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Anotace 

 V předloţené práci je návrh na modernizaci výroby kamenické dílny v Zábřehu. 

Hlavní pracovní náplní dílny je výroba a montáţ pomníkových dílů. V menší míře se zde 

vyrábí stavební díly a interiérové doplňky z kamene. V první části mé práce popisuji 

současný stav výroby a současné strojní vybavení firmy. Další část je věnována popisu 

výkonnějších modernějších zpracovávatelských strojů a manipulační techniky, která je 

konstruována pro umístění do vnitřních prostorů provozoven. Tyto popisované 

modernizační prvky jsem navrhl do kamenické dílny pořídit za účelem usnadnění 

manipulace s materiálem a především kvůli zvýšení rychlosti výroby kamenických dílů. 

V poslední části zhodnocuji navrhované řešení modernizace výroby. 

 Klíčová slova: materiál, ţula, kotouč, diamant, brusivo, zpracování, pracovní 

výkon 

 

Summary 

 In the presented work is a proposal to modernize the production of stone workshop 

in Zábřeh. Main content of the workshop is a production and assembly of monuments 

parts. To a lesser extent, is here produced building components and interior accessories of 

stone. In the first part of my work am describing the current state of the production and the 

current machine equipment of company. The next part is dedicating to describing 

manufacture with more powerful and more modern machines and handling equipment that 

is designed for placement in the interior of the premises. These described modernization 

work of stone I suggested to take in workshops facilitates material handling and in 

particular to increase the production speed of the stone parts. In the last section I evaluate 

the proposed solution for upgrade the production, which i suggested. 

 Key words: material, granit, disc, diamond, abrasive, treatment, work performance 
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1 Úvod 

 Cílem mé bakalářské práce je vypracovat návrh na modernizaci kamenické dílny 

v Zábřehu na Moravě, který by mohl být pro firmu ekonomickým přínosem, z důvodu 

zvyšující se zákaznické poptávky po kamenických pracích, které na trhu nabízí. 

Modernizace se týká především zakoupení výkonnějších a modernějších 

zpracovávatelských strojů a manipulační techniky do vnitřních prostor provozovny. 

Všechna modernizační zařízení, navrhuji zakoupit od renomovaných italských výrobců, 

kteří patří mezi světovou špičku ve svém oboru. 

 Dílna v Zábřehu se zabývá zpracováním kamene jako firma od roku 2000 a jsou 

zde zaměstnáni čtyři stálí pracovníci. Její specializací je ušlechtilá kamenická výroba, jejíţ 

pracovní náplní není výroba krajníků, dlaţebních kostek a zdícího kamene, jako je tomu u 

hrubé kamenické výroby v lomech. Firma se nezabývá ani čistou kamenickou výrobou, do 

které můţeme zařadit výrobu masivních kamenických prvků, jako jsou například 

schodišťové stupně, sloupy, římsy, orámování oken, ostění dveří, chodníkové obrubníky, 

měřičské značky atd. 

 Pracovní náplní kamenické dílny je tedy výroba kuchyňských, pracovních, 

koupelnových desek, parapetů, dlaţeb a výroba obkladů stěn, schodů nebo krbů. V prvé 

řadě se firma zabývá výrobou a montáţí pomníkových dílů různých tvarů, rozměrů a 

barev. V souvislosti s touto činností nabízí dále opravy nebo renovace starých náhrobků a 

zhotovení tradičního sekaného nebo novodobého pískovaného písma. 

 Základní výrobní surovinou jsou desky tloušťek od 20 do 150 mm. Velká většina 

zpracovávaných materiálů patří mezi vyvřelé horniny (ţuly, diority, granodiority, syenity, 

diabasy a gabra), ale dodavatelské firmy je všechny řadí do jednotné kategorie ţula 

(granit). Všechny ţuly, které firma zpracovává, mají dobré fyzikálně-mechanické 

vlastnosti, mezi které patří pevnost, opracovatelnost, mrazuvzdornost, leštitelnost a malá 

nasákavost. Proto je vhodné finální výrobky umístit do exteriéru (hřbitovní architektura). 

 Potřebná zpracovávaná surovina se do kamenické dílny dováţí kamionovou 

dopravou, a to většinou ze zemí EU (Itálie, Španělsko, Polsko). Dováţený deskový 

materiál je ve velkých zpracovávatelských závodech řezán z velkých bloků kamene na 
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vícelistových pilách (katrech) a na lanových nebo velkoprůměrových kotoučových pilách. 

Tyto bloky jsou mnohdy původem z jiné země, neţ ve které jsou zpracovávány a jsou 

dobývány řetězovými, kotoučovými, nebo lanovými pilami, systémem odvrtávání na 

souvislou dráţku, plamenem, a nebo vyuţitím kombinace vrtů a TPMR. Zvolený těţební 

postup závisí na úloţních poměrech loţiska a také na celistvosti horniny. V ČR se 

nejčastěji vyuţívá kombinace vrtů s TPMR, protoţe jiná moţnost dobývání není z hlediska 

charakteru loţisek efektivní. Nevýhodou je, ţe v ČR nemůţeme pravidelně těţit bloky 

velkých rozměrů, o které má většina kamenických provozoven zájem. 
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2 Současný stav výroby v kamenické dílně 

2.1 Stručná charakteristika výroby 

 Největší specializací kamenické firmy, jak jiţ bylo uvedeno v úvodu, je tvorba 

pomníkových dílů (nápisové desky, krycí desky, sokle, rámy), které zhotovuje pro své 

zákazníky nebo i pro kameníky, kteří se zabývají pouze jejich montáţí a tvorbou písma. 

Z celkové produkce tvoří pomníkové díly asi 90% a zbytek připadá na realizaci stavebních 

dílů a doplňků do interiéru (kuchyňské desky, parapety, obklady schodišť, atd.). 

 Prvotní fáze výrobního procesu dílny začíná rozřezáním kamenné desky na kusy, 

které představují budoucí výrobky. Řezání je prováděno na mostové formátovací pile a pro 

vyřezávání různých oblých tvarů se pouţívají ruční brusky s diamantovým řezacím 

kotoučem. V další fázi výroby se musí lícní plochy uřezaného polotovaru vyleštit nebo 

jinak povrchově upravit do finální podoby. Leštění je v dílně prováděno na jednohlavé 

poloautomatické stranové brusce, brusném rameni nebo ručními elektrickými 

(pneumatickými) bruskami. 

 Deskový materiál na výrobu pomníkových dílů je nejčastěji dováţen v tloušťce 30, 

50, 60, 70, 100, 120 a 150 mm. Slabší desky tloušťky 20 aţ 70 mm jsou skladovány ve 

stojanech ze svařované oceli (viz Obr. č. 1) a silnější desky jsou naopak poloţeny 

vodorovně na dřevěných hranolech (i více desek na sobě), protoţe je ze stojanu nelze 

vytahovat svěracími kleštěmi, které jsou konstruovány pro menší hmotnosti desek. 

 Deskový materiál o tloušťce 20 a 30 mm, který je vhodný pro zhotovování 

interiérových doplňků, je skladován ve stojanech, majících konstrukci sloţenou z nosných 

profilů a stojin, které můţeme libovolně přemisťovat (viz Obr. č. 2).  
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2.2 Řezání žulových desek 

 Pro řezání ţulových desek je pouţívána mostová formátovací pila PROMECH 600 

od polského výrobce. Pila je vhodná pro pouţití do menších a začínajících provozoven, 

protoţe nemá velké rozměry a její pořizovací cena je ve srovnání s italskými výrobci niţší. 

 Hlavními konstrukčními prvky pily jsou kolejnice umístěné na nosných zdech, 

most (rám), support, pracovní otočný stůl, panel řízení a elektrický systém. 

 Most (rám) pily s vlastním pohonem vykonává technologické pohyby v ose Y 

(dojezd a odjezd k obráběnému materiálu) po kolejnicích, které jsou umístěny na nosných 

zdech. Na mostě pojíţdí support, který zajišťuje moţnost řezání v ose X. Support má 

vlastní mechanický pohon a obsahuje vřeteno s konstantními otáčkami, na kterém je 

uchycen diamantový řezací kotouč. Vertikální posuv kotouče v ose Z (nahoru-dolů) 

zajišťuje zvedací mechanismus. Kotouč pily můţe pracovat pod úhlem 0 aţ 45° (osa R) 

pomocí mechanismu vychýlení saní, coţ umoţňuje provádění řezu pod jiným úhlem neţ 

kolmo na desku. Naklápění saní nemá vlastní poháněcí mechanismus, a proto je 

poţadovaný úhel nastavován ručně.  

