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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

acování strojních a vedlejších časů při výrobě

řská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

edra obrábění a montáže, 2012, 44s. Vedoucí Ing

 zabývá zkracováním strojních a vedlejších časů př

 firmě UNEX a.s. V teoretické části jsou uvedeny 

ckého postupu a technologie vyvrtávání. Hlavní č

 aktuálního stavu obrábění. Následně jsou navrženy

cílem dosažení snížení výrobních nákladů. Pos

praxi. Závěr patří vyhodnocení celé práce.   

ANNOTATION OF BACHELOR WORK 

easing Cutting and Non produktive Time by the G

Ostrava: VŠB – Technical  University of  

ering, Department of Cutting and Assembly, 2012

K, Ph.D 

ith the shortening of working and idle times duri

 UNEX company. The theoretical section explains

echnological process and horizontal boring. The 

 the monitoring of current machining process. In th

sign adjustments are proposed with the aim to redu

ontains verification of proposed solutions in pr

lts of the thesis. 
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robě výložníku ve firmě 

ická univerzita Ostrava, 

Ing. Marek SADÍLEK, 

asů při třískovém obrábění 

edeny nejdůležitější pojmy 

avní část bakalářské práce 

vrženy nové řezné nástroje 

Poslední částí je ověření 

 

the Gib Produktion in the 

 of  Ostrava, Faculty of 

, 2012, 44 s. Thesis, head: 

s during machining of the  

plains the most significant 

. The main section of the 

In the following part new 

to reduce production costs. 

in praxis. The final part 
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 zkratek 

Název  

Hlouba třísky 

Akciová společnost 

Uhlík 

computer numerical controlled (číslicové 
řízení počítače) 

Měď 

Česká technická norma 

Česká verze evropské normy 

Německá národní norma 

Evropská norma 

Posuv 

Toleranční pole 

Hohl Shaft Kegel (kužel s dutým tělem)  

Počet třísek 

International Organization for 
Standardization (Mezinárodní organizace 
pro normalizaci 

Délka  

Mangan 

Otáčky 

Numerical kontrol (číslicové řízení) 

Průměr 

Fosfor 

Mez kluzu 

Mez pevnosti 

Rychlořezná ocel 

Síra 

Společnost s ručením omezeným 

Křemík 

Slinutý karbid 

Strojní čas  

Vedlejší čas 

Celkový čas 

David VEČERKA 

Jednotky 

mm 

 

% 

 

% 

 

 

 

mm 

mm ∙ ot  

m 

 

 

 

mm 

% 

min  

 

mm 

% 

MPa 

MPa 

 

% 

 

% 

 

min 

min 

min 



Bakalářská práce 

 

 

Obsah 

 

1 Úvod .......................

1.1 Charakteristika 

1.2 Výložník 9,7m ...

2 Teorie z oblasti vyv

2.1 Vyvrtávací stroj 

2.2 Charakteristika 

2.3 Řezné nástroje p
2.3.1 Hrubovací v
2.3.2 Nástroj pro 

2.4 Rotační upínací 
2.4.1 Upínací syst
2.4.2 Upínací syst
2.4.3 Upínací syst

3 Přehled současného

3.1 Všeobecná chara

3.2 Obráběný mater

3.3 Současný techno

3.4 Současné využív

3.5 Vyhodnocení sou

4 Nová technologická

4.1 Konstrukční úpr

4.2 Redukce z upína

4.3 Navržené nástro

4.4 Rozbor opracová

4.5 Vyhodnocení nov

5 Technické a ekonom

6 Závěr ......................

7 Seznam použité lite

8 Seznam příloh ........

 
 

 

7 

..................................................................................

tika problematiky ...................................................

...........................................................................

ti vyvrtávání ...........................................................

troj – Vodorovná vyvrtávačka ..............................

tika vyvrtávání .......................................................

oje pro vyvrtávání ..................................................
vací vyvrtávací nástroj ............................................

oj pro jemné vyvrtávání ...........................................

ací elementy vyvrtávacích nástrojů .....................
cí systém METRICKÝ KUŽEL ..............................
cí systém ISO ..........................................................
cí systém HSK .........................................................

sného stavu obrábění výložníku ...........................

harakteristika použitého obráběcího stroje .........

ateriál – S355J2+N ..............................................

chnologický postup ................................................

užívané nástroje pro vyvrtávání ...........................

í současného stavu ................................................

gická řešení ............................................................

 úprava Paty výložníku .........................................

pínacího systému Metrický kužel 100 na HSK 100

stroje pro upínací systém HSK 100A ...................

cování výložníku po nově zvolených nástrojů ......

í nového technologického řešení ..........................

konomické přínosy navrhovaného řešení ............

..................................................................................

té literatury ............................................................

................................................................................

David VEČERKA 

......................................... 8 

...................................... 9 

.................................... 10 

....................................... 13 

.................................... 13 

.................................... 14 

.................................... 15 
....................................... 15 
....................................... 16 

.................................... 17 
....................................... 17 
....................................... 17 
....................................... 18 

....................................... 19 

.................................... 19 

.................................... 21 

.................................... 21 

.................................... 22 

.................................... 23 

....................................... 28 

.................................... 28 

 100A .......................... 29 

.................................... 30 

................................... 32 

.................................... 37 

....................................... 40 

....................................... 42 

....................................... 43 

....................................... 44 



Bakalářská práce 

 

1 Úvod 
 
 

Hospodárnost třískov

výrobků. V první řadě je p

obrábění. Tato volba je 

vlastnosti zvoleného obr

operaci obrábění.  

 

Výsledkem těchto vy

co největšího užitku z dan

Hlavním vliv na 

pro hospodárnou výkonn

a utváření třísky, spoleh

že řezný nástroj pro obr

náklady a není plně využi
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řískového obrábění je  nejdůležitějším faktorem pro

je pro takovou výrobu důležité, si zvolit správno

lba je závislá na hlavních parametrech, jako je

o obráběcího stroje včetně použitých řezných n

hto vybraných parametrů musí být efektivní pro

daných výrobních možností.   

na celkové náklady má řezný nástroj. Ro

ýkonnost nástroje je trvanlivost břitu, řezné 

spolehlivost, výměna nástroje a náklady na skl

ro obrábění neodpovídá některým z hledisek, vz

 využita výrobní kapacita. 

