 

Nakup normálií  

Nákup materiál 

 
Technologické postupy 
Tvorba CNC-programů 

 
Mechanické zpracování 
- obrobení odlitků 
- obrobení dílů 

 
 

 
Sestavení –
montáž 
 

 
Zkoušky a  seřízení - 
optimalizace 

 
Cad  konstrukce 
nástroje 

Předávací protokol 
Exprdice   
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Výrobní program nástrojárny

Postupový 
nástroj

27%

Transférový 
nástroj
44%

Ruční sada
24%

Měřící 
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2.5 Analýza  výrobního programu nástrojárny 
 

Typ výroby 
 

Základní  výrobou je výroba nástrojů pro lisování. Výroba měřicích přípravků pro lisování a 

výroba pro kooperaci patří mezi vedlejší výrobu. Převážnou část výroby nástrojů tvoří výroba 

transférových nástrojů. Jde o složité výrobky, neboť nástroje se mohou dle složi- tosti skládat 

z jednoho nebo více modulů. Vyrábí  se výlučně na zakázku a výroba se neopakuje - kusová 

výroba. Výroba si vyžaduje univerzálnost strojů a vysokou kvalifikaci pracovníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.11  Výrobní program nástrojárny a podíl  nástrojů na objemu výroby 

 

Rozbor nákladů výroby nástroje  

 
Obr. 2.12  Náklady výroby nástroje                                 

Podíly  náklad ů výroby nástroje

Ostatní
2%

Pracnost
56%

konstrukce
14%

Tepelná úprva
4%

materiálové 
náklady

24%
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3. Komplexní posouzení funkce současného systému 

 

Kusová výroba v nástrojárně má svá specifika. Příprava výroby mnohdy trvá mnohem 

déle než vlastní strojní operace. Je náročná na přesnost, sestává velmi často z několika kroků, 

na kterých závisí přesnost a rychlost vykonané strojní operace. 

S technologickým rozmístěním  pracovišť souvisí vysoké nároky na manipulaci s materiálem, 

časté přesuny výrobků a vysoké nároky na úroveň operativního řízení. Na druhé straně je 

možná snadnější zaměnitelnost strojů a lepší využití výrobních kapacit strojů. 

Lisovací nástroj je technologicky a materiálově náročný výrobek. Mezi nejnákladnější 

položky v nákladech, dle obr. č. 2.13  se řadí pracnost (nejvíce obrábění) a materiálové náklady 

(nakupované díly  a materiál).  

Je nutno podotknout, že podíl jednotlivých složek nákladů je závislý na době životnosti,  

na složitosti a velikosti nástroje. S rozměrově větším nástrojem se zvyšuje podíl materiálových 

nákladů  a nákladů povrchových úprav, proto výběr vhodného materiálu hraje důležitou roli pro 

další proces výroby. Správná konstrukce lisovacích nástrojů musí přihlížet k zásadám 

konstrukčním, technologickým a provozním. 

 

 

3.1 Technická příprava výroby  
 

Technická příprava výroby (dále TPV) je nejdůležitější a nejnáročnější fází zakázky. 

Zahrnuje oblast konstrukční a technologické přípravy výroby, jejichž cílem je připravit 

technicky a ekonomicky výhodný a efektivní návrh výrobku, technologie a proces výroby 

budoucího výrobku. Je to tzv. mezičlánek mezi nápadem a realizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1  Schéma průběhu přípravy výroby  

Oblasti přípravy 

Vývoj a konstrukce 
nástroje 

Návrh technologie 

Návrh organizace výroby 
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3.1.1 Oddělení konstrukce a vývoje 
 

Pracoviště konstrukce a vývoje má technické vybavení, které je standardem v 

automobilovém průmyslu. Moduly AutoForm Incremental a Autoform Trim poskytují vysoce 

přesné a rychlé řešení problematiky hlubokého tažení plechu.  V konstrukci software  CATIA 

v.5 umožňuje práci více konstruktérů v rámci jednoho projektu přičemž program zaručuje 

okamžité promítnutí provedených změn do ostatních částí konstruované součásti v rámci 

projektu.  

Bez ohledu na vyspělost samotných CAD systémů,  je zpracování cizích CAD formátů 

často nepříjemnou a časově náročnou procedurou . Proto ještě část konstruktéru pracuje v 3D 

programu Solid Edge.  

Kvůli rychlému pokroku v oblasti technologie, postupů či materiálů je důležité  

posuzování technologičnosti konstrukce na začátku vývoje. Zde hodně záleží na zkušenosti 

konstruktéra, protože někdy podané návrhy konstruktérem nejsou z hlediska nákladů 

nejefektivnější. 

 

 

3.1.2 Technologická příprava výroby a programování CAD/CAM 
 

Jde o jednu z nejnáročnějších etap v přípravné fázi výrobního procesu. Technolog při 

navrhování technologických postupů výroby zpracovává značné množství informací, které 

čerpá z výkresu součásti a z konkrétních podmínek výroby, v nichž lze vyrábět.  Technolog 

provádí výběr strojů a spolupracuje jak s konstrukcí tak plánovačem výroby a s vedoucím 

projektu. 

K vytváření technologických postupů využívá software a podnikový informační  systém. 