 Materiál, který chceme řezat, musíme vysokozdviţným vozíkem umístit ve 

vodorovné poloze na dřevěné trámky stejných rozměrů, které jsou poloţeny na pracovním 

stole pily a slouţí jako podklad pro daný obráběný materiál. Stůl se skládá ze spodního 

rámu, otáčecího ústrojí a desky stolu. Manuální natočení stolu o 90° umoţňuje otáčivé 

Obr. č. 1: Sklad materiálu pro výrobu 

pomníkových dílů 

Obr. č. 2: Sklad materiálu pro výrobu    

doplňků vhodných do interiéru  
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ústrojí, zajištěné pákou a upínacími šrouby. Tato funkce otáčení vytváří moţnost provádět 

kolmé řezy.  

 Dále je stroj vybaven řídicím (ovládacím) panelem a elektrickým systémem. 

Ovládací panel je připevněn k otočnému rameni, pohybujícím se spolu s mostem pily, coţ 

umoţňuje obsluze stroje ovládat zařízení v blízkosti pracovního stolu. Ovládací panel 

obsahuje nezbytné kontrolní a řídící prvky. Stroj můţe pracovat v manuálním nebo 

automatickém reţimu. Je moţno provádět více naprogramovaných řezů za sebou o různých 

šířkách, aniţ by pracovník musel nastavovat hodnoty pro kaţdý řez zvlášť. Elektrický 

systém stroje se skládá ze silové a řídící části. Součástí silové části elektrického systému je 

napájení jednotlivých hnacích motorů. Jedná se o pohon řezacího kotouče, pojezdu, 

spuštění nebo zvedání supportu a pojezd mostu po kolejnicích. 

 Za účelem  jednoduchého nastavení pracovního nástroje na řeznou čáru, je stroj 

dále vybaven laserem, který ale pracovníci nevyuţívají z důvodu menší přesnosti. 

 Hlavním pracovním prvkem formátovací pily je tedy diamantový řezací kotouč, 

který je při práci neustále chlazen vodou. Stavba nástroje je tvořena ocelovým diskem, po 

jehoţ obvodu jsou naletovány zuby, sloţené z ocelového pojiva a průmyslového diamantu. 

Diamantové kotouče pro řezání kamene se dělí dle pouţití na univerzální a jednoúčelové. 

Mohou se dále lišit tloušťkou, tvarem ozubení nebo tvarem a hloubkou dráţek mezi zuby. 

Stroj je konstruován pro pouţití kotouče o průměrech 400mm aţ 600mm a maximální 

prořez kotoučem je 200mm. V praxi pracovníci pouţívají kotouče o průměrech: 

-desky síly 20mm aţ 100mm průměr kotouče 400mm 

-desky síly 100mm aţ 150mm průměr kotouče 500mm 

-při potřebě většího prořezu průměr kotouče 600mm 

 Při práci má diamantový kotouč určitou obvodovou rychlost, která je dána jeho 

průměrem a otáčkami vřetene. Pokud některé provozovny zpracovávají materiály 

rozdílných vlastností (ţuly, mramory, pískovce, traventiny), tak je dobré řezat desky na 

pilách, které jsou vybaveny frekvenčním měničem otáček vřetene. Toto zařízení změní 

obvodovou rychlost kotouče na optimální hodnotu. Při řezání ţulových desek je vhodné, 

aby měl diamantový kotouč obvodovou rychlost v rozmezí 20 aţ 35m/s. Například 

traventiny je vhodné řezat kotoučem o obvodové rychlosti 55 aţ 65m/s. Pila PROMECH 
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600 frekvenční měnič otáček nemá a obvodová rychlost kotoučů o průměrech 400 aţ 600 

mm dosahuje optimálních hodnot pro řezání ţulových desek, které jsou v kamenické dílně 

zpracovávány z velké většiny. Pily bez frekvenčního měniče otáček zvládnou řezat 

materiály různých vlastností, ale dochází zde ke sníţení výkonnosti a ţivotnosti nástroje. 

Diamantový kotouč pro řezání ţuly je nutno pravidelně ostřit, a to provedením několika 

řezů do pískovce, který obnaţí diamantová tělíska nástroje. 

 Pracovní výkon (cm
2
/min) mostové pily je dán hloubkou řezu a posuvnou rychlostí 

kotouče. V praxi je při řezání ţuly na ovládacím panelu nastavována posuvná rychlost 

kotouče v rozmezí 2,5 m/min aţ 3 m/min. Pracovní výkon je ovlivněn několika faktory, 

jako je například abrazivnost a tvrdost materiálu, nebo tloušťka a opotřebovanost kotouče. 

Pískovce, vápence, mramory a jiné měkčí horniny se řeţou na plnou tloušťku desky a 

pracovní výkon pily je ve srovnání se ţulou mnohem větší. Ţula musí být řezána 

postupnými poklesy kotouče, vţdy kdyţ nástroj dojede na konec dráhy řezu. Postupný 

pokles je na pracovním panelu nastavován v rozmezí 1mm aţ 1,2 mm. 

 

Technické parametry mostové kotoučové pily PROMECH 600 

Maximální horizontální dráha kotouče (osa X) 3500 mm 

Maximální posun mostu (osa Y) 3500 mm 

Maximální vertikální dráha kotouče (osa Z) 310 mm 

Maximální pouţitelný průměr kotouče 600 mm 

Maximální prořez 200 mm 

Průměr otvoru kotouče 50 mm 

Průměr fixační příruby kotouče 213 mm 

Rozměr stolu 1500x2700 mm 

Výkon motoru kotouče 10 kW 

Rychlost otáčení vřetene při 50 Hz 1450 ot. /min 

Spotřeba chladící vody 25 l/min 

Nosnost pracovního stolu 3000 kg 

Hmotnost stroje se stolem 2000kg 

Tabulka č. 1: Technické parametry mostové pily PROMECH 600  
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Obr. č. 3: Mostová kotoučová pila PROMECH 600  

2.3 Vyřezávání oblých tvarů a výroba profilovaných boků desek 

 Tvarování oblých boků nápisních desek náhrobků (viz Obr. č. 4), vyřezávání otvorů 

pro umístění dřezu na pracovních kuchyňských deskách, nebo individuální řezání, které 

není moţno z technických důvodů realizovat na mostové pile, je prováděno ručními 

úhlovými bruskami s elektrickým pohonem. Jedná se o ruční brusky konstruované pro 

práci zasucha, které můţeme rozdělit dle hmotnosti na malé (do 2 kg) a velké (od 5 do 6 

kg). Mimo hmotnosti se liší také výkonem a průměrem nástroje. Nástrojem jsou 

diamantové řezací kotouče o průměrech 125 mm (malé brusky) a 230 mm (velké brusky). 

Při práci s těmito bruskami není nástroj chlazen vodou, a proto by z důvodu velké prašnosti 

měli pracovníci pouţívat respirátor, který zamezuje vnikání kamenného prachu do 

dýchacích cest. Takzvané řezání za sucha se tedy provádí mimo vnitřní prostory 

kamenické provozovny. 
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 Na výrobu profilovaných bočních stran výrobků, zhotovených ze slabších desek, se 

pouţívá větší tip ručních úhlových brusek s elektrickým pohonem, které jsou konstruovány 

pro práci zamokra. Finální tvar profilu boční strany je dán tvarem nástroje, kterým je 

diamantová profilovací fréza pro obrábění boků desek o tloušťkách od 20 do 40 mm. 

Bruska s nástrojem se musí před pouţitím upnout do nosného zařízení (viz Obr. č. 5), které 

udrţuje osu nástroje ve stálé vertikální poloze a umoţňuje pracovníkovi pomocí 

silonových kuliček jezdit po horní ploše obráběného deskového materiálu. Při obráběcím 

procesu je nástroj neustále chlazen vodou. Po vyfrézování poţadovaného profilu následuje 

zákazníkem zvolená povrchová úprava (leštění, tryskání, pískování, opalování nebo 

kartáčování). 

             

 

 

2.4 Leštění lícních ploch výrobků 

 Nejčastější povrchovou úpravou lícních ploch pomníkových dílů je leštění. Firmou 

zpracovávané ţulové desky se do kamenictví dodávají z jedné strany jiţ vyleštěné, a tak se 

po uřezání poţadované tvaru na mostové formátovací pile, leští pouze lícní boční strany. 

Základní vlastností zpracovávaného materiálu musí být samozřejmě leštitelnost. Mezi 

neleštitelné materiály patří například pískovce, ale výjimkou je například pískovec 

těšínský, který lze vyleštit do jemného lesku. Nejlépe se leští světlé materiály, na kterých 

nejsou tolik vidět škrábance po brusných kotoučích nebo nedoleštěné rohy. Opakem jsou 

tmavé barevné materiály, u kterých se klade velký důraz na kvalitu lesku.  

Obr. č. 4: Tvarování pomníkové nápisní 

desky 

Obr. č. 5: Ruční bruska s  frézou pro 

výrobu bočních profilovaných stran  
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 V kamenické dílně se leští (brousí) ručními úhlovými bruskami s elektrickým a 

pneumatickým pohonem nebo brousícími stroji. Leštění můţeme tedy rozdělit na ruční a 

strojní. 

