
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra obrábění a montáže  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014                                                                                           Jiří Kuběnka 



 
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra obrábění a montáže  

 

 

 

 

Využití a aplikace prvků pro preventivní údržbu 

CNC obráběcích strojů 

 

Use and Application of Components for Preventive 

Maintenance of CNC Machine Tools  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                                   Jiří Kuběnka                                       

Vedoucí bakalářské práce:                              prof. Dr. Ing. Josef Brychta  

 

 

Ostrava 2014 



 
 

KOPIE ZADÁNÍ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě………………                                                            ………………………. 

                                                                                                               Podpis 



 
 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že 

 

 jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon zejména, § 35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 

školního a § 60 – školní dílo.  

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

(dále jen „VŠB – TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 

bakalářskou práci užít. (§ 35 – odst. 3)  

 souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě uložena 

v Ústřední knihovně VŠB – TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o kvalifikační práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB – TUO.  

 bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mě požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB – TUO  na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše). 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své 

práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez 

ohledu na výsledek obhajoby. 

 

V Ostravě: ……………………... 

                                                                …………………………………. 

                                                                                      podpis 

 

 

Jméno a příjmení autora práce: Jiří Kuběnka 

Adresa trvalého pobytu autora práce: Krátká 932, Lanškroun, 563 01  



 
 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

KUBĚNKA, J. Využití a aplikace prvků pro preventivní údržbu CNC obráběcích 

strojů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a 

montáže, 2013, 64 s., Vedoucí práce: Brychta, J. 

 

Bakalářská práce se zabývá jednotlivými druhy údržby. V úvodu je práce zaměřena na 

druhy, historii a cíle totálně produktivní údržby. Dále jsou uvedeny různé diagnostické 

metody údržby. Praktická část práce seznamuje se společností Soma spol. s  r. o. a 

obráběcím centrem Zayer KPCU 5000 AR. Bakalářská práce popisuje hlavní části, běžné 

opravy, preventivní kontroly, čištění stroje, ale i stav skladu náhradních dílů. 

 

 
ANOTATION BACHELOR THESIS 

 

KUBĚNKA, J. Use and Application of Components for Preventive Maintenance of 

CNC Machine Tool. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of 

mechanical engineering, Depertmenst of machining and assembly, 2013, 64 s., Thesis 

head: Brychta, J. 

 

The bachelor thesis deals with different kinds of maintenance. At the beginning of the 

work is focused on the species, the history and goals of total productive maintenance. The 

following are various diagnostic methods of maintenance. The practical part of the work 

with Soma and machining center Zayer KPCU 5000 AR. Bachelor thesis describes the 

main parts, repairs, preventive inspection, cleaning of machines, but also the state of the 

warehouse of spare parts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obsah 
 

ÚVOD: ……………………………………………………………………………………………………….…………………………...10 

2 ÚDRŽBA STROJŮ VE FIRMĚ, PREVENTIVNÍ KONTROLA A ČASOVÝ 

HARMONOGRAM ..................................................................................................................... 11 

2.1 Co je to údržba ............................................................................................... 11 

2.2 Jednotlivé druhy údržby ................................................................................. 12 

2.2.1 Preventivní údržba ..................................................................................... 12 

2.2.2 Údržba po poruše ....................................................................................... 12 

2.2.3 Proaktivní údržba ....................................................................................... 13 

2.2.4 Prediktivní údržba ...................................................................................... 14 

2.2.5 TPM = Totálně produktivní údržba............................................................ 14 

2.3 Totálně produktivní údržba ............................................................................ 15 

2.3.1 Historie a vývoj totálně produktivní výroby .............................................. 15 

2.3.2 Východiska totálně produktivní údržby ..................................................... 16 

3    TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA A JEJÍ ZAČLENĚNÍ DO ÚDRŽBY CNC STROJŮ ... 19 

3.1 Diagnostické metody používané v údržbě ..................................................... 20 

3.2 Vibriodiagnostika ........................................................................................... 20 

3.3 Akustická diagnostika .................................................................................... 23 

3.4 Tribodiagnostika ............................................................................................ 23 

3.5 Termodiagnostika .......................................................................................... 23 

3.6 Elektrodiagnostika ......................................................................................... 24 

4 SEZNÁMENÍ S FIRMOU SOMA SPOL. S R.O. ................................................................... 25 

4.1 Historie společnosti ........................................................................................ 25 

4.2 Charakteristika firmy Soma spol. s r.o. ......................................................... 26 

5 TECHNICKÝ POPIS STROJE ZAYER KPCU 5000 AR A JEHO DIAGNOSTIKA .... 31 

5.1 Hlavní části .................................................................................................... 32 

5.2 Ovládací prvky ............................................................................................... 33 

5.3 Preventivní kontrola ....................................................................................... 37 



 
 

5.3.1 Kontrola matice kuličkového šroubu ......................................................... 37 

5.3.2 Kontrola brzdy ........................................................................................... 38 

5.3.3 Kontrola provozních kapalin ...................................................................... 39 

5.3.3.1 Chladicí kapalina ................................................................................... 39 

5.3.3.2 Vnitřní chlazení nástrojů: .................................................................. …41 

5.3.3.3 Hydraulický systém: .............................................................................. 42 

5.4 Tabulka správného postupu čištění stroje: ..................................................... 43 

6 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ SERVISNÍCH PROHLÍDEK A NÁKLADŮ NA 

OPRAVY ...................................................................................................................................... 46 

6.1 Kniha preventivní údržby pro obsluhu, údržbu a pracovníka servisu ........... 46 

6.2 Seznam náhradních dílů pro stroj Zayer KPCU 5000 AR ............................. 54 

ZÁVĚR:……. ............................................................................................................................... 59 

SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ ........................................................................ 60 

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................................. 62 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SEZNAM POUŽITÉHO OZNAČENÍ, ZKRATEK, TERMÍNŮ 

 

 

A 

Ac servomotory                                                             

BOPP 

CNC   

 

CPP 

cSt 

°C                                                                                                                   

g/m
2
                                                                                                                                          

Hz 

kg 

kHz 

kpcm 

kVA 

kW 

l/min 

m
2
 

mm
                                                                                                                                              

 

OPA 

PP                                                                                                                                        

PET 

TPM  

V 

% 

µm 

 

jednotka eklektického proudu 

asynchronní motory 

čiré polypropylenové folie   

Computer  Numerical  Control, číslicově 

řízené stroje  

fólie na potraviny, polypropylenové sáčky 

jednotka viskozity 

stupeň Celsia, jednotka teploty  

gram/metr čtvereční, hustota jednotky plochy 

hertz, jednotka frekvence 

kilogram, jednotka hmotnosti 

kilohertz, jednotka frekvence  

točivý moment 

voltampér, jednotka příkonu 

kilowatt, jednotka výkonu 

jednotka času 

metr čtvereční, jednotka plochy 

milimetr, jednotka délky                                                                                                                                           

folie bariérová, hliníková 

Kartonplast/ Tekpol, Polypropylen                                                                                                                           

zatavitelná fólie, Polyethylentereftalát - plast 

Totálně produktivní údržba 

Volt, jednotka elektrického napětí 

procento 

mikrometr, jednotka délky 

                                                                                                                                        

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyethylentereftal%C3%A1t
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ÚVOD:  

 

„ Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život.“  

Gabriel Laub 

 

Vzhledem k tomu, že se stále zrychluje výroba strojních součástí, nesmíme zapomínat 

na nezbytně nutnou údržbu. Mnohdy i špatné zacházení vede k poruše stroje. Díky dobře 

udržovanému stroji nemusí mít organizace nejmenší obavu o chod výroby. Pro některé 

společnosti má správný chod stroje existenční charakter. Proto každá moderní společnost 

vede systém údržby od samotného počátku, tj. od pořízení stroje. Zanedbání údržby má  

za následek katastrofální závěry. Musíme si přiznat, že pracovníci údržby vždy nepracují 

tak, jak by měli. A proto je jejich velkou oporou dobře naplánovaná údržba.   

Dříve se stroje opravovaly, zatímco dnes se vyměňují vadné součástky kus za kus. 

Velice často se stává, že opravovaný stroj již nefunguje tak jak by měl. Jeho činnost  

je omezena po určitou hranici možností. Mnohdy jde jen o nepatrnou chybu ze strany 

opraváře, jako je například „nakleplá“ klec ložiska či chybné mazivo. Na provozních 

kapalinách také velice záleží, jejich nesprávným plněním je možné po určité době přetěsnit 

dané ústrojí. Tyto banální chyby pak vedou k odstávce stroje a tedy k velkým 

ekonomickým problémům. Úkolem obsluhy je správně používat stroj a ze strany údržbáře 

provádět vhodným způsobem opravy. 

 Z důvodu stále složitějších strojních zařízení přistupujeme k plánovaným údržbám, 

které jsou nutností každé moderní společnosti. Není potřeba zbytečně utrácet  

na neúčelných místech za materiální a personální prostředky. V každém případě je potřeba 

si uvědomit, že stroj, který pracuje v nepřetržitém provozu, bude mít daleko vyšší nároky 

na údržbu, než stroj, který pracuje jen na jednu směnu, nebo se spustí jednou za měsíc.  

Aby bylo možné se spolehnout na správnou a fungující údržbu, nesmíme zapomenout  

na technickou diagnostiku. Správně fungující technická diagnostika dostává údržbu  

do moderní a zcela nové generace. 

Tato práce slouží k tomu, aby seznámila čtenáře s jednotlivými druhy údržby, 

s technickou diagnostikou jako nástrojem údržby, jejím členěním, formou a použitím. Dále 

se seznámíte s totálně produktivní údržbou (TPM), jejím vývojem, východisky, nulovými 

cíli, nástrojem prevence a nástrojem změny. V praktické části se budu věnovat údržbě 

stroje společnosti Soma s r.o., Zayer KPCU 5000 AR a jeho pravidelné kontrole  

 jak z hlediska úkonů údržby, tak z hlediska obsluhy.  

http://citaty.vtipy.net/citat/1493/
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2 ÚDRŽBA STROJŮ VE FIRMĚ, PREVENTIVNÍ KONTROLA A ČASOVÝ 

HARMONOGRAM 

 

 

2.1 Co je to údržba 

 

Proces údržby je jednou z nejdůležitějších součástí společnosti. Pořizovací ceny strojů 

jsou stále vyšší, a proto je čím dál tím důležitější věnovat zvýšenou péči důkladné údržbě. 

Pokud je její plánování špatné, nastává neefektivní a v mnohých případech prodělečný 

provoz stroje. 

Údržba je tedy provádění úkonů podle předepsaných směrnic, čímž docílíme udržení 

provozuschopnosti stroje či navrácení stroje do provozu po nečekané havárii. Požadavky 

kladené na údržbu jsou nejen udržovat stroj v provozu, ale i předvídat a plánovat opravy, 

které je možno kvalitní údržbou oddálit. 

Údržbu dělíme podle prováděných činností do kategorie inspekce, opravy a udržování. 

Inspekce neboli diagnostika je prováděna z důvodu předcházení poruch a udává aktuální 

stav stroje. Vytváří systematický dohled nad strojem. K tomuto účelu se provádí pravidelné 

prohlídky, revize a celkové kontroly. Kontroly provádějí periodicky nejčastěji pracovníci 

údržby a jde o kontroly hlučnosti, prašnosti, elektrických veličin, vibrací a teploty. 

