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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

ANÝŽOVÁ, Z. Zefektivnění výrobního procesu rotorů elektromotorů: diplomová práce. 

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

technologie, 2012, 48 s. Vedoucí práce: Novák, J. 

 

 Diplomová práce se zabývá zefektivněním výrobního procesu při výrobě rotorů 

elektromotoru. Nově navržený stav uspořádání pracovišť spočívá v přesunu a seskupení 

technologicky rozdílných pracovišť na jedno společné místo, čímž vzniká tzv. 

technologická linka. To zaručuje plynulý tok výrobku výrobním procesem, označován také 

jako “One-Piece-Flow“. Hlavním faktorem ovlivňující volbu konečného řešení je 

sjednocení objemu výroby technologické linky s pracovištěm montáže elektromotorů. 

Přínosem této změny materiálového toku je uspoření jednoho stroje, redukce počtu 

pracovníků podílejících se na výrobě rotoru z šesti na tři pracovníky, úspora v nákladech 

zahrnutá v mezioperačních zásobách, snadné a přehledné řízení výroby, odstranění 

mezioperační dopravy a manipulace s materiálem. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

ANÝŽOVÁ, Z. Improvement of production process of rotors of electric motors: Master 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2012, 48 p. Thesis head: Novák, J. 

 

 Master thesis deals with improving of production process of rotors of electric motor. 

The newly proposed state of workplaces arrangement consists in movement and grouping 

of technological different workplaces to one common place, so-called technological line. It 

warrants a fluent product flow by production process, also called “One-Piece-Flow”. The 

main factor influencing a selection of final solution is unification volume of production of 

technological line with workplace assembly of electric motors. Benefits of this change of 

material flow are saving one machine, reduction of workers who participant in production 

of rotors from six to three workers, saving in costs which are included in a buffer stocks, 

easy and well-arranged production control, removing of takedown transport and 

manipulation with material. 
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Seznam použitých symbolů a označení 

Značka       Název veličiny            Jednotka  

AH        osová výška elektromotoru      [m] 

I DT LD       divize pohonů elektromotorů      [-] 

MEZ       státní podnik         [-] 

P        výkon           [W] 

T        čas směny          [s] 

T1        čas práce          [s] 

T2        čas obecně nutných přestávek     [s] 

T3        čas podmínečně nutných přestávek    [s] 

TD        čsobní ztráty         [s] 

TE        technicko-organizační ztráty      [s] 

n.p.        národní podnik         [-] 

s.r.o.       společnost s ručením omezeným    [-] 
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1. Úvod 

 

Předmětem této diplomové práce je návrh nového, efektivnějšího uspořádání 

technologických pracovišť týkající se výroby elektromotoru. Konkrétně se tento projekt 

týká pracoviště výroby rotorů elektromotoru. Elektromotor je vyráběný ve firmě SIEMENS 

s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Jedná se o změnu materiálového toku 

výroby za účelem plynulého toku výrobku výrobním procesem, čímž je zaručeno snadné a 

přehledné řízení výroby, dále za účelem snížení mezioperačních zásob a tím snížení 

nákladů na výrobu. 

 

V úvodu diplomové práce bude uveden stručný popis závodu v Mohelnici s uvedením 

historie závodu, základních údajů o elektromotoru a seznámení s tokem výroby v závodě. 

V následujících kapitolách bude krátce zmíněn popis základních poznatků z teorie 

organizace a řízení, dále pak bude uveden postup stávající výroby rotoru s popisem a 

uspořádáním jednotlivých pracovišť. V další kapitole bude uveden návrh nového řešení 

výroby rotorů s možnými variantami řešení. Poté bude popsána analýza navrženého 

řešení materiálového toku výroby rotorů a uspořádání pracovišť. Na závěr práce bude 

vyhodnocení navrženého řešení. 

 

Realizace projektu bude otestována na vybrané osové výšce elektromotoru. Po 

zkušebním provozu bude porovnán stávající materiálový tok s nově navrženým. 

 

Stávající způsob plánování firmy vycházel z principu maximálního využití všech 

výrobních zařízení. Výroba rotorů probíhá na samostatně stojících výrobních zařízeních, a 

to od samotné výroby hřídele až po výrobu kompletního rotoru. Výrobní zařízení, resp. 

stroje nejsou umístěny v přímém materiálovém toku. Jednotlivá pracoviště podílející se na 

výrobě kompletního rotoru na sebe tedy plynule nenavazují. U každého pracoviště se 

materiál vyrovnává z palety a po vykonání příslušné operace se zase ukládá zpět do 

palety a je převážen k další operaci k následujícímu pracovišti. Tento průběh 

materiálového toku má za následek, že dochází k vysoké manipulaci s materiálem, dále 

dochází k dlouhé průběžné době výroby, k velkým zásobám a tím i ke zvýšení rizika 

poškození materiálu během manipulace. 
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2. Charakteristika firmy Siemens 

 

Představení společnosti SIEMENS Elektromotory 

 

Společnost SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice se řadí k 

hlavním dodavatelům nízkonapěťových asynchronních elektromotorů na světě. Tato 

společnost se začleňuje do divize pohonů – I DT LD (Industry – Drives Technology – 

Large Drives). V ČR se nacházejí tři závody z této divize, v Mohelnici, ve Frenštátě pod 

Radhoštěm a v Drásově. Zahraničními závody podílejícími se na výrobě elektromotorů 

z divize LD jsou např. závody Norimberk, Bad Neustadt (Německo), Guadalajara 

(Mexiko), Bogota (Kolumbie), Tianjin, Yizheng (Čína) a Karachi (Pákistán) (obr.1).  

 

 

 

Obr.1 Závody SIEMENS z divize LD [5] 

 

Závod v Mohelnici se podílí na výrobě elektromotorů o výkonu P=0,06–37 kW 

v osových výškách od 56 do 200 mm. V závodu Frenštát pod Radhoštěm je výroba 

zaměřena na elektromotory o výkonu P=15–200 kW v osových výškách od 200 mm do 
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315 mm a v Drásově je výroba orientována na výrobu motorů o výkonu P=300-33000 kW 

a generátorů o zdánlivém výkonu 250-20000 kVA. K hlavním odběratelům firmy patří 

výrobci kompresorů, čerpadel, obráběcích strojů, lisů a klimatizačních zařízení. 

 

 
Obr.2 Závody SIEMENS v ČR [5] 

 

Historie závodu 

 

Závod se sídlem v Mohelnici se ale po dobu své existence nezabýval pouze výrobou 

elektromotorů. Od prvopočátku zde byly vyráběny různé druhy transformátorů, 

elektrických strojů, zařízení elektráren včetně generátorů a další. 

    
  Motor DM 150     Generátor firmy     Dynamoelektromotor 

               Ludwig Doczekal          se zkratovacím zařízením 

 

Obr.3 Některé produkty závodu [1] 
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Historie závodu v Mohelnici sahá do roku 1904, kdy 30. září byl zapsán do firemního 

rejstříku podnik pro výrobu elektrických zařízení se sídlem v Mohelnici. Nově vzniklá 

společnost tehdy nesla název Ludwig Doczekal & Comp. 

 

 
 

Obr.4 Závod Siemens – Schuckertwerte [5] 

 

V roce 1924 došlo k uzavření smlouvy o vzájemném společenství s mohutným 

pražským podnikem SIEMENS & Co., a 21. prosince 1926 tak vznikla nová akciová 

společnost SIEMENS elektrotechnika. Roku 1939 byla mohelnická továrna začleněna do 

koncernu rakouské firmy SIEMENS – Schuckertwerte A.G.. Až v tomto roce se továrna 

orientovala především na výrobu elektromotorů. 

 

V roce 1945 byl podnik postaven pod národní správu a dochází ke vzniku značky 

MEZ. Závod n.p. MEZ Mohelnice se sídlem v Mohelnici byl osamostatněn roku 1950. 

Následně byla zákazníkům nabídnuta první ucelená řada elektromotorů typu R a OR. Pod 

názvem MEZ Mohelnice, který podnik nesl do roku 1994, byly vyvinuty další nové typy 

elektromotorů od řady AF po AP, 2AP aj.. 1. června 1994 vláda ČR schválila privatizace 

MEZ Mohelnice a MEZ Frenštát podobou prodeje firmě SIEMENS. Se vznikem firmy 

SIEMENS Elektromotory s.r.o. byl zahájen vývoj nové řady elektromotorů typů 1LA a 

7BA. [1] 
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 V mohelnickém závodě jsou nyní vyráběny třífázové asynchronní elektromotory o 

jmenovitém výkonu 0,06 – 37 kW v osových výškách od 56 mm do 200 mm. V současné 

době je na trhu nejnovější řada elektromotorů řady 1LE v hliníkovém a litinovém 

provedení. Také je prováděna výroba nejrůznějších zákaznických provedení. 

 

   
 

Obr.5 Nejnovější řady elektromotorů [5] 

 

Všeobecné údaje a základní provedení elektromotoru 

 

K pohonu průmyslových zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, obráběcí stroje, lisy 

apod., se používají trojfázové asynchronní elektromotory. Asynchronní motor je točivý 

elektrický stroj (elektromotor), který pracuje na střídavý proud. Je to nejrozšířenější pohon 

v elektrotechnice. Tok energie mezi hlavními částmi elektromotoru, rotorem a statorem, je 

prováděn pomocí elektromagnetické indukce. Asynchronní motory jsou vysoce spolehlivé, 

mají jednoduchou konstrukci a jsou napájeny z běžné střídavé sítě. [4] 

 

Trojfázový asynchronní elektromotor, jak již bylo uvedeno, se skládá ze dvou hlavních 

částí. Jsou jimi stator a rotor. Stator je pevně uložen v kostře elektromotoru a tvoří jej 

svazek statorových plechů opatřený na vnitřním průměru drážkami, ve kterých je 

trojfázové vinutí. Toto vinutí je posunuté vůči sobě o 120° a je vyvedeno na svorkovnici. 