David VEČERKA 

pro výrobu obráběných 

právnou volbu technologie 

ko je obráběný materiál, 

ných nástrojů pro určitou 

ní produktivita a dosažení 

j. Rozhodující hlediska 

řezné podmínky, odchod 

na skladování. V případě, 

ek, vznikají tak zbytečné 
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1.1 Charakteristika
 

Bakalářská práce se z

Výložníku 9,7m z hledisk

 

Firma Unex a.s., 

a modernizace kolesovýc

produkci rovněž patří vel

a portálových jeřábů až p

díly stavebních či tvářecíc

a.s. soběstačný v zajišťov

tvoří celkem 4 továrny a

Většinu své produkce UN

  

Příčinou problému je

nástroje a v neposlední řad

 

Cíle bakalářské práce

 Přehled součas

 Návrh nového

 Návrh nových

 Rozbor nově n

 

Výsledky dosažených

 Snížit výrobní

 Snížit strojní a

 Zvýšit výrobn

 Důležitost mo
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istika problematiky 

e se zabývá řešením technologického problému s

lediska strojních a vedlejších časů ve firmě UNEX

 sídlící v Uničově se specializuje na vývo

sových rýpadel vlastní značky pro těžbu nerostn

tří velké svařované ocelové konstrukce od výrob

až po přesně obrobené svařence jako jsou rámy

ářecích strojů. Díky slévárnám a kovárně, které ta

ajišťování načisto opracovaných odlitků a výkov

árny a to v Uničově (sídlo), Olomouci, slovenské 

ce UNEX exportuje předním firmám do celého svě

mu je již zastaralý použitý obráběcí stroj, využ

dní řadě i lidský faktor, který tyto technologie využ

 práce jsou: 

 současného stavu opracování 

ového upínacího systému obráběcího stroje 

ových řezných nástrojů pro danou operaci vyvrtává

nově navrženého stavu opracování 

ených cílů bakalářské práce: 

ýrobní náklady na opracování výložníku 

rojní a vedlejších časy při opracování 

ýrobní kapacitu použitého obráběcího stroje 

st modernizace nástrojového parku 

David VEČERKA 

mu s třískovým obráběním 

NEX, a.s. 

 vývoj, výrobu, montáž 

erostných surovin. K jeho 

výroby mostů, přístavních 

 rámy turbín nebo klíčové 

teré také vlastní, je UNEX 

výkovků. Firma Unex a.s. 

enské Snině a Prakovcích. 

ho světa. [1] 

, využívané neproduktivní 

e využívá.   

vrtávání 
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1.2 Výložník 9,7m 
 

Výložník je jeden ze

velké většiny bagrů. Tyto

spojené pomocí čepů a 

podkopu nejblíže s rám

Jednodílný, také nazýva

U minibagrů, rypadel nak

při hloubení v sevřených j

 

Obr. 1.1  H

 

Výložník 9,7m vyráběný 

v přístavní logistice (Obr.

pracovní časová spotřeba

statice stroje umožňuje ry

možnost pohybu v před a

operátor stroje optimální 
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ze dvou nebo třech základních pracovních čás

. Tyto jednotlivé části jsou upevněny k rámu str

pů a pohyblivých hydraulických válců (obr. 1.1

rámu (kabině). Výložník může být jednodíln

nazývaný „banán“ je jednodušší, levnější a 

nakladačů i kráčivých bagrů se běžně používá.

ných jamách umožňuje dvoudílný výložník a to pří

Hlavní části Rypadlo DH 28.1 (ilustrační foto 

áběný firmou UNEX a.s. je součástí stroje využív

(Obr. 1.2). Na rozdíl od portálových jeřábů je mo

otřeba kratší než u klasických přístavních manip

uje rychlé a přesné manévry při vysokém zatížení.

před až 2,2m a 6,2m směrem vzhůru podél výl

ální přehled nad vykonávanou prací.  

David VEČERKA 

ch částí podkopu (ramena) 

mu stroje a jsou navzájem 

br. 1.1). Výložník je část 

nodílný nebo dvoudílný. 

í a spolehlivější řešení. 

žívá. Větší rozsah pohybů 

přímo pod strojem. [2]  

 

foto bagru) 

yužívaného jako nakladač 

 je mobilní, a proto je jeho 

manipulátorů. Díky pevné 

tížení. Pracovní kabina má 

él výložníku. Tímto získá 
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Obr. 

 
Základními částmi vý

průběžné přesné otvory. 

začátku (Pata výložníku) 

čepu k hornímu rámu ga

výložníku. Pohyb výložn

válců. Na druhé straně ko

(rameno) bagru. Na jejím

a velikostí. 
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br. 1.2 Využití výložník 9,7m na konkrétním stroj

tmi výložníku je samotné tělo (obr. 1.3), které ob

vory. Hlavní otvory jsou umístěny v krajních čá

ku) a na konci (Špice výložníku). Pata výložník

mu gabru. Stejným způsobem je uložena i špice

ýložníku zajišťují hydraulické válce uchycené me

aně konají hydraulické válce pohyb násady, která je

a jejím spodním konci je upevněna přídavné za

David VEČERKA 

 

stroji 

obsahuje celkem čtyři 

ích částech výložníku. Na 

ložníku je spojena pomocí 

 špice výložníku k násadě 

né mezi patou a uložením 

terá je další části podkopu 

né zařízení různých typů 
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Parametry výložníku 9,6m

Délka výložníku  
Šířka výložníku   
Hmotnost výložníku  
 
 
Další důležité informace v
dílu v příloze A – Výkres 
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Obr. 1.3 Jednotlivé části výložník 9,7m 

 
 

u 9,6m: 

 9700 mm 
 958 mm 
 3555 kg 

mace výložníku se nachází ve výkresové dokument
ýkres opracování Výložníku 9,7m. 

David VEČERKA 

 

umentaci opracovaného 
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2 Teorie z oblasti
 
2.1 Vyvrtávací stroj
 

Nazývané i jako frézo

se při vyvrtávání a fréz

Universálnost těchto stro

obráběním všech stran. [3

 

Hlavní metody obrábě

• vrtání 

• vyvrtávání a v

• řezání závitů (

• frézování (čeln

• soustružení (č

Hlavní části vyvrtávac

• Vřeteno (ulože

• Vřeteník (ve s

• Stojan vřetení

• Vedení vřeten

• Upínací deska

Obr. 
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blasti vyvrtávání 

í stroj – Vodorovná vyvrtávačka 

o frézovací stroje. Účel těchto strojů vyplývá z jej

a frézování u obrábění jednoduchých i velký a

to strojů závisí na možnosti obrobení na jedno 

[3] 

obrábění vyvrtávacího stroje: 

ání a vystružování (válcových, kuželových otvorů)

ávitů (vnějších, vnitřních závitů) 

í (čelní, válcové) 

ení (čelních a válcových ploch) 

vrtávacího stroje (obr. 2.2): 

 (uloženo ve vřeteníku) 

 (ve spojení s vřeten určuje vyložení v ose Z) 

řeteníku (určuje zdvih v ose Y) 

vřeteníku (určuje pojezd v ose X) 

 deska (umožňuje upínání součásti)  

r. 2.1  Schéma vodorovná deskové vyvrtávačky 

David VEČERKA 

jejich názvů. Používají 

elký a složitých součástí. 

jedno upnutí s postupným 

tvorů) 

 