Technolog stanovuje normy práce dle programu, kde volí parametry nebo zadává hodnoty 

z výkresu. 

V současné době normativy neodpovídají potřebám výroby, Už při porovnání časů jsou 

velké rozdíly mezi skutečným časem a navrhovaným. Praxe je taková, že pracovníci placeni 

hodinově někdy nevykazují skutečné časy (to potvrdil i snímek pracovního dne), ale vykazují 

navrhované časy technologem a tím dochází nejen k nízké produktivitě, ale také k ne- 

přesnostem při dalším plánování výroby. Každá tolerovaná ztráta ve výrobě nejen že snižuje 

zisk na současně vyráběném výrobku, ale snižuje zároveň konkurenceschopnost firmy.  
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Vypracování CNC programů ( programové listy ) programuje programátor , u méně 

složitých  dílů operátor stroje. Přesto, že firma používá špičkovou obráběcí technologii, je zde 

 různorodost obráběcích strojů i řídících systémů (Heidenhain .Sinumerik). Problém nastává při  

změně nebo poruše CNC stroje,  který byl určen pro obrábění. Vytvořený program se musí 

přepsat  nejen do nového řídicího systému, ale musí se přeložit dle technologických  parametrů 

stroje a to znamená zvýšení času výroby.  

 

 

3.2  Nástrojárna – obrobna 
 

U nástrojů se běžně vychází ze základního tělesa, které se třískově obrábí. Základní těleso 

- modul je většinou z litiny. Funkční oblasti ke stříhání nebo tažení se potom osadí tvarovými 

díly z ušlechtilé oceli nebo jsou z ocelolitiny. Dle složitosti nástroje se ještě po přizpůsobení a 

odlisování prvních výlisků musejí střižné a tažné segmenty demontovat z nástroje a tepelně 

upravit. Zde hodně záleží na výběru materiálu, technologičnosti konstrukce a  na postupu  

tepelné úpravy.  Konstrukční návrh dílu a výběr materiálu může zásadně ovlivnit čas obrábění.  

Pokud nejsou všechny kroky před obráběním správně připraveny, dochází k obrábění 

podle neaktuálních dat, špatně zadané korekce z měření, použití nevhodného nástroje atd. Když 

se špatný výrobek dostane až na montáž a  pracovník chybu zjistí po složení sestavy, znamená 

to opakování několika operací, tedy zvýšení nákladů na výrobu a prodloužení koncového 

termínu. 

 

 

3.3  Rozmístění pracovišť v nástrojárně 
 

Jak je pro kusovou výrobu obvyklé, jsou pracoviště rozmístěna podle technologie. 

V technologickém seskupení pracovišť přechází pracovní předmět z jedné skupiny(CNC,bru- 

sky, frézky, elektroerozivní obrábění apod.) na druhou. Během výrobního procesu se pracovní 

předmět často několikrát vrací. 
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3.4  Snímek pracovního dne 
 
 

1. etapa:  Příprava k  pozorování 

Snímek pracovního (dále SPD) dne byl dne  14.5.2009 na stroji – frézka  TOS FGS 32/40. 

Pracovník byl seznámen s pozorováním, měl k dispozici výkres součásti a technologický 

postup uvádějící práce, jež mají být vykonávány. Za směnu zvládnul jednu zakázku dle 

technologického postupu a druhou ukončil rozdělanou, kterou dodělal na druhý den. 

Hlavním cílem bylo, zjistit využití pracovní doby, skutečnou spotřebu pracovního času 

pracovníka, zhodnocení organizace práce a pořádku na pracovišti.  

Pomůcky pro pozorování:  stopky, pozorovací list ,  Microsoft Excel pro zpracování výsledků 

 

Obr. 3.2  Zadání technologického postupu – poz. 2.1.27  +  výkres  (1.operace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 7.4.2009

Projekt Mod Poz. Název Množství Jedn.

280893A 2. 2.1.27 Podložka 1 ks

Ks Materiál Rozměr Kg

1 1.2842 65x150x12 1,29
Technologický postup Popis Vyhotovil

NH v min.
10 Fv frézovat sílu 0,2mm,  vrtat 450
20 Kal 50 HRc
30 BpH brousit,hotově 120
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Obr. 3.3  Zadání technologického postupu – poz. 1.2.15 + výkres (2.operace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 6.4.2009

Projekt Mod Poz. Název Množství Jedn.

280893A 1 1.2.15 Podložka 13 ks

Ks Materiál Rozměr Kg

13 1.2842 38x18x8,5 1,3
Technologický postup Popis Vyhotovil

NH v min.
10 Fv zúhlovat, vrtat, zahloubit 80
20 Kal 50 HRc
30 BpH brousit, hotově 70
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2. etapa : Vlastní pozorování - Výsledek měření v tab. 3.1 

Tab.  3.1  Pozorovací list 

Pozorovací list
PW O Unitools Začátek sm ěny: 6:00:00
14.4.2009 Konec sm ěny: 14:00:00
ranní Zařízení/stro j FV/ TOS FGS 32/40

Sním ek vyhotovil: Bil
Čas 
započetí              
[hh:m m ]

Čas 
ukončení 
[hh:m m ]

Celkový 
čas:        
[hh:m m ]