Rotor je pohybující se, resp. rotující, částí motoru. Je tvořen hřídelem, na kterém jsou 

nalisovány rotorové plechy s drážkami. V těchto drážkách jsou vloženy hliníkové, popř. 

měděné tyče. Konce těchto tyčí jsou opatřeny zkratovými kruhy. Takto tvořený rotor se 

nazývá klecový rotor (kotva na krátko). [4] 
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Obr.6 Konstrukce elektromotoru [5] 

1 – svorkovnicová skříň, 2 – statorový svazek, vinutí a izolace, 3 – ventilátor,  

4 – ložiska, 5 – hřídel a rotor, 6 – ložiskový štít, 7 – kostra, 8 – výkonnostní štítek 

 

Princip činnosti elektromotoru 

 

 Přivedením střídavého elektrického proudu do statorového vinutí vznikne ve statoru 

točivé magnetické pole. Točivé magnetické pole statoru indukuje v rotoru napětí, rotorem 

začne procházet střídavý elektrický proud, čímž vznikne v rotoru magnetické pole. Silové 

účinky tohoto magnetického pole vyvolají točivý moment, který uvede rotor do otáčivého 

pohybu. [4] 

 

Tok výroby elektromotoru 

 

 Technologický tok výroby elektromotoru začíná v lisovně magnetických obvodů, která 

zpracovává dynamoplech. Tento dynamoplech je dodáván ve svitcích, které jsou děleny 

na potřebné šířky pásů. Z těchto pásů se lisují statorové a rotorové plechy, které se dále 
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skládají do statorových a rotorových paketů. V lisovně se provádí také odlev klece rotoru 

z elektrovodního hliníku. [1] 

 
 

Obr.7 Závod Siemens Elektromotory s.r.o. v dnešní podobě [5] 

  

 Základem každé výroby motorů je navijárna. Zde se do statorových paketů vkládá 

vinutí, které rozhoduje o budoucích parametrech elektromotoru. Po navinutí, zapojení a 

odzkoušení vinutí se statorový svazek naimpregnuje. Tím se připraví pro finální montáž 

elektromotoru. Výstupem z elektromotoru je rotor, respektive hřídel. Prostřednictvím 

hřídele se elektrická energie přeměněná na rotační pohyb přenáší na poháněnou část. 

Hřídele se opracovávají s přídavkem a teprve po zalisování do rotorového svazku se 

brousí. Tichý chod motoru bez vibrací zajišťuje dynamické vyvážení každého rotoru. [1] 

 

 Důležitým dodavatelem komponentů pro finální montáž je slévárna. Jejím účelem je 

dodávat kompletně opracované odlitky pro montážní linky. Sortiment tvoří kostry 

elektromotorů, ložiskové štíty a drobné díly, jako jsou například patky elektromotorů, díly 

svorkovnice a podobně. Pro opracování ložiskových štítů se využívají produktivní 

špičkové obráběcí stroje. Ve slévárně je také koncentrována výroba plechových krytů 

ventilátorů. Konečné montáži elektromotoru předchází předmontáž. Na předmontáži se 

provádí zalisování statorového svazku do kostry. Následně se opracovává osazení koster 

a frézují patky elektromotoru. Na montáži se technologicky provádí kompletace motoru a 

každý elektromotor se zkouší. [1] 
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3. Základní pojmy organizace a řízení 

 
 Řídit jakoukoliv společnost je velmi těžká záležitost. Je to kvalifikovaná činnost, ale 

tuto činnost si lze usnadnit určitým organizováním a řízením.  

 

 Organizace a řízení výroby je vlastně teorie, zabývající se prostorovým, časovým a 

funkčním uspořádáním výrobních procesů. Řízení výrobních procesů je působení lidí na 

výrobní systémy s cílem zabezpečit jejich optimální fungování a rozvoj. [2] 

 

Lidé mohou výrobní procesy řídit: 

- přímo – management – řízení v širším pojetí za využití všech dostupných 

prostředků 

- nepřímo – využití automatizovaných systémů řízení 

  

 Organizace a řízení ve všech částech výroby v sobě obsahuje určování vztahů jak 

věcných tak i pracovních. Z toho plyne, že musí určovat: 

- výrobní strukturu 

- technické vybavení dílen a provozů 

- spotřebu materiálu 

- strukturu pracovníků 

- materiálový tok apod.  

  

 Výrobní proces je transformace polotovarů a vstupních materiálů na hotový výrobek 

za účasti pracovní síly. Výrobní proces se skládá z pracovních operací. Pracovní operace 

je základem organizace a řízení výroby a je to časově souvislá část výrobního procesu 

vykonávaná jedním, popř. skupinou pracovníků na daném pracovišti. Pracovní operace se 

skládají z pracovních úkonů a pracovních pohybů. Pracovní operace prováděné lidskou 

prací jsou z hlediska technického zdokonalování výroby nahrazovány prací strojů. [2] 

  

 Výrobní proces můžeme dělit podle několika hledisek. Jedním z těchto hledisek je 

členění výrobního procesu podle složitosti výroby. Složitost má vliv na organizaci výroby, 

na její náročnost a řízení. Dalším hlediskem je rozdělení výrobního procesu z pohledu 

uspořádání výrobních jednotek. Uspořádání výrobních jednotek je především ovlivňováno 

materiálovým tokem výrobku. Materiálový tok výrobku je to v podstatě pohyb polotovarů, 

materiálů a průběžných výrobků výrobním procesem. Hlavním záměrem je zajistit 

plynulost pohybu mezi jednotlivými operacemi, redukovat, popř. vyloučit nadbytečné 
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operace. Výrobní proces můžeme rozdělit také podle časového průběhu výrobku 

výrobním procesem. Průběžná doba výroby je doba, kdy se materiál dostane do 

výrobního procesu až po její ukončení. Do této doby je třeba započítat také ztráty a 

prostoje vzniklé v průběhu výroby. [2] 

  

 Jak již bylo naznačeno, výrobní procesy se konají na výrobních jednotkách, tj. na 

pracovištích. Ta jsou rozmístěna odlišně, a to podle druhu výroby na jednotlivých dílnách 

či provozech. Jejich rozmístění a struktura musí ale nejlépe vyhovovat materiálovému 

toku výrobku tak, aby kladně ovlivňovala jeho průběh. Výrobní jednotky lze dělit dle 

různých hledisek. Jedním z nich je dělení podle výrobního profilu. Ten je dán především 

charakterem a druhem výroby, od kterých se dále určuje typ výroby, tzn. výroba kusová, 

sériová či hromadná. Tyto faktory výrobních jednotek určují rozmístění jednotlivých 

pracovišť ve výrobní jednotce. Z toho se odvíjí další členění výrobních jednotek dle 

hlediska prostorové struktury, která znázorňuje rozmístění pracovišť uvnitř dílen, provozů, 

případně jiných objektů. Jednotlivá pracoviště musí být vybavena tak, aby zaručovaly 

plynulost toku výroby, a to v co nejkratším čase, s maximální kvalitou výrobku a za co 

nejnižší náklady. [2] 
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Struktura výrobního systému 

 

 Výrobní systém je cílevědomě uspořádaný celek s vnějšími vztahy, vnitřní strukturou 

a dělbou práce. Z hlediska řízení jej lze rozdělit na řídicí a řízený subsystém. Řídicí 

subsystém je tvořen pracovníky a technickými prostředky řídicího aparátu. Řídicí systém 

musí splňovat určité funkce; výrobní, technické, personální, ekonomické, obchodní a jiné. 

Přestože každá z těchto oblastí řídicího subsystému je individuální, jejich společným 

cílem je zajistit plynulost a hospodárnost řízeného subsystému. Řízený subsystém je 

tvořen řadou výrobních jednotek, jako jsou jednotlivá pracoviště, dílny, provozy, aj. 

Úkolem výrobních jednotek je výroba výrobků. Na následujícím obrázku je zobrazena 

struktura systému závodu SIEMENS v Mohelnici. [2] 

 

 
 

Obr.8 Struktura systému v závodu SIEMENS Mohelnice 
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4. Charakteristika výroby rotorů 

 

 Rotor je jednou z nejdůležitějších částí elektromotoru, na kterou jsou kladeny náročné 

požadavky, a to jak elektrické, tak mechanické. Rotor je složen z hřídele a rotorového 

svazku. Výchozí surovinou pro hřídel elektromotoru je ocel válcovaná za tepla. Rotorový 

svazek jsou slisované rotorové plechy s drážkami, ve kterých jsou tlakově zastříknuté 

hliníkové, popřípadě měděné tyče. Obě strany rotorového svazku jsou opatřeny 

zkratovými kruhy s vyvažovacími kolíky a chladicími lopatkami. Pro výrobu rotorového 

svazku jsou použity výlisky elektroplechu. 

 

Polotovary ke zpracování 

 

 Dělení hřídeloviny se provádí na pásové či kotoučové pile ve skladu oceli. Zde jsou 

také hřídele z obou stran zarovnány, a to s přídavkem na konečné obrábění. Na 

zarovnané plochy jsou poté navrtány středicí důlky. Následně jsou hřídele odloženy do 

palety a připraveny na pracoviště obrobny. 

  

 Výroba rotorového svazku se provádí v lisovně. Na výrobu rotorových plechů 

elektromotoru je používán dynamoplech válcovaný za studena, který je dodáván ve 

svitcích. Tento dynamoplech je upraven na potřebné šířky pásů na podélné dělicí lince. 

Následně jsou z těchto pásů dynamoplechu v postupových nástrojích na rychloběžných 

automatických lisech zpracovány rotorové plechy v podobě výstřižků opatřené drážkami. 

Vnější a vnitřní rozměry rotorových plechů, tvary a počet drážek se volí podle budoucího 

charakteru elektromotoru, tj. zejména podle osové výšky elektromotoru a jmenovitého 

výkonu. Do slisovaných rotorových plechů jsou na pracovištích tlakového lití do 

jednotlivých drážek rotorových plechů tlakově vstříknuty hliníkové či měděné klece rotoru. 

Výsledkem této operace je rotorový svazek, který je uložen do palety a přepraven na 

pracoviště obrobny. 
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5. Analýza stávajícího stavu výroby rotorů 

 

 Výroba kompletního rotoru se provádí na obrobně rotorů. Jak již bylo v předchozím 

textu uvedeno, základními výchozími polotovary pro zhotovení rotoru jsou hřídel a 

rotorový svazek (obr.9). Ty jsou na příslušná pracoviště obrobny rotorů dodávány 

v paletách. Výroba rotoru se skládá z několika operací prováděných na různých 

pracovištích. Na obrobně rotorů se nachází několik pracovišť, které jsou seskupeny a 

uspořádány podle technologické příbuznosti strojního zařízení.  

 

  
 

Obr.9 Výchozí polotovary pro zhotovení rotoru – hřídelovina a rotorový svazek 

  

 Díky tomu, že obrábění hřídelí a rotorů se skládá z několika operací, strojový park je 

složen z jednoúčelových, univerzálních, poloautomatických a automatických strojů. 