 [3] 
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2.2 Charakteristika
   

Metoda třískového 

předvrtané, předlité lité a

děr. (obr. 2.2) Při vyvrtá

tyčích nebo hlavách. Upín

uložení (obr. 2.3). [3]  

 

Obr. 2.2 Přík
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istika vyvrtávání 

vého obrábění, která se využívá k rozšiřován

 lité atd.) na požadovaný rozměr nebo tvar průcho

vyvrtávání se využívají vyvrtávací nože upevněn

. Upínání vyvrtávacích tyčí se používá ve třech zák

Příklady geometrických tvarů zhotovené vyvrtává

David VEČERKA 

iřování děr (předpálené, 

průchozích i neprůchozích 

evněnými ve vyvrtávacích 

ech základních možnostech 

 

rtáváním [3] 
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O

 
 
2.3 Řezné nástroje p
 

V současné době je v

Převážně se však jednot

(Numerical control) a CN

použitého obráběcího stro

Dle druhu použití se převá

 

 

2.3.1 Hrubovací vyvrtá
 

Jako řezný materiál je

kruhového průřezu na je

podélnou čtyřhrannou d

soustružnické nože s upra

vrtací tyče (obr. 2.4). Vyv

upevněnou. Vyvrtávací 

jednobřitý. [4]  
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Obr. 2.3 Varianty uložení při vyvrtávání [3] 

troje pro vyvrtávání 

ě je ve světovém trhu mnoho druhů řezných nást

jednotlivé firmy specializují na modernější nás

) a CNC stroje (computer numerical controlled

o stroje je níže uvedená teorie záměrně cílená na 

převážně dělí na nástroje pro hrubování a pro jem

vyvrtávací nástroj  

eriál je užita nástrojová RO ocel (rychlořezná ocel

jednom konci s upínací stopkou a na druhé

nou drážkou pro vyvrtávací nůž. Nůž je 

s upravenou geometrií břitu pro vyvrtávání a je upe

Vyvrtávací nůž je z rychlořezné oceli, s připájeno

ávací tyč pro hrubování je v našem případ

David VEČERKA 

 

 

h nástrojů pro vyvrtávání. 

ší nástroje pro NC stroje 

olled). S ohledem na stáří 

ná na nástroje z dané doby. 

ro jemné vyvrtávání.  

á ocel). Nástroj tvoří držák 

 druhém konci je opatřen 

je řešen podobně jako 

upevněn šroubem v ose 

ipájenou, nebo mechanicky 

případě používány jako 
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Obr. 2.4 Upínání nože ve

 
 
2.3.2 Nástroj pro jemn
 

Jako řezný materiál 

Použita jednobřitá vyvrtá

vysoké přesnosti díry a j

které se na požadovaný pr

 

Obr. 2

Nůž 4 se zhruba nasta

otáčením děl
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e ve vyvrtávacím trnu – jednostranný nůž upevně
2 – nůž; 3 – upevňovací šroub [4]  

 jemné vyvrtávání  

teriál jsou užity vyměnitelné břitové destičky 

vyvrtávací hlava, kterou při odebírání malých prů

íry a jakosti obrobeného povrchu. Vyvrtávací nůž

aný průměr díry nastaví pomocí mikrometrického š

2.5 Jemné nastavování nožů – Vyvrtávací hlavi

astavuje šroubem 5.  Jemné seřízení pro záběr zk

 dělícího kroužku 3, jimž se vyosuje suvnice 2; 1 

David VEČERKA 

 

evněný šroubem; 1 – trn, 

 SK (slinutý karbid). 

ch průřezů třísek dosahuji 

cí nůž je uložen v saních, 

kého šroubu (obr. 2.5) [4]  

 

hlavice 

ěr zkusmo dosáhneme 

2; 1  tyč [4]  
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2.4  Rotační upínací
 

Spojení nástrojů nebo 

se stejným typem kuželov

vlivem automatizace stro

upínací držáky stále nějak

koncepce upínacích systé

ovšem hraje pořizovací c

systémy řadí zaběhlé rozh

 
 
2.4.1 Upínací systém M
 

Vřeteno vyvrtávacího

vyrážeč určitém rozměru

stopkou s vyrážečem. Ku

dutinou vřetene stroje a

prvku. A čím větší axiáln

že kužel nástroje a kužel d

Kuželová dutina m

co se týče především jeho

o jakoukoli velikost kuž

se uvádějí v jeho největší

110, 120, 130, 140, 150, 1

 

 
2.4.2 Upínací systém IS
 

Znakem je strmý ku

Z důvodu odstranění des

Tento sjednocuje použí

používání je vyšší tuhost.

70, ISO 80. Česká obdob

největší průměr kužele za
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pínací elementy vyvrtávacích nástrojů 

 držáků nástrojů s vřetenem stroje se prov

uželové stopky jaký je ve vřetenu stroje. Postupe

e strojů na spolehlivější a tužší upínání nástrojů a

 nějaké změny. Upínání je jednodušší, přesnější a

systémů, které tyto změny v upínání jednoznačně

vací cena a ekologičnost výroby. Proto se mezi ne

lé rozhraní jako je systém ISO a HSK. [5]  

tém METRICKÝ KUŽEL 

vacího stroje obsahuje kuželovou dutinu metric

změru platných norem. Do dutiny stroje se vsadí

Kužel je samosvorný tzn., že k přenosu krouti

roje a stopkovou částí upínačem není zapotřebí

 axiální síla tím pevnější spojení. Předpokladem t

kužel dutiny je naprosto identický. [6]  

tina musí být zbavená nečistot, a mastnoty.  Výhod

m jeho výroby, spočívá v tom, že jeho kuželovito

t kužele. Je pořád stejná a to 1:20. Velikosti

ejvětším průměru v řadě 9, 12, 18, 24, 32, 40, 50,

 150, 160, 180, 200. [6]  

tém ISO 

mý kužel zkratka ISO (kuželovitost 3,5:12) tzv

ní desetinné čárky se uvádí dvojitá hodnota kuže

používané kužely různých kuželovitostí. Hlav

uhost. Normovány jsou velikosti ISO 30, ISO 40, I

obdoba značení může být např. strmý kužel 70, 

ele zaokrouhlen na celé číslo. Přitom jde o kužel IS

David VEČERKA 

provádí pomocí držáků 

ostupem doby se přechází 

trojů a obrobků, potkávají 

ější a tužší. Vznikají nové 

ačně splňují. Velkou roli 

ezi nejrozšířenější upínací 

metrickou, s otvorem pro 

 vsadí upínač s kuželovou 

 krouticího momentu mezi 

otřebí žádného unášecího 

dem tohoto je skutečnost, 

ýhoda metrického kužele 

lovitost se nemnění ať jde 

likosti metrických kuželů 

0, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 

2) tzv. „kužel americký“. 

a kuželovitosti, a to 7:24. 

lavním důvodem jeho 

O 40, ISO 50, ISO 60, ISO 

l 70, kde hodnota 70 značí 

užel ISO 50. [6]  
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O

  
 
2.4.3 Upínací systém H
 
Zkratka HSK je odvozen

s dutým tělem. Z hledisk

vysokou úroveň konzisten

s ohledem na funkci při vy

 

Ob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

Obr. 2.6 Ukázka rotačních upínačů ISO [7] 

tém HSK 

vozena od anglického názvu „Hohl Shaft Kegel,

lediska axiální a radiální přesnosti dokáže nást

nzistence. Upínač má lehké, krátké a tuhé rozhran

i při vysokých otáčkách vřetena. [8]. 