Do kategorie oprav patří odstraňování škod způsobené při provozu stroje. Mohou být 

malé, střední a generální, kam řadíme například kompletní výměnu součásti stroje. Rozsah 

oprav udává aktuální stav stroje. Opravy provádí pracovníci údržby nebo specializovaná 

firma.  

Poslední kategorie má za úkol udržovat stav stroje provozuschopný po dobu provozu. 

Jedná se o každodenní úkony, které vykonává dobře proškolená obsluha stroje, například 

mazání, konzervace, doplňování provozních tekutin a v neposlední řadě i péče o čistotu 

stroje. 

Údržbu rozdělujeme do tří organizačních forem. První z nich je centralizovaná údržba 

soustřeďující veškeré činnosti v dílnách a to až ze 70 – 100 [%]. V centralizované údržbě  

je pozitivní úspora technických pracovníků a prostředků. Negativem je větší odloučení 

údržbářů od výroby, pomalejší odstraňování závad z důvodu neznalosti strojů, na kterých 

se dlouho nepracovalo. 

Další formou údržby je tzv. decentralizovaná údržba. Jedná se v podstatě o opak 

centralizované údržby, kde je kapacitně větší část 70 – 100 [%] rozptýlena ve výrobě. 

Výhodou je, že stroj je pod stálým dohledem, z toho plyne větší stálost a znalost stroje. 
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Pracovníci údržby rychleji reagují na problém. Nevýhodou decentralizované údržby  

je zhoršená koordinace a neschopnost reagovat v nasazení ve velkých opravách. 

Poslední kombinovaná údržba v sobě kombinuje prvky centralizované  

a decentralizované údržby. (Ptáček, 2004, s. 73-101) 

 

2.2 Jednotlivé druhy údržby 

 

 

2.2.1 Preventivní údržba 

Preventivní údržba je souhrn plánovaných oprav a úkonů, které jsou od samotného 

spuštění stroje v preventivním režimu. Touto metodou je možné velice dobře předejít 

náhlým poruchám a haváriím, to znamená výpadkům výroby a ohrožení bezpečnosti.  

Na základě evidence životnosti součástí dochází k opravám a výměnám vadných 

součástek. Metodou, kterou je možné zjistit technický stav dané součásti, je tzv. inspekce. 

Inspekce je dělena na dvě části a to na subjektivní a objektivní. Subjektivní se rozumí 

vizuální prohlídka. Objektivní se zaměřuje k nepřetržitému diagnostickému měření 

určitých parametrů. Některé součásti jsou však měněny i ve funkčním stavu, tedy jsou 

nadále použitelné.  Můžeme říci, že je to nevýhoda preventivní údržby. (Hlubinská, 1999, 

s. 9)  

 

 

2.2.2 Údržba po poruše 

 

Údržba po poruše vznikne až po zjištění závady nebo odstávky stroje.  

V podstatě nedochází k provozním nákladům, ale náhlé odstavení provozního zařízení 

Obr. 1. Schéma systému preventivní údržby (Vdoleček, 2008, s. 30) 

 

Obr. 1. Schéma systému preventivní údržb 1 
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nebo stroje přináší nepředvídatelné problémy pro provozovatele. Například zmetkovitost  

či poškození celého zařízení. Negativní stránka údržby po poruše je, že nepoužívání 

prevenci a plánování údržby. Nastává tak nefunkčnost stroje nebo zařízení. (Vdoleček, 

2008, s. 17-35) 

 

 

2.2.3 Proaktivní údržba 

 

Proaktivní údržba je ve své podstatě velice podobná prediktivní údržbě. Její podstatný 

rozdíl je v diagnostice, která probíhá od samotného projektu a instalace zařízení.  

Je tak předem počítáno s diagnostickými prostředky. Je výhodnější počítat na začátku 

provozu stroje nebo zařízení s uceleným systémem plánování údržby, včetně diagnostiky. 

 

Obr. 3. Schéma systému proaktivní údržby (Vdoleček, 2008, s. 31)  

Obr. 2. Schéma systému údržby po poruše (Vdoleček, 2008, s. 30) 
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V proaktivní údržbě se řeší problematika tření a mazání. Vědní obor, který souvisí 

s touto problematikou, nazýváme tribologií.  Strojní součásti jsou namáhány třením, díky 

tření vzniká vedlejší produkt v podobě třísek, který se uvolňuje do provozní kapaliny, 

oleje. Toto znečištění má za následek zhoršenou kvalitu mazání. Z důvodu znečištění oleje 

byla v Japonsku vyvinuta speciální metoda elektrostatického čištění oleje,  

jak hydraulických systémů, tak průmyslových olejů, která je prováděna za provozu stroje, 

nebo strojní součásti. Velikým přínosem proaktivní údržby od preventivní údržby  

je zjišťování příčin a neshod, které jsou řešeny od počátku provozu stroje, nebo zařízení. 

 

 

2.2.4 Prediktivní údržba 

 

Prediktivní údržba je založena na prognóze a takzvanému skutečnému stavu stroje 

nebo zařízení. Metoda se nespoléhá na vnitrozávodní statistiky o průměrné životnosti,  

ale zaměřuje se na plánování údržby a provozních podmínek, kde se sleduje rozložení tepla 

a jiných faktorů ovlivňujících opotřebení a účinnosti strojní součásti nebo stroje  

a popř. ohrožují provoz v podniku. Prediktivní údržba se vyznačuje těmito faktory – 

sledování vibrací, termografie, tribologie a další nedestruktivní zkušební metody, které 

pomohou odhalit kritické systémy podniku. Aby byla údržba dokonalá, je potřeba 

diagnostických prostředků, což vyžaduje značné investice. V neposlední řadě je potřeba 

brát ohled na vznikající náklady provozem a údržbou diagnostických prostředků. Podle 

aktuálních požadavků, které přináší údaje z provozního prostředí, jsou plánovány veškeré 

kroky údržby. 

 

2.2.5 T 

 

Obr. 4. Schéma systému prediktivní údržby (Vdoleček, 2008, s. 31) 
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2.2.5 TPM = Totálně produktivní údržba 

 

Totálně produktivní údržba (total productive maintenance) je další systém údržby,  

na kterém spolupracuje obsluha stroje i údržbář současně. Jde o propojení preventivního  

a prediktivního systému údržby. Veškerou zodpovědnost nad strojem nebo pracovištěm má 

pracovník údržby popřípadě obsluha. Úkolem TPM je udržet stroj v maximální možné 

provozuschopnosti po celou jeho životnost. TPM není jen o běžných činnostech, jako jsou 

udržování pořádku na pracovišti či stroji, ale záleží na uvažování pracovníků o možných  

změnách systémů údržby. 

 

 

2.3 Totálně produktivní údržba 

 

2.3.5 Historie a vývoj totálně produktivní výroby 

 

Totálně produktivní údržba je nedílnou součástí moderního návrhu systému údržby. 

Dříve tato údržba byla rozvíjena v okruhu automobilového průmyslu ve Spojených státech 

Obr. 5. Historický přehled změn v oblasti údržby strojů a zařízení 

(Mašín a Vytlačil, 2000b, s. 43-44) 
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amerických. TPM pak dostala svoji konečnou podobu až v Japonsku, a za toto vděčíme 

autoru Sigiho Nakajimu. Návrh TPM  vychází z dlouhodobého sledování  

a vývoje systémů údržby.  

 

 

2.3.6 Východiska totálně produktivní údržby 

 

Jednotlivé teoretické možnosti, jak upřesnit TPM, je nutné popsat teoretickými 

východisky, bez kterých by byla aplikace TPM nemožná. Tato východiska se navzájem 

prolínají a doplňují. Je možné je tak rozdělit do tří skupin: nulové cíle, prevence jako 

nástroj totálně produktivní údržby a změna jako nástroj totálně produktivní údržby. 

Z důvodu stále větší konkurence, si zákazník klade větší požadavky  

na flexibilitu organizace. Organizace si pak musí určit hlavní cíle podpůrných procesů 

údržby tak, aby byla maximálně schopná splnit požadavky zákazníka.  

Stanovení cílů TPM: 

- Nulové neplánované prostoje 

- Nulové vady způsobené stavem stroje 

- Nulové ztráty rychlosti  

V podstatě jde o činnosti údržby, podle kterých se odvíjí produktivita a využívání 

strojů a zařízení. Je potřeba co nejvíce zabraňovat vícenákladům a tím pádem ztrátám. 

Nulové cíle, podle kterých TPM hledá potřebná východiska, umožňují zamezovat dalším 

ztrátám, a to hlavně dlouhodobě. Cíle u TPM musí fungovat jako vodítko ke zvyšování 

efektivnosti strojů a zařízení. TPM tak produkuje potřebu zamýšlet se nad optimálními 

podmínkami použití. (Mašín a Vytlačil, 2000b, s. 43-44) 

Nedostatky, které vznikaly vlivem uplatňování údržby po poruše, vedly ke vzniku 

systému preventivní údržby. Hlavním cílem v oblasti preventivní údržby je spolehlivost  

a funkčnost provozování strojů a zařízení. V neposlední řadě pak přizpůsobit pohotovost 

požadavkům, které vyplývají z provozu. Aby bylo možné přizpůsobit se těmto 

požadavkům, musíme zabezpečit optimální podmínky: 

- Odpovídající připravenost a stálost vnějších okolností 

- Odpovídající organizovanou údržbu stroj a zařízení 

- Správné používání strojů a zařízení 

Díky výše uvedeným podmínkám je možné dosáhnout rychlejšího zjištění nedostatků 

 a je možné říci, že odstranění závad by tak mělo být v co nejkratší době. Základní 

podmínkou takto nastavené údržby je preventivní údržba. Preventivní údržba vyplývá  
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ze zásad a podmínek předem stanovených od výrobce stroje nebo zařízení. Používání 

těchto zásad je určitým předpokladem k zabezpečení bezporuchovosti strojů a zařízení. 

(Mašín a Vytlačil, 2000b, s. 44-46) 

Je potřeba si uvědomit, že uspořádání nulových cílů a preventivní péče není možné 

docílit bez uspořádání určitých hledisek. Tato hlediska jsou jako uspořádání člověka  

a stroje. Říkáme mu člověk – stroj. V TPM je člověk – stroj základním ukazatelem 

dosažených výkonů. Práce strojů a lidí by pak měla do sebe zapadat jako ozubený převod  

a důkazem je hodnota kvalitního systému. (Mašín a Vytlačil, 2000b, s. 46) 

Aby byly zajištěny optimální podmínky, musí obsluha stroje nebo zařízení dodržovat 

úkony, které má systémem stanoveny v popisu práce. Obsluha stroje se často domnívá, 

že údržba není popisem její práce a odpovědnost přisuzuje údržbářům. Proto je nezbytnou 

součástí systému neustále zvyšovat kvalifikace ve způsobu údržby strojů a zařízení, jak 

obsluze stroje, tak údržbářům. Nároky na obsluhu a údržbu strojů se neustále zvyšují,  

a to z důvodu modernizace strojového parku.  

