
Martin Procházka, Bakalářská práce - Příloha č.l

Dne: . Plán revizí NS 822,831 na ľok . Str.: 1

Poř.č. lnv.č. Název
Datum
prohl. Umístění

Per.
měs.

1 11431 jeřáb Č. 21 06 06 831 2. hala 36
2 20198 jeřáb Č. 22 10 10 831 2. hala 36
3 19074 jeřábč.12 06 11 822 1. hala 36
4 20278 jeřáb Z I 24 05 zinkovna 36
6 56635 jeřáb Z 2 31 05 831 1. hala 36
7 64257 jeřáb Z 3 31 05 831 3. hala 36

11 22701 jeřáb U 2 27 03 dílny zámečníků 36
12 19065 jeřáb U 3 27 03 nad průjezdem 36

datum zpracoval datum schválil

Dne: .
Str.: 1

Plán inspekčních prohlídek NS na ľok XXXX

Poř.č. lnv.č. Název
Týdny
prohl. Umístění

Per.
měs.

719 20872 OMNOMAT SP 8800 24 8229. hala 12

datum zpracoval datum schválil



Martin Procházka, Bakalářská práce - Příloha č.2

Roční položkový plán oprav na rok pro NS

Pol NS

v tis Kč

Zpracoval:
Dne:

ÚNS Název zařízení tnv.č. Měsíc opravy Počet Druh
dnů opravy

Celkem

Interní
Externf

~C-elk-em~ I

l---=p....:J"'~e.,Ch-Y-~
celkem~

PIlin.
náklady
opravy
celkem

Z toho Z toho Sk uteč.
interní externí náklady

opravy



Martin Procházka, Bakalářská práce -Příloha Č. 3

NS 830 DZ 830 / 01 / 2011 Č. 1

Nákladové středisko Evidenční číslo Položka plánu oprav - r.2011

Datum zpracování:
o " " ,DUVODOV A ZPRAVA, TECHNICKE ZADANI 15.4.2011

Název:
Generální oprava a modernizace (GOMO) vyvrtávačky W 200 RC, 'r.č. Ob 23648, inv.č. 44153

Charakteristika zařízení
Vodorovná vyvrtávačka W 200 HC vč. otočného stolu S 100 C (výr.č. Ob 23697), pojezd stojanu 20 m, pojezd vřeteníku 4 m,
výsuv vřetene 2 m, výsuv pinoly 1,6 m, rok výroby 1989, výrobce ŠKODA Plzeň, umístění v hale 11.
Stěžejní zařízení pro vrtání děr v s tvarovými hranami v kotlových pláštích, opracování dělících ploch (např. skříní plynových
turbín, konvertorů) a ploch stojanů, rámů (např. rýpadla).

Včel opravy - specifikace přínosu opravy, případně důsledků nerealizování opravy
Účelem GOMO je zajištění dalšího provozu tohoto úžinového stroje, zvýšení produktivity opracování a zvýšení tržeb
rozšířením možností přesného opracování. V současné době je stroj ve velmi špatném technickém stavu, zejména
po elektrostránce je na hranici provozovatelnost (nedostatek ND, zastaralý regulátor - neopravitelné a nenahraditelné desky,
poruchová a nenahraditelná časová relé, zastaralý a poruchový řídící systém - zkratované kable mezi ovládacím panelem
a strojem atd.).

Technický popis rozsahu opravy včetně potřebných kooperačních výkonů.
Technické zadání - přílohou na dalším listu

Požadovaný termín opravy
2/2011 - 112012

Zpracoval:
Martin Procházka

tel. :
6411

útvar:
804.11

Za schvalující organizační útvar 804.1 :

I~D_a_tu_m_: I_S_c_h_v_al_u_jí_C_Í_: I_P_O_d_P_iS_: _



TECHNICKÉ ZADÁNÍ GENERÁLNÍ OPRAVY A MODERNIZACE
VYVRT ÁVAČKY W 200 RC (GOMO)

A. STROJNÍ ČÁST:

Lože: - Obrobení a zaškrabání funkčních ploch.

- Obrobení ploch pro lineámí odměřování.

- Výměna teleskopických krytů (v nabídce uvést parametry, u přejímky doložit technické listy)

- Výměna odpadního potrubí (v nabídce uvést provedení vč. zdůvodnění)

- Kontrola kotevních šroubů (dle stavu, výměna/repase dle vzájemné odsouhlašení)

- Ustavení lože (protokol)

- Po demontáži určení nutných "víceprácí" - úprava základu, nové kotevní a ustavovací
šrouby, .... , budou doplňující přílohou KS

Spodní část stojanu:

- Hydrostatické uložení, nový hydraulický agregát včetně chladící jednotky.