Obr. 2.7 Ukázka rotačních upínačů HSK [8] 

David VEČERKA 

egel,“ což znamená kužel 

nástroje HSK nabídnout 

ozhraní, které je navrženo 

 

 



Bakalářská práce 

 

3 Přehled současn
 
Pro zjištění rozboru souča

obráběcí stroj a jeho m

na jejich řezné parametr

a v neposlední řadě určit

podmínek pro obrobení d

předepsané normou nebo 

 
 
3.1 Všeobecná chara
 

Pro opracování byl zh

stroj „ Vodorovný desk

MACHINE TOOL a.s.  

 

ŠKODA MACHINE TO

Historie firmy ŠKOD

století zaujímala významn

V první polovině 20. sto

potřebu. Ve druhé polovin

řada obráběcích strojů, k

řad horizontek W 160, W

s CNC řízením, se vyznač

V současné době firm

nyní reprezentuje novou 

systematicky tvořila před

strojů formou generálníc

provádí v rozsahu podle p
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oučasného stavu obrábění výložníku

 současného stavu opracování výložníku je důležit

ho možnosti.  Jako je upínání nástroje, použití

rametry a bezpečnost práce. Dále musíme znát

určit technologický postup, který má zajistit d

bení dané součásti s dodržením délkových i geo

 nebo výkresovou dokumentací.  

 charakteristika použitého obráběcího str

 byl zhledem k omezeným možnostem celkové dél

ý deskový vyvrtávací stroj WD160A/12000 

  

E TOOL a.s. 

ŠKODA sahá až do roku 1859, kdy byla založe

znamné místo mezi strojírenskými závody v Evrop

0. století byla zahájena výroba prvních obráběcíc

polovině 20. století po 2. Světové válce byla vyvin

ojů, které přispěli k zařazením mezi světovou špi

60, W 200, W250 z nichž byly s postupem času o

yznačovala vysokými řeznými parametry. [9]  

bě firma inovovala své výrobky. Horizontální 

ovou řadu těžkých  pinolových  horizontek typu

a předpoklady pro neustálé zvyšování produktivi

rálních oprav a modernizací. Provádění těchto o

odle přání zákazníka včetně dodávkami moderního

David VEČERKA 

níku 

ůležitým faktorem využitý 

oužití nástrojů s ohledem 

e znát obráběný materiál 

istit dosažení optimálních 

 i geometrických tolerancí 

ho stroje 

vé délky výložníku zvolen 

 “ od firmy ŠKODA 

založena. Už koncem 19. 

Evropě.  

ráběcích strojů pro vlastní 

 vyvinuta a vyrobena celá 

ou špičku. Výroba nových 

 času odvozeny horizontky 

ální vyvrtávačka ŠKODA 

k typu HCW. Firma také 

uktivity dříve vyrobených 

chto oprav a modernizací 

erního příslušenství. [10] 
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Vodorovná vyvrtávač

Určení: Vodorovná v

a těžkých obrobků. Obro

stoly.  

Technický popis: Stoj

směru posouvá vřeteník s

a vrtací vřeteno. Pinola 

se připevňují různá přídav

Obr. 3.1

 

Technické parametricky o

obráběcího stroje WD160
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rtávačka desková WD 160 A /12000  

ovná vyvrtávačka je určena pro frézování, vyvrtáv

 Obrobky se upínají buď na samotné upínací des

Stojan se pohybuje po loži podél obrobku. Po s

teník s výsuvnou čtyřhrannou pinolou, v jejíž ose 

inola slouží k podepření vysunutého vrtacího 

 přídavná zařízení, jako je např. frézovací zařízení.

1 Vodorovná vyvrtávačka desková WD 160 A/1

ricky obráběcího stroje jsou uloženy v příloze F –

D160A 12000 

 
 
 

David VEČERKA 

yvrtávání a vrtání velkých 

cí desky  nebo na otočné 

. Po stojanu se ve svislém 

ž ose je uloženo frézovací 

 vřetene. Na její čelo 

ízení.  

 

 A/12000 

– Technické parametry 
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3.2 Obráběný mater
 
Druh: Nelegovaná jakostn

Norma: ČSN EN 10025

Dřívější značení: S355J2G

11503 podle ČSN 

 
 
Chemické složení: 

C Si Mn
≤0,20 ≤0,55 ≤1,60

Mechanické vlastnosti 
Mez kluzu Re 

/  
355 

 
 
3.3 Současný techno
 

Kompletní technolog

pro technickou přípravu v

normování spotřeb času

postupů. Standardně je n

je uživatelsky modifikova

nové. Textová část post

a určuje, jakým způsobem

technologem a určuje čas,

Výše uvedený postup

je nutné zhotovit pracovn

snímku operace. Vzhled

současného stavu. Příloh

obrábění výložníku získám

 skutečnou spo

 podíl ztrát při 

 skutečné využ

 představu o ná
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 materiál – S355J2+N 

akostní konstrukční ocel normalizačně žíhaná 

2: 2005 

55J2G4 podle EN 10025: 1990 +A1:1993; St 52

Mn P S Cu 
≤1,60 ≤0,025 ≤0,025 0,55 

 

Mez pevnosti 
/  

410 560 
 

technologický postup 

hnologická dokumentace je zpracována specializ

ravu výroby pro názvem Sysklass. Sysklass disp

 času Sysnorm, který je přímo napojen na tvo

ě je naplněn padesáti profesemi z oblasti stroj

ifikovatelný. Lze upravit stávající profese nebo v

t postupu je předepsaná technologem dle výkr

sobem má být součást vyrobena. Normativní čás

je čas, který je zapotřebí pro zhotovená dané opera

postup je avšak teoretický a ze skutečností se může

racovní snímek operace pomocí snímku pracovn

zhledem k rozsáhlému pozorování je příloze 

Příloha ukazuje pouze část pozorovacího listu

 získáme: 

ou spotřebu strojních a vedlejších časů 

rát při obrábění 

é využití nástrojů a jejich řezné parametry 

u o návrhu možných zlepšení 

David VEČERKA 

3 N pode DIN 17100; 

ecializovaným softwarem 

disponuje modulem pro 

a tvorbu technologických 

 strojní výroby. Sysnorm 

ebo vytvořit profese zcela 

 výkresové dokumentace 

ní část je také zpracována 

 operace. 

 může lišit. V tom případě 

acovního dne s kombinací 

oze C – Pozorovací listu 

o listu. Pozorováním při 
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Tab.  3.1 Textová část sou

 
 
Upnout, vyrovnat a opraco
 rýsování a výkresu: 
 

 dle detailu "X a bočn
    průběžně prům.90H
   

 dle řezu "A A": 
 průběžně prům.90H

prům.81)   
   

 dle řezu "J J": 
 průběžně prům.100

prům.81)   
     

 v ozn.50 (boční a ho
   průběžně prům.115

 
   2x pro M5 v bočnic

 
              Nekótované hran
 
 
 

3.4 Současné využív
 

 Použité nástroje jso

použitého obráběcího str

nepoužívaný. Nástroje vz

nejsou odpovídající z hled

materiál hrubovacích nás

destičky.  