Protože systém údržby je čím dál složitější, musí obsluha přejímat menší úkony  

a zásahy za pracovníky údržby. Je to z důvodu že personál údržby by mohl v nejkrajnějších 

případech chybět tam, kde je potřeba efektivně odstranit závadu. Protože obsluha strojů  

a zařízení se setkává se stroji denně, je schopna rozlišit nastávající abnormalitu rychleji, 

než pracovník údržby. Možnosti obsluhy je potřeba využívat k provádění autonomní 

údržby. Obsluha v rámci autonomní údržby přebírá zodpovědnost za: 

- Úklid, čištění strojů a zařízení 

- Určování a rozpoznání vzniklých a vznikajících abnormalit 

- Pravidelnou kontrolou strojů a zařízení 

- Provedení lehkých oprav 

Prvek stroj – člověk lze rozlišit ještě na třetí část, a tou je pracoviště. Tento systém  

pak můžeme rozdělit na člověk – stroj – pracoviště. Pracoviště musí být přizpůsobeno  

tak, aby umožnilo práci strojům na maximální výkon a tím i obsluze a pracovníkům 

údržby. Určitým východiskem přizpůsobení pracoviště ke strojům a zařízením jsou vnější 

podmínky. Hovoříme tak od počátku technologických projektů a o dodržování jejich 

kriterií po celou dobu provozu stroje či zařízení. Jedná se o přesné ustavení, projektové 

umístění, stálost technologických plynů, prašnosti, vlhkosti, teploty apod.  Důležitým 

předpokladem technologického zázemí pro stroj a zařízení je dodržování všech zásad  

na pracovišti, správné umístění a technologicky zvládnutá návaznost na materiálové toky, 

možnost skladování materiálu a celková dostupnost k částem stroje nebo zařízení.  

 



18 
 

 

V rámci TPM dosahujeme tohoto: 

- Změn technického stavu strojů a zařízení 

- Změn přístupu a myšlení obsluhy a pracovníků údržby 

- Změn pořádku a čistoty na pracovištích. (Mašín a Vytlačil, 2000b, s. 46-54) 
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3 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA A JEJÍ ZAČLENĚNÍ DO ÚDRŽBY CNC 

STROJŮ 

 

Základním cílem technické diagnostiky je celkové posouzení stavu strojů, zařízení  

a to nejen v současnosti, ale i do budoucna. Tento obor  zajištuje  požadovanou práci  

a funkčnost strojů a zařízení. Vývoj technické diagnostiky velice blízko souvisí  

s elektrotechnikou, automatizací a v posledních desetiletích také výpočetní technikou.  

V poslední době se přikláníme k objektivnímu řešení stavu strojů nebo zařízení a to jsou 

metody bezdemontážní a nedestruktivní. Tyto metody jsou zejména založeny  

na fyzikálních vlastnostech a jevech. V technické diagnostice nás zajímá diagnóza,  

ale i prognóza. Tato odvětví nám umožňují sestavovat plány oprav a kontrol pro stroje  

a zařízení. Díky znalostem technického stavu z minulosti můžeme posoudit momentální 

stav a na základě těchto předpokladů lze určit i životnost stroje do budoucna (zbytková 

životnost). Abychom mohli, určit technický stav stroje, musíme nejdříve určit diagnózu, 

prognózu a genezi.  

Diagnóza je zjištění momentálního stavu za provozních podmínek, odhalení skrytých 

vad a určování polohy umístění poruchy.  

Prognóza je pohled do budoucnosti z hlediska vývoje technického stavu vlivem 

mechanických a statických namáhání, kde se dá předpokládat určitá životnost strojních 

součástí.   

Geneze je zjištění poruch a předpoklad předčasného opotřebení, které často souvisejí 

 s poruchami z minulosti. 

Zjišťování příčin poruch a odstraňování následků lze efektivně dosáhnout, pouze díky 

dodržování těchto tří složek. Aktuální stav určíme na základě provozuschopnosti stroje v 

minulosti  

a přitom nesmíme zapomenout a předvídat tedy stav v budoucnosti. Na základě těchto 

parametrů musíme plánovat opravy a údržby, které souvisí se zvýšenou spolehlivostí  

a bezpečností provozu. 

Na základě technické diagnostiky stavíme všechny moderní systémy prediktivní  

a proaktivní údržby. Efektivita a účinnost je zcela závislá na kvalitě diagnostiky.  

Tam kde se diagnostika neřeší, nebo je neefektivně uplatňována, tam potom vzrůstají 

náklady údržby a hrozí i vlivem nespolehlivosti případný pracovní úraz. Diagnostické 

metody nám pomáhají a hlavně umožňují pohled na sledovaný stroj nebo zařízení a jeho 

okamžitý stav v souvislosti s jeho provozuschopností. 
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3.1 Diagnostické metody používané v údržbě 

 

Technická diagnostika nese nemalý podíl na efektivitě údržby, kde je důležitým 

článkem  pro vykonávání oprav a pravidelných zásahů na strojých a zařízení. Diagnostické 

metody se dělí podle různých fyzikálních vlastností do těchto skupin: vibrodiagnostika, 

tribodiagnostika, termodiagnostika, akustická diagnostika, elektrodiagnostika. 

Tyto diagnostiky patří do bezdemontážních metod, zatímco nedestruktivní diagnostiky 

(defektoskopie) můžeme rozdělit na: kapilární, elektromagnetická s vířivými proudy, 

ultrazvuková, prozařováním a magnetická. 

Bezdemontážní metody nám umožňují sledovat stroje nebo strojní součásti  

za provozu, tedy pod plným zatížením. Je to velice ekonomicky výhodné, protože 

nevznikají prostoje a náklady na odstávku. Bezdemontážní technická diagnostika  

se zpravidla provádí tam, kde by bylo velice zdlouhavé a náročné demontovat strojní 

součást.  Součást se sleduje buď v určitém časovém intervalu, nebo nepřetržitě  

v návaznosti na typ diagnostiky.  

 

 

3.2 Vibrodiagnostika 

 

Vibrační diagnostika sleduje působení jednotlivých částí, které se nějakým způsobem 

navzájem pohybují, například rotují nebo se posouvají. Nejčastěji je využívána při měření 

chvění či rázů strojů a zařízení.  V některých případech může dojít k záměně vibrační 

diagnostiky za akustickou diagnostikou, především při přechodu do jiných frekvenčních 

částí. Poté se často bavíme o Vibroakustické  diagnostice. Vibrace jsou vyvolávané 

mechanickým vlněním a doprovázené hlukem. Jakýkoli krouticí moment má za následek 

vibrace, které musíme usměrnit podle požadavků dané strojní součásti. Průběh chvění  

pak můžeme znázornit v závislosti na čase a velikosti chvění. Tato závislost je nejlépe 

znázorněna na tzv. „Vanově křivce“ 
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Vanova křivka umožňuje určit časovou životnost stroje nebo součásti, prognózovat  

a systematicky plánovat nezbytnou údržbu. Z fyzikálního hlediska jde o kmitavý pohyb 

kolem dané rovnovážné polohy. Udává se v poměru počet kmitů za sekundu  

a jeho jednotkou je [Hz]. Sleduje se závislost výchylky na kmitočtu. Frekvenční analýzou  

pak můžeme nazvat kmitočtové složky, které vznikají ze složeného chvění, na kterých  

se zakládá bezdemontážní diagnostika. Na základě frekvenční analýzy vznikají frekvenční 

spektra, která jsou závislá na amplitudách chvění a na kmitočtu a říkáme jim 

spektrogramy. U těchto spektrogramů se určuje momentální stav stroje nebo strojní 

součásti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Vanova křivka (Helebrant, Ziegler, 2004, s. 36)  

Obr. 7. Akcelometr tlakový (Helebant, Ziegler, 2004, s. 20)  
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Obr. 8. Řez smykovým akcelometrem  (Blata, 2010, s. 10)   

Obr. 9. Akcelometr - skutečné provedení (Helebant, Ziegler, 2004, s. 21) 
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3.3 Akustická diagnostika 

 

Akustická diagnostika velmi blízce souvisí s vibrační diagnostikou a to v případě  

že procesy její frekvenční analýzy jsou přesunuté do jiných frekvenčních oblastí. Metody 

se pak velmi často v praxi protínají.  

Typická akustická metoda se používá v rozmezí ultrazvukové emise. Zmíněná 

ultrazvuková emise se používá v defektoskopii. Tento vědní obor používáme přednostně  

k analýze vnitřních vad. V pásmu hygieny a pracovního, životního prostředí můžeme 

použít tzv. hlukovou analýzu. Přednostní měření je u slyšitelného pásma, které je od 20 Hz 

po 20 kHz. 

 

 

3.4 Tribodiagnostika  

 

Tribodiagnostika se zabývá mazáním mechanických součástí namáhaných třením  

za pomoci technické kapaliny, maziv a olejů. Parametry technických kapalin  

jsou viskozita, bod vzplanutí a znečištění kapaliny, které má za následek zhoršení 

pracovních podmínek, případně zjištění poškození, nebo odstavení strojní součásti či 

zařízení z provozuschopnosti. Postupně se tento poměrně mladý obor může zcela vyrovnat 

vibroakustické diagnostice, nebo termodiagnostice. Tribodiagnostiku můžeme hledat všude 

tam, kde se setkáváme s technickou kapalinou. 

 

 

3.5 Termodiagnostika 

 

Termodiagnostika se v posledních letech velice progresivně rozvíjí. Používá se všude 

tam, kde je změna provozních parametrů a nastává tak uvolňování tepelné energie  

a následně dochází ke změnám tepelných hodnot některých uzlů stroje či zařízení. Setkat  

se s tímto oborem můžeme v energetice, nebo všude u elektrických strojů. 

Dělení termodiagnostického měření rozdělujeme podle vhodného snímání teploty na 

dotykové měření teploty, bezdotykové měření teploty, indikace teplotních obrazů– T 

termovize. U dotykového měření teploty jde v podstatě o měření teploty strojní součásti 

(například ložiska, hřídele apod.) přímo na součásti. Měření teploty je provedeno pomocí 

malého kapesního teploměru se jmenovitou přesností. Teploměry jsou digitální a jsou  

tak vhodné pro provozní účely. Teplotu lze také měřit bezdotykově, kde v podstatě 
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nedochází ke kontaktu se strojní součástí. Měřidlo se nazývá Pyrometr. Pyrometr  

je založen na principu sálání tepla v okruhu infračerveného záření. Je schopen zaznamenat 

teploty od absolutního bodu až po teplotu 1800 ℃ . Pyrometry jsou pásové, nebo uhrané. 

Pásmový (fotoelektrický) pyrometr, se skládá s kvantového snímače. Zařízení zhodnotí 

vlnové délky v určitém pásmu. Uhraný (integrující) pyrometr, zhodnocuje teplotu kolem 

celého rozsahu spektra vlnových délek dle Stefanova-Boltzmannova zákon. Pásmový 

(fotoelektrický) pyrometr je výhodnější a přesnější než uhraný (integrující) pyrometr. 

Pomocí indikace teplotních obrazů neboli termovize je možné zjistit teplotní rozložení 

snímaných součástí. Měření se provádí za provozu a je velice výhodné z hlediska 

produktivity. Díky termovizi můžeme kontrolovat například elektrická zařízení, jako  

jsou transformátory, izolátory. Používají se i ke kontrole těsnosti a izolaci pecí, ohřívání 

ložisek a přehřívání motorů. Při správném nastavení emisivity měřené součásti je samotné 

měření celkem snadné. Při nesprávné emisivitě může nastat chyba měření až o 100℃. 

 

3.6 Elektrodiagnostika 

 

Elektrodiagnostika je v poslední době začleňována do silové elektrotechniky a řídící 

elektrotechniky. U energetických oblastí sledujeme především stav izolace, ochrany strojů 

před nepředvídanou poruchou, výbojem či zkratem. Elektrodiagnostika se také velice 

rozvíjí ve výpočetní a komunikační technice, to nejen u počítačů, ale i u jiných 

specializovaných elektronik. 
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2012 

4 SEZNÁMENÍ S FIRMOU SOMA SPOL. S R.O. 

 

 

4.1 Historie společnosti  

 

Založení firmy se datuje od roku 1890, ale její zaměření šlo zcela jiným směrem.  

Mělo pomoci nezaměstnaným tkalcům, a tak město Lanškroun darovalo stavební pozemek 

společnosti Schopper-Stodolowski k výstavbě továrny na výrobu textilu. Toto zřízení 

fungovalo až do roku 1948. V roce 1956-1992 přebral komplex národního podniku TESLA 

– divize automatizace. Prováděla se zde výroba a vývoj řezaček pro výrobu svitkových 

kondenzátorů, termistorů, kapacitních trimrů, odporů, čidel a jednoúčelových strojů pro 

elekrotechnický průmysl. Výrobky z Lanškrounského závodu nacházely odbyt  

v zahraničních trzích téměř v celé Evropě a v Jižní Americe.                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                          2005                                                                                      

 

 

 

 

1992 

 

 

 

1890-1948 

 

 

 
Obr. 10 Historický vývoj areálu Soma spol. s r.o. 

(SOMA Engineering on-line, 2012) 

 

Obr. 11 Historický vývoj areálu Soma spo 1 
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V roce 1992 založil Ing. Ladislav Verner společnost Soma spol. s r. o. Zaměřil  

se na výrobu speciálních jednoúčelových strojů na zpracování a potisk materiálů, zejména 

pak flexotiskových strojů, podélných řezaček, montážních stolic, laminátorů, příčných 

řezaček a vysekávacích automatů. V roce 1993 předvedl na trh flexotiskové jednotky pro 

tisk archů, vysekávací automaty a příčné řezačky. V roce 1995 přišla společnost na trh  

s Flexotiskovým strojem s centrálním válcem a byl prodáván více než 7 let se značným 

úspěchem. Zvládnutí technologie flexotiskového tisku přispělo společnosti Soma  

k rychlému růstu. Rok 2001 přispěl k nové generaci řezaček Planet Family, obsahuje 

kompaktní řezačku Pluto, Venus, Jupiter a Saturn. V roce 2002 proběhlo úspěšné 

představení UV flexotiskového stroje na výstavě Drupa v Německu. Rok 2004  

pak přinesl Bezředidlový laminátor, kde firma Soma uzavřela technologický kruh 

montážka – flexo – laminátor – řezačka. Novou administrativní budovu o rozloze 1200 m
2
 

přinesl rok 2005, kde se zvýšil počet zaměstnanců na pokrytí poptávky zákazníka.  

V roce 2006 přichází na trh Soma Flex Casings, navržen pro potisk střívek, folie a drahých 

materiálů, který byl vybaven systémy pro rychlou výměnu zakázky. Následující rok 2007 

přivedl na trh Soma Flex MIDI, který byl přímo vyvinut podle požadavků zákazníka  

se zaměřením na výborný poměr mezi cenou a samotným výrobkem. Soma Flex MIDI 

patří k nejprodávanějším strojům s tiskovou jednotkou založenou na osmi barevnících. 

Jelikož požadavky zákazníků stále rostly, přišli experti z firmy Soma  

s deseti barvínkovým strojem Soma Flex IMPERIA 10C, psal se rok 2008. Poprvé 

představen na výstavě Drupa v Německu. V roce 2012 se vystavěl nový moderní 

showroom, který slouží k proškolení a technologické podpoře zákazníkům. Zákazník  

si tak může otestovat nejnovější modely flexotiskových strojů a strojů na zpracování 

flexibilního obalového materiálu, kde má společnost Soma svojí reálnou fungující tiskárnu.  

 

 

4.2 Charakteristika firmy Soma spol. s.r.o. 

 

Pohonem společnosti Soma spol. s  r. o. je hledat nová řešení a možnosti,  

což symbolizuje tým specializovaných pracovníků. Důkazem je i obrat, který se každým 

rokem zvyšuje. Pro zajímavost, roční obrat v roce 1993 byl 1,5 mil. Eur oproti tomu v roce 

2012 byl obrat mnohonásobně vyšší a činil 20 mil. Eur. Společnost Soma má jasnou  

vizi,  a to být předním světovým dodavatelem kvalitních produktů a služeb v obalovém 

průmyslu. Stroje, které vyrábí společnost Soma, zaručují všem zákazníkům vysokou 

prosperitu s vynikajícím výkonem, spolehlivostí a zanedbatelnými náklady na údržbu. 
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Všechny klíčové mechanické díly jsou vyráběny přímo ve společnosti, kde se klade veliký 

důraz na preciznost a technologičnost výroby. Pracuje se na základě přesných výkresových 

sestav a kontroly kvality v každé fázi od výroby po montáž. Aby se společnost Soma spol. 

s r. o. udržela na trhu je potřeba stále rozšiřovat řady zaměstnanců a specializovaných 

pracovníků, kteří stále pracují na vývoji nových strojů. V posledních letech byl růst 

poměrně rychlejší z důvodu velké konkurence zemí západní Evropy. V roce 2009 

pracovalo ve firmě 170 pracovníků, zatímco v roce 2013 pracuje ve společnosti více  

jak 210 pracovníků a specialistů. 

Komponenty, které si firma nedokáže vyrábět, jako jsou například ložiska, 

vzduchotechnika a elektronika, odebírá společnost od předních světových výrobců, jako 

jsou Bernecker&Rainer, Bosch Rexroth Indramat, Lenze, Berger Lahr, Festo, Smc, 

Erhardt&Leimer, Bst, Avt, Quadtech, Tidland, Hiwin, Drink&Schlössers, Mitsubishi, 

Praxair, Apex, Harper, Sandon, Msa Auer a Yamada. 

Prodejní síť je prakticky celá Evropa, velká část Ameriky a jižní Afriky. Ve všech těchto 

kontinentech má společnost Soma svoje zástupce, kteří se stále snaží nabízet výrobky  

a předběhnout tak konkurenci. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1. : Obchodní síť společnosti Soma spol. s r.o. (SOMA Engineering on-line, 2012) 

Tabulka 1. Obchodní síť společnosti Soma 1 
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Obr. 11. Obchodní síť společnosti Soma spol. s r.o. (SOMA Engineering on-line, 2012) 

 

Tabulka číslo jedna znázorňuje plošné odbyty produktů společnosti Soma spol. s r.o..  

Plošné odbyty jsou seřazeny podle nejsilnější poptávky po produktech společnosti Soma 

spol. s r.o..                      

Do těchto států prodala společnost Soma 142 podélných řezaček, 82 flexotiskových 

strojů, 32 laminátorů, 53 montážek, 17 příčných řezaček a 60 vysekávaček. Podélné 

řezačky VENUS III, VENUS II, PLUTO III, PLUTO ECO, které slouží k dělení materiálu 

žiletkovým systémem, přičemž žiletka zajíždí do segmentu s drážkou, nebo pomocí 

spodních a horních kruhových nožů. Materiál je většinou fólie od 8 µm, papír  

od 17 [g/m
2
]nebo HDPE od 12 [ µm ]. Stroje jsou poháněny pomocí tří AC servomotorů  

s nízkou spotřebou energie. Hlavní AC servomotor pohání tažný válec  

s přítlačnými rolnami, který zároveň pohání rozháněcí banánový válec. AC servomotor  

v odvíjení ve spolupráci s tanečnicovým válcem reguluje odvíjecí tah. Třetí AC 

servomotor pak ovládá dvě navíjecí hřídele. 

Přehled a seznámení s Flexotiskovým strojem: IMPERIA 10 (8 LC), PREMIA, MIDI 

II, MIDI, OPTIMA. Stroje slouží k potisku LD PE 0,02 - 0,160 [ mm ], HD PE/ PP 0,012 - 

0,100 [mm], CPP 0,020-0,050 [mm], BOPP, PET, OPA 0,010 - 0,025 [mm], papír 25–120 

[g/  ], laminát 0,02–0,160 [mm]. Barva se pomocí čerpadel žene  

do raklových komor. Raklové komory slouží k nanášení barvy na rastrový válec.  

Z Rastrového válce se barva přenáší na formový válec. Formový válec tiskne přes centrální 
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válec, materiál, kde dochází k jeho okamžitému sušení. Materiál jde následně přes kameru, 

aby bylo možné sledovat kvalitu tisku. Produktivita a efektivita spočívá v inovované 

technologii přímých pohonů, což je asynchronní elektromotor v kombinaci  

s frekvenčními měniči, zabezpečující rychlé a plynulé zrychlení nebo zpomalení 

formových a rastrových válců. Dále pak na systému uložení Fast adapt raklové komory, 

kdy dochází k automatickému přískoku raklové komory. Uložení dokáže vyhodnotit 

opotřebení nožů a na základě změn zvyšuje tlak na rastrový válec.  

Duplexní bezředidlový laminátor Lamiflex E je jednoúčelový stroj, který slouží  

k laminování, tedy nanášení vrstvy lepidla na materiál a přilepení následně jiného 

materiálu na tento materiál. Laminační technologií zpracováváme velké spektrum 

materiálů, například BOPP, PET, PE, LD PE, OPA, AL fólie a papíru. 

Montážky řady Flexmont jsou konstruovány jako doplněk Flexotiskových strojů. 

Slouží pro nalepování tiskových forem. Zaručují montáž štočků s vysokou opakovanou 

přesností. 

Příčná řezačka Somacut je posledním produktem společnosti Soma spol. s r.o.  

Je určena k výrobě archů z role papíru k následnému nastohování. Stroj je složen  

z několika částí, jako jsou odvíjecí jednotky, řezací dopravní a stohovací části. 

Jelikož se společnost Soma zabývá výrobou špičkových jednoúčelových strojů, musí 

být vybavena špičkovými obráběcími stroji. Společnost si zakládá na kvalitě a tedy 

přesnosti obráběcích strojů. (SOMA Engineering on-line, 2012)  
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Obr. 12 Historický vývoj výrobků společnosti Soma spol. s r.o. 

(SOMA Engineering on-line, 2012) 

 

Obr. 13 Historický vývoj výrobků společn 1 

s.r.o. 
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5 TECHNICKÝ POPIS STROJE ZAYER KPCU 5000 AR A JEHO 

DIAGNOSTIKA 

 

 

Obr. 14. a 15. Obrobek obráběný na stroji Zayer KPCU 5000 AR 

 

CNC obráběcí centrum ZAYER KPCU 5000 AR je stroj ovládaný pomocí počítače 

číslicovým řízením (Computer Numerikal Control). Je vybaven čtecím zařízením, které 

čte informace z nositele informací a převádí je tak na elektrické impulzy. Impulzy jsou 

předány řídícímu zařízení a to je následně vyhodnotí, pomocí rozvaděče  

a kódovaného převaděče na dekódované informace, které jsou rozvedeny pomocí 

servomotorů do příslušných částí stroje. Stroj je určený především k frézování 

rozměrných odlitků, desek a plátů z oceli, které jsou nezbytnou součástí produktů 

Společnosti Soma spol. s r. o. Rozměr upínacího stolu je 5000 [mm] x 2500 [mm]. Typ 

Obr. 13. Obráběcí centrum ZAYER KPCU 5000 AR 

Obr. 13. Obráběcí centrum ZAYER KPCU 500 1 
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tohoto CNC stroje je KPCU 5000 AR. Byl vyroben v roce 2007  

ve Španělsku v mateřské společnosti ZAYER, S. A.. Zayer KPCU 5000 AR  

je vybavený servomotory na posuv a vřetenem, které dodává společnost Siemens. 