Jednotlivé stroje jsou ovládány různým stupněm náročnosti obsluhy. Použití příslušného 

stroje na danou operaci obrobku je stanoveno výrobním postupem. 

 

 Jak již bylo zmíněno v charakteristice a popisu firmy SIEMENS, v závodě jsou 

vyráběny osové velikosti elektromotorů od 56 mm po 200 mm. Každá osová velikost má 

své výrobní zařízení. Pro popis a návrh nového, efektivnějšího materiálového toku byly 

vybrány pracoviště, kde je prováděna výroba základních provedení rotorů v osové 

velikosti 71 mm.  
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5.1. Soustružení hřídelí 

 

 Tento druh operace se provádí na pracovišti obrábění hřídelí. Pracoviště pro výrobu 

hřídelí osové velikosti 71 mm je vybaveno dvěma CNC hrotovými soustruhy. Tyto stroje 

jsou vybaveny koníkem s hrotem, nožovými unašeči (držáky), kleštinovou hlavou. Mimo 

toto vybavení jsou CNC soustruhy vybaveny přenosovým programem s příslušnými 

operacemi. Obě tyto pracoviště obsluhuje jeden pracovník.  

  

 Dle výrobní zakázky je na toto pracoviště dopravena paleta s hřídelemi. Jak již bylo 

uvedeno, hřídele jsou z obou stran zarovnané a jsou opatřeny středicími důlky. Pracovník 

obsluhující toto pracoviště vyjme z palety hřídel a vloží jej do stroje. Pomocí hrotu koníka 

(podpěrné prizmy) a kleštiny jej mechanicky upne a zavře ochranný kryt soustruhu. 

Pracovník poté spustí automatický cyklus stroje, který vykoná příslušné operace jejichž 

výsledkem je hotový hřídel. Následně pracovník otevře ochranný kryt, vyjme ze stroje 

hřídel a vloží jej na pracovní stolek. Během strojního času dalšího dílce pracovník přeměří 

rozměry osoustruženého hřídele dle kontrolního postupu a očistí hřídel od nečistot. Poté 

hřídel vloží do předem připravené palety. Po určité výrobní dávce je tato paleta s 

hřídelemi přesunuta přímo na další pracoviště. Přesun palet mezi jednotlivými pracovišti 

se provádí pomocí vysokozdvižných vozíků, jeřábů nebo na přepravních plošinách. 

Výsledný výrobek zhotovený touto operací je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

 
 

Obr.10 Osoustružený hřídel 
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5.2. Frézování drážky na hřídeli 

 

 Po soustružení hřídelí následuje další operace, kterou je frézování drážky na hřídeli. 

To se provádí na CNC frézce, která je vybavena přenosovým programem obsahující 

příslušné operace, dále je opatřena hydraulickým prizmatickým upínacím svěrákem, 

dorazem na čelo hřídele, stopkovou frézou o daných rozměrech atd.  

 

 Na toto pracoviště jsou dle výrobní zakázky dopravovány již osoustružené hřídel, a to 

v paletách. Pracovník obsluhující toto pracoviště vyjme z palety hřídel, vloží a upne jej do 

hydraulického prizmatického upínacího svěráku a zavře ochranný kryt frézky. Poté spustí 

automatický cyklus stroje, který vyfrézuje drážku na hřídeli. Po ukončení pracovního cyklu 

stroje otevře pracovník ochranný kryt, vyjme hřídel a odloží jej na měřicí nebo-li pracovní 

stolek. Během strojního času dalšího dílce pracovník přeměřuje rozměry dle kontrolního 

postupu a provádí odjehlení drážky. Po přeměření rozměrů a odjehlení drážky vloží hřídel 

do palety. Po dané výrobní dávce je paleta přesunuta do skladu, kde je k dispozici pro 

další operace dle plánování výroby. Přesun palet mezi pracovištěm a skladem se provádí 

také za pomoci vysokozdvižných vozíků, jeřábů nebo na přepravních plošinách. Hřídel 

s vyfrézovanou drážkou na tomto pracovišti je zobrazen na následujícím obrázku. 

 

 
 

Obr.11 Hřídel s vyfrézovanou drážkou 
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5.3. Rýhování hřídele 

   

 Další, v pořadí třetí, operací je rýhování hřídele. Tato technologická operace se 

provádí na válcovacím stroji, který je vybaven distančními kruhy pro axiální ustavení 

rýhovacích kotoučů, posuvným hrotovým upínacím přípravkem a dvojicí rýhovacích 

kotoučů. 

 

 Také na toto pracoviště jsou dle výrobní zakázky hřídele dopravovány v paletách. 

Obsluha tohoto pracoviště vyjme hřídel z palety a upne jej do hrotů válcovacího stroje. 

Poté spustí tlačítkem stroj, který rýhuje průměr hřídele, na kterém bude v další operaci 

nalisován rotorový svazek. Po samočinném zastavení a odjetí kotoučů do výchozí polohy 

pracovník odepne a vyjme dílec, který odloží na pracovní stolek. Během strojního času 

dalšího dílce pracovník kontroluje rozměry dle kontrolního postupu a následně předá 

hřídel na úložný prostor vedlejšího pracoviště, kde tentýž pracovník provádí zalisování 

rotorového svazku na hřídel.  

 

 
 

Obr.12 Hřídel po operaci rýhování 

 

5.4. Zalisování hřídele do rotorového svazku 

 

 Pracoviště, na kterém se provádí zalisování hřídele do rotorového svazku, se nachází 

přímo vedle pracoviště rýhování hřídele. Toto pracoviště obsluhuje tentýž pracovník, který 

má na starosti i další pracoviště, kterým je vyrovnávání házivosti hřídele. O této operaci 

bude zmíněno později. Z uvedeného tedy vyplývá, že jeden pracovník obsluhuje tři 
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pracoviště, kterými jsou rýhování hřídele, zalisování hřídele do rotorového svazku a 

vyrovnávání házivosti hřídele. Zalisování hřídele do rotorového svazku se provádí na 

hydraulických lisech. Lisy jsou vybaveny středicím kruhem, tlačným čepem beranu lisu, 

lisovacím trnem, tlačným čepem, zalisovací zarážkou, která je nastavitelná podle typu 

svazku. 

 

 Pracovník si z předem přistavěné palety odebere rotorový svazek, který vloží na 

lisovací podložku. Z úložného prostoru odebere rýhovaný hřídel a nasadí na něj 

zalisovací narážku příslušné délky, a to podle budoucího typu. Spuštěním stroje se 

provede zalisování hřídele do svazku rotoru. Po vyjetí beranu zpět do horní polohy 

pracovník sejme zalisovací narážku z hřídele, vyjme rotor z přípravku a odloží jej na 

měřicí stolek. Takto zalisovaný hřídel do rotorového svazku je znázorněn na obr.13. Po 

provedení kontroly rozměrů zalisování dle kontrolního postupu uloží rotor do úložného 

prostoru vedlejšího pracoviště. Tím je již zmíněné vyrovnání házivosti hřídele. 

 

 
 

Obr.13 Zalisovaný hřídel do rotorového svazku 

 

5.5. Vyrovnání házivosti hřídele 

 

 Po zalisování hřídele do rotorového svazku je nutné provést vyrovnání házivosti 

hřídele. Vyrovnávání házivosti se provádí na hrotových rovnacích lisech, které jsou 

vybaveny upínacími hroty a ocelovou rovnací prizmou. Dále je zapotřebí číselníkového 

úchylkoměru. 
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 Pracovník si z úložného prostoru odebere rotor se zalisovaným hřídelem, zhotovený 

předchozí operací lisováním, a upne jej do hrotů. Pomocí číselníkového úchylkoměru 

zjistí nejvyšší naměřené hodnoty, respektive nejvyšší bod na průměrech pro ložiska a ten 

nastaví proti rovnací prizmě. Následně buď rázově nebo plynulým tlakem prizmy provede 

vyrovnání dle výkresu, popřípadě dle výrobního postupu. Po vyjetí beranu odepne a 

vyjme rotor a odloží jej do palety. Po určité výrobní dávce je tato paleta s vyrovnanými 

rotory přesunuta přímo na další pracoviště.  

 

5.6. Broušení hřídele 

 

 Následující operací pro výrobu kompletního rotoru je broušení hřídele. Broušení 

hřídele se provádí na NC hrotové brusce, jejichž hlavní části jsou přenosový program pro 

vykonání dané operace, sestava brusných kotoučů a dva hroty pro upnutí rotoru. 

 

 Obsluha hrotové brusky si z předem přistavěné palety odebere rotor, vloží jej mezi 

hroty a upne. Po zatáhnutí ochranného krytu spustí program pro vykonání broušení 

hřídele. Jakmile program skončí, pracovník odtáhne ochranný kryt, vyjme rotor s již 

nabroušeným hřídelem a odloží jej na pracovní stolek, kde během strojního času broušení 

následujícího dílce provede změření rozměrů dle kontrolního postupu. Po přeměření dílce 

vloží rotor do připravené palety. U tohoto pracoviště platí, že po určité výrobní dávce je 

paleta přesunuta do skladu, kde je k dispozici pro další operace dle plánování výroby. 

Hřídel je zobrazen na následujícím obrázku. 

 

 
 

Obr.14 Hřídel s obroušenými průměry 
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5.7. Soustružení povrchu rotoru 

 

 Po broušení hřídele následuje operace soustružení povrchu rotoru, respektive jeho 

přetáčení. Soustružení se provádí na CNC hrotovém soustruhu, mezi jehož hlavní prvky 

patří hroty, mezi které je rotor upnut, a nožový držák se soustružnickými noži. Soustruh je 

opět opatřen také přenosovým programem s patřičnými operacemi. 

 

 Na toto pracoviště je dle výrobní zakázky přistavěna paleta s rotory, obsahující již 

obroušené hřídele. Pracovník, který obsluhuje toto pracoviště, si z palety odebere rotor a 

upne jej mezi hroty CNC soustruhu. Poté pracovník zakryje ochranný kryt soustruhu a 

spustí program. Po ukončení programu pracovník odsune ochranný kryt, vyjme rotor 

s přetočeným povrchem a odloží jej na pracovní stolek. Během upnutého stavu 

následujícího rotoru, tedy v pracovním cyklu, pracovník přeměří rozměry dle kontrolního 

postupu a vloží rotor do palety. Paleta je po splnění dané výrobní dávky přesunuta na 

další pracoviště. Rotor s osoustruženým povrchem je na obrázku 15. 