Řezné parametry při hrub

• Otáčky n = 50   

• Posuv f = 0,2 
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t současného technologického postupu 

 opracovat dle 

 a bočního pohledu": 
m.90H7 (předpál. prům.81), vnitřní čela zarovnat d

m.90H7, vnitřní čela zarovnat dle  výkresu (předp

m.100H7, vnitřní čela zarovnat dle  výkresu (předp

ní a horní pohlded) : 
m.115_H7, vnitřní i vnější čela zarovnat dle výkres

 bočnicích 

é hrany otvorů srazit 0.5/45°. 

yužívané nástroje pro vyvrtávání  

je jsou podmíněny upínacím systémem vřetene

ho stroje je to metrický kužel 100. Tento způs

oje vzhledem k rychlému světovému vývoji stro

hlediska produktivity, výrobních nákladů a bezp

h nástrojů tvoří nástrojová rychlořezná ocel, popř

i hrubování 

 70  

∙  

 
 
 
 
 

David VEČERKA 

vnat dle výkresu 

(předpáleno a opracováno 

 (předpáleno a opracováno 

výkresu. 

řetene stroje. V případě 

 způsob je již historicky 

ji strojírenských materiálu 

a bezpečnosti práce. Řezný 

l, popřípadě pájené břitové 
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Řezné parametry při jemn

• Otáčky n = 300 

• Posuv f = 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob

 
 
3.5 Vyhodnocení sou
 
Níže jsou uvedeny nejdůl

pro navržení zlepšení ve s

 

Vedlejší časy 

Z níže uvedených úda

první a druhé strany. Příč

straně výložníku nastavu

Ty slouží i jako osy pro 

výložníku musí být dodr
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Obr. 3.2 Použité nástroje pro hrubování 

 
i jemném vyvrtávání 

 320  

∙  

 

Obr. 3.3 Použitý nástroj pro jemné vyvrtávání 

ení současného stavu 

nejdůležitější poznatky ze souhrnu kapitoly 3, kter

ní ve strojních i vedlejších časech. 

ch údajů z rozboru (tab. 3.2) je vidět rozdíl celko

y. Příčinou je různé najíždění na dané otvory. Osa

astavuje hrotem nástroje na předem orýsované

pro vyrovnání celého výložníku v osách „x“, „y

t dodržena průběžnou otvoru a geometrické toler

David VEČERKA 

 

, které udají budoucí krok 

celkových vedlejších časů 

Osa vřetene se na první 

ované osy na výložníku. 

„x“, „y“ a „z“. Po otočení 

 tolerance k sobě vzpjaty. 
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Na otvory na druhé stran

čepu a úchylkoměru up

o 90°). Tento způsob je

nastavování na rysky. 

 

Dalším nedostatkem 

operátora stroje. Příčinou

nástroje se upínají pomoc

operátor rukou narazit sto

údery kladiva. Vyjmutí 

klínem nástroj odstranit. 

 

Spojení nástroje 2 s
výměnná a v sadě o

Strojní časy 

Výrazně se liší stro

výložníku. Příčinou toh

vzniká (obr. 3.5). V tom

a převrtávat na požadov

použitých nástrojů.  
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é straně výložníku se osa vřetene nastavuje pom

ru upevněného na vřetenu stroje (ve čtyřech p

ob je nutný, z hlediska nejistoty stroje, ale časo

tkem byla výměna nástrojů, která zahrnovala těž

říčinou a je upínací systém vřetene stroje Metric

pomocí klínové upínací soustavy (obr. 3.4). Pro za

zit stopku nástroje do dutiny vřetene a zajistit ná

mutí nástroje z dutiny vřetene musí operátor kla

ranit.   

Obr. 3.4 Klínová upínací soustava 

s vřetenem 1 se dosáhne dvoudílným klínem 3, 
dě odstupňována pro různou hodnotu „c“; 5 – vy

 

í strojní časy paty výložníku oproti ostatnímu

u tohoto navýšení je plech a vnitřní zesílení

tomto případě není otvor přepálen, proto m

žadovaný otvor pro vyvrtávání. Tím jsou navý

David VEČERKA 

 pomocí přišroubovaného 

ech polohách pootáčením 

 časové náročnější oproti 

těžké a únavné pohyby 

etrický kužel 100, jehož 

Pro zajištění nástroje musí 

stit nástroj klínem pomocí 

tor kladivem a vyrážecím 

 

 3, 4; část klínu 4 je 
vyrážecí klín [4] 

tnímu opracování otvorů 

esílení, ve kterém otvor 

roto musíme otvor vrtat 

 navýšeny časy a počet 
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Ob

  
 Faktorem pro snížení

jsou neproduktivní vzh

ve vyvrtávacích tyčích je 

 

Navržené řešení nedostatk

 Možnost použití 

 Nasazení nových

 Předpálit otvory 

 Zlepšit možnost 

 Snížit přípravné č

 

Předpokládané výsledky:

• Zefektivnění upína

• Snížení strojních č

• Snížení vedlejší ča

• Celkové snížené n
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Obr. 3.5 Pata výložníku – nepředpálený otvor 

nížení strojních časů jsou použité nástroje. Nástroj

í vzhledem k nízkým otáčkám a posuvům. 

ích je zdlouhavé. 

ostatků strojních a vedlejších časů: 

oužití jiného upínacího systému pomocí redukce 

ových řezných nástrojů dle zvoleného upínací systé

tvory v patě výložníku na průměr 100 (hotoví otvo

žnost středění vřetene po otočení výložníku 

ravné časy zajištěním alespoň tří po sobě opracovan

edky: 

í upínaní nástrojů do vřetene stroje o 50% 

jních časů o 10 20% 

lejší časů o 10% 

žené nákladů o 20 30% 

David VEČERKA 

 

 

ástroje z rychlořezné oceli 

vům. Nastavování nožů 

 

cí systému 

í otvor průměr 115H7) 

acovaných výložníků 
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Tab.  3.2 Rozbor náměru 

Tab.  3.3 Graf znázorňují

Procentuá
celkov
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ěru z pozorovacího listu současné stavu opracov

ňující podíl strojních a vedlejších časů 

Strojní čas tas
41%Vedlejší čas          

tav
59%

entuální podíl Strojních a Vedlejších 
elkového času pro opracování 26 hod

David VEČERKA 

cování 

 

 

jších časů z 
6 hodin
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Tab.  3.4 Graf znázorňují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řez
pr.1

výlo

Strojní čas tas

Vedlejší čas tav

0
50

100
150
200
250
300

Č
as

 (
m

in
.)
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ňující podíl strojních a vedlejších časů v jednotliv

Řez "A-A" 
pr.115H7

Řez "B-B" 
pr.100H7

Detail "C" 
pr.90H7

Řez "D
pr.90H

Pata 
výložníku

Hydr.válec k 
rámu

Špice 
výložníku

Hydr.vál
násad

274 112 144 112

166 76 66 76

Současný stav
Jednotlivé úseky opracování 

David VEČERKA 

otlivých úsecích 

 

z "D-D" 
.90H7

Závit M5

r.válec k 
ásadě

Špice 
výložníku

112 8

76 6

ní 
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4 Nová technolog
 

 V nynější celosvětov

je zásadním cílem hledat 

stroje pro novou a rozsáh

nemožné. Firmy si musí p

na trhu. 

 

4.1 Konstrukční úpr
 

Byla zhotovena tech

se původně vrtala do plné

 
  

 

Obr. 4.1

  

 I přestože byly otvor

Odpadlo vrtání a předvrtá
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nologická řešení 

světové situaci, která nutí strojírenské firmy k

hledat řešení snížení nákladů ve výrobě. Nákup n

ozsáhlejší výrobu je vzhledem k vysokým cenám h

musí poradit s vlastními zdroji a zároveň docílit ud

ní úprava Paty výložníku 

a technologická úprava konstrukčního charakte

plného materiálu. Nyní se otvor předpálil již v de

1 Pata výložník – Předpálený otvor na průměr

 otvory zhotoveny na pálicím stroji, dosáhlo se ús

edvrtávání a snížil se počet použitých nástrojů. Víc

David VEČERKA 

y k úsporným opatřením 

ákup nového a moderního 

enám horizontálních center 

ílit udržení svého působení 

arakteru. Pata výložníku 

detailních výkresech. 

 

měr 100 

o se úspory strojních časů. 

ů. Více v kapitole 5.  
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4.2 Redukce z upína
 

Hlavním faktorem 

produktivnějších nástrojů

upínací sílu, přesnost 

a v neposlední řadě vlastn

upínání metrického kuže

vzhledem celosvětové víc

Vzhledem k rozmanit

20 horizontálních strojů, b

 

• upínací elementy v

• nástroje pro daný u

• historii předešlých

 

Důvodem těchto prově

Po prověření všech uved

kužele 100 na upínání HS

 

 

O
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upínacího systému Metrický kužel 100 na

rem pro výběr nebo navržení nového ná

strojů je upínací element. Volba správného upínač

snost upnutí, jednodušší obsluhu z hlediska 

 vlastní vyvážení upínače. Použitý obráběcí stroj 

 kužele 100. Tento typ upínání je v současné 

vé více užívaným upínacím systémům ISO nebo H

zmanitému strojnímu parku ve firmě Unex a.s., 

trojů, bylo nutné prověřit: 

enty všech strojů 

 daný upínací systém 

ešlých nákupů modernější a produktivnějších nástr

 prověření je zjištění, zda je nevyhnutelné financov

h uvedených bodů bylo zaznamenáno využití re

ní HSK 100A  z jiného horizontálního stroje (obr. 

Obr. 4.2 Upnutá redukce ve vřeteníku stroje 

David VEČERKA 

00 na HSK 100A 

o nástrojového systému 

upínače zajistí dostatečnou 

diska bezpečnosti práce 

 stroj WD160A/12000 má 

sné době již nepoužívaný 

ebo HSK. 

 a.s., který čítá více, jak 

 nástrojů 

nancování nového upínače.  

žití redukce z metrického 

 (obr. 4.2 a obr. 4.3.)  
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Obr. 

 
4.3 Navržené nástro
 

K redukci pro upínac

nástrojů používané na jin

nástrojů a následnému z

firmy Dine (viz. příloha G

 

  Firma Dine byla za

se zabývá produkci vym

především upínačů, vyvrt

produkty pod značkou Di

cenovou relací. [11] 

 

Nástrojové modulárn

používány i pro klasické

nástrojů. Pomocí prodluž

vyvrtávacích hlav a fréz

závitníky a mnoho dalšíc

množství řezných nástrojů

 

V tabulce 4.4 – 4.7

navržené k opracování vý
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br. 4.3 Redukce Metrický kužel 100 na HSK 100A

nástroje pro upínací systém HSK 100A 

upínací systém HSK bylo zapotřebí nástrojů. Opě

na jiném stroji využívající HSK upínač. Došlo k

ému zapůjčení. Nástroje patří do modulárního n

loha G – Modulární nástrojový systém firmy Dine

yla založena roku 1988 ze společnosti Han Ju

i vyměnitelných břitových destiček z kubické

vyvrtávacích hlav a modulárních systémů. Deset l

ou Dinox, která se prosazuje především vysokou 

dulární systémy se využívají především na NC

asické stroje. Upínací a unášecí část je uzpůsoben

rodlužovacích nástavců, na které mají možnost up

a fréz, nebo pomocí sklíčidel stopkové frézy,

 dalších nástrojů. Tímto stavebnicovým systémem

ástrojů, které jsou ekonomicky využívány. 

4.7 jsou uvedeny nástroje pro vyvrtávání s 

ání výložníku. 

 

David VEČERKA 

 

100A 

ů. Opět se prověřily počty 

šlo k vyhledání potřebných 

ího nástrojového systému 

 Dine). 

Ju Trading Co. Dine 

ubického nitridu boru a 

eset let Dine vyráběla své 

sokou kvalitou a příznivou 

 NC a CNC.  Jsou však 

ůsobena pro řadu různých 

upínat nejrůznější typy 

rézy, vrtáky, výstružníky, 

témem lze použít rozsáhlé 

s upínáním HSK 100A 
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Nasazené nástroje do výro

 

• Upínač HSK 100A

Obr. 