Řídicí systém je INTC 530. Tento stroj vyžaduje napájecí napětí 400 V  a 3/ 50 Hz 

a celkový příkon 110 kVA. Průřez přívodu hlavního kabelu je 70      a jištění 

hlavního přívodu musí být 200 A. Minimální průtok vzduchu musí být alespoň 500 

l / min. 

 

 

5.1 Hlavní části  

 

 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE STROJE ZAYER KPCU 5 000 AR: 
 

Plocha upínacího stolku 5 000 x 2 500 mm 

Upínací T-drážky     -     počet 12 mm 

- rozteč 200 mm 

- šířka 28 mm 

Šířka mezi stojany 2 800 mm 

Pojezdy                      -     podélné 5 003 mm 

- příčné 3 627 mm 

- svislé 1 254 mm 

Otáčky vřetena minimální – maximální  35 – 6 000  

Upínací kužel nářadí DIN 69893 HSK A-100 

Pracovní posuvy 6-15 000 mm/min. 

Rychloposuv  25 000 mm/min. 

Výkon hlavního motoru   37 kW 

Maximální vzdálenost čela vřetene od plochy stolu 1287 mm 

Přesnost polohování ± 0,010/4 000 mm 

Opakovaná přesnost  ± 0,005 mm 

Maximálně povolené zatížení stolu  12 500 kg 

Přibližná hmotnost stroje Netto 58 300 kg 

Počet nástrojů v zásobníku 100 

Maximální průměr nástroje při plném obsazení zásobníku 125 mm 

Maximální průměr nástroje při vynechání nástrojů 240 mm 

Maximální délka nástroje 300 mm 

Maximální hmotnost nástroje  25 kg 

Maximální ohybový moment nástroje 450 kpcm 

Tabulka 2. : Základní technické údaje stroje Zayer  KPCU 5 000 AR 

Tabulka 2. ZÁKLDNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE STROJ 1 
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5.2 Ovládací prvky 

 

 

OVLÁDACÍ PRVKY 
 

1) Ruční, podélný posuv  

 

2) Ruční, příčný posuv  

 

3) Ruční svislý posuv 

 

Obr. 16. Zásobník nástrojů stroje Zayer  KPCU 5000 AR 

Obr. 16. Zásobník nástrojů stroje Zayer  1 
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4) Ruční otáčení přední části 

hlavy 

 

5) Kontrolní lampa pro II. 

Převodový stupeň 

 

6) Kontrolní lampa signalizující 

poruchu hydraulického 

kompenzátoru 

 

7) Spínač pro ruční ovládání 

automatického centrálního 

mazání 

 

8) Spínač pro rychloposuv 

 

9) Spínač pro zastavení posuvů a 

otáček 

 

10) Tlačítko pro zastavení posuvů 
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11) Cycle start 

 

12) Spínač pro upínání a uvolnění 

nástroje 

 

13) Spínač pro výjezd z koncových 

hraničních hodnot 

 

14) Přepínače pracovních režimů 

 

15) Přepínač pro ovládání 

dopravníku třísky 

 

16) Přepínač druhu chladícího 

media 
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17) Přepínač způsobu chlazení 

nástroje 

 

18) Spínač otáček vřetene pro 

směr M3 

 
 
 
 
 

19) Spínač otáček vřetene pro 

směr M4 

 

20) Power on = spínač 

 

21) Stop = spínač (nouzový 

vypínač) 

 

22) Ampérmetr zatížení stroje 

 

Tabulka 3. : Ovládací prvky 

Tabulka 3. Ovládací prvky 1 
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5.3 Preventivní kontrola 

 

 

5.3.1 Kontrola matice kuličkového šroubu 

 

Kuličkové šrouby jsou konstrukčně řešeny tak, že mezi maticemi, které jsou složeny  

ze dvou dílů, je pomocí nabroušené podložky nastaveno předpětí. Předpětí matice má  

za význam zesílení tuhosti převodu.  

Kuličkové šrouby jsou v praxi velmi výhodné. Jejich vlastnosti, jako tuhost, účinnost  

a také přesnost v porovnání s cenou jsou řazeny k nejvíce využívaným mechanismům 

v převodech z rotačního na přímočarý pohyb. (Rexroth [online], 2009) 

 

 

 

Obr. 17. Hlavní ovládací panel stroje Zayer KPCU 5000  

Obr. 17. Hlavní ovládací panel stroje Za 1 

AR 

 

Hlavní ovládací panel stroje Zayer KPCU 5000 AR 

Hlavní ovládací panel stroje Zayer KPCU 5000 AR 

 

Obr. 18. Kuličkový šroub s vymezovací podložkou na stroji Zayer KPCU 5000 AR 

(Rexroth [online], 2009) 

Obr. 18. Kuličkový šroub s vymezovací po 1 
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Předpětí obou matic se reguluje nastavovacím šroubem. Tento šroub mění vzdálenost 

mezi maticemi. Standartní seřízení předpětí je provedeno ve výrobním závodě. Předpětí  

je ale možné z různých důvodů měnit. Poté je nutné držet se správného postupu. Tedy 

provést demontáž kuličkového šroubu, na kterém je potřeba zajistit změnu předpětí. Dále 

demontovat propojovací článek (B), který spojuje matice kuličkového šroubu. Otáčením 

obou matic proti sobě docílíme oddělení matic a je možné vyjmout dělený kroužek (A), 

který určuje požadované předpětí. Na třech místech, rovnoměrně rozdělených po obvodě 

do vzniknuté mezery, jsou vloženy spárové měrky. Matice se pootočí tak, aby držáky 

směřovaly naproti sobě. Vložíme spojovací článek (B). Musí být přezkoušen krouticí 

moment, a to v celé délce (nejpoužívanější část, tak i okraje). Pro dosáhnutí požadovaného 

předpětí se musí změnit velikost mezery, která se kontroluje pomocí spárových měrek. 

Pomocí broušení měníme velikost děleného kroužku (A). Po smontování matice 

kuličkového šroubu opakovaně přezkoušíme správnou funkci a provedeme zpětnou montáž 

do stroje. (Marzo, 2007, s. 96) 

 

 

5.3.2 Kontrola brzdy 

 

Údržba brzdy „Goizper“ je velmi důležitá. Slouží k brždění vertikálního posuvu  

a je umístěna v horní části vřeteníka, přímo u motoru pohonu. Rozměr „S“ je potřeba 

pravidelně kontrolovat. Nesmí se dostat nad hranici „    “. Když se tato mezní hodnota 

zvýší, musí se brzda znovu seřídit. Rozměr S= 0,4 mm se nesmí zvětšit než      = 1 mm, 

pokud toto nastane, postupujeme takto: 

Obr. 19. Dvojitá matice s nastavitelným předpětím kuličkového šroubu u 

stroje Zayer KPCU 5000 AR 

Obr. 19. Dvojitá matice s nastavitelným  1 
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Na výkrese brzdy, který je použit ze servisního manuálu, nalezneme nejprve pozici (7) 

a (6). Tyto pozice se uvolní, čímž dostaneme mezi tělesem (1) a tělesem (2) vzdálenost 

„S“, která musí být po celém obvodě stejná. Po nastavení šroub (7) nezapomeneme 

utáhnout. (Marzo, 2007, s. 105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Kontrola provozních kapalin 

 

Kontrola provozních kapalin je nedílnou součástí běžné údržby. Jelikož každá strojní 

součást je vyrobena v určité toleranci z hlediska funkčnosti, je potřeba pohyb, neboli tření, 

které vzniká mezi strojními součástmi, ošetřit vhodným olejem nebo mazacím tukem. 

 

 

5.3.3.1 Chladicí kapalina 

 

Stroje Zayer mají chladicí rozvodné skříně naplněné prostředkem: FUCHS FRICOFIN 

AG CH 2, který se ředí destilovanou vodou v poměru 20 [%]. Je zakázáno tuto chladicí 

kapalinu zaměňovat s jiným druhem chladícího média. V případě, kdy se chladicí kapalina 

Obr. 20. Brzda „Goizper“ na stroji Zayer KCPU 5000 AR 

(Marzo, 2007, str. 105) 

Obr. 20. Brzda Goizper na stroji Zayer K 1 
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musí vyměnit za jinou, je vždy potřeba řádně celý okruh propláchnout. Je nepřípustné, aby 

se smíchaly obě kapaliny dohromady. Pro napuštění celého chladícího okruhu, je zapotřebí 

8 litrů chladicí kapaliny. Tato kapalina se vyměňuje v periodě jedenkrát za rok. 

 

 

TABULKA CHLADICÍCH KAPALIN 
 

Výrobce Produkt 
% míchání s destilovanou 

vodou 

Fuchs 
Fuchs Fricofin AG 

CH 2 
20% 

Elesa 
Elesa Anticongelante 

Puro 
20% 

Shell 
Glyco Shell 

Concentrado 
20% 

Total Glacelf Supra 35% 

 

 

 

Chladicí kapalinu je nutné vyměňovat z následujících důvodů: zaprvé, důvodu roční 

údržby, nebo zadruhé, při změně druhu chladicí kapaliny. Také může nastat havárie, díky 

které se kapalina znečistí. Toto mohou být důvody a příčiny výměny kapaliny. 

Postup při výměně chladicí kapaliny je následovný. 

Aby mohlo dojít k výměně chladicí kapaliny, je potřeba, aby stávající kapalina cirkulovala 

v oběhu minimálně jednu hodinu. Docílíme tak uvolnění nečistot, které cirkulují v kapalině 

a díky tomu mohou dobře opustit chladicí oběh. Systém odpojíme takto: odpojíme hadici 

na vstupu do chladícího zařízení. Odpojený konec nasadíme do předem připravené nádoby. 

Chladicí systém se spustí do provozu s vyčkáním na úplné vyprázdnění. Odpojený konec 

hadice na výstupu řádně profoukneme, z důvodu vyprázdnění nečistot. Po uzavření plnící 

zátky profoukáme stlačeným vzduchem i samotné chladící zařízení. Obě hadice se zasunou 

zpět do chladícího zařízení. Celý systém se naplní dvakrát vodou a zopakuje se výše 

uvedený způsob. Po propláchnutí okruhu napustíme novou chladicí kapalinu ve správném 

poměru s vodou. Poté zapneme chladící zařízení, případně doplníme kapalinu. Při silném 

znečistění chladicího okruhu zejména vápníkem použijeme prostředky k tomu určené, tj. 

například Fusch Renoclean SK 803 v 5 % koncentraci a potřebné cirkulaci o jedné hodině 

v okruhu. Další přípravek je Elesa DQI- 2 v 10 [%] koncentraci s vodou a době oběhu osmi 

hodin. Chladicí jednotka je nastavena na teplotu      z přesností    . Je velice důležité 

Tabulka 4. : Chladicí kapaliny 

Tabulka 4. Chladicí kapaliny 1 
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dodržovat nastavení chladicí kapaliny, jenom autorizovaný servis může měnit hodnoty 

nastavení. 