- Obložení vodících ploch - BIPLAST.

- Opracování kluzných a dosedacích ploch pro stojan. (uvést způsob technologie
opracování)

- Obnova klínů a lišt.

- Lícování na lože a zaškrábání

- Oprava upínacích jednotek (specifikovat)

- Instalace bezvůlového převodu posuvu vose X včetně potřebných úprav

( hřebenlpastorky )

- Oprava mazání.

- Nový kabelschlep -nosič energií (předložit řešení vč. schéma)

Stojan: - Nový kuličkový šroub/matice posuvu osy Y + výměna převodovky (umístění - nahoře)
doložit protokol z přejímky od výrobce

- Montáž nových krycích manžet kul. šroubu

- Obrobení vodících ploch včetně dosedací plochy pro saně - protokol geom.přesnosti

- Úprava pro vyuhlování bez demontáže stojanu - protokol geom.přesnosti

- Oprava vedení závaží a kladek, výměna lan - atest od dodavatele lan

- Oprava pomocného jeřábku, výměna lana - el.revize, atest od dodavatele lan
- Oprava převodovek a motorů pojezdů ramene panelu - el.revize

- Nové zábradlí(Al konstrukce), oprava plošin, žebříku. Návrh řešení nutno odsouhlasit
odběratelem

- Nové pneumatické komponenty, oprava rozvodu vzduchu
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Vřeteník:
- Kompletní demontáž vřeteníku

- Repase bočních vodících ploch, rektifikační lišty z bronzové kompozice (pro konečné
seřízení úhlování stojanu).

- Výměna 2ks kuličkových šroubů osy Z (posuv čtyřhranu i vřetene). Atest od výrobce KŠ.
- Instalace převodovek s redukovanou vůli pro osy Z a W. (doložit atest)

- Výměna všech ložisek (výrobce SKF,INA ), těsnících prvků a kontrola osazenÍ. ( Atesty

ložisek)

- Přebroušení vřetene - výroba nových ocelových součástí z ušlechtilých ocelí HRC 54±2 (
pouzdra atd ... )

- Výroba a zalícování vložky vřetene ISO 60, respekt. nová vřetenová hřídel.

Dobroušení ve smontovaném stavu na stroji, z důvodu souososti a vymezení vůle na čele

upínacího kužele ( ± 0,01 až 0,015)

- Přebroušení tělesa čtyřhranu (požadována dílčí přejímka)

- Obnova uložení čtyřhranu, nové obložení vodících ploch hmotou BIPLAST, lícování
čtyřhranu.

- Obnova vedení vřetene (vedení jezdce včetně jezdce).

- Obnova vodících ploch na stojanu - nové obložení vodících ploch hmotou BIPLAST.

- Obnova obložení vymezovacích klínů a lišt - BIPLAST.

- Lícování (zaškrábání) vřeteníku na stojan a jeho vyuhlování.

- Kompletně nové mazání, výměna pneumatických prvků, nový rozvod vzduchu

- Řazení otáček, nové koncové spínače a narážky.

- Nový vyvažovací systém pro osu Z (padání pinoly)

- Oprava upínacích jednotek (specifikovat).

- Celková montáž vřeteníku

- Protokol o záběhu vřetene a event. frézovacích agregátů

Ostatní: - Výměna vibračního třískového dopravníku za článkový.(v nabídce uvést typ a výrobce,
při přejímce atest)

- Rekonstrukce vodního hospodářství vč. nádrže, oddělit od stávajícího společného se strojem
W 200 ONR- CN do opce

Otočný stůl S 100 C- dle zadání,dále 00 zařízení - CN do opce:

- Demontáž stolu.

- Opracování funkčních ploch lože.

- Nová ložiska uložení středu otočné upínací desky a nový mechanismus pro upevnění
rotačního snímače polohy natočení stolu. (uvést typ ložisek, atest u přejímky)

- Opracování kluzných ploch saní a otočné desky, obložení hmotou BIPLAST, opracování
upínací desky stolu, včetně T drážek a boků. (uvést technologii)

- Nový ocelový nosič energií. (doložit návrh řešení)

- Oprava upínání a aretace.

- Kontrola ozubeného věnce stolu (vizuálně, házení a deformace zubů) - případná výměna
bude účtována zvlášť.
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- Nový hydraulický agregát. (doložit atest)

- Výměna všech hydraulických prvků.