Název 
spotřeby 
času

Sym bol  
času

6:00 6:03 0:03 P říchod na pracoviště , příprava na sm ěnu TC1
6:03 6:05 0:02 Vyzvednutí m ateriálu +technolog.postup TB1
6:05 6:20 0:15 Prostudování výkresu TB1
6:20 6:28 0:08 Obstarání vrtáků- D4,5m m , D8 m m - výdejna TB1
6:28 6:38 0:10 Nastavení stroje +  svěráku(vym ezení) TB1
6:38 6:41 0:03 Upínání polotovaru TA1
6:41 6:50 0:09 Frézování 1. hrany (13ks)+ včetně  o jehlení TA1
6:50 6:52 0:02 Vyhledání vhodného pilníku pro ojehlení TD
6:52 6:56 0:04 Rozhovor s technologem ,m istrem  (porada) TC1
6:56 6:58 0:02 Upínání polotovaru TA1
6:58 7:09 0:11 Frézování 2. hrany (13ks)+ včetně  o jehlení TA1
7:09 7:10 0:01 Kontrola, m ěření TA1
7:10 7:14 0:04 Upínání polotovaru TA1
7:14 7:55 0:41 Frézování 1. P lochy +ojehlení(13x) TA1
7:55 8:02 0:07 W C T2
8:02 8:04 0:02 Upínání polotovaru TA1
8:04 8:46 0:42 Frézování 2. P lochy +ojehlení(13x) TA1
8:46 8:47 0:01 Posuv.m ěřítk (neč ite lný display)-oč ištění TD
8:47 8:49 0:02 Kontrola, m ěření TA1
8:49 8:51 0:02 Upínání polotovaru TA1
8:51 8:57 0:06 Telefon, odchod od pracoviště TD
8:57 9:07 0:10 Frézování 3. hrany (13ks)+ včetně  o jehlení TA1
9:07 9:08 0:01 Kontrola, m ěření TA1
9:08 9:11 0:03 Upínání polotovaru TA1
9:11 9:21 0:10 Frézování 4. hrany (13ks)+ včetně  o jehlení TA1
9:21 9:23 0:02 Kontrola TA1
9:23 9:28 0:05 Nastavení otáček, vým ěna vrtáku, oč íštění svě ráku TA1
9:28 9:31 0:03 Upínání polotovaru TA1
9:31 10:09 0:38 Vrtání 13ks, D 4,5m m TA1

10:09 10:10 0:01 Kontrola, m ěření TA1
10:10 10:18 0:08 Broušení vrtáku  D 4.5m m TB1
10:18 10:22 0:04 Upínání polotovaru TA1
10:22 10:59 0:37 Vrtání 13 ks D 4,5m m TA1
10:59 11:29 0:30 Oběd 30 m in T2
11:29 11:34 0:05 Pozdní příchod (zdržení na obědě) TD
11:34 11:36 0:02 Nasazení vrtáku -zahlubování D8 m m TA1
11:36 12:15 0:39 Vrtání 13 ks D 4,5m m TA1
12:15 12:31 0:16 Kontrola + ojehlení TA1
12:31 12:32 0:01 oč ištění stroje TC1
12:32 12:34 0:02 Odložení dílů  do regálu + ukončení, zápis v PC TB1
12:34 12:40 0:06 Čekání na m ateriál+ hledání TE
12:40 12:49 0:09 Prostudování výkresu TB1
12:49 12:54 0:05 Rozhovor s kolegou TD
12:54 12:58 0:04 Obstarání vrtáku( D9m m -chybě l z m inulé sm ěny) TB1
12:58 13:02 0:04 Nastavení stroje TA1
13:02 13:04 0:02 Upínání polotovaru TA1
13:04 13:24 0:20 Frézování hran+odjehlení TA1
13:24 13:26 0:02 W C T2
13:26 13:28 0:02 Telefon, TD
13:28 13:30 0:02 Upínání polotovaru TA1
13:30 13:48 0:18 Frézování ploch TA1
13:48 13:50 0:02 O jehlení hran+kontrola TA1
13:50 13:52 0:02 Hledání úk lidových prostředků TD
13:52 14:00 0:08 Úklid, oč ištění frézky,předání sm ěny TC1



 37

3. etapa:  Vyhodnocovací část pozorovacího listu  

Tab. 3.2  vyhodnocení  pozorovacího listu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Bilance pracovního času ve směně  a  v 1. operaci 

Tab. 3.3  Vyhodnocení  pozorovacího listu 1. operace 

 

Bilance pracovního času

TB1
13%

TC1
4%

T2
2%

TE
1%TD

5%

TA1
75%

TA1

TB1

TC1

T2

TD

TE

Bilance pracovního času
1. operace

TB1
12%

TA1
80%

TD
4%

TE
0%

TC1
2%

T2
2%

TA1

TB1

TC1

T2

TD

TE

Označení času

v minutách v % 

TA1  Čas jednotkové práce 290 80,0
TB1  Čas dávkové práce 45 12,0
TC1  Čas směnové práce 8 2,1
T1  Čas  práce 343 94,0

T2  Čas obecně nutných přestávek 7 1,9
T3  Čas podmíněně nutných přestávek 0 0,0
TD  Čas osobních ztrát 14 3,8
TE  Čas technickoorganizačních ztrát 0 1,2
T  Čas směny 364 100,0