 

 

5.3.3.2 Vnitřní chlazení nástrojů: 

 

Pro průtok řezné tekutiny, se používá rotační přívod, který umožní pracovat  

se vzduchem, nebo s použitím vrtacího oleje. Rotační přívod Deublin není přizpůsoben  

na dlouhou práci se suchým vzduchem a proto je potřeba použít zařízení na zvlhčování 

vzduchu. 

  

 

 

Nádobka má obsah 0,25 litru, ale její nevýhodou je že nemá hlídání stavu oleje v nádobce, 

proto tuto nádobku musíme denně kontrolovat. Je možné nastavit manuálně počet impulzů 

a průtok oleje. Průtok řezné tekutiny se nastavuje pomocí regulačního kolečka. Toto 

kolečko a jeho otáčení proti chodu hodinových ručiček má za význam snižování průtoku. 

Otáčením ve směru hodinových ručiček dochází ke zvyšování průtoku. Barevné drážky 

označují stupeň otevření, ty mohou být mezi 10 až 30 [     ]. Pro nastavení frekvence  

je určen šroub přímo na přístroji a nastavení se provede pomocí šroubováku v rozsahu 

dvou cyklů za sekundu až dvou cyklů za minutu. Jako médium se používá rostlinný  

či minerální olej s viskozitou 6–100 [cSt] při 40  ℃ . 

Když je spuštěn systém mazání nástroje, může nastat drobný počáteční únik řezné 

kapaliny přes drenážní otvor (A), který je umístěn v přední části. 

Obr. 21. Zařízení pro vnitřní chlazení nástrojů 

(Marzo, 2007, str.117 ) 

 

Obr. 21. Zařízení pro vnitřní chlazení n 1 

Obr. 21. Zařízení pro vnitřní chlazení n 2 
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Po odstávce stroje více jak na den (8 hodin) doporučuje výrobce vyndat nástroj 

z vřetene. Pokud se nástroje nevyndají, může nastat poškození kuželové dutiny zbytky 

řezné tekutiny, která se většinou nachází v zadní části nástroje. 

 

 

5.3.3.3 Hydraulický systém 

 

Je tvořen 40 litry hydraulického oleje Renolin VG 46. Po 2000 hodinách nebo jednou 

za čtyři měsíce se olej doplňuje. Po 125 hodinách v provozu nebo čtyřikrát za měsíc  

se kontroluje čistota filtru, tlak oleje a množství hydraulického oleje. Po 2000 provozních 

hodinách nebo jednou za čtyři měsíce se čistí zásobník, celé potrubí hydraulického okruhu, 

celá náplň a filtry. (Marzo, 2007, s. 94-96)  

 

 

 

Obr. 22. a 23. Hlava hřídele stroje Zayer KPCU 5000 AR 

Obr. 22. a 23. Hlava hřídele stroje Zaye 1 
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5.4 Tabulka správného postupu čištění stroje 

 

Správné čištění stroje je nedílnou součástí každého nově začínajícího zaměstnance. 

Než se seznámí s ovládacími prvky, je potřeba proškolit obsluhu na základních činnostech. 

Jednou z těchto činností je i čištění stroje. Pravidelné čištění má za účel správné fungování 

zařízení, ale i zvyšování celkové životnosti stroje. Níže uvedená tabulka je zpracována  

na stroj Zayer KPCU 5000 AR. 

 
 

 

ZAYER KPCU 5000 AR 
 

ČÁST STROJE 

ČASOVÁ 

PERIODA 

ÚKONŮ 

OBRÁZEK DANÉ ČÁSTI STROJE 

1. Smykadlo 

 

1.1 čištění vnějších 

prostorů, těsnění, 

odkapových plechů, 

(odsátí třísek, oleje 

1.2 čištění vnitřního 

prostoru- alespoň 

odstranit přední 

kryt 

 

Jednou za 

týden 

 

 

 

 

Jednou za 

měsíc 
 

2. Vnitřní pracovní 

prostor stroje 

 

2.1 čištění plechů, 

stojanů, odkapových 

plechů 

2.2 otření průhledových 

oken 
 

 

 

Jednou týdně 

 

 

Jednou týdně 
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3. Teleskopické pojezdové 

plechy 

 

3.1 otření třísek 

z těsnících ploch, 

čelní plochy dorazu 

(použijeme proud 

emulze z hadice) 

3.2 nepřetržité 

udržování 

naolejovaných 

plechů, (nastříkat na 

víkend emulzí) 

3.3 kontrola případných 

zaseknutých třísek 

v těsnění po 

hrubování 

 

 

Každý den 

 

 

 

 

 

Jednou týdně 

 

 

Minimálně 

jednou týdně  

4. Výměník nástrojů 

 

4.1 očištění žaluzií 

4.2 promazání řetězu 

 

Jednou týdně 

Jednou týdně 

 

5. Výměník hlav 

 

5.1 očištění krytu 

výměníku hlav, 

očištění žaluzií, 

vnitřních prostor 

 

Jednou týdně 

 

6. Pochůzkové dráhy 

 

6.1 natření držáků 

odsávání 

6.2 omytí zábradlí a 

pochůzkových 

plechů 

 

Jednou týdně 

 

Jednou týdně 
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7. Agregáty 

 

7.1 omytí mastnoty z 

agregátů 

 
Jednou týdně 

 

8. Stůl 

 

8.1 obrobky pokládat co 

nejcitlivěji 

8.2 nezafrézovávat do 

stolu 
 

 

Každý den 

 

Každý den 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Tabulka 5. : Správný postup čištění stroje 

Tabulka 5. správného postupu čištění str 1 
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6 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ SERVISNÍCH PROHLÍDEK A NÁKLADŮ NA 

OPRAVY 

 

6.2 Kniha preventivní údržby pro obsluhu, údržbu a pracovníka servisu 

 

Toto plánování údržby je nezbytnou součástí provozu stroje Zayer KPCU 5000 AR. 

Pokud nejsou dodržena tato stanoviska, vzniká tak riziko, že stroj nebude možné v záruční 

době reklamovat. Vznikne jeho předčasné opotřebení. Každé zbytečné odstavování stroje 

je velice neekonomické, a to nejen z důvodu výměny dílů, ale i nákladných prostojů, které 

každá společnost musí co nejvíce eliminovat. Proto je sestavena následující provozní 

tabulka, která by měla zabránit předčasnému opotřebování stroje a být tak dobrou 

příručkou obsluhy a údržby. 

 

  

Leden 
 

Operace 

údržby a 

pořadové 

číslo 

stroje 

Časový 

interval 

Údržbu 

provedl 

(údržba, 

obsluha, 

servis) 

Jméno 

pracovníka 

Datum 

provedení 

Poznámka 

o 

provedené 

práci a 

podpis 

pracovníka 

112 A 

1x za měsíc 

(po 500 

hodinách) 

Obsluha- 

hlášení 
Jiří Kuběnka 25. 1. 2014  

112 B 

1x za měsíc 

(po 500 

hodinách) 

Obsluha- 

hlášení 
Jiří Kuběnka 25. 1. 2014  

112 C 

1x za měsíc 

(po 500 

hodinách) 

Obsluha- 

hlášení 
Jiří Kuběnka 25. 1. 2014  

112 D 

1x za měsíc 

(po 500 

hodinách) 

Obsluha- 

hlášení 
Jiří Kuběnka 25. 1. 2014  

112 E 

1x za měsíc 

(po 500 

hodinách) 

Obsluha- 

hlášení 
Jiří Kuběnka 25. 1. 2014  

112 F 

1x za měsíc 

(po 500 

hodinách) 

Obsluha- 

hlášení 
Jiří Kuběnka 25. 1. 2014  

112 G 

1x za měsíc 

(po 500 

hodinách) 

Obsluha- 

hlášení 
Jiří Kuběnka 25. 1. 2014  

112 H 1x za měsíc Obsluha- Jiří Kuběnka 25. 1. 2014  
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(po 500 

hodinách) 

hlášení 

112 I 

1x za měsíc 

(po 500 

hodinách) 

Obsluha- 

hlášení 
Jiří Kuběnka 25. 1. 2014 

Dotažení 

mznic 

112 J 
Podle 

potřeby 

Obsluha- 

hlášení 
Jiří Kuběnka 25. 1. 2014  

112 K1 

 

4x za měsíc 

(po 125 

hodinách) 

Obsluha Jiří Kuběnka 

4. 1. 2014 

12. 1. 2014 

19. 1. 2014 

31. 1. 214 

 

112 K2 

10x za 

měsíc (po 

50 

hodinách) 

Obsluha Jiří Kuběnka 

3. 1. 2014 

6. 1. 2014 

8. 1. 2014 

12. 1. 2014 

15. 1. 2014 

17. 1. 2014 

19. 1. 2014 

22. 1. 2014 

25. 1. 2014 

27. 1. 2014 

 

112 K3 

1x za 4 

měsíce (po 

2000 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 2. 4. 2014  

112 K4 

4x za měsíc 

(po 125 

hodinách) 

Obsluha Jiří Kuběnka 

8. 1. 2014 

12. 1. 2014 

19. 1. 2014 

28. 1. 2014 

 

112 K5 

1x za měsíc 

(po 500 

hodinách) 

Obsluha Jiří Kuběnka 28. 1. 2014  

112 K6 

Na začátku 

každého 

dne, po 

víkendu 3x 

až 4x 

Obsluha Jiří Kuběnka   

112 L1 

1x za 4 

měsíce (po 

2000 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 2. 4. 2014  

112 L2 

10x za 

měsíc (po 

50 

hodinách) 

Obsluha Jiří Kuběnka 

3. 1. 2014 

6. 1. 2014 

8. 1. 2014 

12. 1. 2014 

15. 1. 2014 

17. 1. 2014 

19. 1. 2014 

22. 1. 2014 

25. 1. 2014 

27. 1. 2014 
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112 M1 

1x za 4 

měsíce (po 

2000 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 2. 4. 2014  

112 M2 

4x za měsíc 

(po 125 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 

8. 1. 2014 

12. 1. 2014 

19. 1. 2014 

28. 1. 2014 

 

112 M3 

1x za 4 

měsíce (po 

2000 

hodinách 

 

Údržba 

 

Libor Kantor 
2. 4. 2014  

112 M4 

1x za měsíc 

(po 500 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 28. 1. 2014  

112 M5 1x za rok Údržba Libor Kantor 
15. 12. 

2014 
 

112 N 

4x za měsíc 

(po 125 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 

8. 1. 2014 

12. 1. 2014 

19. 1. 2014 

28. 1. 2014 

 

112 O 

4x za měsíc 

(po 125 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 

8. 1. 2014 

12. 1. 2014 

19. 1. 2014 

28. 1. 2014 

 

112 P 

4x za měsíc 

(po 125 

hodinách 

Údržba Libor Kantor 

8. 1. 2014 

12. 1. 2014 

19. 1. 2014 

28. 1. 2014 

 

112 Q1 

12x za 

měsíc (po 

32 

hodinách) 

Obsluha 

hlášení 
Jiří Kuběnka 

3. 1. 2014 

6. 1. 2014 

8. 1. 2014 

10. 1. 2014 

12. 1. 2014 

15. 1. 2014 

17. 1. 2014 

19. 1. 2014 

22. 1. 2014 

25. 1. 2014 

27. 1. 2014 

30. 1. 2014 

 

112 Q2 

Podle 

kontroly 

minimálníh

o stavu 

Obsluha 

hlášení 
Jiří Kuběnka Dle hlášení  

112 Q3 

Na základě 

příslušného 

hlášení 

Obsluha 

hlášení 
Jiří Kuběnka Dle hlášení  

112 R 

3x za měsíc 

(po 400 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 

4. 1. 2014 

12. 1. 2014 

28. 1. 2014 
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112 S1 

4x za měsíc 

(po 125 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 

8. 1. 2014 

12. 1. 2014 

19. 1. 2014 

28. 1. 2014 

 

112 S2 1x za rok Údržba Libor Kantor 
15. 12. 

2014 
 

112 S3 

4x za měsíc 

(po 125 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 

8. 1. 2014 

12. 1. 2014 

19. 1. 2014 

28. 1. 2014 

 

112 S4 1x za rok Údržba Libor Kantor 
15. 12. 

2014 
 

112 T 
Průběžně 

kontrolovat 
Údržba Libor Kantor   

112 U1 

1x za 2 

roky (po 

10000 

hodinách) 

Obsluha 

hlášení 
Jiří Kuběnka 

15. 12. 

2015 
 

112 U2 

23x za 

měsíc 

(každý den) 

Obsluha Jiří Kuběnka Každý den  

112 U3 

1x za 2 

měsíce (po 

1000 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 25. 2. 2014  

112 V 
Podle 

potřeby 
Údržba Libor Kantor   

112 W1 

23x za 

měsíc 

(každý den) 

Obsluha Jiří Kuběnka Každý den  

112 W2 1x za rok Údržba Libor Kantor 
15. 12. 

2014 
 

112 W3 

1x za měsíc 

(po 500 

hodinách) 

Obsluha Jiří Kuběnka 28. 1. 2014  

112 X1 

23x za 

měsíc 

(každý den) 

Obsluha Jiří Kuběnka Každý den  

112 X2 1x za rok Údržba Libor Kantor 
15. 12. 

2014 
 

112 Y 

23x za 

měsíc 

(každý den) 

Obsluha Jiří Kuběnka Každý den  

112 Z1 

4x za měsíc 

(po 125 

hodinách) 

Obsluha + 

Údržba 

Jiří 

Kuběnka, 

Libor Kantor 

8. 1. 2014 

12. 1. 2014 

19. 1. 2014 

28. 1. 2014 

 

112 Z2 1x za rok 
Obsluha + 

Údržba 

Jiří 

Kuběnka, 

Libor Kantor 

15. 12. 

2014 
 

112 A⃰ 4x za měsíc Údržba Libor Kantor 8. 1. 2014  
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(po 125 

hodinách) 

12. 1. 2014 

19. 1. 2014 

28. 1. 2014 

112 B ⃰ 2x za rok Údržba Libor Kantor 

5. 6. 2014 

15. 12. 

2014 

 

112 C⃰1 

4x za měsíc 

(po 125 

hodinách) 

Údržba Libor Kantor 

8. 1. 2014 

12. 1. 2014 

19. 1. 2014 

28. 1. 2014 

 

112 C⃰2 2x za rok Údržba Libor Kantor 

5. 6. 2014 

15. 12. 

2014 

 

112 C⃰3 2x za rok Údržba Libor Kantor 

5. 6. 2014 

15. 12. 

2014 

 

Datum: Knihu preventivní údržby zkontroloval 
Podpis 

vedoucího 

31. 1. 

2014 

 

 
 

 

 

 

Seznam prováděných úkonů: 

                          

 

 

 

Operace „A“ je mazání tlakové maznice horního kuličkového ložiska hlavy hřídele, 

kde se promazává pozice 1. Použijeme mazací tuk´, který je předepsaný od výrobce 

ISOFLEX LDS18 SPECIAL A–3 [g] (výrobce KLÜBER). U operace „B“ promažeme 

stejným mazacím tukem pozici 3. jako pozici 1.  Tato pozice umožní promazat Spodní 

kuličkové ložisko hlavy hřídele a použitý mazací tuk je ISOFLEX LDS18 SPECIAL A–3 

Obr. 24. Hlava vřetene stroje Zayer KPCU 5000 AR (Marzo, 2007, s. 94-96) 

Obr. 24. Hlava hřídele stroje Zayer KPCU 1 

Tabulka 6. : Kniha preventivní údržby pro obsluhu, údržbu a pracovníka servisu 

Tabulka 6. Kniha preventivní údržby pro  1 
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[g] (výrobce KLÜBER). Operace „C“ je pozice 4., tlaková maznice kuličkového ložiska 

hlavy pracovního hřídele. Na pozici 4. je použito mazacího tuku ISOFLEX LDS18 

SPECIAL A–3 [ g]  (výrobce KLÜBER). Operace „D“ je soustředěna na pozici 5. Tato 

pozice je tlaková maznice kuličkového ložiska spojovací hřídele a je mazána mazacím 

tukem ISOFLEX LDS18 SPECIAL A–3 [g]  (výrobce KLÜBER). Operace „E“ je spojena 

s pozicí 7. Tato pozice je mazána mazacím tukem ISOFLEX LDS18 SPECIAL A–3 [g] 

(výrobce KLÜBER) a mazaná část se nazývá tlaková maznice kuličkového ložiska kolena 

pracovní hřídele.  

 

 

 

Operace „F“ je mazání tlakové maznice ozubení otočné hlavy, kde pozice 13.  

je mazána mazacím tukem ISOFLEX LDS18 SPECIAL A–3 [g] (výrobce KLÜBER).  

Operace „G“ je mazací zařízení záběru zubů automatického otáčení kolena. Mazací tuk 

ISOFLEX LDS18 SPECIAL A – 3 [g] (výrobce KLÜBER) se aplikuje na pozici 30. 

Operace „H“ je tlaková maznice spodního ložiska řemenice a je to pozice 31. Maže  

se mazacím tukem ISOFLEX LDS18 SPECIAL A – 3 [g] (výrobce KLÜBER). Operace 

„I“ je kuličkové ložisko podepírající válec při uvolnění nástroje a je to pozice 39., která  

se maže mazacím tukem ISOFLEX LDS18 SPECIAL A–3 [g] (výrobce KLÜBER). 

Operace „J“ je čerpadlo mazacího tuku části hlavy a pozice 37., která se maže mazacím 

tukem VARILUB NBU 15/300- 1500 [g] (výrobce KLÜBER).  

Obr. 25. Mazací body posuvného smýkadla automatického otáčení (Marzo, 2007, s. 94-96) 

Obr. 25. Mazací zařízení záběru zubů aut 1 
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Automatické centrální mazání je operace „K1, K2, K3, K4, K5, K6“, kde „K1“  

se doplňuje na pozici 41. Mazací olej ISO VG 68- G- 3 litry. U operace „K2“ se kontroluje 

stav hladiny oleje na pozici 40. Operace „K3“ je čištění zásobníků, filtrů a výměna oleje 

ISO VG 68- G. U operace „K4“ je kontrola funkce a u operace „K5“ je kontrola hlášení. 

Operace „K6“ se pomocí Manuálního mazání musí vždy na začátku pracovního dne 

zopakovat 3x a 4x pak po víkendu. Stlačením tlačítka se automaticky promažou všechna 

vedení na stroji. Operace „L1“ náleží nádrži redukce rychlosti pohybu vřetene. Olej 

 je doplňován na pozici 42. mazacím olejem ISO VG 32 HM/HLP – 2 litry. Operace „L2“ 

navazuje na předchozí a má za účel kontrolovat stav hladiny oleje na pozici 43.  U operace 

„M1“ se sleduje hydraulický systém a jeho doplňování stavu hladiny oleje mazacím olejem 

ISO VG 46. HM / HLP. Operací „M2“ se rozumí kontrola stavu hladiny hydraulického 

oleje, filtru a tlaku oleje. Operace „M3“ obnáší vyčištění zásobníků, potrubí, příslušných 

filtrů a výměnou oleje s filtry, mazací olej ISO VG 46. HM / HLP- 21 litrů. U operace 

Obr. 26. - 29. Automatické centrální mazání stroje Zayer KPCU 5000 

AR(Marzo, 2007, s. 94-96) 

Obr. 26. - 29. Automatické centrální maz 1 
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„M4“ je prováděna kontrola těsnosti celého zařízení. Operace „M5“ určuje vyčistit 

zásobník a vyměnit olej. Vedení příčníku je operace „N“, kde na pozici 45. Se vyprazdňuje 

přebytečný olej z příčníku. Podobně u operace „O“, která se týká vedení sklíčidla 

vřeteníka, kde se vyprazdňuje přebytečný olej s pozice 46. U operace „P“ také 

vyprázdníme přebytečný olej na pozici 62., která je součástí vedení stolu. 

Operace „Q1“ se vztahuje ke kuželovému soukolí v oblasti vřetene, je nutné pomocí 

funkce M12 vykonat proces mazání. Kuželové soukolí hlavy má přiřazenou operaci „Q2“, 

kde se doplňuje podle potřeby maznice na levé straně vřeteníku, kapacita nádržky je 1500 

[g]. Operace „Q3“ má za úkol promazat valivá ložiska. Tyto ložiska se mažou ručním 

lisem, kde optimální postup říká, že dva zdvihy ručního lisu jsou optimální. Po takto 

provedeném mazání uvedeme stroj na 5 minut, kde otáčky vřetene nemají překročit 30 

[     ]. Takto se zabezpečí rovnoměrné rozprostření maziva v ložiskách. U operace „R“ 

promažeme řetěz výměníku nástrojů v oblasti článků mazacím olejem ISO VG 46. HM / 

HLP. Operace „S1“ se věnuje chladicímu systému. Tato operace řeší pravidelně čištění 

zběrače nečistot, filtru chladícího zařízení, mřížky a občasnou kontrolu klapky. Operace 

„S2“ je pověřena čištěním zásobníku. Operace „S3“ se věnuje chladicí kapalině a její 

kontrole hladiny. U operace „S4“ se mění chladicí kapalina - 8 litrů FUCHS FRICOFIN 

AG CH 2 ředěný s destilovanou vodou v poměru 20 [ % ], řádně propláchneme celý okruh. 

Operace „T“ má za úkol kontrolovat motory v suchém a čistém stavu, nezbytná  

je i kontrola elektro připojení. U operace „U1“ se postupy údržby budou zaobírat 

převodovkou, která je umístěna před posuvem motorů a jejím cílem je vyčistit převodovku, 

vyměnit olej. Za běžných podmínek mají náplně převodovek doživotní náplň, ale z důvodu 

poruchy, či úbytku oleje je lepší olej vyměnit. Převodovka řemene u operace „U2“  

je kontrolována pravidelně, musí být hladina oleje na prostředku kontrolního okénka. 

Operace „U3“ je provedena výměna oleje v zásobníku, použije se olej ISO VG 32 –HM / 

HLP. U operace „V“ je potřeba věnovat pozornost brzdě „Goisper“ a její vzdálenosti „S“, 

kde      nemůže přesáhnout jeden milimetr. Brzda se musí znovu přenastavit na hodnotu 

„S“. Operace „W“ se věnuje Vřetenu. „W1“ je tedy čištění, „W2“ určuje kontrolu mazání  

a vnějšího okolí. „W3“ kontroluje upínání nástroje. Operace „X1“ říká, že vedení vřeteníku 

je potřeba pravidelně čistit. Vřeteník, u operace „X2“ se provádí kontrola ozubeného 

řemenu. Operace „Y“ má za úkol pravidelně čistit kryty vedení. Celý stroj je pak 

kontrolován pomocí operace „Z1“, která má za úkol čistit celí stroj pomocí Technického 

benzínu a látkových ubrousků. Za žádnou cenu nepoužívat ethylacetát, nebo jiná agresivní 

rozpouštědla. Vedení se pak promažou pomocí funkce automatického mazání vedení. 

Provedení kontroly geometrie provedeme pomocí operace „Z2“. Operace „A⃰ “ přezkušuje 
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hydraulickou protiváhu. U operace „B⃰ “ se provádí dotažení spojů potrubí hydraulického 

okruhu. U práce s hydraulikou je potřeba důrazně dodržovat bezpečnost práce. 

Rozvodovou skříň pak pomocí operace „C1⃰ “ zkontroluje pověřená osoba, zda funguje 

odvětrávání, „C2⃰ “ provede vyčištění, nebo výměnu filtrů, „C3⃰ “ se pak dotahují šrouby. 

Takto popsané úkony musí být řádně prováděny pro účel jak správné bezpečnosti práce, 

tak pro dobrou a hlavně spolehlivou funkci stroje Zayer KPCU 5000 AR. (Marzo, 2007, s. 

94-96) 

 

6.3 Seznam náhradních dílů pro stroj Zayer KPCU 5000 AR 

 

 

Název dílu 

 

 

Díl součásti 

 

 

Výrobce / 

Dodavatel 

 

 

Požadované 

množství 

skladem 

 

 

Aktuální 

množství 

skladem 

 
VENTILE FUR 

KUHLUNG 

VENTIL PRO 

CHLAZENÍ 
IBERIMEX 2 1 

VENTIL 1 WEG 3/8 

240 LBS RUFHOR 

VENTIL PRO 

CHLAZENÍ 

VODA/VZDUC

H 

IBERIMEX 2 1 

TURCON ROTO 

GLYDR 

GS5612090042N 

RUKA 

VÝMĚNY 

NÁSTROJŮ 

TRELLEBOR

G 
1 1 

STIFTKONTAK 

W1,5MM 

09320006204 

PIN … IBERIMEX 10 10 

STIFTKONTAK W 

09150006222 
PIN … IBERIMEX 40 20 

STIFTKONTAK 

M1,5MM 09320006104 
PIN … IBERIMEX 10 10 

STIFTKONTAK M 

09150006122 
PIN … IBERIMEX 40 20 

STECKVERBINDUN

G W3 09140033101 
KONEKTOR … IBERIMEX 2 2 

STECKVERBINDUN

G W12 09140123101 
KONEKTOR … IBERIMEX 4 2 

STECKVERBINDUN

G W 09140006274 
KONEKTOR … IBERIMEX 3 2 

STECKVERBINDUN

G M3 09140033001 
KONEKTOR … IBERIMEX 2 2 

STECKVERBINDUN

G M 12 09140123001 
KONEKTOR … IBERIMEX 4 2 

STECKVERBINDUN

G M 09140006174 
KONEKTOR … IBERIMEX 3 2 
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STECKER SIEMENS 

3SB24 04-0C 
ZÁSTRČKA … IBERIMEX 3 2 

SCHALTEINHEIT 

4161.205.059 

SPÍNACÍ 

JEDNOTKA … 
IBERIMEX 2 2 

SCHALTEINHEIT 

4161.111.063 

SPÍNACÍ 

JEDNOTKA … 
IBERIMEX 2 2 

SENSOR 

EGT1M12SEM4 

SENZOR RUKY 

VÝMĚNY 

NÁSTROJŮ 

IBERIMEX 2 2 

SADA ČISTÍCÍ-

RENISHAW 

SADA ČISTÍCÍ-

RENISHAW 
RENISHAW 1 1 

REMEN EAGLE 0-

1568 

OZUB. ŘEMEN 

K POHONU 
IBERIMEX 1 1 

RELAIS RS-30 RELÉ RS 30 IBERIMEX 2 2 

PNEUMATIK-

MODULE 

09140024501 

PNEUMATICK

Ý MODUL … 
IBERIMEX 1 1 

PAPÍR FILTRAČNÍ 

9100ll-1000-100 

PAPÍR 

FILTRAČNÍ 

9100ll-1000-100 

IBERIMEX 1 1 

O-RING 0240N7083 
O-KROUŽEK 

0240N7083 - 

TRELLEBOR

G 
5 3 

MEMBRÁNA W-R 

SANTOPREN 286-

095-354 

MEMBRÁNA 

… 
AXFLOW 2 2 

HYDRAULIK-

VERSCHLUSSNIPPE

L SPC08.5000IA/JV 

UZAVÍRACÍ 

VENTIL 
IBERIMEX 4 2 

HYDRAULIK-

ANBAAUKUPPLUN

G SPC08.2000IA/JV 

HYDRAULICK

Á SPOJKA 
IBERIMEX 4 2 

FLOWMETER RV/U-

4/3 

PRŮTOKOMĚR 

… 
MEISTER 1 1 

FILTR OLEJOVÝ 

HAWE 6905117F3 

FILTR 

OLEJOVÝ 

HAWE 

6905117F3 

HAWE 2 1 

FILTR OLEJOVÝ 

HAWE 6905117F2 

FILTR 

OLEJOVÝ 

HAWE 

6905117F2 

HAWE 2 1 

FILTR LPF W/HC 

160 G E 25 a 1.X/-W 

FILTR LPF 

W/HC 160 G E 

25 a 1.X/-W 

HYDAC 1 1 

COMPACT SEAL KI 

310 20, 00 5,00 AU 925 
TĚSNĚNÍ … SIMRIT 3 3 

CAN37Z 

KONEKTOR 37 

PINŮ – 

ZÁSUVKA 

KUCERA 2 2 

CAN37V KONEKTOR 37 KUCERA 2 2 
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PINŮ – 

VIDLICE 

CAN KABEL STD 

018-70, 6xA 014-5,0M-

320063 

KABEL … LIMEX 1 1 

BLINDSTOPFEN 

09140009950 
ZÁSLEPKY IBERIMEX 18 8 

 

 

 

Veškeré náplně provozních kapalin je potřeba mít skladem. Při náhlé havárii nebo 

úniku kapaliny je třeba doplňovat provozní kapaliny. U hydraulického okruhu  

je to hydraulický olej Renolin VG 46, a jeho minimální skladovací obsah je 40 litrů.  

U převodovek je to pak převodový olej Renolin MR 10, a jeho minimální množství ve 

skladu musí být alespoň 20 litrů. Centrální mazání je prováděno pomocí oleje Renolin 

GGLP 68, a skladem musí být 40 litrů. Mazání hlav je pomocí mazacího tuku Kluber 

Varilub NBU 15 / 300. 

Chlazení je potom pomocí modrého Castrol Antifreeze NF, kde specifikace je VW TL 

774 C (G11) a doporučený poměr je 1:1 s vodou. 

 

 

Základní náhradní díly a jejich minimální počty: 
 

Vložka filtrační AF 20 P 060 S, SMC 4 kusy 

Vložka filtrační AFM 20 P 060AS, 

SMC: 
2 kusy 

Stecker Siemens 3 SB 24 040C, 

Iberimex: 
4 kusy 

Ventil 1 WEG 3/8 240 LBS Rufhor, 

Iberimex: 
1 kus 

Filtr olejový HAWE 6905117 F2: 1 kus 

Filtr olejový HAWE 6905117F3: 1 kus 

Sada konektorů pro připojení 

45°hlavy, Iberimex: 
1 set 

Sada Staeubli- průchodů chlazení pro 

hlavy: 
1 set 

Mikrofiltr pro vnitřní chlazení 

(nádrž), Iberimex: 
1 kus 

 

 

Tabulka 7. : Seznam náhradních dílů pro stroj Zayer KPCU 5000 AR 

Tabulka 7. Seznam náhradních dílů pro st 1 

Tabulka 8. : Základní náhradní díly a jejich minimální počty 

Tabulka 8. Základní náhradní díly a jeji 1 
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Tyto základní náhradní díly umožňují v relativně krátké době odstranit závadu  

na stroji. Z důvodu vytíženosti stroje není možné šetřit na těchto dílech, proto je potřeba 

stále doplňovat stav skladu a udržovat tak plynulý chod stroje. (Marzo, 2007, s. 94-96) 

 

Obrázky skladovaných součástí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31. Sada konektorů pro připojení 45°hlavy, Iberimex pro stroj Zayer KPCU 5000 AR 

 

Obr. 30. a 31. Filtr olejový, hadice k centrálnímu mazání, náhradní 

tlačítka, energetický řetěz pro stroj Zayer KCPU 5000 AR 

Obr. 30.a 31. Filtr olejový, hadice k ce 1 
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Obr. 32. Sklad náhradních dílů pro stroj Zayer KPCU 5000 AR 

Obr. 32. Sklad náhradních dílů pro stroj 1 
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ZÁVĚR: 

 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení s druhy údržby, jejími metodami a důležitostí 

v podniku. Musíme si uvědomit, že dnešní moderní stroje nejsou bezúdržbové a je potřeba 

údržbu plánovat. Doba, kdy pro pracovníka znamenala údržba pouze rutinní servis, dávno 

skončila. V dnešní moderní společnosti může dojít nedostatečnou plynulostí a zbytečnými 

prostoji ve výrobě k ohrožení existence společnosti, proto je prioritní minimalizovat 

prostoje a zbytečné opravy, které nastaly vlivem špatného plánování údržby. K správnému 

fungování procesu údržby a zjištění opotřebování strojní součásti přispívá technická 

diagnostika.  

V praktické části této práce je popsáno obráběcí centrum Zayer KPCU 5000 AR a jeho 

ovládací prvky, které je potřeba dobře znát z důvodu správné a rychlé orientace při 

ovládání při údržbě. V další části je rozčleněna preventivní kontrola důležitých a hodně 

namáhaných částí stroje, kde by mohl nastat velký prostoj a delší odstávka stroje. Byla zde 

sestavena přehledová tabulka pro každodenní čištění a ošetřování celého stroje. Tato 

tabulka byla doplněna knihou preventivních prohlídek a úkonů jak servisních pracovníků, 

tak údržby a samotné obsluhy stroje. Tato kniha slouží jako vodítko ke správnému postupu 

údržby. Je doplněna o vysvětlení dané operace, neboli úkonu, který má být proveden.  

Pro lepší orientaci byly použity obrázky s pozicemi konkrétní části stoje. V neposlední 

řadě je uveden sklad náhradních dílů. Podle těchto součástí je možné opravit stroj  

v co nejkratší době. Jsou to vytipované součásti, které se často mění a nemají dlouhou 

životnost. Do tohoto skladu náhradních dílů patří i seznam použitých technických kapalin, 

které musí být v případě havárie stále připraveny pro co nejrychlejší doplnění do stroje. 

Strojní součásti a potažmo pak celý stroj, musí být chráněn každodenními úkony, které 

jsou sestaveny dle tabulek uvedených v této práci. Jen se správnou údržbou můžeme 

naplno využít možností obráběcího stroje. Vyhneme se tak nenadálým poruchám  

a opravám, případně servisním výjezdům, které jsou mnohdy zbytečným rozpočtem firmy.  
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