 

 
 

Obr.15 Přetočený povrch rotoru 

 

5.8. Dynamické vyvážení rotoru 

 

 Poslední operací před úplným zhotovením kompletního rotoru je dynamické 

vyvažování rotoru. Tato operace se provádí na vyvažovačce opatřené digitálním 

displejem s hodnotami vyvažování.  
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 Pracovník z přistavěné palety odebere rotor a uloží jej za průměry pro ložiska na 

podpěry vyvažovačky. Po spuštění stroje se na displeji zobrazí hodnoty, pomocí kterých 

pracovník případně umístí vyvažovací podložky na vyvažovací čepy (kolíky) rotoru a 

roznýtuje je. Poté opět spustí stroj a zkontroluje hodnoty na displeji. Jakmile je rotor 

dynamicky vyvážen dle kontrolního postupu, uloží pracovník kompletně vyvážený rotor do 

palety. Takto vyvážený rotor i s vyvažovací podložkou je znázorněn na následujícím 

obrázku. 

 

 
 

Obr.16 Finální rotor s vyvažovací podložkou po dynamickém vyvážení 

 

 Touto operací je dokončena výroba kompletního rotoru. Paleta s těmito rotory je 

dopravena do skladu, kde je podle plánu výroby k dispozici pro další operaci. Dle výrobní 

zakázky je následně rotor ze skladu dopravován na pracoviště montáže k finální montáži 

motoru. 
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6. Možnosti uspořádání pracovišť 

 

 Projektování, řízení výroby a správná organizace výrobního procesu je nedílnou 

součástí každého podniku. Jejich cílem je dosažení co nejvyšší možné technické úrovně 

výroby, a to při dosažení co nejnižších nákladů a dodržení optimálních pracovních 

podmínek.  

 

 Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují výrobní proces, je uspořádání, 

respektive rozmístění pracovišť a výrobních zařízení. Dalším faktorem je bezpochyby 

druh výroby, tzn. zda se jedná o výrobu kusovou, sériovou či hromadnou. V neposlední 

řadě musíme přihlížet k dispozičnímu řešení podniku, konkrétně se jedná o rozvody 

elektrické energie, technických a topných plynů, tekutých paliv, vodní hospodářství, typ 

průmyslové budovy atd. 

 

Volné uspořádání pracovišť 

 

 Jedná se o takové uspořádání a rozmístění strojních zařízení, že strojní zařízení jsou 

v dílenském provozu rozmístěny neuspořádaně. S tímto druhem uspořádání se můžeme 

setkat například tam, kde dopředu nejsme schopni stanovit materiálový tok výroby nebo 

kde je materiálový tok odlišný u jednotlivých výrobků. S volným uspořádáním pracovišť se 

lze setkat například při kusové výrobě, v prototypových dílnách či zkušebnách. Od tohoto 

uspořádání se v dnešní době již upouští, poněvadž velkou nevýhodou je obtížný 

materiálový tok a přesun informací. [6] 

 

 
 

Obr.17 Volné uspořádání pracovišť [6] 
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Technologické uspořádání pracovišť 

 

 Technologické uspořádání pracovišť je takové uspořádání, kde jsou jednotlivá 

pracoviště seskupena podle technologické příbuznosti zařízení, tzn. strojní zařízení jsou 

sdružována do skupin. V dílenskému provozu tak vznikají seskupení soustruhů, frézek, 

vrtaček a dalších. Uspořádání pracovišť se koná bez ohledu na materiálový tok. Výhodou 

je lepší využití kapacit výrobních zařízení, snadnější přizpůsobení pracovišť při změnách 

výrobního programu, tzn. snadnější plánování výroby, zavedení vícestrojové obsluhy, 

pružnější výrobní proces apod. Nevýhodou je obtížný a zdlouhavý materiálový tok, vysoké 

zásoby rozpracované práce, potřeba dokonalejších výrobních zařízení, náročné 

operativní řízení výroby. Toto uspořádání pracovišť najde své uplatnění zejména 

v objemové a malosériové výrobě, v kovárnách, lisovnách atd. [6] 

 

 

Obr.18 Technologické uspořádání pracovišť [6] 

 

Předmětné uspořádání pracovišť 

 

 Předmětné uspořádání pracovišť je seskupení technologicky rozdílných pracovišť, 

které jsou určeny pro výrobu technologicky podobných výrobků. Polotovary postupují 

výrobním procesem v jednom směru od jednoho výrobního zařízení ke druhému, a to 

podle technologického nebo výrobního postupu. Cílem tohoto uspořádání je plynulý tok 

výrobku výrobním procesem. Výhodou je snadné a přehledné řízení výroby, nízké 

náklady na výrobu a na mezioperační dopravu. Nejdokonalejším typem předmětného 

uspořádání pracovišť je tzv. technologická linka. Nevýhodami jsou malá pružnost výroby, 

náročná synchronizace času trvání na jednotlivých pracovištích. Předmětné uspořádání 

pracovišť nalezne své uplatnění především v sériové výrobě nebo u často se opakující 

výrobě malých sérií. [6] 

 



Diplomová práce VŠB – TU Ostrava 2012 

 

 

- 29 - 

 

Obr.19 Předmětné uspořádání pracovišť [6] 

 

Modulární uspořádání pracovišť 

 

 Pod pojmem modulárního uspořádání pracovišť si lze představit seskupení stejných 

technologických bloků. Dosahuje se vysoké produktivity práce oproti běžným strojním 

zařízením. Jako příklad je možné uvést seskupení NC a CNC strojů v dispečersky řízené 

výrobě. [6] 

 

Obr.20 Modulární uspořádání pracovišť [6] 

 

Buňkové uspořádání pracovišť 

 

 Tento druh uspořádání pracovišť je složen z několika výrobních zařízení a je založen 

na dobře propracované mezioperační a operační dopravě. Většinou je zde využívána 

výpočetní technika s vlastním řídicím systémem. Výhodou je zvýšení přesnosti a kvality 

výroby, použití NC a CNC obráběcích strojů s automatickými cykly, zkrácení výrobního 

času prováděním jiných operací během strojního času dílce, atd. [6] 

 
Obr.21 Buňkové uspořádání pracovišť [6] 
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7. Uspořádání pracovišť a tok materiálu při stávajícím 

stavu výroby rotorů 

 

 Uspořádání pracovišť a materiálový tok výroby u současného stavu výroby rotorů 

vycházel z principu lepšího využití kapacit výrobních zařízení. Jednotlivá pracoviště jsou 

sdružována do skupin, a to podle technologické příbuznosti výrobních zařízení. Stávající 

výroba rotorů, od výroby hřídele až po kompletní rotor, probíhá na samostatně stojících 

strojích. Jednotlivé výrobní zařízení nejsou rozmístěny v přímém materiálovém toku. To 

má za následek, že u každého pracoviště je materiál z palety vyrovnáván a po provedení 

dané operace zase zpět ukládán do palety. Po zpracování určité výrobní dávky je paleta 

přesunuta buď k následujícímu pracovišti k provedení další operace nebo do skladu, kde 

je k dispozici dle plánování výroby pro další operace na konečné montáži elektromotoru.  

 

 Pracoviště tedy byly navrhovány bez ohledu na tok materiálu výrobou. Právě 

materiálový tok je u tohoto typu uspořádání velmi obtížný a zdlouhavý. Kromě toho 

vznikají vysoké a nadbytečné zásoby ve skladech, vysoké náklady na mezioperační 

dopravu a tím velké riziko poškození vlivem manipulace. Dále také vzniká náročné 

operativní řízení výroby. Z uvedeného popisu vyplývá, že se jedná o technologické 

uspořádání pracovišť.  

 

 U tohoto typu uspořádání pracovišť také nedocházelo k plnému využití pracovní síly 

během pracovního cyklu. Z popisu jednotlivých pracovišť je zřejmé, že na provoze 

obrobny je zapotřebí šesti pracovníků, kteří se podílejí na výrobě kompletního rotoru. To 

znamená od vstupu vstupních surovin na obrobnu po kompletně dokončený rotor, který je 

k dispozici pro finální montáž celého motoru. 

 

Popis toku výrobku 

 

 Materiál s hřídelovinou je převezen na pracoviště A, kde pracovník na CNC soustruhu 

provede operaci soustružení hřídele. Hřídel je poté dopraven na pracoviště B 

k vyfrézování drážky do hřídele a následně je přepraven a umístěn do meziskladu. Odtud 

je dle výrobní zakázky dopraven na pracoviště C, kde pracovník vykoná operaci rýhování 

hřídele, posléze na pracovišti D provede zalisování hřídele do předem přistavěného 

rotorového svazku a nakonec vyrovná házivost rotou na pracovišti E. Z tohoto pracoviště 
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je rotor přepraven na pracoviště F, na kterém pracovník prostřednictvím stroje obrousí 

hřídel. Rotor je dále opět přepraven a umístěn do meziskladu. Podle zakázky je rotor ze 

skladu transportován na pracoviště G, kde pracovník na CNC soustruhu provede 

osoustružení rotoru. Odtud je rotor přepraven na poslední pracoviště H k provedení 

dynamického vyvážení rotoru. Touto operací je docíleno konečné podoby rotoru, který je 

dále k dispozici pro finální montáž elektromotoru. Celý tento proces výroby rotorů při 

současném stavu je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

   

 

Obr.22 Schéma materiálového toku a rozmístění pracovišť 

při současném stavu výroby rotorů 

A - soustružení hřídele 

B - frézování drážky 

C - rýhování hřídele 

D - lisování svazku na hřídel 

E - vyrovnávání hřídele 

F - broušení hřídele 

G - soustružení rotoru 

H - vyvažování rotoru 

X - ostatní pracoviště 

      - pracovník 

    - tok materiálu 
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8. Zefektivnění výrobního procesu rotorů 

 

 Efektivní plánování materiálových toků je výzva, kterou musí řešit každý výrobní 

podnik. Stejně tak tomu je i ve firmě SIEMENS Elektromotory. Nárůst tržeb dostává 

společnost do situace, kdy je nutné řešit jak nasycení výrobních kapacit, tak nedostatek 

skladovacích ploch a velké množství finančních prostředků zahrnutých v zásobách. Podle 

názoru zákazníků je firma vysoce flexibilní, na druhou stranu cena za tuto flexibilitu je ale 

velmi vysoká.   