    Skutečná bilance        pracovního 
času směny

Označení času

v minutách v % 

TA1  Čas jednotkové práce 338 75,0
TB1  Čas dávkové práce 58 12,0
TC1  Čas směnové práce 16 3,5
T1  Čas  práce 412 91,5

T2  Čas obecně nutných přestávek 9 8,1
T3  Čas podmíněně nutných přestávek 0 0,0
TD  Čas osobních ztrát 23 5,1
TE  Čas technickoorganizačních ztrát 6 1,3
T  Čas směny 450 100,0

    Skutečná bilance        pracovního 
času směny
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Obr. 3.5  Využití času směny a 1. operace 

Obr. 3.5  Využití času směny pracovníkem 

 

Výpočet využití času směny pracovníkem (obr. 3.5) 

 

� U1 - Stupeň zaměstnanosti   
 

U1 = 93,9%        
                
 
 

� U2 - Podíl podmíněně nutných přestávek  
 

U2 = 0%   
 
 

� U3 - Podíl zbytečné spotřeby času způsobených pracovníkem  
 

U3 = 5,1 % 
 
 
 

� U4 - Podíl zbytečné spotřeby času způsobené technicko-organizačními ztrátami  
 

U4 = 1,3 % 
 
 

� U5 - Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času  
 

U5 = 5,3 %  
 
 
 

� U6 - Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času 
způsobené technicko-organizačními ztrátami  

 
U6 = 1,3 %  

Využití času směny U1
94%

U3
5%

U2
0%

U4
1%

U1 U2 U3 U4

Využití času u 1. operace
U1

96%

U3
4%

U2
0%

U4
0%

U1 U2 U3 U4
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� U7 - Celkové procento možného zvýšení produktivity práce  
 

U7 = 6,7 %   
 
 

Vyhodnocení  

Jak je vidět z  grafického znázornění obr.3.4, čas jednotkové práce zabírá 75 % celkového 

času.  

Strojní čas jsem neměřil, protože většinou běžel v krátkých časech,což  bylo dáno počtem kusů 

součásti malých rozměrů  a technologickým postupem. Pracovník musel neustále sledovat chod  

frézky. Ztrátové časy pracovníka byli většinou zapříčiněné špatnou organizací a pořádkem na 

pracovišti a nedodržováním pracovní doby. Zvýšení dávkových časů bylo z důvodu hledání 

nástroje, který byl nesprávně uložen-zamíchán  v policích  megamatu.( Megamat je systém 

automatického skladování na principu–páternoster). Celkové procento možného zvýšení 

produktivity práce ( U7) u tohoto měření je 6,7 %.( dle snímku pracovního  dne ) 

Při kusové výrobě velký prostor zabírá příprava,  proto  zde je  důležitá  zkušenost 

pracovníka, pořádek na pracovišti a dodržování pracovní doby. 

 

Rozbor první operace   

  Pracovník ukončil operaci v celkovém čase nižším než navrhovaný technologem, přesto 

nezapsal čas skutečný. Naopak, pokud skutečný čas převýšil navrhovaný čas,  doložil pracov- 

ník skutečný. Jak jsem dále zjistil, nebyla to výjimka viz  tab.3.3. Skrytá rezerva  představuje 

až 19 % u operace frézování a v druhém případě je  14  %  rezerva pro zvýšení produktivity.  

 

Tab. 3.4  Přehled celkových časů (navrhované technologem a skutečně odpracované) 

 

Operace

Navrhovaný čas 
technol. - 
celkový čas 
operace [v min.]

Skutečný čas 
[v min.]     

Zapsaný čas 
pracovníkem

Rozdíl v 
min.

Rozdíl v%
Celkem na 
výrobek- 
rezerva

Frézování 450 364 450 86 19
Broušení 120 120 120 0 0

Frézování 80 85 85 -5 -6
Broušení 70 60 70 10 14

Celkem 720 629 91

19%

8%
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Obr. 3.6  Porovnání skutečných časů a navrhovaných technologem u vybraných výrobků 

 

 

 

Po další provedené analýze pracovních časů z minulých dat, kde jsem porovnával časy 

technologické a skutečné již zapsané v systému, byla průměrná odchylka 7 % od navrhovaných 

časů.   

Dle  rozboru  (viz obr. 3.6 a tab.3.4 ) je patrné, že normativy neodpovídají současným 

parametrům, nejsou objektivní. Tím dochází nejen k nízké produktivitě, ale také 

k nepřesnostem při dalším plánování výroby. 
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4. Návrhy na zdokonalení celkové funkce systému 

  

V zakázkové výrobě je kritická předvýrobní příprava: zakázku je potřeba dobře 

nadefinovat, stanovit výrobní postupy a pokyny pro dílnu, odhadnout výrobní časy a sladit je 

s dodávkami materiálu. Proto většina návrhů směřuje do oblasti  technické přípravy výroby.   

Návrhům na zdokonalení celkového systému se věnuji ve třech částech. V části 

 technologičnost konstrukce se zaměřuji na materiálové náklady a pracnost,  v další části  

nabízím řešení na zkrácení strojních časů u CNC strojů a na konci se budu zabývat snímkem 

pracovního dne a normativy. Navržená řešení pak budu aplikovat v další kapitole na  příkladu  

z výroby a následně provedu zhodnocení navrhovaného řešení.  

 

 

4.1  Technologičnost konstrukce 
 

Při výběru materiálu pro výrobu nástroje musí být brán zřetel nejen na charakteristické 

namáhání nástroje, ale i na to, zda se z něho budou vyrábět funkční části nástroje. Velký vliv na  

náklady nástroje má mimo výběr materiálu také jeho další obrábění v nástrojárně. Zde je patrná 

míra vlivu technické přípravy výroby na efektivnost obrábění. Na výrobě nástroje dle obr.4.1 

má největší podíl materiál  z litiny pro moduly (základní těleso) a nástrojová ocel využívaná 

pro tvarové a střižné díly a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1  Struktura  materiálu při výrobě nástroje 

 

 

Podíl materiál ů v nástroji v kg

62%

33%

5%

Litina Nástrojová ocel Ostatní
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Střední chemické složení
         Označení litiny Cena 

Kč/kg
C Si Mn Mo P S

Tvrdost 
HRc

Mez 
pevnosti 

Rm [MPa]

 Obvyklý zp ůsob použití

 EN
GJS 600

GGG60
ČSN     

42 2306
42

3,4-
3,8

2-3 0,5 0,05 0,015 27 600

Litiny s kuli čkovým grafitem - na odlitky s 
tloušťkou stěn 5 až 100 mm i více, jako např. 
součástky namáhané mechanicky a otěrem, na 
klikové a vačkové hřídele, na ozubená kola, válce, 
na písty a pístní kroužky apod.

 EN
GJS 700

GGG70
ČSN     

42 2307
51

3,2-
3,4

1,8-
2,4

0,3-
0,8

0,05 0,01 32 700

Litiny s kuli čkovým grafitem - na odlitky s 
tloušťkou stěn 5 až 75 mm, jako např. součástky 
značně namáhané mechanicky a odolné proti otěru, 
na ozubená kola, kličkové a vačkové hřídele, na 
oběžná a rozváděcí kola čerpadel, na brzdové 
bubny.

  EN     
GJL 250

GG25
  ČSN    
42 2425

30
3,2-
3,4

1,6-
2,4

0,6-
0,9

0,5 0,15 22 250

Litiny s lupínkovým grafitem - na odlitky o tloušťce 
stěn 15-70 m, např. na válce motorů, součásti 
turbín, ozubená kola, značně namáhané strojní 
součásti, na stojany středně těžkých obráběcích 
strojů 

4.1.1 Nástrojové materiály 
 

Nástrojové materiály patří k nejpoužívanějším ocelovým materiálům v oblasti nástrojové 

techniky. Dřív byla doporučována i vyžadována pro  střižníky, tažníky či  přidržovače jen 

nástrojová ocel 1.2379, konstruktér tak nepátral po možností navrhnout levnější variantu, 

přičemž je možné materiál nahradit levnější nástrojovou ocelí např.1.2842 nebo 1.2080.  

Samozřejmě, napřed musí být volba materiálu posouzena z hlediska životnosti nástroje a 

z hlediska technologie obrábění. To také platí i pro výběr litiny pro odlitku. 

Tab.  4.1  Přehled legovaných nástrojových ocelí pro práci za studena a jejich charakteristika  

Tab.  4.2  Porovnání vlastností nástrojových ocelí(uvedených značek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.  4.3  Porovnání vlastností litiny 

 

Materiá l

Cena 
Kč /kg

Pevnost 
Rm          
v MPa

Teplota 
popouštění 
[°C]

Otěruvzdornost  (stav 
kal.+pop.)

Houževnatost 
(stav kal.+pop.)

Obrobitelnost 
(stav žíhaný)

Rozměrná   
stálost              
(po kalení)

Dosažitelná 
tvrdost - HRc 
(při 100°C)

1.2842 40 740  150-250 65% 60% 90% 90% 62HRc

1.2379 110 800  150-500 100% 50% 45% 75% 63HRc

1.2080 60 850  180-250 100% 30% 35% 70% 62HRc

Označení Střední chemické složení  Obvyklý zp ůsob použití
Podle Podle Podle C Si Mn Cr Mo W V
EN ISO 4957 EN 10027-2  ČSN

90MnCrV8   1.2842 19313 0,9 0,25 2 0,35 - - 0,12
řezné, střižné nástroje , razníky, průmyslové 
nože, měřidla.

X153CrMoV12   1.2379 19573 1,53 0,35 0,4 12 0,85 - 0,85

výkonné střižné nástroje, razníky s vyšší 
houževnatostí, tvrdši materiály,stříhání plechu 
do 10mm, 

X210Cr12   1.2080 19346 2,1 0,3 0,4 12 - - -
Podobně jako 1.2379 při menších nárocích na 
prokalitelnost a otěruvzdornost.
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4.1.2 Ocelolitiny  
 

Ocelolitiny je vhodné použít pro střižné vložky u velkých nástrojů, protože se vyplatí až 

od velikosti asi 300x200x200 (je zde příprava polystyrénového modelu, odlévání, přeprava 

atd.) nebo u složitých a dělených dílů. V případech, kde vlastnosti litých materiálů nejsou 

dostačující, je nutno uvažovat,  zda se použije řešení s nástrojovou ocelí, rychlořeznou ocelí 

nebo také práškově metalurgické provedení. Výhody a nevýhody těchto skupin jsou přehledně 

znázorněny v tabulce 4.5 včetně  obrázku střižné vložky. 

Úspora času je především v obrábění, kde se obrábí jen činné plochy. Při menších 

rozměrech je levnější je obrábět z nástrojové oceli, také pokud je to plochý tvar, kde se obrobí 

jen kontura, je lepší válcovaná ocel. Je také třeba zvážit, zda nám stačí litina s ohledem na cenu 

materiálu a obrábění, protože litá ocel nevydrží tolik jako válcovaná.   

 

Např. Výroba střižné vložky(obr. 4.2) – porovnání pracnosti  

  

    Čas obrábění  Hmotnost materiálu v kg 

TYP 1, mat. 1,2382   18 NH   31 kg 

TYP 2, mat. 1,2379   27 NH   35 kg____________                               

Úspora v čase obrábění    9 NH     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 4.2  Střižná vložka 
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Otvory pro 
odlehčení 

Frézování kapsy 

4.1.3 Konstrukce  litinového odlitku 
 

Především je třeba omezit množství a velikost obráběných povrchů např.odlehčením 

velkých dosedacích ploch pomocí vybrání, vytvořením výstupků kolem otvorů pro šrouby, 

oddělením obráběných a neobráběných ploch přesazením nebo otvory. 

        Dále je třeba upravit různé výstupky a nálitky na odlitku tak, aby nevyžadovaly několikeré 

nastavení nožů na obráběcích strojích. 

Otvory v odlitcích se odlévají až od určitého minimálního průměru. Odlévání menších 

otvorů je neekonomické. Daleko  výhodnější je v tomto případě odlití plné stěny, v níž se otvor  

dodatečně vyvrtá. Neproduktivní je i odlévání otvorů pro sloupky v rozích. Je zde nebezpečí, 

že se písek dostane do otvorů a při obrábění může dojít k poškození nástroje, trhlinám. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3  Litinový odlitek s otvory  

 

 

4.1.4  Konstrukční návrh dílu  
 

Pro snížení času obrábění u tvarových součástí je třeba minimalizovat tvarové  obrábění,  

a to pouze na dobu nezbytně nutnou. Tam, kde nemá tvar opodstatnění, bude odlehčen kapsou            

(odfrézováním plochy ještě před povrchovou úpravou). Po tepelné úpravě  se opracují jen činné 

plochy, mimo kapsu a tak se zkrátí čas tzv. tvrdého obrábění.  

 

  

 

 

  

Obr. 4.4  Vyfrézovaná kapsa na střižnici 
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4.2  Optimalizace obrábění 
 

Snížit náklady na obrábění a zvýšit produktivitu výroby lze také využitím metody scanování 

odlitků. Scanování neznámých obecných tvarů součástí pomocí laserového scaneru Handyscan 

3D je  metoda převedení fyzického tvaru do digitální podoby. 

Tato rychlá a přesná technologie je především určena hlavně pro slévárny a nástrojárny. 

3D scanování je proces, při kterém dochází k snímání souřadnic objektu v prostoru. Nasnímané 

body se upraví a převedou pomocí CAD systému do plošného nebo objemového digitálního 

modelu. Data v této podobě jsou tak připravena k dalšímu zpracování v CAD/CAM systémech, 

např. pro konstrukci nástroje, k vytvoření technologie pro CNC stroj, apod. Scanováním se 

ověří rozměrové a tvarové přesnosti odlitku a optimalizují se programy CNC. 

Dle dodavatele technologie scanování se může hrubovací čas oproti předchozímu času snížit až 

30%. Cena scanování záleží na složitosti a tvarovosti odlitku. 

 

Význam zavedení technologie scanování ( pro Whn 130 ) 

- redukce strojního času CNC obrábění a tím i snížení ceny výroby 

- nástroj obrábí opravdu jen tam, kde je materiál odlitku-méně zničených nástrojů 

- obsluha CNC stroje se může v klidu věnovat přípravě dalšího obrábění-méně chyb 

- okamžitá kontrola odlitku v porovnání s CAD daty-možnost navaření chybějícího materiálu  

   ještě před vlastním obrábění 

 

Příklad z praxe: 
 
Odlitek o velikosti :     1400 x 1230 x 400 mm  

Čas na scanovaní odlitku:   cca 6 hod.     

Počítáno od příjezdu na místo scanování a předání dat do CAM oddělení.. 

Cena scanovaní2:  10 000,- Kč bez DPH  

 
 
 

 

 

 

Obr. 4.5  Odlitek pro scanování  

                                                 
2 Cenová  kalkulace zpracovaná společnosti  Smart Technologies s.r.o. ( Plzeň)  
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4.3 Normativy práce 
 

Po zpracování výsledků analýzy se objevilo několik nedostatků, jak v dodržování 

pracovní doby, v organizaci a pořádku na pracovišti.  

V prvé řadě je potřeba naplánovat a zavést metodu 5S a sestavit standardy jednotlivých 

pracovišť. Jako nevyhovující uvádím příklad pracoviště na obr.35.     

Největší přínosy zavedením nástroje štíhlé výroby 5S očekávám od zvýšení produktivity práce, 

zkrácení časů např. hledání pomůcek a zvýšení disciplíny mezi pracovníky. Pak teprve má 

smysl vypracovat nové normativy a aplikovat další racionalizační opatření. 

K zavádění metody 5S je vhodné sestavit spolupracující tým, členy by měli být kromě 

vedoucího týmu také mistr, vedoucí výroby, operátor atd.  

Dále navrhuji vypracovat nové normativy pro obrábění, neboť nejsou objektivní , jak 

dokázal rozbor snímku pracovního dne a je zde rezerva pro zvýšení produktivity. Vypracování 

normativů je složitá a časově náročná činnost, z toho důvodu pro tuto činnost doporučuji 

obrátit se na konzultační firmu a využít dotaci z Evropské fondů. Nabízené poradenské služby 

mohou být kryty pro malé a střední podniky z 50% ze strukturálních fondů Evropské Unie. 

Možnost spolupráce pro vypracování  nových normativů a zmapování procesů se nabízí  

s Vysokou školou báňskou Ostrava (Ústav projektování, organizace a ekonomiky strojírenské 

výroby),  která má zkušenosti s normováním práce.   

Normativy slouží nejen pro kontrolu odvedené práce, ale také se od nich odvíjí plánování. 

V zakázkové výrobě malých sérií je velmi důležité vědět, jak výroba proběhla v porovnání 

s plánovanými předpoklady.  

 

 

Obr. 4.6  Pracoviště před provedením metody 5S 
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4.4  Další doporučení 
 

V konstrukci doporučuji přejít na program CATIA v.5, který je více využíván u sou- 

časných zákazníků,  pracovníky  zaškolit na nový program a postupně omezovat  Solid Edge. 

V ukládání dokumentů ujednotit standard formátů, čímž se sníží počet prohlížecích programů 

 a usnadní se snadnější přístup k informacím.  

Správnost dokumentace a tolerance na výkrese musí být provedena před předáním 

dokumentace do technologie a zkontrolována např. zkušeným  konstruktérem nebo vedoucím. 

Při chybě či změně rozpisky je nutno bezprostředně informovat všechny technology a 

plánovače výroby  o její změně a potvrdit  ji e-mailem.  

Co se týče řídících systémů CNC strojů, je čas převodu systému na jiný stroj přes 

softwarové převodníky (postprocesory) zanedbatelný, protože se pohybuje 5-10 minut dle 

postprocesoru. Problémem je čas přepsání technologie dle nového stroje, který lze snížit jen 

zkušeností programátora nebo případně předat zakázku do kooperace, samozřejmě po 

porovnání nákladů . 

 

 

5. Návrhy na vypracování komplexního systému  

 

Jak jsem již uvedl v minulé kapitole, řadě obtíží a nedostatků je možno předejít vhodnou 

volbou materiálu, konstrukcí a týmovou spoluprací. Jednou z metod pro zpracování ra- 

cionalizačních projektů na snížení nákladů s minimálními investicemi je hodnotová analýza. 

Hodnotová analýza je užitečná  ze dvou důvodů: 

Zaprvé nebyla používána v době, kdy mnohé z již existujících výrobků a služeb byly 

zaváděny. Za druhé výrobky nebo služby, které byly vyvinuty pomocí hodnotové analýzy 

mohou mít opět prospěch z obnovené hodnotové analýzy, protože řešení vytvořena před  lety 

nemusí již dnes být z hlediska nákladů nejefektivnější. 

Pro aplikaci hodnotové analýzy jsem si vybral již navržený lisovací nástroj, kde se 

zaměřím  na  technologičnost konstrukce,  pracnost nástroje a porovnám výsledek  navržených 

řešení s původním návrhem. Vzhledem k rozsáhlosti a odborným nárokům  řešených problémů  

jsem spolupracoval jak s konstruktérem, tak s technologem a mistrem výroby. 

Cíl týmu - snížení plánovaných nákladů na výrobu nástrojů při zachování jakosti. 
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Příklad: 

 

Nástroj :                   Postupový nástroj                        Modul (odlitek spodní a horní část)  

Počet kroků :           4 kroků                       Litina :       GGG70         

Hmotnost :        4200kg                          Hmotnost : 3 000 kg 

Materiál výlisku :    DD11                       Rozměry: 1400x 1230 x 800 mm 

Násobnost :           Dvouvýpadový     

Výlisek (d x š x v) : 105 x 90 x 70 mm                                                                   

 

 
                                                       
Obr.5.1 Rozložení materiálu                                         Obr.5.2 Návrh technologie lisování  

 

Doporučené návrhy na snížení nákladů 

 
1. U tvarových součástí minimalizovat tvarové obrábění                 - 28 000 Kč 
    s využitím tzv. kapsy. To znamená snížení časů tvrdého obrábění. 
 
2. Změna  materiálu 1.2379 střižníků, přidržovačů apod. na mat.                             - 8 800 Kč 
   1.2080, znamená snížení materiálových nákladů.   
    
3. Změna materiálu odlitku z litiny GGG70 na GGG60                                          - 27 000 Kč 
    Dříve navržen dražší materiál, přitom požadované pevnosti  
    nástroje vyhovuje i GGG60. Snížíme materiálové náklady. 
 