 U obou tipů leštění je nástrojem vodou chlazený brusný kotouč. Brusné kotouče se 

liší průměrem, tipem uchycení na brusnou hlavu a sloţením brusného materiálu, který je 

tvořen průmyslovým diamantem (SiC) určité zrnitosti a pojivem. Pojivo můţe být 

například magnezitové, keramické, bakelitové nebo pryskyřicové. Hodně kvalitní lesk 

mohou vytvořit kotouče magnezitové. 

 Samotný princip pracovního postupu je u ručního i strojního leštění stejný. Vţdy se 

začíná brousit kotoučem nejhrubší zrnitosti, a to za účelem vytvoření kvalitní rovné 

plochy. Po vytvoření této plochy, začne pracovník opět brousit, ale jiţ kotoučem o menší 

hrubosti. Brusný kotouč je na zadní straně označen číslem, které představuje jeho zrnitost 

neboli hrubost. Brousí se tedy vzestupně od nejmenšího čísla zrnitosti po největší (50, 100, 

200, 400, 800, 1500, 3000). Většina materiálů stačí brousit kotouči do zrnitosti 1500. Po 

pouţití brusných kotoučů všech zrnitostí, přichází na řadu doleštění pomocí speciálních 

leštících kotoučů, a to buď zasucha nebo zamokra. Pro suché i mokré doleštění se 

pouţívají tvrdé leštící kotouče (políry), a pro pouze suché doleštění (bez vody) jsou 

vyuţívány měkké plstěné (filcové) kotouče, s přidáním leštícího prachu (triplu). Leštící 

prach má bílou, červenou nebo černou barvu a jeho pouţití závisí na zbarvení materiálu. U 

hodně tmavých materiálu (např. švédská ţula) je k černému leštícímu prachu přidávána 

speciální leštící tekutina od firmy AKEMI, která zvýrazní barvu a texturu leštěného 

materiálu. 

2.4.1 Ruční leštění 

 Lícní plochy výrobků, které nemohou být z technických důvodů broušeny pomocí 

strojního zařízení, musí být leštěny ručními úhlovými bruskami s elektrickým pohonem. 

V kamenické dílně jsou pouţívány, jako u vyřezávání oblých tvarů, brusky malé (hmotnost 

2,4 kg) a velké (hmotnost 5,1 kg).  

 Pro leštění oblých boků a okrasných hran (fazet) nápisních desek, nebo pro výrobu 

hranek zamezujících štípaní ostrých hran boků, se pouţívají malé úhlové brusky 

s elektrickým pohonem. Nástrojem jsou měkké ohebné brusné kotouče (průměr 75 mm), 
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obsahující umělohmotné pojivo a brusivo o určité zrnitosti. Tyto kotouče jsou pro 

pracovníka pohodlnější, protoţe na rozdíl od tvrdých kotoučů (magnezitové, keramické) 

tlumí vibrace a lépe se s nimi leští oblé tvary. Navíc menší hmotnost brusky, která je 

konstruována pro tyto kotouče, je plusem pro pohodlí pracovníka. Nástroj je připevněn 

pomocí suchého zipu na elastickou mezispojku (unašeč), která efektivně tlumí vibrace. 

Pokud chceme pouţít ve finální fázi brousícího procesu leštící kotouč, tak jej musí 

pracovník nasadit na hliníkový unašeč velké brusky. 

 Velké úhlové brusky se v dílně pouţívají například pro leštění rovných čelních 

stran předních rámů k náhrobkům, které nelze vyleštit z technického hlediska na brusném 

rameni. Při procesu leštění, se nejdříve čelní plochy rámu srovnají diamantovými kotouči a 

následně se brousí tvrdými keramickými nebo magnezitovými kotouči. Průměr brusného 

kotouče je 100 mm a je připevněn na hliníkový unašeč brusky pomocí rychlého systému 

SF uchycení. 

 Menší neţ elektrické brusky jsou brusky s pneumatickým pohonem. Ty se pouţívají 

pro leštění špatně dosaţitelných míst, jako jsou například boční strany otvorů kuchyňských 

pracovních desek, slouţících pro umístění dřezu. Nástrojem těchto speciálních 

pneumatických brusek jsou měkké brusné kotouče, které se pouţívají u malých 

elektrických brusek. 

            

 Obr. č. 6: Výroba hranek na soklu pomocí  malé 

úhlové brusky (hmotnost 2,4 kg)  

Obr. č. 7: Velké  úhlové brusky 

(hmotnost 5,1 kg) 
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2.4.2 Strojní leštění  

 Strojní zařízení dílny umoţňuje leštění pouze rovných ploch. Leštění oblých boků a 

profilů musí pracovníci provádět ručním nářadím. Boční hrany budoucích výrobků, 

naformátovaných z desek od 20 do 100mm, jsou zpracovávány na poloautomatické 

stranové brusce FLANCO Plus. Výrobky z desek o větší síle (nejčastěji rámy pomníků) 

jsou leštěny na brusném rameni BVM 1000. 

a) Mostová bruska na boky FLANCO Plus 

 Jedná se o stroj, který je dle výrobce určen k leštění rovných bočních stran desek o 

síle 20 aţ 120 mm. Tato hodnota je zkreslená a stroj dokáţe vyleštit desky o síle 

maximálně 100 mm. Tato hranice platí pouze pro světlé nevýrazné ţuly. Pokud chceme 

dosáhnout kvalitního lesku u barevných tmavých materiálů, tak můţeme na stroji leštit 

budoucí výrobky o maximální síle 80 mm. Výrobcem stroje je německá firma WEHA. 

Základní konstrukce stroje je tvořena mostem (rámem), suportem s dvěma brousícími 

hlavami, pracovním stolem, pěti přítlačnými pneumatickými válci a ovládacím řídícím 

panelem.  

Suport (s vlastním pohonem) boční brusky popojíţdí po ozubené kolejnici, 

umístěné na litinovém mostě (rámu) stroje a obsahuje dvě brusné hlavy. Hlavní brusná 

hlava, slouţící pro leštění boků, je konstruována pro brusné kotouče o průměru 150 mm. 

Druhá hlava je konstruována pro nástroje o průměru 100 mm a je určena k výrobě horní 

leštěné hrany. Spodní ostrá hrana desky se musí sráţet ruční úhlovou bruskou. Obě brusné 

hlavy mají svůj vlastní elektromotorický pohon a nástroj je na ně upevňován pomocí 

rychlého systému SF uchycení. Elektrický motor hlavní brousící hlavy je vybaven 

rotačním oscilačním pohybem. To znamená, ţe se hlava při rotaci současně vychyluje 

mírně do zadu a dopředu. Tato oscilace umoţňuje lépe obrušovat materiál o síle nad 30 

mm a vytváří ve finále mírně zaoblenou plochu, kterou ale lidské oko nerozpozná. 

Pracovní stůl stroje je vybaven pneumaticky zvedanými lištami s válečky, které 

umoţňují manipulovat s materiálem ve všech směrech. Ke správnému umístění broušeného 

materiálu slouţí pneumatický zvedaná přítlačná lišta. Pevné uchycení materiálu ke stolu 

zajišťuje pět pneumaticky přítlačných válců. 
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Ovládací panel stroje obsahuje řídící a kontrolní prvky. Slouţí k nastavení začátku 

a konce obráběného materiálu, a také k nastavení počtu pojezdů supportu (tam a zpět) při 

broušení kotoučem o určité zrnitosti. Nastavení počtu pojezdů pro určitou zrnitost kotouče 

nebo pro určitý druh materiálu (barva, tloušťka), lze uloţit do paměti stroje. Dále lze na 

ovládacím panelu nastavovat rychlost posunu supportu, tlak přítlaku obou brusných hlav, 

zapnutí-vypnutí oscilace a zvednutí nebo pokles přítlačné lišty. 

 Z hlediska pracovního cyklu stroj pracuje poloautomaticky, protoţe pracovník musí 

ručně měnit brusné kotouče. 

 

Technické parametry mostové brusky na boky FLANCO Plus 

 Konstrukční výška stroje   1700 mm 

 Výška stolu  750 mm 

 Min. síla materiálu  20 mm 

 Max. síla materiálu  120 mm 

 Úhel naklopení segmentu  28° 

 Úhel naklopení horní fáze   45° 

 Rozsah pracovního pojezdu nástroje  100 – 3700 mm 

 Rozměr pracovního stolu   3200 x 900 mm 

 Pohon pojezdu suportu   0,55 kW 

 Pohon horní fáze  1,1 kW, 1420 ot/min 

 Hlavní pohon  1,5 kW, 1420 ot/min 

 Počet přítlačných válců  5 ks 

 Hmotnost  1 600 kg 

Tabulka č. 2: Technické parametry mostové brusky na boky FLANCO Plus  

 

     

 Obr. č. 8: Mostová bruska na boky 

FLANCO Plus 

Obr. č. 9: Detail hlavní brusné hlavy na 

boky 
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b) Brusné rameno BVM 1000 

´ Brusné rameno BMV 1000 je univerzální kamenický stroj, určený k plošnému 

(horizontálnímu) broušení, leštění a vyrovnávání desek nebo bloků kamene různých druhů 

a vlastností. V popisované kamenické dílně je stroj nejvíce vyuţíván k leštění lícních ploch 

rámů k náhrobkům, nebo k přebrušování (renovaci) starých pomníkových dílů (rámy, 

nápisní desky). Výrobcem stroje je česká firma SLEZSKÝ KÁMEN a.s. 

Konstrukce stroje: 

 Základní konstrukce stroje je tvořena nosným rámem, zadním ramenem a předním 

ramenem. Tyto části jsou vyrobeny z šedé litiny, čímţ je zabezpečena velmi dobrá tuhost 

stroje a minimální přenos vibrací. 

 Nosný rám zadního i předního ramene je pevně zakotven v betonovém základě a je 

v něm pomoci valivých loţisek uchycena masivní šroubovice, slouţící k vertikálnímu 

pohybu stroje. Nosný rám můţe být připevněn i na zeď o síle nejméně 450 mm, na kterou 

se uchytí pomoci šroubů M 24. 

 Zadní odlité rameno má uvnitř zabudovaný motor, slouţící k pohonu šnekového 

převodu, který umoţňuje pohyb po šroubovici.  

 Přední rameno je připevněno pomoci čepu a valivého loţiska na rameno zadní a 

obsahuje elektromotor, který pohání pomoci kotoučové spojky ozubené kuţelové soukolí. 

Toto uvádí do pohybu dutou hřídel, která můţe rotovat rychlostí 180 nebo 360 ot./min. 

Vnitřkem hřídele protéká neustále voda, která chladí brusný nástroj. Hřídel je na konci 

opatřena brusnou hlavou, na kterou se upevní brusný kotouč na ţulu. K broušení ţuly se 

pouţívá brusná hlava s bajonetovým upevněním (viz Obr. č. 11). Brusné kotouče stroje 

jsou tvořeny ocelovým diskem o průměru 300 mm, na který se lepí (šelakem nebo 

epoxidem 1200) brusné segmenty o určitých zrnitostech brusiva.  

 Ovládací panel stroje je umístěný v těsné blízkosti obsluhy a obsahuje základní 

řídící prvky, jako je zapnutí vřetene na dvě moţné rychlosti otáčení, vypnutí vřetene a 

vertikální pojezd stroje po šroubovici. 
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 Technické parametry brusného ramene BVM 1000 

 Průměr brusného kotouče  140-300 mm 

 Otáčky brusného kotouče  180/360 ot./min 

 Zdvih brusného kotouče   200 mm 

 Zdvih brusného ramene  800 mm 

 Rádius dosahu brusného kotouče  min 600/max 2000 mm 

 Výkon elektromotoru zdvihu   1,5 kW 

 Výkon elektromotoru vřetene   3/4  

 Celkový příkon  5,5 kW 

 Hmotnost  410 kg 

Tabulka č. 3: Technické parametry brusného ramene BVM 1000  

     

 

 

2.5 Manipulace s materiálem 

 Nezbytým prostředkem pro manipulaci s kamennými deskami je vysokozdviţný 

vozík. Pokud jsou desky skladovány ve stojanech, jak tomu bývá ve většině provozoven, 

musí být pro manipulaci pouţito jeřábové rameno s drapákem desek. 

 Robustní jeřábové rameno vytvoří z vysokozdviţného vozíku mobilní jeřáb, který 

lze pouţít pro různou manipulaci s materiálem. Tyto ramena bývají opatřena 

bezpečnostním řetězem, parkovací nohou a otočným hákem, který umoţňuje libovolně 

otáčet zvedaným materiálem. V případě manipulace s kamennými deskami je na háku 

jeřábového ramene zavěšen drapák desek (viz Obr. 12). Toto zařízení umoţňuje zvedat a 

překlápět desky ze svislé do vodorovné polohy a naopak. Některé drapáky (nosiče) desek 

   Obr. č. 10: Brusné rameno BVM 1000  Obr. č. 11: Vřeteno s  držákem brusného 

kotouče na žulu 
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umoţňují jen nošení desek ve svislé poloze a jsou častým manipulačním prostředkem 

kamenických provozoven, ve kterých vyuţívají sklápěcí pracovní stoly u mostových 

kotoučových pil.  

Provozovna v Zábřehu pouţívá vysokozdviţný vozík s dieselovým pohonem od 

firmy BALKANCAR, který má nosnost 3,5 tuny. Manipulaci s deskami firma zajišťuje 

pomocí lanového drapáku desek (nosnost 1200 kg), který umoţňuje vytáhnout desku ze 

stojanu a poté ji poloţit do vodorovné polohy. V této poloze je moţno naloţit kamennou 

desku liţinami vysokozdviţného vozíku a poté ji poloţit na nesklopný pracovní stůl 

mostové pily PROMECH 600. 

Pro manipulaci s naformátovanými polotovary nebo hotovými výrobky, se 

vyuţívají ruční dvoukolové vozíky (rudly) o nosnosti 750 kg a ruční dvoukolové plošné 

vozíky, určené pro převoz materiálu ve vodorovné poloze (rámy k náhrobkům). 

Naformátované polotovary se musí umístit na pracovní stoly brusného ramene a boční 

brusky ručně, a to většinou ve spolupráci dvou i více pracovníků. Pouţití vysokozdviţného 

vozíku by bylo velmi zdlouhavé a hlavně by byl vzduch uvnitř dílny znečišťován 

výfukovými zplodinami. Pokud mají některé polotovary nebo výrobky velkou hmotnost 

(např. velké krycí desky o síle 50mm), tak je nutno pouţít pro zvedání a převoz uvnitř 

dílny ruční paletový vozík (viz Obr. 13) s hydraulickým zdvihem (nosnost 2000 kg). 

 

    

 

 

Obr. č. 12: Manipulace s deskami pomocí  

jeřábového ramene s  lanovým drapákem 

Obr. č. 13: Dvoukolový vozík a paletový 

vozík s hydraulickým zdvihem 
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2.6 Odpad vznikající při kamenické činnosti a jeho likvidace 

 V ušlechtilé kamenické výrobě vzniká mnoho odpadu, který musí být průběţně 

likvidován. Ten je v kamenické dílně v Zábřehu tvořen především odřezky, starými 

demontovanými pomníky, hlínou a kalem. 

 Odřezky, které vznikají během řezaní ţulových desek na mostové kotoučové pile,  

jsou ukládány na skládku v blízkosti firmy a lidé si je mohou v případě zájmu volně 

odebrat (pouţití do betonových základů). Na stejné místo jsou také ukládány staré 

demontované náhrobky a hlína ze hřbitovů, která byla získána z výkopů určených pro 

betonové základy náhrobků. Pokud je úloţiště odpadů přeplněné, tak je veškerý odpad 

odvezen na veřejnou skládku v okolí města. 

Během strojního a strojně-ručního opracování kamene (řezání, leštění, broušení), 

vzniká dále odpad ve formě kalu, tvořeného mikročásticemi kamene a vody, která je nutná 

ke chlazení pracovních nástrojů. Proto jsou v blízkosti kaţdého stroje vybudovány 

betonové sedimentační jímky, které slouţí k tradičnímu postupnému usazování kalu. 

Odkalená voda tedy odtéká přes přepadovou hranu jímky do místní kanalizace. Aby byl 

tento systém odkalování účinný, tak nesmí být kalové jímky přeplněné. Z toho důvodu 

musí být čištěny, a to přibliţně dvakrát do roka. Vyprazdňování jímek je prováděno třemi 

pracovníky a trvá po celou délku pracovní směny. Pracovníky vybíraný kal je přemisťován 

do kontejneru v areálu firmy, kde musí být zanechán tak dlouho, dokud nebude samovolně 

vysušen za účelem bezpečného odvozu na skládku v okolí města.  

Některé kamenické firmy vyuţívají speciální odkalovací zařízení, které umoţňují 

odkalenou vodu posílat zpět do oběhu (uzavřený vodní okruh). Ta mohou být vybavena 

kalolisem, který umoţňuje vyprodukovat zcela vysušený kal. Odkalovací zařízení bez 

kalolisu ukládají nevysušený kal do filtračních pytlů, které se musí nechat před odvozem 

na skládku vyschnout. Tento systém filtračních pytlů je vyuţíván většinou v menších 

kamenických provozech, protoţe pořizovací cena není příliš vysoká. Do odkalovacích 

zařízení je kalná voda transportována ponorným čerpadlem z jediné sběrné jímky, do které 

odtéká kalná voda od všech kamenických strojů. Dílna v Zábřehu má kalových jímek více, 

a proto by nebylo pouţití odkalovacích zařízení vhodné. Případná instalace zařízení by 

tedy vyţadovala určité stavební úpravy, a tím i zvýšené investice na pořízení. Velkou 

výhodou těchto odkalovacích zařízení je kontinuální zpracování kalu, které šetří čas 
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potřebný na periodické vyprazdňování jímek. Další výhodou můţe být pro některé 

provozovny návrat pouţité vody zpět do oběhu, čímţ jsou sníţeny provozní náklady. Dílna 

v Zábřehu má zdroj vody zdarma, a proto není uzavřený vodní okruh nutný. 

2.7 Výroba písma 

 V souvislosti s pomníkovou výrobou musí kamenická dílna zajišťovat výrobu 

písma, které bývá nejčastěji umístěno na nápisní desky pomníků nebo na památní epitafové 

desky. Firma zhotovuje z velké části písmo pískované, ale nabízí i výrobu tradičního písma 

sekaného. 

 Tradiční písmo je sekáno malými vidiovými dláty a k jeho narýsování slouţí 

diamantová tuţka. Tento druh písma firma nabízí jen u dopisování nápisů přímo na 

hřbitovech, protoţe je umístěno na většině nápisních desek starých pomníků. 

 Modernějším tipem písma je písmo pískované, jehoţ výroba je mnohem rychlejší a 

jednodušší. K jeho výrobě slouţí pískovací stroj TITAN 420 od firmy WEHA, který je 

propojen s pístovým kompresorem UNIVERSAL 850 D. Stroj se skládá ze čtyř základních 

částí, jako jsou tlaková nádoba, pískovací hubice, cyklón a vysavač. Pískovacím 

prostředkem je směs vzduchu a jemného abrazivního korundu, která je usměrňovací 

pískovací tryskou směřována proti materiálu. Tryska je vedena uvnitř pískovací hubice, 

která má na konci obsaţenou pískovací hlavici s bezpečnostním spínačem pro pískování. 

Po obvodu hlavice je kartáč, zabraňující rozstřiku korundu a prachu. Tato směs je vracena 

zpět do cyklonu stroje, kde je umístěna tak dlouho, dokud nedojde zásoba korundu, 

skladovaného v tlakové nádobě. Pokud dojde k vyčerpání zásoby korundu, musí být 

pískování přerušeno a automaticky dochází k recyklaci směsi pouţitého korundu a prachu 

pomoci vysavače.  

Tvar písma je dán gumovou šablonou, která dokáţe odolat tlaku abrazivního 

materiálu i při hlubokém pískování. Výrobu šablon zajišťuje reklamní firma v Zábřehu 

pomoci řezacího plotru. Pískování písma nebo ozdobných ornamentů je moţno provádět i 

přímo na hřbitově, a to pomoci tlakové pistole s tryskou, napojené na malý pístový 

kompresor, jehoţ pohon zajišťuje elektrocentrála. Součástí tlakové pistole je látkový vak, 

do kterého se umístí korund. Ten není vracen zpět, a proto se musí doplňovat. 
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 Pískované nebo sekané písmo je různě upravováno do finální podoby, a to 

barvením, sprejováním, zlacením a stříbřením. Nejčastější úpravou je zlacení, kdy se 

jemné pláty zlata nanášejí štětcem na písmo, které je natřeno základním nátěrem lepidla 

(MIXTION). Pro lepší krytí zlata, je do mixtionu přidávána chromová ţluť. 

         

 

 

3 Návrh na modernizaci výroby 

 V této kapitole popisuji kamenické zpracovávatelské stroje, které navrhuji 

nainstalovat na místa strojů současných z důvodu jejich větších pracovních výkonů. Dále 

se zaměřuji na pořízení manipulační techniky v podobě zvedacích otočných ramen, které 

bych umístil do vnitřních prostorů provozovny. V poslední fázi modernizace řeším 

moţnost pouţití odkalovacího zařízení HYDRO, které šetří čas a náklady na periodické 

vyprazdňování kalových jímek. 

3.1 Automatická mostová kotoučová pila BRIO 35 EASY CNC 

 Stroj navrhuji umístit na místo nyní pouţívané pily PROMECH 600 a jeho 

instalace by vyţadovala stavební úpravy nosných zdí z důvodu rozdílných rozměrů obou 

strojů. Kalové jímky by byly ponechány v původním stavu. 

Obr. č. 14: Pískovací stroj TITAN 420 a pístový 

kompresor UNIVERSAL 850 D 

Obr. č.  15: Gumová šablona 

pro pískování 
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 Tato kotoučová pila je vhodná, stejně jako nyní pouţívaná pila PROMECH 600, do 

menších provozoven, protoţe nedisponuje velkými rozměry. Jedná se o nejlevnější 

počítačem řízenou CNC pilu, kterou italský výrobce GMM na trhu nabízí.  

 Pila můţe v základní výbavě pracovat v manuálním nebo automatickém reţimu. 

V automatickém reţimu mohou být prováděny řezy paralelní – příčné – úhlopříčné, kolmé, 

a to pod úhlem 0 aţ 45°. Tato základní verze je vybavena i zaměřovacím laserem. 

 Pokud jsou do vybavení stroje dokoupeny pracovní programy, tak vzniká moţnost 

řezat různé přímé nebo obloukové tvary, které je moţno pomocí dotykového displeje 

umístit přímo do načteného tvaru desky, poloţené na pracovním stole stroje. Dále můţe 

stroj realizovat výrobu různých podélných profilů a tvarů. Pila provádí všechny tyto 

operace v plně automatickém reţimu, řízeném počítačem. Software stroje si sám určí 

posloupnost jednotlivých řezů a snaţí se vyhodnocovat jednotlivé pohyby tak, aby bylo 

moţno provádět řez jakýmkoliv směrem. Stoj dokáţe pracovat v ose X, Y a W současně. 

 Konstrukce stroje je podobná nyní pouţívané pile PROMECH 600, ale liší se mírně 

rozměry a některými konstrukčními prvky. Z tohoto důvodu musí být stavebně upraveny 

nosné zdi současné pily. Formátovací pilu BRIO CNC je také moţno zakoupit jako 

celistvou konstrukci monobloku (instalace nevyţaduje stavební úpravy), jehoţ součástí je i 

pracovní zvedací stůl. Tato konstrukční varianta je draţší, a proto navrhuji před instalací 

stroje provést stavební úpravy. V prvé řadě má navrhovaná pila oproti současné pile 

rozdílný tip zvedacího mechanismu kotouče (osa Z) a délku dráhy pojezdu mostu (osa Y), 

která je menší z hlediska moţnosti otáčení hlavy diamantového kotouče v rozmezí 0 aţ 

370° (osa W). Hlava s vřetenem se pohybuje na chromovaném válci, jehoţ vertikální 

pohyb je zajištěn kuličkovým šroubem. Vertikální pohyb kotouče můţe být ovládán 

frekvenčním měničem (invertorem) pro optické kopírování a výrobu profilů (není 

v základní výbavě). Naklápění kotouče (osa R) v rozmezí 0 aţ 45° je stejně jako u 

současné pily ruční. Veškeré pohyby částí stroje jsou zajištěny brushless motory 

(bezuhlíkové) s revolverem (snímání vlastní pozice) a řídícími jednotkami od firmy 

SIEMENS. Oproti pile PROMECH jsou tyto manipulační pohyby mnohem rychlejší. 

Například za účelem zvýšení produktivity při řezání tvrdých materiálů postupnými řezy, je 

vertikální pohyb kotouče interpolován s horizontálním tak, ţe jde hlava do poklesu ještě 
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předtím, neţ dojde ke změně pohybu. Součástí pily ve verzi EASY není pracovní stůl, 

jehoţ tip bývá určen zákazníkem. 

Mobilní ovládací panel stroje je opět zavěšen na otočném rameni a je tvořen dotykovým 

barevným displejem. Ten lze zapojit do sítě LAN za účelem přenosu výkresů nebo 

programů z jiných PC. Případně lze zobrazit probíhající práci stroje na PC umístěném 

v kanceláři. 

 Konstrukční prvky pily BRIO CNC mají velmi dobrou odolnost proti korozi. 

Materiály jsou nejdříve upravovány pískováním a poté ţáruvzdorným zinkováním. Dráhy 

pojezdu mostu a suportu jsou chráněny kryty, které zamezují vniknutí prachu nebo vody. 

      

 

 

Výhody kotoučové pily BRIO 35 EASY CNC oproti současné pile PROMECH 600: 

- moţnost tvorby profilů, tvarů a obloukových řezů 

-  otáčení hlavy kotouče 

- práce v plně automatickém reţimu, stroj si sám určí posloupnost řezů 

- rychlejší interpolace pohybů 

- práce ve třech osách současně 

- moţnost načtení finálního výrobku do výchozí desky materiálu 

- větší pracovní stůl 

- zakryté pojezdové dráhy, lepší ochrana proti korozi 

- frekvenční měnič otáček (INVERTOR) 

Obr. č. 16: Mostová kotoučová pila 

BRIO 35 EASY CNC 

Obr. č. 17: Vyřezávání nápisní desky pilou 

BRIO 35 EASY CNC 
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- moţnost načtení nepravidelného tvaru šablony do PC stroje 

-  pokud si zvolí zákazník sklopný stůl s pracovní dřevěnou deskou, tak bude 

ulehčena nakládka a potřebné přesouvání materiálu po stole 

Nevýhody: 

  Nutnost stavebních úprav nosných zdí stroje 

 

Technické parametry mostové kotoučové pily BRIO 35 EASY CNC  

 Maximální horizontální dráha kotouče (osa X)  3500 mm 

 Maximální posun mostu (osa Y)  2100 mm 

 Maximální - vertikální dráha kotouče (osa Z)  320 mm 

 Max. úhel natočení kotouče (osa W)  370° 

 Max. pouţitelný průměr kotouče   625 mm 

 Max. prořez  205mm 

 Průměr otvoru kotouče   50 mm 

 Průměr fixační příruby kotouče  213 mm 

 Výkon motoru kotouče   13 kW 

 Rychlost otáčení vřetene při 50 Hz  1450 ot./min 

 Nastavitelná rychlost pohybu kotouče  0 – 24 m/min 

 Spotřeba chladící vody (3 bary)  40 lit./min 

 Celková hmotnost stroje (bez stolu)  2100 kg 

 Zastavěný prostor – šířka/hloubka/výška  6150x6380x2950 mm 

Napětí/frekvence 400 V/50 Hz 

Tabulka č. 4: Technické parametry mostové kotoučové pily BRIO 35 EASY CNC  

 

Ke stroji v základní výbavě navrhuji zakoupit tyto doplňky: 

 INVERTOR – elektronický měnič rychlosti otáček kotouče v rozsahu od 900 do 

4300 ot./min. Toto zařízení umoţňuje optimální pouţívání kotoučů různých průměrů 

s ohledem na druh pracovní operace a druh opracovávaného materiálu. Tím je zaručena 

delší ţivotnost pracovního nástroje. 

 PROGRAM CUST FROM CAD – software pro řezání sloţitých útvarů 

(obloukové i rovné řezy). Program umoţňuje optimální rozvrţení finálního výrobku do 

výchozí desky kamene. 

 PROGRAM PROFILY A TVARY – umoţňuje výrobu profilů a tvarů 

s vertikálním kotoučem. Draţší CNC pily od italské firmy GMM (např. model EGIL), 
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umoţňují práci s kotoučem v  horizontální poloze, kdy kotouč můţe pracovat v ose R pod 

úhlem 0 aţ 90°, a to s vlastním pohonem naklápění. 

 PRACOVNÍ STŮL (rozměr 2000x3500) – je hydraulicky sklopný v rozmezí 0 - 

80°, nosnosti 1500 kg pro zdvih a 3000kg pro pokles. Zdvih slouţí k jednoduchému 

umístění deskového materiálu pomocí zvedacího ramene s nosičem desek (viz Obr. 18). 

Naklopení stolu je výhodné při umísťování slabších desek (20 – 30 mm), které se nemusí 

po vytáhnutí ze stojanu pokládat do vodorovné polohy, čímţ je eliminováno riziko zlomení 

desky. Součástí stolu je dřevěná deska, slouţící jako podklad obráběného materiálu. Ten je 

tedy umístěn na zcela rovném podkladu, coţ neumoţňuje odebrání případného zbytku 

desky nebo naformátovaných kusů liţinami vysokozdviţného vozíku. Ruční odebírání 

lehčích naformátovaných kusů je také problematické, protoţe pracovníci nemají při 

manipulaci volný prostor na ruce. Proto je nutné v blízkosti pily umístit vhodné zvedací 

zařízení, které umoţní manipulovat s nařezanými kusy. Já navrhuji otočné rameno 

s vakuovou přísavkou (nosnost 500 kg) od italské firmy ELEPHANT. 

 OPTICKÝ DETEKTOR PRO TVORBU DXF – intuitivní program, který 

umoţňuje načtení šablony poloţené na pracovním stole pily. Tyto šablony představují 

přesný tvar budoucího výrobku, jako je například pracovní kuchyňská deska nebo obklad 

krbu. Tuto zaměřovací funkci zajišťuje laserové čidlo, které uloţí tvar šablony do paměti 

stroje ve formátu dxf. Program ušetří čas potřebný na rozvrţení tvaru šablony do desky 

materiálu. Pila můţe tedy po načtení šablony řezat v plně automatické reţimu, kdy si sama 

zvolí posloupnost a směr jednotlivých řezů. 

     

 Obr. č. 18: Ukázka pokládání materiálu na 

sklopný pracovní stůl  

Obr. č. 19: Ukázka pracovních programů 

kotoučové pily BRIO 35 EASY CNC  
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3.2 Leštící automat LCG 711-SU 

 Jedná se o stranovou leštičku konstruovanou pro leštění naformátovaných kusů o 

síle od 20 do 100 mm, kterou navrhuji umístit místo současné brusky FLANCO Plus. 

Výrobcem leštícího automatu LCG je italská firma MARMO MECCANICA, která stroj 

nabízí ve čtyřech verzích, lišících se výbavou. Já zvolil druhou nejdraţší verzi LCG 711–

SU, které chybí pouze kalibrační jednotka.  

 Stroj se liší od nyní pouţívané brusky konstrukcí a nabízí více moţností vyuţití. 

Základními konstrukčními prvky stroje jsou: nosná konstrukce, která je svařena 

z ocelových plechů, dopravní pryţový pás, pracovní vřetena, přítlačné válce, sběrná 

nádoba na kal a ovládací panel. Všechny elektrické motory a kabely jsou dobře zakryty 

proti vniknutí vody a prachu. Celá konstrukce stroje je připevněna šrouby k podlaze, a tak 

instalace nevyţaduje ţádné betonové základy ani jiné stavební úpravy  

  Navrhovaná verze stroje je vybavena celkem deseti vřeteny, která jsou na obráběný 

materiál pneumaticky přitlačována a jejichţ pohon zajišťují elektromotory připevněné na 

nosné konstrukci. Nejlevnější verze leštícího automatu je vybavena pouze sedmi brusnými 

vřeteny pro kotouče o průměrech 120 – 150mm a dvěma sráţecími vřeteny. Hlavní brusná 

vřetena jsou umístěna ve stejné rovině za sebou a jsou všechny vybavena mikrooscilací, 

která zajišťuje dobrou leštitelnost materiálů o síle nad 30 mm. Brusné nástroje jsou řazeny 

za sebou od nejhrubší zrnitosti brusiva po nejjemnější (50, 100, 200, 400, 800, 1500) a 

poslední kotouč v řadě je leštící. Na straně výstupu materiálu ze stroje jsou umístěna dvě 

sráţecí vřetena pod úhlem 45° pro nástroje průměrů 120 – 130 mm. Horní vřeteno sráţí 

pouze dolní hranu boční leštěné strany výrobku a dolní vřeteno naopak sráţí hranu horní a 

zároveň ji dokáţe ještě vyleštit. To za předpokladu ţe je na sráţecím vřetenu nasazen 

speciální brusný kotouč ELA TURBO, ve kterém je obsaţeno brusivo o třech zrnitostech. 

Veškeré brusné i sráţecí kotouče jsou připevňovány systémem rychlého SF uchycení. 

Mnou navrhovaná SU verze je ještě vybavena vřetenem pro řezací kotouč nebo pro 

profilovací kotouč. Řezací kotouč je vhodný na výrobu okapových dráţek (okapniček), 

které se vyřezávají do spodní strany kamenných parapetů, umísťovaných do venkovních 

prostor. Stroj zároveň leští bok desky a vyřezává okapovou dráţku. 

 Materiál je při opracovávání poloţen leskem dolů na pryţovém dopravním pásu a je 

přitlačován přítlačnými pneumatickými válci, které zamezují jeho neţádoucímu pohybu. 
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Pracovní výkon stroje je dán pohybovou rychlostí pásu (m/hod), kterou nastaví pracovník 

dle síly materiálu. Před dopravním pásem je umístěna výsuvná lišta slouţící k podepření 

širokých kusů (například při leštění čelních stran velkých krycích desek). Na vstup a 

výstup materiálu ze stroje je nutné umístit přídavné válečkové dráhy, které nejsou zahrnuty 

ve výbavě stroje. 

 Ve spodní části nosné konstrukce je sběrná nádoba na kal, který vzniká při 

obráběcím procesu stroje. Všechen tento kal, sloţený z chladící vody a mikročástic 

kamene, odtéká do této nádoby, jejíţ dno je ve spádu tak, aby kal stekl do odtokové hadice, 

která je vedena do blízké sedimentační jímky. Já bych vedl odtokovou hadici do jímky u 

současné brusky na boky FLANCO Plus. V okolí stroje je tedy sucho a podlaha není 

znečištěna. 

 Ovládací panel stroje je tvořen barevným dotykovým displejem a je opět zavěšen 

na otočném rameni. Na rozdíl od nynější brusky FLANCO PLUS nemusí pracovníci 

nastavovat konec a začátek materiálu. Deska se pouze umístí na začátek pásu a projede 

pouze jednou přes sadu brusných kotoučů. Výsledkem je vyleštěná strana i horní hranka a 

sraţená spodní hranka (případně i vyrobená okapnička). 

      

 

 

Výhody automatu LCG 711-SU oproti jednohlavé boční brusce FLANCO Plus: 

- větší pracovní výkon (vyleštěný metr/hodina) 

- stroj opracovává bok, horní i dolní hranku desky současně 

- moţnost výroby spodní okapové dráţky současně s leštěním boční strany 

Obr. č. 20: Leštící automat na boky LCG 

711–SU 

Obr. č. 21: Dopravní pás s  výsuvnou lištou 

pro široké kusy (leštění čel krycích desek)  
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- moţnost výroby profilované hrany  

- nemusí být nastavován začátek a konec boční strany opracovávaného materiálu 

- elektromotory pohánějící jednotlivá vřetena jsou ukryty ve skříni, coţ zabraňuje 

vnikání neţádoucí vody a prachu 

- kal je odváděn hadicí do některé z jímek 

- délka materiálu není omezena a nezávisí na velikosti pracovního stolu 

Nevýhody automatu LCG 711-SU oproti současné boční brusce FLANCO Plus: 

- min délka materiálu 270 mm, FLANCO Plus dokáţe vyleštit i kus o délce 

100mm 

-  

Technické parametry leštícího automatu na boky LCG 711-SU  

 Min. šířka vstupního materiálu, max. bez limitu  80 mm 

 Min. délka materiálu  270 mm 

 Celkový instalovaný příkon  18, 5 kW 

 Spotřeba chladící vody   55 l/min 

 Rozměry stroje délka/šířka/výška  3270x1700x1900 

 Hmotnost  2700 kg 

 Šířka pásu (s přední výsuvnou lištou)  500mm (1400 mm) 

Tabulka č. 5: Technické parametry leš tícího automatu na boky LCG 711 -SU 

3.3 Návrh sloupových otočných ramenových jeřábů 

 

Obr. č. 22: Sloupový otočný ramenný jeřáb U -500/4 
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Za účelem zjednodušení manipulace s materiálem uvnitř dílny navrhuji umístit do 

blízkosti kaţdého zpracovávatelského stroje otočný sloupový jeřáb. Výrobcem jeřábu je 

italská firma ELEPHANT, která nabízí otočné jeřáby ve více provedeních, a to 

s upevněním na zeď (konzolové) nebo na sloup (sloupové). Upevnění ramene (výloţníku) 

na zeď je sloţitější a vyţaduje určité statické posouzení, a proto volím upevnění na sloup. 

Ramena otočných jeřábů mohou mít různou délku v závislosti na nosnosti a také různé 

profily a tvary ramen. (např. jednoramenné, dvojramenné kloubové nebo výsuvné). Já 

volím nejjednodušší a nejekonomičtější variantu provedení, a to jednoramenné jeřáby U-

500/4 (viz Obr. č. 22) s manuálním otáčením. 

 

 Technický popis sloupového jeřábu U-500/4 s manuálním otáčením 

 Nosnost   500 kg 

 Vyloţení  4 m 

 Výška sloupu  4 m 

 Výška pod hákem   3,2 m 

 Nosnost kladkostroje  500 kg 

 Rychlost zdvihu/poklesu  2 rychlostní – 1 aţ 4 m/min 

Tabulka č. 6: Technický paramet ry sloupového jeřábu U-500/4 

 Konstrukčními prvky otočných jeřábů jsou: sloup, otočné rameno, brzdící systém, 

elektrické zařízení a základový rám včetně kotvících šroubů. 

 Sloup jeřábu je vyroben z profilované nerez oceli s trubkovou konstrukcí 

o mnohoúhelníkovém řezu a zaručuje vysoký stupeň tvrdosti a pevnosti jeřábu. Sloup je 

připevněn k základové desce šrouby nebo táhly. Výloţníkové rameno je připevněno 

v horní části sloupu dvojící kovových desek a umoţňuje rotaci. 

 Otočná ramena obsahují nosník pro pojezd kladkostroje a mohou být vytvořena ve 

třech základních tipech profilů s nosností od 125 do 2000kg a vyloţením aţ 8m. Ramena, 

která navrhuji, budou mít všechna nosnost 500 kg, vyloţení 4000 mm a profilové 

provedení ramene. Jedná se o laminátový trám s dvojitým T profilem pro pojezd 

kladkostroje, který volím z ekonomického hlediska s mechanickým ručním pohonem (je 

moţno zvolit elektrický). Otáčecí ústrojí ramene je vybaveno třecí brzdou bez obsahu 

azbestu, která reguluje stupeň namáhání rotace a udrţuje rameno ve stálé poloze. 
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 Vertikální zdvih materiálu zajišťuje tedy elektrický kladkostroj s ručním 

horizontálním pojezdem po celé délce ramene. Ten je napájen kabelem, který pojíţdí podél 

ramene v příslušném kanálku.  

 Nejúčinnějším zvedacím zařízením jeřábů v kamenických dílnách jsou vakuové 

přísavky (nosiče), které jsou vhodné k přenášení deskového materiálu, jehoţ povrch je 

 štokovaný, broušený, leštěný, opalovaný, kartáčovaný (ANTICO) nebo pískovaný.  

Zařízení je připevňováno na hák řetězového kladkostroje. Na sloupové jeřáby v blízkosti 

kotoučové pily BRIO 35 EASY CNC a leštícího automatu LCG 711-SU navrhuji umístit 

vakuovou přísavku LM1R (viz Obr. č. 23) od firmy ELEPHANT a do blízkosti pracovního 

prostoru brousícího ramene BVM 1000 bych umístil přísavku T (viz Obr. č. 24) od firmy 

WEHA. 

           

 

  

Oba modely pracují na stejném principu vakua, pro jehoţ vytvoření je nutný přísun 

vzduchu. Ten zajišťuje k přísavce připojená vzduchová hadice, která popojíţdí v kanálku 

podél ramene spolu s elektrickým kabelem pro pohon kladkostroje. Samozřejmostí u 

vybavení přísavek jsou kontrolní prvky jako budíkový ukazatel podtlaku, pojistný ventil 

podtlaku, ventil pro přisání, odsání s bezpečnostní pojistkou a vizuální akustický alarm.  

 Oba tipy přísavek se liší se rozměry přísavné desky a maximální nosností. Přísavka 

LM1R má rozměry přísavné desky 800 x 300 mm a nosnost 500 kg. Deskový materiál 

můţe být pomoci této přísavky manuálně natáčen v poloze od 0 do 90 °. Horizontální 

polohu je moţno zablokovat. 

Obr. č. 23: Vakuový nosič LMR1, 

nosnost 500 kg 

Obr. č. 24: Vakuový nosič T, nosnost 300 

kg 
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 Přísavka T má rozměr přísavné desky 540 x 150 a má nosnost 300 kg. Umístění na 

sloupový jeřáb v blízkosti ramene volím z důvodu menší šířky přísavné desky, která je 

nutná pro manipulaci s kamennými  rámy náhrobků (šíře rámu je menší neţ šíře přísavné 

desky modelu LMR1). Přísavka T nemá moţnost horizontální blokace. Z hlediska ceny 

patří navrhované přísavky mezi nejlevnější modely obou výrobců. Draţší modely od firmy 

ELEPHANT mají moţnost pneumatické přetáčení s horizontální polohy do vertikální a 

naopak. 

3.4 Periodické vyprazdňování kalových jímek systémem HYDRO 

 Odkalovací zařízení HYDRO navrhuji pořídit do kamenické dílny za účelem 

jednoduššího a rychlejšího periodického vyprazdňování kalových jímek. Zařízení je zcela 

mobilní, jeho pořízení není finančně náročné a nevyţaduje ţádné stavební úpravy 

současných kalových jímek. 

 Při nynějším způsobu periodického čištění jsou vybírány všechny jímky najednou a 

kal je pracovníky přemísťován do kontejneru, kde asi po dobu 14 dnů vysychá. Jímky jsou 

vybírány najednou za účelem úplného naplnění kontejneru, u kterého platí firma poplatek 

za jeho přívoz – odvoz a denní pronájem. V současnosti vyprazdňování jímek provádí 3 

pracovníci přibliţně po dobu 8 hodin a je zastavena výroba uvnitř dílny. Pokud by firma 

pouţila systém HYDRO, tak by čištění jímek zvládl pouze jeden pracovník, a to zhruba za 

hodinu. Další výhodou je moţnost čištění jímek jednotlivě a individuálně dle potřeby, 

čímţ by byla zastavena jen část výrobního procesu. Zařízení navrhuji zakoupit také 

z důvodu snadnějšího čištění jímky u kotoučové pily, které by bylo po instalaci pily BRIO 

35 EASY problematické. Důvodem je nemoţnost otáčení sklopného pracovního stolu pily 

jako v současnosti, coţ zmenší přístupový prostor ke kalové jímce  

 Základní části zařízení: ponorné čerpadlo (výkon 200 l/min – 0,6 bar), 

hydrocyklon, pryţové hadice pro čerpaný kal a pro odvod odkalené vody zpět do 

sedimentační jímky, konstrukce na kalový vak a samotný kalový vak (pytel). 

 Jak zařízení funguje: Ponorné čerpadlo, které je umístěné v jímce, posílá kal do 

hydrocyklonu, majícího v jedné ose dva kruhové vývody o rozdílných průměrech. Zde je 

kal vlivem odstředivé síly separován směrem k obvodu centrifugy (viz Obr. 26), coţ zajistí 

transport částic kalu přes dolní menší vývod do sběrného vaku. Naopak odkalená voda 
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stoupá během procesu vzhůru a je transportována horním větším otvorem hydrocyklonu 

zpět do kalové jímky. 

  Jelikoţ odkalovací zařízení HYDRO není vybaveno kalolisem, tak musí být 

naplněné sběrné vaky nějakou dobu ponechány na skládce kamenické provozovny. Po 

vyschnutí mohou být pytle odvezeny na skládku v okolí města. 

          

 

 

4 Technicko-ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení 

4.1 Technické zhodnocení navrhovaného řešení  

Z technického hlediska je navrhovaná modernizace pro kamenickou dílnu velkým 

přínosem. Modernější a výkonnější zpracovávatelské stroje umoţní za určité časové 

období vyprodukovat více pomníkových dílů nebo stavebních doplňků do interiéru i 

exteriéru neţ v současnosti. 

Modernizace prospěje i zdraví pracovníků, protoţe oblé tvary nápisních desek 

pomníků budou vyřezávány na pile BRIO 35 EASY, coţ ušetři dýchací cesty pracovníků, 

Obr. č. 25: Sestava odkalovacího 

zařízení HYDRO  

Obr. č. 26 Detail hydrocyklonu a ukázka 

separace kalových částic a odkalené vody  
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které jsou zatěţovány prachem, vznikajícím při vyřezávání (zasucha) ručními elektrickými 

bruskami.  

 Dalším velkým technickým přínosem modernizace je zjednodušení 

manipulace s materiálem uvnitř dílny. To zajistí otočné ramenové jeřáby, které umoţní 

samotnému pracovníkovi umístit těţký materiál na pracovní stůl stroje a naopak. S tím je 

v současnosti manipulováno většinou ručně za pomoci dvou i více pracovníků, popřípadě 

pouţitím paletového vozíku. Zvedací otočná ramena nesmírně urychlí manipulaci s 

těţkými kusy materiálu. Umoţní to, aby mohl pracovník manipulovat s materiálem uvnitř 

dílny neomezeně sám, i kdyţ jsou ostatní spolupracovníci na montáţích. 

4.1.1 Srovnání pracovních výkonů současné brusky na boky FLANCO Plus 

s navrhovaným leštícím automatem LCG 711-SU 

 Pracovní výkon současné brusky FLANCO Plus jsem zjistil měřením času, 

potřebného k finálnímu opracování jedné boční strany materiálu o určité délce a síle, 

včetně vyleštěné horní hranky a sraţené dolní hranky. Pracovní výkon jsem zkoumal u 

materiálu síly 50 mm, jehoţ boční strana dlouhá 1450 mm byla opracována do finální 

podoby za 28 minut. Z toho plyne, ţe pracovní leštící výkon stroje je 3,1 m/hod. 

 Hodnoty pracovního výkonu leštícího automatu LCG 711-SU jsem získal při 

návštěvě kamenické provozovny v Medlově, která je vybavena leštícím automatem LCH 

711. Jedná se o podobný stroj jako je LCG , jehoţ výrobce je stejný. Liší se pouze 

robustností konstrukce, která je menší a je vytvořena pro leštění desek pouze do 60 mm. U 

broušení desek síly 50 mm by měl být pracovní výkon stroje srovnatelný. Pracovníci 

v provozovně Medlov nastavují na ovládacím panelu stroje hodnotu rychlosti pojezdu 

dopravního pásu na 19 m/hod. Tato hodnota představuje pracovní leštící výkon stroje a 

platí pro desky o síle 50 mm. Pokud se zvyšuje síla materiálu, tak rychlost pojezdu 

dopravního pásu klesá a tím je logicky zmenšován i pracovní výkon stroje. 

Pro srovnání dokáţe poloautomatický bruska FLANCO Plus opracovat krycí desku 

náhrobku (rozměr 2500 x 1000 x 50 mm, leštěné 2 dlouhé strany a jedna krátká) za 1 

hodinu 56 minut. Tutéţ krycí desku opracuje leštící automat LCG 711-SU za pouhých 19 

minut. 
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4.1.2 Zvýšení rychlosti výroby tvarovaných nápisních desek 

 Pořízení mostové kotoučové pily BRIO 35 EASY CNC by bylo pro firmu přínosem 

z hlediska zrychlení výroby nápisních desek, jejichţ oblé boční strany pracovníci tvarují 

ručními elektrickými bruskami.  

 Na obrázku č. 26 je zobrazen tvar nápisní desky (šířka 550 mm, výška 750 mm, síla 

70 mm, materiál IMPALA), jehoţ strojně ruční vyřezání trvá 1 hodinu až 1 hodinu 15 

minut. Do času je započítán i nákres tvaru dle šablony a uřezání desky na kotoučové pile, 

která je formátovaná na takový tvar, aby pracovník nemusel při tvarování odřezávat velké 

mnoţství materiálu pomoci diamantového kotouče ruční elektrické brusky.  

 Pokud by byl stejný tvar nápisní desky (viz Obr. 6) vytvořen diamantovým 

kotoučem mostové pily BRIO 35 EASY CNC, tak by jeho 

výroba trvala pouhých 12 až 15 minut. Tuto hodnotu 

pracovního výkonu mi poskytlo kamenictví GERHARD, 

kde vyuţívají o třídu lepší pilu EGIL, která je od stejného 

výrobce a jejíţ pracovní výkon je při vyřezávání oblých 

tvarů téměř stejný. Čas bude ušetřen i při broušení 

vytvarovaných bočních stran do finálního lesku. 

Důvodem je, ţe plocha boční oblé strany, která byla 

vytvarována kotoučem pily, je hladší a rovnější neţ 

plocha, která byla vytvarována ručně pomocí úhlové 

brusky. 

 

4.2 Ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení 

 Modernizace kamenické dílny v Zábřehu vyţaduje celkovou investici 3 miliony 

korun, od které je jiţ odečtena peněţitá částka, získána z prodeje současné kotoučové pily 

PROMECH 600 a poloautomatické brusky na boky FLANCO Plus. Firma odhaduje 

návratnost celkové investice na 5 let. Tato doba návratnosti je odhadována za předpokladu, 

ţe by firma měla stejné finanční výdělky jako v současnosti.  

Obr. č. 27: Tvar malé nápisní 

desky , materiál IMPALA  
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Jak uţ jsem uvedl v úvodu bakalářské práce, tak poptávka po firmou nabízených 

kamenických pracích kaţdým rokem stoupá. Koncem pomníkové sezony musí firma 

dokonce odmítat některé zakázky, které by z důvodu nedostačující výrobní kapacity 

nestihla dokončit v dohodnutém termínu. Modernizace kamenické dílny výrobní kapacitu 

zvýší, aniţ by musel být navýšen dosavadní počet zaměstnanců. Firma předpokládá, ţe 

bude přijímat více zakázek a tím zvýší své výdělky, které přinesou zkrácení délky 

předpokládané návratnosti investice. Ke zvýšení počtu zakázek chce firma přispět 

nabídkou svých sluţeb do širšího okolí a zvýšením firemní reklamy, která je v současné 

době minimální. 
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5 Závěr 

 V bakalářské práci jsem se snaţil za účelem modernizace kamenické dílny zvolit 

nákup kvalitního, výkonného i cenově přijatelného strojního zařízení a manipulační 

techniky. Při výběru jsem se zaměřoval na zařízení, které nedisponují velkými rozměry a 

pokusil jsem se je co nejefektivněji umístit do vnitřních prostor provozovny (viz Příloha č. 

2). 

Při zhodnocování navrhovaného řešení jsem dospěl k závěru, ţe modernizace velmi 

usnadní manipulaci s materiálem uvnitř dílny a především zvýší rychlost výroby 

kamenických produktů, coţ firmě umoţní přijímat více zakázek, které přinesou větší 

finanční výdělky za určité časové období. Proto mohu tedy konstatovat, ţe cíl mé 

bakalářské práce byl splněn. 
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