 

 V současné době konkurenceschopnost vede ke zvýšení efektivity výrobního 

systému. Požadavky pro zvýšení efektivity výrobního systému jsou: 

- minimalizovat náklady na manipulování s materiálem 

- efektivní využití veškerých prostorů 

- snížení mezioperačních zásob 

- redukovat časy celkové doby výroby 

- odstraňovat nadbytečné pohyby 

- ulehčit komunikaci mezi pracovníky. 

 

 Jak již bylo zmíněno, předešlý způsob plánování firmy vycházel z principu 

maximálního využití všech výrobních zařízení. Pracoviště byly navrženy bez ohledu na 

materiálový tok výroby, který byl komplikovaný a zdlouhavý. Kromě toho vznikaly vysoké 

náklady na mezioperační dopravu, náročné operativní řízení výroby a nadbytečné zásoby 

ve skladech. Docházelo také k nevyužití pracovní síly na některých pracovištích. Jedná se 

především o automatizovaná pracoviště jako jsou soustružení hřídelí, frézování drážky na 

hřídeli, broušení hřídele a soustružení povrchu rotoru. U těchto pracovišť obsluhující 

pracovník v podstatě pouze vkládal výrobky do výrobního zařízení a následně je odebíral 

a ukládal do palety. Podle kontrolního postupu také některé z výrobků přeměřoval.  

 

 Právě tyto důvody vedly k novému uspořádání pracovišť a tedy k novému 

materiálovému toku výroby. Realizace nového uspořádání pracovišť by měla zajistit nejen 

plynulý tok výrobku výrobním procesem, ale také snížení pracnosti, snadné a přehledné 

řízení výroby, snížení nákladů na výrobu a na mezioperační dopravu. Změna toku výroby 

rotorů v sobě zahrnuje určitou přestavbu současného rozmístění pracovišť. 
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9. Návrh řešení výroby rotorů a možné varianty řešení 

 

 Nově navržený stav uspořádání pracovišť spočívá v přesunu původních pracovišť na 

jedno společné místo. Dochází tak k seskupení technologicky rozdílných pracovišť, které 

se podílejí na výrobě jednoho výrobku – rotoru. Takto vzniklé pracoviště je nazýváno jako 

předmětné uspořádání pracovišť. Toto uspořádání pracovišť je také nazýváno jako 

technologická linka, nebo-li tzv. U-linka.  

 

 Předmětné uspořádání pracovišť zaručuje plynulý tok výrobku výrobním procesem. 

Tento způsob toku výrobku je také označován jako „One-Piece-Flow“ – tok jednoho kusu. 

Jedná se o způsob výroby, při kterém výrobek prochází jednotlivými operacemi na 

příslušných pracovištích bez většího přerušování a čekání, tzn. s minimálními 

mezioperačními zásobami a bezprostřední návazností operací. Tento způsob řízení 

výroby dokáže rychle zareagovat na změny výrobního programu z hlediska sortimentu i 

požadovaného množství. Mimo to zajišťuje také nízké náklady na výrobu i na 

mezioperační dopravu a snadné a přehledné řízení výroby, které provádí dispečer. 

 

 Technologická linka na výrobu rotorů se nachází také na obrobně rotorů, jak tomu 

bylo při původním rozestavení pracovišť. Technologická linka (U-linka) obsahuje totožná 

výrobní zařízení jako u stávající výroby. Samotné uspořádání jednotlivých pracovišť 

v technologické lince vychází z materiálového toku výroby rotoru.  

 

 U původního stavu výroby rotorů docházelo díky rozdílným časům výroby na 

jednotlivých pracovištích také k rozdílným počtům vyrobených kusů. Na pracovišti 

soustružení hřídelí, kde byly pro výrobu hřídelí k dispozici dva CNC soustruhy, a také na 

pracovišti frézování drážky, bylo průměrné množství vyrobených kusů za jednu směnu 

oproti ostatním pracovištím dvojnásobné. Dřívější způsob plánování uvažoval na těchto 

pracovištích také výrobu speciálních zákaznických provedení. Jelikož se při výrobě 

v technologické lince u navrhovaného stavu výroby rotorů uvažuje pouze s výrobou 

základních provedení, byla zvolena varianta pouze s jedním CNC soustruhem na 

pracovišti soustružení hřídelí. Pracoviště pro vyfrézování drážky na hřídeli zůstane 

nezměněno. 

 

 Dalším nedostatkem u původního stavu uspořádání pracovišť bylo to, že jednotliví 

pracovníci nebyli plně využiti. Otázkou při novém způsobu plánování a organizování 

práce tedy je, kolik pracovníků se bude podílet na výrobě rotoru v technologické lince. 
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Návrh je takový, že se zredukuje počet pracovníků. Stanovení počtu pracovníků volíme 

podle toho, kolik výrobních zařízení je pracovník schopen obsluhovat.  

 

 Základem pro volbu konečného řešení je výkon, respektive objem výroby celé 

technologické linky. Objem výroby technologické linky by se měl přibližovat takovému 

počtu vyrobených kusů rotorů, jaký je následně potřebný pro konečnou montáž 

elektromotorů. Při menším počtu vyrobených rotorů by na pracovišti montáže neměli 

z čeho vyrábět, naopak při větším počtu vyrobených rotorů by vznikaly nadbytečné 

zásoby ve skladu. Záměrem tedy je sladit tento počet vyráběných rotorů s potřebným 

počtem na montáži. Dalším faktorem ovlivňující volbu je vytíženost pracovníků a strojů 

podle obsazení linky. To vše musí být provedeno s ohledem na bezpečnost pracovníků. 

 

 Možnými variantami počtu pracovníků podle obsazení technologické linky byli dva, tři 

a čtyři pracovníci. Pro tyto varianty řešení bylo provedeno pozorování jednotlivých 

pracovníků a strojů za účelem zjištění jejich vytíženosti. Zároveň byl zjištěn objem výroby 

v technologické lince dle různého obsazení linky. Výsledky z tohoto pozorování jsou 

zobrazeny na následujících obrázcích. Vzhledem k ochraně firemních údajů jsou hodnoty 

v grafech mírně upraveny, avšak tak, aby přibližně odpovídaly skutečným hodnotám. 

 

Výkon technologické linky za směnu podle počtu pracovníků 
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Obr.23 Výkon technologické linky za směnu podle počtu pracovníků (modelové hodnoty) 
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Využití pracovníků podle obsazení technologické linky 
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Obr.24 Využití pracovníků podle obsazení technologické linky (modelové hodnoty) 

 

Využití strojů podle obsazení technologické linky 
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Obr.25 Využití strojů při dvou pracovnících (modelové hodnoty) 

 



Diplomová práce VŠB – TU Ostrava 2012 

 

 

- 36 - 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

60%
70%
80%
90%

100%

so
us

tru
že

ní

fré
zo

vá
ní

rý
ho

vá
ní

za
lis

ov
án

í

vy
ro

vn
ává

ní

br
ou

še
ní

so
us

tru
že

ní

vy
va

žo
vá

ní

čeká

pracuje

 
Obr.26 Využití strojů při třech pracovnících (modelové hodnoty) 
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Obr.27 Využití strojů při čtyřech pracovnících (modelové hodnoty) 

 

 Jak již bylo zmíněno, hlavním faktorem ovlivňující volbu konečného řešení bylo 

sjednocení objemu výroby technologické linky s pracovištěm montáže elektromotorů. 

Tomu nejvíce odpovídá varianta se třemi pracovníky v technologické lince, kteří průměrně 

vyrobí cca. 400 kusů rotorů za jednu směnu. S přihlédnutím ke grafům vytíženosti 

pracovníků a strojů, byla tato varianta vybrána jako konečná. Tím, že došlo k redukci 

počtu pracovníků na tři, došlo u jednotlivých pracovníků k nárůstu pracovních povinností. 

Další změnou oproti původnímu stavu výroby rotorů bylo zredukování počtu CNC 

soustruhů na pracovišti soustružení hřídelí na jeden. Množství vyrobených kusů na tomto 

pracovišti odpovídá plynulosti toku výrobku technologickou linkou. 
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10. Analýza navrženého řešení výroby rotorů 

 

 Jak již bylo zmíněno, výchozími polotovary pro zhotovení rotoru jsou hřídel a rotorový 

svazek. Ty jsou v paletách dodávány na pracoviště technologické linky, kde se zhotovuje 

kompletní rotor. Na výrobě rotoru prostřednictvím technologické linky se podílejí tři 

pracovníci, na rozdíl od stávajícího stavu výroby rotorů, kde bylo zapotřebí šesti 

pracovníků. 

  

 Dle výrobní zakázky je na pracoviště technologické linky dopravena paleta s hřídelemi 

a rotorovými svazky. První pracovník vyjme z palety hřídel a vloží jej do CNC soustruhu. 

Pomocí hrotu koníka (podpěrné prizmy) a kleštiny pracovník mechanicky upne hřídel a 

zavře ochranný kryt soustruhu. Následně pracovník spustí automatický cyklus stroje, 

jehož výsledkem je hotový hřídel. Po provedení cyklu pracovník odsune ochranný kryt, 

vyjme ze stroje hřídel a vloží jej do zásobníku, který přísluší následující operaci frézování 

drážky na hřídeli. Toto pracoviště obsluhuje tentýž pracovník, který ze zásobníku odebere 

hřídel, vloží a upne jej do upínacího svěráku a zavře ochranný kryt frézky. Poté spustí 

automatický cyklus stroje, který vyfrézuje drážku na hřídeli. Po ukončení pracovního cyklu 

stroje otevře pracovník ochranný kryt, vyjme hřídel a odloží jej do zásobníku válcovacího 

stroje, kde se provádí rýhování hřídele. Ten samý pracovník obsluhuje i toto pracoviště. 

Ze zásobníku si odebere hřídel a upne jej do hrotů válcovacího stroje. Poté spustí stroj, 

který rýhuje průměr hřídele, na který je nalisován rotorový svazek. Po provedení rýhování 

pracovník vyjme hřídel a odloží jej do úložného prostoru, respektive do vedle přistavěné 

palety, která přísluší zároveň následujícímu pracovišti lisování svazku na hřídel. Během 

strojního času jednotlivých výrobních zařízení pracovník kontroluje rozměry dle 

kontrolního postupu. 

 

 Druhý pracovník technologické linky si z jedné palety odebere rotorový svazek, který 

vloží na lisovací podložku hydraulického lisu. Z úložného prostoru odebere rýhovaný 

hřídel a nasadí na něj zalisovací narážku. Následně pracovník spustí stroj, který provede 

zalisování hřídele do svazku rotoru. Poté pracovník vyjme rotor z přípravku a odloží jej do 

úložného prostoru vedlejšího pracoviště, kterým je vyrovnání házivosti hřídele. Tento 

pracovník obsluhuje i toto zařízení. Z úložného prostoru si odebere rotor se zalisovanou 

hřídelí a upne jej do hrotů rovnacího lisu. Následně pomocí číselníkového úchylkoměru 

naměří hodnoty a případně poté provede vyrovnání házivosti hřídele. Jakmile naměřené 

hodnoty odpovídají hodnotám dle výkresu nebo výrobního postupu vyjme pracovník rotor 

a odloží jej do zásobníku NC hrotové brusky. I tuto brusku obsluhuje druhý pracovník. Ten 
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odebere rotor ze zásobníku a upne jej mezi hroty brusky, kde se provede broušení 

průměrů hřídele. Po provedení operace pracovník vyjme rotor a odloží jej do úložného 

prostoru, konkrétně do palety, která přísluší zároveň i následujícímu pracovišti 

soustružení povrchu rotoru. I zde platí, že během strojního času jednotlivých strojů 

pracovník kontroluje rozměry dle kontrolního postupu. 

 

 Konečně třetí pracovník technologické linky má na starosti poslední dvě operace. 

Tento pracovník si nejprve z úložného prostoru odebere rotor a vloží jej do CNC 

soustruhu. Po osoustružení vnějšího povrchu rotoru vyjme rotor ze soustruhu a vloží jej 

do zásobníku příslušející pracovišti dynamického vyvážení rotoru. Zde si pracovník 

odebere ze zásobníku rotor a uloží jej za ložiskové průměry na podpěry vyvažovačky. Po 

spuštění stroje se na displeji zobrazí hodnoty, pomocí kterých pracovník umístí 

vyvažovací podložky na vyvažovací čepy rotoru a roznýtuje je. Následně opět spustí stroj 

a zkontroluje hodnoty na displeji. Jakmile je rotor dynamicky vyvážen dle kontrolního 

postupu, uloží pracovník kompletně vyvážený rotor do palety.  

 

 Z výše uvedené charakteristiky technologické linky je patrné, že po vstupu výchozích 

surovin, kterými jsou hřídelovina a rotorový svazek, je prostřednictvím tohoto pracoviště 

zhotoven kompletní rotor, na kterém se podílejí pouze tři pracovníci. Výstupem 

z pracoviště technologické linky je paleta s rotory, která je dopravena do skladu, kde je 

podle plánu výroby k dispozici pro další operaci. Dle výrobní zakázky je následně rotor ze 

skladu dopravován na pracoviště montáže k finální montáži motoru. 
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11. Uspořádání pracovišť a tok materiálu při navrženém 

řešení výroby rotorů 

 

 Uspořádání pracovišť u navrženého řešení výroby rotorů spočívá v seskupení 

pracovišť, které se podílejí na výrobě rotoru. Jedná se o přesun původních pracovišť na 

jedno společné místo, čímž dochází ke vzniku tzv. technologické linky. Toto předmětné 

uspořádání pracovišť zaručuje především plynulý materiálový tok výrobku bez 

nadbytečných mezioperačních zásob a manipulací s materiálem. 

 

Popis toku výrobku 

 

 Výchozí materiály, hřídelovina a rotorový svazek, jsou dopraveny v paletách na 

pracoviště technologické linky. V technologické lince jsou seskupeny všechny pracoviště 

podílející se na výrobě rotoru. První pracovník na CNC soustruhu provede operaci 

soustružení hřídele. Hřídel poté přímo vkládá do zásobníku na pracoviště B k vyfrézování 

drážky do hřídele. Následně ukládá hřídel opět přímo na pracoviště C, kde tentýž 

pracovník vykoná operaci rýhování hřídele. Bezprostředně poté předává hřídel do 

zásobníku na pracoviště D, kde druhý pracovník provede zalisování hřídele do předem 

přistavěného rotorového svazku. Stejný pracovník následně po zalisování vyrovná 

házivost hřídele na pracovišti E a ihned poté prostřednictvím stroje obrousí hřídel na 

pracovišti F. Rotor je následně opět přímo předán do zásobníku na pracoviště G, kde třetí 

pracovník na CNC soustruhu provede osoustružení rotoru a posléze na posledním 

pracovišti H provede dynamické vyvážení rotoru. Jak již bylo uvedeno, jedná se o způsob 

výroby, při kterém výrobek prochází jednotlivými operacemi na příslušných pracovištích 

bez většího přerušování a čekání, to je bez mezioperačních zásob.  
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 Proces výroby rotorů při nově navrženém řešení na technologické lince je znázorněn 

na následujícím obrázku. 

  

     
 

Obr.28 Schéma materiálového toku a rozmístění pracovišť 

při nově navrženém řešení výroby rotorů 

   

 

 

A - soustružení hřídele 

B - frézování drážky 

C - rýhování hřídele 

D - lisování svazku na hřídel 

E - vyrovnávání hřídele 

F - broušení hřídele 

G - soustružení rotoru 

H - vyvažování rotoru 

      - pracovník 

    - tok materiálu 
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12. Hodnocení navrženého řešení 

 

 Navrhovaný systém řešení byl otestován na pracovištích podílejících se na výrobě 

základního provedení rotorů v osové velikosti 71 mm (AH71). Každá osová výška 

elektromotoru se dále vyrábí ve čtyřech polaritách (2, 4, 6 a 8 pól) a s různými výkony. 

Polarita ani výkon nemají ale téměř žádný vliv na pracnost a obtížnost jednotlivých 

operací. 

 

Cílem navrhovaného řešení bylo zvýšení efektivity výrobního systému, to znamená: 

- minimalizování nákladů na manipulaci s materiálem 

- odstranění nadbytečných pohybů 

- ulehčení komunikace mezi pracovníky 

- efektivní využití veškerých prostorů 

- snížení mezioperačních zásob 

- redukování časů celkové doby výroby. 

 

 Uspořádání jednotlivých pracovišť v technologické lince a samotná linka na hale byly 

navrženy tak, aby byly efektivně využity veškeré prostory. Jeden z hlavních přínosů nově 

navrženého systému výroby rotorů je to, že se uspořil na pracovišti soustružení hřídelí 

jeden stroj, konkrétně CNC soustruh. Tento CNC soustruh byl využit pro jiné operace 

podílející se na výrobě motorů. 

 

 Díky uspořádání pracovišť v technologické lince s bezprostřední návazností na sebe 

je také ulehčena komunikace mezi jednotlivými pracovníky. Další výhodou je to, že u 

stávajícího materiálového toku bylo zapotřebí obsluhy manipulačních prostředků pro 

mezioperační dopravu. Mezioperační dopravy a tedy i manipulace s materiálem u nově 

navrženého řešení není potřeba, poněvadž jednotlivé výrobky plynule přecházejí od jedné 

operace ke druhé s bezprostřední návazností. Mimo tato zvýšení efektivity výrobního 

procesu jsou v následujících kapitolách podrobněji uvedeny další podstatné přínosy 

nového uspořádání pracovišť. Zejména se jedná o úsporu v nákladech na pracovníky a 

snížení mezioperačních zásob. 
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12.1. Úspora v nákladech na pracovníky 

 

 Jak již bylo zmíněno, při původním materiálovém toku výroby rotorů se přímo na 

výrobě kompletního rotoru podílelo šest pracovníků. V navrhovaném řešení materiálového 

toku, tj. po seskupení pracovišť a vzniku technologické linky, je zapotřebí pouze tří 

pracovníků. Z toho je zřejmé, že při navrženém toku výroby rotorů je úspora ve mzdě 

v podobě tří pracovníků.  

 

 Vzhledem k ochraně firemních údajů zde nejsou uvedeny přesné náklady na mzdy 

pracovníků, tyto náklady jsou mírně upraveny. Avšak úspora v podobě nákladů na mzdu 

je zhruba 50%. 

 

Tab.1 Náklady na mzdu pracovníků u původního a u nově navrženého stavu (modelové 

hodnoty) 

 

 Počet pracovníků Měsíční náklady [Kč] 

Původní stav 6 120 000,- 
Navržený stav 3 60 000,- 

Úspora 60 000,- 

 

 

120 000 Kč

60 000 Kč

Původní stav Navržený stav

 
Obr.29 Úspora v měsíčních nákladech na mzdu pracovníků (modelové hodnoty) 

-50% 
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12.2. Snížení mezioperačních zásob 

 

 Dalším nedostatkem původního materiálového toku výroby rotorů bylo to, že 

docházelo k nadbytečným mezioperačním zásobám mezi některými operacemi. Z toho 

vyplývá, že vlivem nadbytečných mezioperačních zásob docházelo také ke zbytečným 

skladovacím prostorům. To sebou samozřejmě nese náklady, které jsou zahrnuty v těchto 

zásobách a skladovacích prostorách.  

 

 U původního stavu výroby rotorů docházelo díky rozdílným časům výroby na 

jednotlivých pracovištích také k rozdílným počtům vyrobených kusů. Již z toho je zřejmé, 

že docházelo k obtížnému plánování a řízení výroby. Průměrný počet vyrobených kusů za 

směnu u původního uspořádání pracovišť je uveden v následující tabulce. Vzhledem 

k ochraně firemních údajů jsou i zde veškeré hodnoty mírně upraveny, avšak tak, aby 

přibližně a poměrově odpovídaly skutečným hodnotám. 

 

Tab.2 Průměrný počet vyrobených kusů na jednotlivých pracovištích u původního stavu 

(modelové hodnoty) 

 

Pracoviště 
Počet vyrobených 

kusů za směnu 

Soustružení hřídele 800 
Frézování drážky 800 

Rýhování hřídele 

Lisování 

Vyrovnávání házivosti 

400 

Broušení hřídele 400 
Soustružení rotoru 500 
Vyvažování rotoru 500 

 

 
 U pracovišť soustružení hřídelí a frézování drážky na hřídeli, kde byl průměrný počet 

vyrobených kusů za směnu dvojnásobně vyšší než u ostatních pracovišť, musely být tyto 

výrobky uloženy v meziskladu, protože by nebyly plně využity v následujících operacích. 