4. Scanování odlitku před obráběním na  WHN 130 CNC                               
    Snížení času obrábění (odhad  - 20%)                                                                  - 48 000 Kč    
    Cena scanování 3                                                                                                     22 000 Kč 
 
Úspora pro snížení nákladů                                       89 800 Kč  

                                                 
3  Cenová  kalkulace od společnosti  Smart Technologies s.r.o. ( Plzeň) 

Rozložení  materiálu[ kg ] 

70%

8%

8%

11%

1%
0%2%

GGG40

1.2842

1.2379

1.2312

1.0570

1.0060

ostatní
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Zhodnocení : 

Při použití metody burzy nápadů jsme dospěli k několika reálným námětům a z nich 

nakonec dle priority jsme vybrali ty nejoptimálnější. 

Nový přístup včetně návrhů přinesl snížení nákladů o 89 800 Kč (u materiálových 

nákladů  je to o 8 %  a  u strojních časů obrábění o 6 % snížení včetně nákladů za scanování) 

viz. obr. 5.3. Potvrdilo se málo důsledné prověřování technologičnosti konstrukce na začátku 

projektu. Pokud  se aplikuje hodnotová analýza  u větších projektů, zabrání se zbytečným 

nákladům již na začátku a efektivita bude vyšší.  

 

 

 

Obr. 5.3 Vyhodnocení hodnotové analýzy 
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6. Zhodnocení navrhovaného řešení 

 

Lisovací nástroj je technologický a materiálově náročný výrobek. Proto není snadné 

okamžitě u některých navrhovaných řešení vyčíslit jejich úsporu, jak v čase tak i v penězích.  

Největší přínos vidím u vypracování nových normativů u strojů konvenčního obrábění a  

u ručních pracovišť, kde lze očekávat největší přínosy. Podmínkou je před optimalizací 

normativů provést metodu 5S nejen na pracovištích, ale i v konstrukci a v technologii. Dobrý 

pracovní postup, výkresy bez chyb a např. standard v ukládání výkresů je základ pro objektivní 

stanovení norem. Pak lze očekávat 7 – 19 % zvýšení produktivity práce.  

 Při vypracování  nových normativů je možné využít spolupráci s VŠB- TU Ostrava a 

přitom získat dotaci na pokrytí části nákladů, což je velmi výhodné v dnešní době,  kdy firma 

šetří a omezuje výdaje.   

Metoda 5S byla zavedena během vypracování diplomové práce. Byly učiněny první kroky 

k vytvoření srozumitelných pracovních standardů na pracovištích a všichni pracovníci 

podílející se na  procesu práce jsou postupně proškolováni. Je nutno podotknout, že pro 

úspěšné zavedení 5S je potřeba nadšení a ochota k aktivní spoluúčasti všech zúčastněných. 

Nová technologie scanování odlitků přinese okamžitou kontrolu odlitku a odhalí 

nedostatky odlití. Obrábí se jen tam, kde je materiál odlitku a tím se sníží čas CNC obrábění. 

Dle údajů dodavatele  této technologie se čas na hrubování oproti předchozímu času sníží až    

o 30%.  Využitím technologie scanování snížíme počet  zničených nástrojů. 

Přílivem stále nových materiálů a technologií má hodnotová analýza při snižování 

nákladů  význam hlavně pro svou  komplexnost. Tato racionalizační metoda, která analyzuje 

každou jednotlivou funkci výrobku, zabrání zbytečným nákladům již v počáteční fázi 

plánování, stejně jako v průběhu celého procesu vývoje nástroje při zachování stálé kvality (viz 

obr. 5.3). Na základě této zkušenosti  je možno doporučit její další aplikaci ve výrobě nástroje. 

Vedoucí projektu dostanou účinný nástroj řízení a kontroly,  vytvoří si základy účinnější me- 

todiky práce.  
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Závěr  

   

Cílem diplomové práce bylo nalézt  a popsat zdroje plýtvání při výrobě lisovacího 

nástroje a pomocí racionalizačních metod  navrhnout opatření ke snížení výrobních nákladů. 

V první  kapitole  jsem shrnul  všechny  teoretické  podklady  potřebné  pro uvedení  do  

problematiky a vysvětil jsem základní pojmy. Další kapitola  seznamuje s firmou PWO-

Unitools, a.s. Obsahuje její  stručnou historii, analýzu současného systému,  výrobní  program. 

Ve třetí kapitole jsem výsledky předchozí  analýzy  a vypracovaného snímku pracovního dne 

vyhodnotil a popsal hlavní nedostatky či problémy vzniklé při výrobě nástroje. Ve čtvrté kapi- 

tole jsou popsány návrhy na  zdokonalení celkového systému, zvláště v oblasti materiálových 

nákladů, pracnosti a optimalizaci normativů práce. Na snížení časů obrábění je doporučena 

nová metoda - scanování odlitků. V následující kapitole jsem na příkladu z výroby aplikoval 

navržená řešení pomocí hodnotové analýzy a provedl vyhodnocení. V poslední kapitole je 

provedeno zhodnocení navrženého řešení. 

 Časové studie přinášejí vysokou přidanou hodnotu v podobě zvyšování efektivity a  

definování časových norem. Využitím těchto metod lze dosáhnout výrazného snížení nákladů. 

Propojením s dalšími nástroji racionalizace se stávají  silnou součástí systému výroby.  
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