 

 

• Prodloužení EXT

Obr. 4
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o výroby firmy Dine: 

100A 

br. 4.4 Upínače použité při obrábění výložníku [7

EXT 

4.5 Prodloužení použité při obrábění výložníku 

David VEČERKA 

 

[7] 

 

níku [7] 
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• Vyvrtávací hlava p

Obr. 4.6 

• Vyvrtávací hlava p

Obr. 4.7 

 
 
4.4 Rozbor opracov
 

Byl zhotoven nový 

jednotlivých operací vyv

výložník měřen pouze z

nebyl další náměr nutný

vedlejšími časy při najetí 

V první části měře

(pata výložníku). Dále se

„B B“ (uložení hydraulic

strojem až na konec výlož
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hlava pro hrubování 

 Vyvrtávací hlavy použité při obrábění výložník

 

hlava pro jemné vyvrtávání 

 Vyvrtávací hlavy použité při obrábění výložník

racování výložníku po nově zvolených nás

nový náměrový list, kde se průběžně zaznamen

cí vyvrtávání. Z důvodů vysoké časové náročn

uze z první strany výložníku. Vzhledem k zrcadlo

 nutný. Bude však brán v úvahu, pro rozdílné 

najetí na již opracované otvory.  

měření byl zhotoven otvor průměr 115H7

ále se najelo na výkresově navazující otvor prům

draulických válců k střednímu rámu stroje). V dr

 výložníku k otvoru o průměru 90H7 dle řezu „C

David VEČERKA 

 

ožníku [7] 

 

ožníku [7] 

ch nástrojů 

namenávaly časové údaje 

áročnosti na měření byl 

rcadlově identických stran 

zdílné časové údaje mezi 

15H7 dle řezu „A A“ 

r průměr 100H7 dle řezu    

druhé časti se přejede 

u „C C“ (špice výložníku). 
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Zbývajícím otvorem je 

k násadě stroje). Poslední 

 

Ob

 

 
Vysvětlení pojmů z techn

 Strojní čas  

nájezdů a přejezdů

 Vedlejší čas  

průměru nástroje, 

 

Strojní i vedlejší čas

navrženého stavu). V čase

(s kůrou, přerušovaný řez

dále obrobitelnost (13, 14

obráběných kusů. 
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m je průměr 90H7 dle řezu „D D“ (uložení h

slední částí měření je otočení  druhou stranou výlož

Obr. 4.8 Opracování hlavních částí výložníku 

Obr. 4.9 Upnutý výložník při opracování 

technologické přípravy opracování otvorů. 

 – čas vyplívající z řezných parametrů a obr

ejezdů.  

  časy za ruční a strojně ruční operace. Výměn

troje, upínání, přejetí strojem.  

jší časy v tabulce jsou odměřeny (viz. příloha 

časech opracování je zohledněno vyložení nástr

ný řez atd.), poloha (před dílcem, za dílcem atd.

(13, 14 atd.), třída obrobitelnosti (A, B, C, D), vý

David VEČERKA 

žení hydraulických válců 

 výložníku ke stroji.      

 

 

 

 a obráběné délky včetně 

ýměna nástroje, nastavení 

íloha B  Pozorovací list 

í nástroje, povrch obrobku 

 atd.) a seřízení nástroje, 

D), výkon stroje a četnost 
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Obr. 4
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4.10 Pata výložníku – Parametry pro opracová

 

David VEČERKA 

 

cování 



Bakalářská práce 

 

Obr. 4.10 Pata
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Pata výložníku – Parametry pro opracování ( po

David VEČERKA 

 

( pokračování) 
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Obr. 4.11 Uložení hy
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í hydraulických válců k rámu stroje – Parametry

David VEČERKA 

 

etry pro opracování 
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Obr. 4.11 Uložení hy

Technologické přípravy z
 

• Příloha D  Techno
• Příloha E  Techno

 
 
4.5 Vyhodnocení no
 

Prvním krokem bylo

a zpracovat přehlednější t

Tab.  4.1 Textová část sou

 
Upnout horní pásnicí ke
výložník upnout kostky.
Pečlivě vyrovnat na rýsov
S částečným přepnutím 
dokumentace s dodržením
 
     Pravý náboj 
        2x čelem frézovat n
        2x vrtat, hrubovat +
        2x zpětně zarovnat 
 
     Pravé uložení dle řezu
        4x hrubovat + vyvr
        4x v případě potřeb
 
    Levý náboj 
        4x hrubovat + vyvrt
        2x zarovnat vnitřní 
        2x zarovnat zpětně 
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í hydraulických válců k rámu stroje – Parametry
(pokračovaní) 

 

ravy zbývajících otvorů jsou uloženy v příloze: 

Technologická příprava pr.90H7 dle detailu „C“ 
echnologická příprava pr.90H7 dle řezu „D D“ 

ení nového technologického řešení 

 bylo nutné znovu zhotovit snímek operace, stej

nější textovou část technologického postupu (tab. 4

t současného technologického postupu 

icí ke stolu v prostřední části výložníku. Pod l
stky. 
 rýsování pomocí nádrhu a dorovnat strojem.  

nutím a otočením stolu postupně opracovat na 
ržením toleranci kolmosti a rovinnosti. 

ovat na míru 870 / 0,5_mm 
ovat + vyvrtat ¤115H7 
ovnat vnitřní čela na míru 650 /+0,5_mm 

le řezu "J J": 
 vyvrtat ¤100H7 

potřeby zarovnat vnitřní čela na míru 88 ±1_mm 

 vyvrtat ¤90H7 
nitřní čela na míru 530 / 0,5_mm 
pětně vnitřní čela na míru 84 /+0,5_mm 

David VEČERKA 

 

etry pro opracování 

e, stejně jako v kapitole 4 

(tab. 4.1). 

 Pod levý a pravý konce 

t na míry dle výkresové 
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    Dle detailu "X": 
         2x vrtat otvor pro z
 
    Levé uložení dle řezu 
        4x hrubovat + vyvrt
        4x v případě potřeb
 

 Nekotované hrany o
 

 
Pozorovací list navrže

 

V rozboru naměřenýc

průměrně stejné. Příčino

a hlavně ustálení řezných 

 

Tab.  4.2 Rozbor náměru 
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r pro závit M5 6H do hl.20_mm 

e řezu "A A": 
 vyvrtat ¤90H7 

potřeby zarovnat vnitřní čela na míru 88 ±1_mm 

rany otvorů srazit na 0,5x45° 

navrženého stavu opracování je uložen v příloze „B

ěřených hodnot (tab. 4.2) se zjistilo, že strojní časy

říčinou jsem podobné velikosti otvorů, celkovýc

zných parametrů.  

ěru z pozorovacího listu navrženého stavu oprac

David VEČERKA 

 

oze „B“. 

í časy jsou u všech otvorů 

lkových délek opracování 

pracování 

 



Bakalářská práce 

 

Tab.  4.3 Graf znázorňují

Tab.  4.4 Graf znázorňují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuá
celkov

Řez
pr.1

výlo

Strojní čas tas

Vedlejší čas tav

0
20
40
60
80

100
120
140

Č
as

 (
m

in
.)
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ňující podíl strojních a vedlejších časů 

ňující podíl strojních a vedlejších časů v jednotliv

Strojní čas tas
28%

Vedlejší čas 
tav

72%

entuální podíl Strojních a Vedlejších 
celkového času pro opracování 13hod

Řez "A-A" 
pr.115H7

Řez "B-B" 
pr.100H7

Detail "C" 
pr.90H7

Řez "D
pr.90H

Pata 
výložníku

Hydr.válec k 
rámu

Špice 
výložníku

Hydr.vál
násad

60 52 54 44

120 84 80 64

Navržený stav
Jednotlivé úseky opracování 

David VEČERKA 

 

otlivých úsecích 

 

ejších časů z 
13hodin

z "D-D" 
.90H7

Závit M5

r.válec k 
ásadě

Špice 
výložníku

44 5

64 8

ní 
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5 Technické 
 

V kapitole 3 a 4 se

V současném stavu oprac

snaha tyto nedostatky od

práce. 

 
Technické přínosy: 
 

 Zlepšení výměny n

 Ulehčení fyzické p

 Snížení počtu pou

 Zlepšení nastavení

 Přehlednost v navr

 

Ekonomické přínosy: 

 Snížení strojních č

 Snížení vedlejších

 Zvýšení kapacity s

 Snížení výrobních

 Využití vlastních z

 Navržené řešení lz

Tab.  5.1 Graf znázorňují

 

  

Celkem [

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

K
č
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 a ekonomické přínosy navrhovan

 4 se zhotovily rozbory jednotlivých stavy op

 opracování byly zjištěny nedostatky a v nově na

ky odstranit. Níže uvedené výsledky shrnují dosa

měny nástrojů s ohledem na bezpečnost práce operá

zické práce operátora při výměně nástrojů 

tu použitých nástrojů při zhotovení Paty výložníku

tavení průměrů vyvrtávacích hlav 

navrženém technologickým zpracování při obráb

jních časů o 50% 

lejších časů o 50% 

acity stroje o 30% 

bních nákladů o 40% 

tních zdrojů bez financování nových nástrojů a upín

šení lze použít pro veškeré díly obráběné na daném

 

ňující úsporu výrobních nákladů 

Současný stav 
opracování

Navržený s
opraocová

lkem [Kč] 19 102 Kč 11 680 K

0 Kč

 000 Kč

 000 Kč

 000 Kč

 000 Kč

 000 Kč

Celkem [Kč]

David VEČERKA 

hovaného řešení 

vy opracování výložníku. 

ově navrženém stavu byla 

í dosažené cíle bakalářské 

 operátora 

žníku 

 obrábění  

 a upínačů   

daném stroji 

 

žený stav 
ocování

680 Kč
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Tab.  5.2 Graf znázorňujíc

 

 
 Odměřené časy byly 

opracování výložníku se 

Příčinou je především li

vplatního uvážení a zkuše

 

Tab.  5.3 Graf znázorňují

 

Současný stav opra

Navržený stav opra

Č
as

 [
m

in
]

Porovnán

Navržený stav 
opracování

0 Kč

2 000 Kč

4 000 Kč

6 000 Kč

8 000 Kč

10 000 Kč

12 000 Kč

14 000 Kč

K
č
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ňující rozdíl odměřených časů a skutečných časů

 byly dále prověřovány namátkovým pozorováním

ku se ustálily na 16 hodinách a z výsledných od

ším lidský faktor. Každý operátor využívá nástr

 zkušeností. Zvýšení navržené výrobní ceny je uved

ňující rozdíl odměřených časů a skutečných časů

Strojní čas tas
Vedlejší čas 

tav

v opracování 650 920

v opraocování 215 556

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

ovnání  Současného a Navrženého 
opracování

Odměřený čas Skuteč

stav 
9 381 Kč 11 680 K

Navržený stav opracování

David VEČERKA 

časů 

 

ováním. Celkové časy pro 

ch odměřených 13 hodin. 

 nástroje a pomůcky dle 

je uvedena v tab. 5.3. 

časů 

 

Celkový čas 
tC

1570

771

eného stavu 

Skutečný čas

11 680 Kč
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6 Závěr 
 
 

Bakalářská práce byl

výrobních nákladů Výlož

nástrojů a odstranění nedo

 

 Hlavním úkolem to

a produktivnějšími nástro

na HSK100. Následně by

zavedení nástrojů bylo p

časů. Příčinou zlepšení za

i posuvech o celou třetiny

  

 Dalším krajním bode

a případných ztrát. Zhotov

řešení. Měřením se 

pro opracování dílu je 3

především lidský faktor.

vlastního charakteru.  

 

 Dané cíle bakalářsk

se snížily o 40%. Kapaci

výroby většího počtu dí

nástrojů nebo modernizac

množství obráběcích str

si vlastními prostředky 

na světovém trhu. 

 

V případné diplomové prá

na širší portfolio vyráběn

stroje o 100% z původn

je pořekadlo „starého psa

nástroje nasazené do starý
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ce byla zaměřena na zproduktivnění výroby s cíl

Výložníku 9,7m pro firmu UNEX a.s. zavedením

í nedostatků při současném stavu. 

em tohoto projektu bylo vybavit starší obrá

nástroji. Ke stroji byla dodána redukce z Met

dně byly k této redukci navrženy řezné nástroje 

bylo pozorováním zjištěno postupné snižování s

šení zajistil upínač HSK, který umožňuje obrábět 

třetiny než předcházející nástroje z rychlořezné oce

 bodem ke snížení časů opracování bylo nutné

Zhotovil se snímek pracovního dne v případě souč

se ověřilo nepsané pravidlo, které říká, že

 je 30% strojního a 70% vedlejšího času. Ved

aktor. A jako takový k práci přistupuje každý s

alářské práce byly splněny ve všech ohledech

pacita stroje se zvýšila a 30%, což může mít

čtu dílu. Nebyly vynaloženy žádné finanční pr

rnizaci stroje. Firma UNEX a.s. je rozsáhlá strojíre

ch strojů, jejichž možnosti se dají navzájem k

edky je důležitým faktorem pro udržení ja

vé práci se chci zaměřit na výběr nového obráběc

yráběných dílu ve firmě UNEX a.s. s cílem dosaž

ůvodního, již zastaralého klasického obráběcíh

ho psa novým kouskům nenaučíš“. Tím je myš

o starých obráběcích strojů je řešení pouze krátkodo

David VEČERKA 

cílem dosažení snížení 

edením vhodných řezných 

 obráběcí stroj novými 

Metrického kužele 100 

stroje firmy Dine Inc. Při 

vání strojních i vedlejších 

rábět při vyšších otáčkách 

né oceli.  

nutné zjištění nedostatků 

ě současného i navrženého 

á, že z celkového času 

. Vedlejší časy ovlivňuji 

aždý svým způsobem dle 

ledech. Výrobní náklady 

 mít za následek možnost 

ční prostředky pro nákup 

trojírenská ikona o velkém 

jem kombinovat. Pomoci 

ení jakéhokoliv podniku 

bráběcího stroje s ohledem 

 dosažení zvýšení kapacity 

áběcího stroje. Důvodem 

e myšleno, že nové řezné 

átkodobého ražení.   
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