Z toho vyplývá, že u těchto dvou operací byl větší objem výroby. Aby nedocházelo 

k neustálému navyšování zásoby, bylo to řešeno tak, že po vyrobení určitého množství 

kusů se výroba základního provedení na těchto pracovištích zastavila a byly zde 

prováděny různé speciální, respektive zákaznické provedení hřídele. I přesto ale bylo 
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využito meziskladu, kde v průměru na den putovalo cca. 400 kusů hřídelí. Kdybychom 

uvažovali, že měsíc má průměrně 21 pracovních dní, tak měsíční zásoba by byla kolem 

8400 kusů hřídelí. Vzhledem k tomu, že zde byla částečně i výroba zákaznických 

provedení, tak se průměrně měsíční zásoba v meziskladu pohybovala v počtu 6000 kusů 

hřídelí. 

 

 Naopak na pracovištích, kde je průměrný počet vyrobených kusů 400, by nestačil 

k zásobě na následujících pracovištích, kde je průměrný počet vyráběných kusů 500. Tato 

nevyváženost byla řešena takovým způsobem, že na pracovištích s průměrně vyrobenými 

400 kusy za směnu docházelo k různým přesčasovým hodinám k vyrovnání této ztráty. 

Proto po operaci broušení hřídele směřovaly rotory opět do meziskladu, kde se udržovala 

průměrná měsíční zásoba v počtu 2000 kusů rotorů. 

  

 Díky novému uspořádání pracovišť a tedy novému materiálovému toku výroby rotorů, 

kde jednotlivé výrobky plynule přecházejí od jedné operace ke druhé s bezprostřední 

návazností, došlo k redukci mezioperačních zásob a to omezením pouze na pojistné 

zásoby, potřebné pro případy neočekávaných událostí. Průměrný počet vyrobených kusů 

za směnu u nově navrženého stavu výroby rotorů je cca. 400 kusů, což se blíží počtu 

vyrobených kusů rotorů, jaký je potřebný pro konečnou montáž elektromotorů.  

 

 Celkové měsíční náklady zahrnuty v mezioperačních zásobách u původního stavu a 

zároveň i úspora u navrženého řešení výroby rotorů je uvedena v tabulce 4. Z uvedené 

tabulky je zřejmé, že úspora činí 190 000 ,-Kč. 

 

Tab.3 Cena materiálu (modelové hodnoty) 

 

Materiál Cena materiálu 

Hřídel 15,-Kč/ks 
Rotor 50,-Kč/ks 

 
Tab.4 Měsíční náklady zahrnuty v mezioperačních zásobách (modelové hodnoty) 

 

 Měsíční stav zásob Měsíční náklady 

Hřídel 6 000 90 000,-Kč 
Rotor 2 000 100 000,-Kč 
Celkové měsíční náklady 

zahrnuty v zásobách 190 000,-Kč 
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12.3. Zvýšení produktivity práce 

 

 Aby bylo možné vyhodnotit produktivitu práce při nově navrženém materiálovém toku 

výroby rotorů, bylo potřeba provést tzv. časovou studii práce. 

 

12.3.1. Časová studie práce 

 

 Časová studie práce je nástrojem pro metody průmyslového inženýrství a spadá do 

oblasti měření práce. Metody, pomocí kterých provádíme časové studie, se nazývají 

snímkování. Snímkování a analýza práce nám zajišťují přehledné výstupy týkající se 

využití časového fondu pracovníků a strojů. [7] 

 

 Výstupem z časových studií práce bývají většinou normy spotřeby práce, což jsou 

předpisy, které udávají nezbytně nutnou spotřebu živé práce vynaloženou ve výrobním 

procesu na danou pracovní činnost. Výsledky z časových studií práce slouží ke tvorbě 

normování práce, dále jsou podkladem pro zlepšování pracovních procesů, k vyjádření 

neefektivnosti výrobních procesů atd. [7] 

 

 

 Zjišťování skutečné spotřeby času lze provádět nepřetržitým pozorováním, kdy je 

sledován průběh práce přímo na vyhodnocovaném pracovišti, a to v reálném čase. Mezi 

zjišťování skutečné spotřeby času nepřetržitým pozorování patří: 

- snímek pracovního dne 

- snímek operace 

- momentové pozorování 

- snímek využití stroje pomocí automatických měřicích a regulačních přístrojů 

 

 Pro vyhodnocení produktivity práce nově navrženého materiálového toku výroby 

rotorů byla použita metoda časové studie v podobě snímku pracovního dne.  

 



Diplomová práce VŠB – TU Ostrava 2012 

 

 

- 46 - 

12.3.2. Snímek pracovního dne 

 

 Snímek pracovního dne spolu se snímkem operace patří mezi nejpoužívanější 

metody stanovování skutečné spotřeby času v praxi. Snímek pracovního dne 

zaznamenává během pracovní směny veškerou spotřebu pracovního času, a to 

nepřetržitým pozorováním. Na základě vyhodnocení snímku pracovního dne lze stanovit 

skutečnou spotřebu pracovního času pracovníka nebo skupiny pracovníků, popřípadě 

výrobního zařízení. Výhodou je získávání podrobných informací o průběhu práce, na 

druhou stranu nevýhodou je náročnost analýzy z časového hlediska. U tohoto typu 

snímkování může nastat také psychické zatížení jak na straně pozorovatel, tak na straně 

pozorovaného pracovníka. Obecně existují 4 druhy snímků pracovního dne: 

- snímek pracovního dne jednotlivce – jedná se o pozorování pracovní činnosti 

jednoho pracovníka 

- snímek pracovního dne skupiny pracovníků (čety) – jde o pozorování pracovní 

činnosti skupiny pracovníků, kteří vykonávají společnou práci 

- hromadný snímek pracovního dne – jedná se o současné pozorování pracovní 

činnosti až třiceti pracovníků, kteří pracují samostatně; je nutné ale použít 

rozdílnou techniku pozorování, měření, zaznamenávání a vyhodnocení skutečné 

spotřeby pracovního času 

- vlastní snímek pracovního dne – jedná se pouze o zaměření na časové ztráty. [8] 
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12.3.3. Snímek pracovního dne jednotlivce 

 

 Pro časovou studii nově navrženého uspořádání pracovišť byl použit snímek 

pracovního dne jednotlivce. Jak již bylo uvedeno, snímek pracovního dne jednotlivce je 

metoda snímku pracovního dne, kdy se jedná o pozorování pracovní činnosti jednoho 

pracovníka. Na výrobě kompletního rotoru se u nového uspořádání pracovišť do 

technologické linky podílejí tři pracovníci. Proto byly provedeny tři časové studie práce 

těchto pracovníků v podobě snímků pracovního dne.  

 

 U každého ze tří pracovníků, obsluhující jednotlivá pracoviště v technologické lince, 

byl proveden snímek pracovního dne za stejných pracovních podmínek a ve stejné 

pracovní směně. Bylo tedy zapotřebí i tří pozorovatelů. Cílem tohoto snímkování bylo 

zjištění spotřeby času potřebné pro následné zlepšování pracovních procesů či 

k vyjádření neefektivnosti výrobních procesů. 
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Postup provedení snímku pracovního dne 

 

1. Příprava na pozorování 

 

 Účelem přípravy na pozorování bylo především zaměření se na cíle měření, na výběr 

pracovníka a pracoviště, na kterém se má pozorovávání provádět, na časovém rozvrhu 

měření a na seznámení se potřebnými informacemi o daných pracovních operacích a 

pracovištích. U všech pracovišť technologické linky byly zajištěny takové podmínky, které 

zaručují nerušené a nepřetržité pozorování jednotlivých pracovníků. Pracovníci měli za 

úkol přistupovat ke své pracovní činnosti tak, jako při své běžné denní práci. Pracovníci 

byli seznámeni s výrobní dokumentací a výrobními postupy a byla dohodnuta nezbytná 

spolupráce s pozorovatelem. 

 

2. Vlastní pozorování, měření a zaznamenávání údajů 

 

 Ve druhé fázi nastává samotné pozorování pracovní činnosti pracovníka 

pozorovatelem. Pozorovatel sleduje činnost pracovníka během jedné pracovní směny a 

zaznamenává začátek a konec jednotlivých druhů činností a nečinností pracovníka. 

Naměřené časy byly zaznamenány do tzv. pozorovacího listu. Jednotlivé časy byly 

zaokrouhleny na celé minuty.  

 

3. Vyhodnocení snímku pracovního dne 

 

 V poslední fázi jde o vyhodnocení snímku pracovního dne. Pozorovatel, na základě 

zaznamenaných začátků a konců jednotlivých druhů činností a nečinností pracovníka, 

vypočetl délku jejich trvání. Následně byly stejnorodé činnosti a nečinnosti sečteny do 

bilance skutečné spotřeby času. Bilance skutečné spotřeby času nám udává přesný čas 

stejnorodých činností a nečinností v minutách a v procentech z celkového času směny. 

 

 Abychom správně zařadili jednotlivé časy do bilance skutečné spotřeby času, bylo 

nutné správně rozlišit jednotlivé časy a roztřídit je do odpovídající spotřeby času.  
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Třídění spotřeby času 

 

 

Obr.30 Rozdělení času spotřebovaného v průběhu směny 

 

 

Čas směny – jedná se o celkovou dobu trvání jedné směny pracovníka na pozorovaném 

pracovišti. Podle zákoníku práce je čistá pracovní doba, tedy i čas směny 7,5 hodin, což 

je 450 minut. S nutnou přestávkou činí čas směny 480 minut. 

 

Nutný čas – je také nazývaný jako normovatelný. Jde o součet všech časů probíhajících 

během pozorování v dané směně, které lze dopředu stanovit. 

 

Čas práce – jedná se o čas, který pracovník stráví na pracovišti účelnou prací. 
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Čas obecně nutných přestávek – je čas přestávek, které jsou stanoveny zákonem 

popřípadě různými předpisy. Jedná se především o přestávky na oddech, na svačinu, na 

přirozené potřeby. 

 

Čas podmínečně nutných přestávek – je čas pracovní nečinnosti pracovníka vyplývající 

z úrovně techniky a technologie na daném pracovišti. Jedná se například o doběh 

automatického chodu stroje.  

 

Ztrátový čas – jedná se o součet veškerých časů pracovních nečinností či dějů, které 

jakkoli vznikly během pozorování. Tento čas je dopředu nepředvídatelný, proto je též 

nazývaný nenormovatelný. 

 

Osobní ztráty – jsou to ztráty, které během pozorování zapříčinil pracovník (oprava 

zmetků, porady, ošetření pracovníka, lékař, atd.) 

 

Technicko – organizační ztráty – tento ztrátový čas může nastat v případě špatné 

organizace a dělby práce, popřípadě technickými problémy. 

 

Ztráty z vyšší moci – jsou ztráty, které nelze nijak ovlivnit. Jedná se hlavně o výpadky 

elektrické energie při bouřkách, případně ztráty způsobené jinými živly (záplavy). [8] 

 

12.3.4. Vyhodnocení snímků pracovního dne 

 

 K ověření, zda jsou jednotliví pracovníci podílející se na výrobě rotoru při nově 

navrženém materiálovém toku dostatečně využiti, byly provedeny u každého pracovníka 

technologické linky tři snímky pracovního dne. Výsledky jednotlivých snímků pracovního 

dne byly následně zprůměrovány a vyhodnoceny.  

 

 Vzhledem k ochraně firemních údajů zde nejsou uvedeny výsledky ze snímků 

pracovního dne, ale je provedena pouze bilance skutečné spotřeby času a graf využití 

času směny pracovníka. I přesto jsou veškeré hodnoty mírně upraveny. 
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T1 - čas práce

T2 - čas obecně nutných přestávek

T3 - čas podmínečně nutných přestávek

TD - osobní ztráty času

TE - technicko-organizační ztráty

Snímek pracovního dne prvního pracovníka technologické linky 

 

Obsluhuje pracoviště, kde se provádí operace: 

- soustružení hřídelí 

- frézování drážky na hřídeli 

- rýhování hřídele 

 

Tab.5 Bilance skutečné spotřeby času prvního pracovníka 

 

Bilance skutečné spotřeby času prvního pracovníka 

Druh času Symbol času Minuty % času směny 

Čas práce T1 392 81,6 

Čas obecně nutných přestávek T2 30 6,3 

Čas podmínečně nutných přestávek T3 31 6,5 

Osobní ztráty TD 27 5,6 

Technicko-organizační ztráty TE 0 0 

Čas směny T 480 100 

 

TD
5,6%T3

6,5%

T1
81,6%

T2
6,3%

TE
0%

  

Obr.31 Využití času směny prvního pracovníka 
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T1 - čas práce

T2 - čas obecně nutných přestávek

T3 - čas podmínečně nutných přestávek

TD - osobní ztráty času

TE - technicko-organizační ztráty

Snímek pracovního dne druhého pracovníka technologické linky 

 

Obsluhuje pracoviště, kde se provádí operace: 

- zalisování hřídele do rotorového svazku 

- vyrovnání házivosti hřídele 

- broušení hřídele 

 

Tab.6 Bilance skutečné spotřeby času druhého pracovníka 

 

Bilance skutečné spotřeby času druhého pracovníka 

Druh času Symbol času Minuty % času směny 

Čas práce T1 401 83,4 

Čas obecně nutných přestávek T2 30 6,3 

Čas podmínečně nutných přestávek T3 24 5,1 

Osobní ztráty TD 25 5,2 

Technicko-organizační ztráty TE 0 0 

Čas směny T 480 100 

 

TE
0%

T2
6,3%

T1
83,4%

T3
5,1%

TD
5,2%

 

Obr.32 Využití času směny druhého pracovníka 
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T1 - čas práce

T2 - čas obecně nutných přestávek

T3 - čas podmínečně nutných přestávek

TD - osobní ztráty času

TE - technicko-organizační ztráty

Snímek pracovního dne třetího pracovníka technologické linky 

 

Obsluhuje pracoviště, kde se provádí operace: 

- soustružení povrchu rotoru 

- dynamické vyvážení rotoru 

 

Tab.7 Bilance skutečné spotřeby času třetího pracovníka 

 

Bilance skutečné spotřeby času třetího pracovníka 

Druh času Symbol času Minuty % času směny 

Čas práce T1 401 83,4 

Čas obecně nutných přestávek T2 30 6,3 

Čas podmínečně nutných přestávek T3 22 4,7 

Osobní ztráty TD 27 5,6 

Technicko-organizační ztráty TE 0 0 

Čas směny T 480 100 

 

TE
0%

T2
6,3%

T1
83,4%

T3
4,7%

TD
5,6%

 
Obr.33 Využití času směny třetího pracovníka 

 

 Z vypočtených hodnot a z grafů je zřejmé, že hodnota času práce je pro všechny tři 

pozorované pracovníky velmi značná. Čas obecně nutných přestávek je dán přestávkami 

na svačinu a oběd. Čas podmínečně nutných přestávek je dán především stupněm 

automatizace, tzn. čekáním na automatický chod stroje. Tento čas oproti původnímu 

stavu výroby rotorů klesl téměř dvojnásobně. Naopak hodnota času osobních ztrát je 
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velmi malá a technicko-organizačních ztrát dokonce nulová. Z toho lze usoudit výraznou 

efektivnost nově navrženého materiálového toku výroby rotorů. 

 

13. Závěr 

 

Cílem diplomové práce byl návrh nového, efektivnějšího uspořádání technologických 

pracovišť pro výrobu rotorů elektromotoru. Jedná se o změnu materiálového toku výroby, 

která především vede k plynulému toku výrobku výrobním procesem, ke snížení 

mezioperačních zásob a i tím ke snížení nákladů na výrobu. 

 

V úvodu diplomové práce je uveden stručný popis závodu v Mohelnici s uvedením 

historie závodu, základních údajů o elektromotoru a seznámení s tokem výroby v závodě. 

V následující kapitole jsou krátce popsány základní poznatky z teorie organizace a řízení, 

dále je pak uveden postup původní výroby rotorů s popisem a uspořádáním jednotlivých 

pracovišť. V další kapitole je návrh nového řešení výroby rotorů s případnými variantami 

řešení. Poté je vysvětlena analýza navrženého řešení materiálového toku výroby rotorů a 

uspořádání pracovišť. Na závěr diplomové práce je vyhodnocení navrženého řešení. 

 

 Výroba finálního rotoru se provádí na obrobně rotorů. Základními výchozími 

polotovary pro zhotovení rotoru jsou hřídel a rotorový svazek. Ty jsou na pracoviště 

obrobny rotorů dodávány v paletách. Výroba rotoru se skládá z několika operací 

prováděných na různých pracovištích. Pro popis a návrh nového, efektivnějšího 

materiálového toku byla vybrána osová velikost 71 mm v základním provedení.  

 

 Uspořádání pracovišť a materiálový tok výroby u původního stavu výroby rotorů 

vycházel z principu lepšího využití kapacit výrobních zařízení. Jednotlivá pracoviště byla 

sdružována do skupin podle technologické příbuznosti výrobních zařízení. Jednotlivé 

výrobní zařízení nebyly rozmístěny v přímém materiálovém toku. To mělo za následek, že 

u každého pracoviště byl materiál z palety vyrovnáván, po provedení dané operace zpět 

ukládán do palety a po zpracování určité výrobní dávky byla paleta přesunuta buď do 

skladu nebo k následujícímu pracovišti k provedení další operace. Pracoviště tedy byly 

navrhovány bez ohledu na tok materiálu, který byl velmi obtížný a zdlouhavý. Mimo to 

vznikaly vysoké a nadbytečné zásoby ve skladech a náklady na mezioperační dopravu. U 

původního uspořádání pracovišť se na výrobě kompletního rotoru na provoze obrobny 

podílelo šest pracovníků, přičemž nedocházelo k plnému využití jejich pracovní síly. U 

původního stavu výroby rotorů docházelo díky rozdílným časům výroby na jednotlivých 
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pracovištích také k rozdílným počtům vyrobených kusů. Již z toho je zřejmé, že docházelo 

k obtížnému plánování a řízení výroby. 

 

 Uspořádání pracovišť u navrženého řešení výroby rotorů spočívalo v přesunu 

původních pracovišť na jedno společné místo, čímž došlo ke vzniku tzv. technologické 

linky. Vše bylo navrženo tak, aby byly efektivně využity veškeré prostory. Jednotlivá 

pracoviště v technologické lince jsou uspořádána s bezprostřední návazností, což 

ulehčuje komunikaci mezi jednotlivými pracovníky.  

 

 Hlavním faktorem ovlivňující volbu konečného řešení bylo sjednocení objemu výroby 

technologické linky s pracovištěm montáže elektromotorů. Tomu nejvíce odpovídá 

varianta se třemi pracovníky v technologické lince, kteří průměrně vyrobí cca. 400 kusů 

rotorů za jednu směnu. S přihlédnutím ke grafům vytíženosti pracovníků a strojů, byla tato 

varianta vybrána jako konečná. Další změnou oproti původnímu stavu výroby rotorů bylo 

zredukování počtu strojů na pracovišti soustružení hřídelí na jeden. Množství vyrobených 

kusů na tomto pracovišti odpovídá plynulosti toku výrobku technologickou linkou. 

 

 Po provedení studií byla vybrána varianta se třemi pracovníky podílejícími se na 

výrobě rotorů. Z toho je zřejmé, že nastala úspora v podobě nákladů na tři pracovníky. 

Měsíční náklady na pracovníky tedy klesly o 50%. Další z přínosů nově navrženého 

systému výroby rotorů je to, že se uspořil na pracovišti soustružení hřídelí jeden stroj. 

Další výhodou je to, že došlo k redukci mezioperačních zásob, a to omezením pouze na 

pojistné zásoby, potřebné pro případy neočekávaných událostí. Tím došlo k výraznému 

snížení nákladů na mezioperační zásoby a skladovací prostory. Úspora v nákladech na 

mezioperační zásoby činí cca. 190 000,-Kč. U původního materiálového toku bylo potřeba 

také obsluhy manipulačních prostředků pro mezioperační dopravu. Mezioperační dopravy 

i manipulace s materiálem u nově navrženého řešení není potřeba, poněvadž jednotlivé 

výrobky plynule přecházejí od jedné operace ke druhé. 

 

 V závěru diplomové práce je uvedeno vyhodnocení navrženého řešení. Za účelem 

ověření produktivity práce jednotlivých pracovníků při nově navrženém materiálovém toku 

výroby rotorů, byla také provedena časová studie práce. 

 

Závěrem lze tedy konstatovat, že realizace projektu úspěšně vedla k zefektivnění 

výrobního procesu. 
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