- Kompletně nové mazánÍ.

- Výměna veškerých koncových a tlakových spínačů. (specifikovat)

- Výměna všech těsnících a stíracích elementů.

- Nové teleskopické kryty pro podélný posuv stolu. (v nabídce uvést parametry, u přejímky
doložit technické listy)

- Výměna hřebenů posuvu stolu za kuličkový šroub včetně potřebných úprav. (atest výrobce)

- Výměna stávající převodovky za napruženou převodovku pro otáčení stolu. (atest výrobce)

- Hmotnost obrobku 100 t
- Hydrostatika, do jaké hmotnosti obrobku? Uvést v nabídce!!!!!

Protokoly a atesty:

- Dle původního protokolu (pasportu) výrobce stroje: Škoda - Machine Tool Ob 1122 TIN
s přidržením se norem ČSN ISO 230-1,2,4. Návrh protokolu bude přílohou KS.

- Další protokoly a atesty, viz text TZ

- Součástí přejímky budou měření Vibro, Tribo, Tenno - provede objednatel během přejímky a
záběhových zkoušek stroje.

B. ELEKTRO ČÁST:

- Kompletně nová projektová dokumentace elektro a realizace dle projektu

- ŘS HEIDENHAIN iTNC 530 (nabídnout variantně
s upřesněním parametrů)

- Nový motor pohonu vřetene (posouzení možnosti ponechání stávajícího stejnosměrného, na
němž by se provedla repase)

- Pohony, serva a měniče pro plynulou regulaci posuvu a otáček produkce SIEMENS

- Vosách X a Y lineární snímače polohy HEIDENHAIN,

- Vose C rotační snímač HEIDENHAIN - otočný stůl, cca 8000 pulsů

- Nové dimenzované osvětlení na stojanu stroje.

- Otočný stůl ve variantě CNC

C. STAVEBNÍ ČÁST (opce) :

- Projekt základu k úpravám.

- Úprava základu pod dopravník třísek.

- Úprava základu pod hydraulický agregát.

- Odmaštění základu, nátěr základu oleji vzdornou barvou. (Návrh: opatřit základ černou
protiskluzovou PVC podložkou s ohraničením dle požadavků bezpečnosti barevným
odstínem).
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D. OSTATNÍ:

Stanovisko k novému rozhraní pro upínání nových typů frézo vacích hlav vč. nabídky

základních typů agregátů (Cl-I do opce)

Opatření vnitřku frem a základních konstrukcí příslušenství, dvousložkovou oleji vzdornou
povrchovou ochranou
Povrchové nerovnosti vnějšku konstrukcí budou vytmeleny, přebroušeny (odstín

.Vftkovice" - béžová, modrá oranžová dle RAL a funkčnosti ploch)

- V nabídce popsat detailně navrhované řešení GO/MO; vzhledem k tomu, že jedna část bude

hrazena z fondu oprav (provozních prostředků) a druhá z investic přivítali bychom v nabídce
finančně rozdělit části opravy a modemizace

- Zaškolení operátorů stroje z obsluhy nového řídícího systému.

- Dodání nové dokumentace k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce ve 3 vyhotoveních
Provozní a průvodní dokumentace, včetně návrhu plánů prediktivní údržby

- Další doporučení pro GOMO dle Vašich zkušeností uveďte prosím do opcí
- Požadavek na "Zpevňování os", při obrábění

- HMG prací dle termínu plnění ( MS Project, jiné ... )

- veškeré demontované díly, které se dále nebudou montovat ponechat u objednatele,dále bude
řešeno v SoD.

E. GO bez modernÍzace do CNC:

- Variantně zpracovat cenovou nabídku na 00 stroje s řídícím klasickým řídícím systémem
(např. HEIDENHAIN Positip 855).

Zpracoval: M.Procházka - příprava GO a Inspekce

5



Martin Procházka, Bakalářská práce -Příloha č. 4

NS/PJ:

1/2011 č. 1/2011

Evidenční číslo dokumentu: Položka plánu oprav:

Datum zpracování:

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ OPRAVY 14.5.2011

I Název : inv.č. výrobce:

Skutečné celkové náklady na opravu ( bez DPH ) : čís. faktury:

Objednací návrh:

Objednávka:

Výběrové řízení

Zhotovitel :

Smlouva o dílo:

Cena za provedení díla ( bez DPH )

Termín realizace:

Komentář:
Závěr:

tel.: útvar: podpis:


