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Anotace 
Diplomová práce se zabývá návrhem uspořádání pracoviště lehké 

obrobny v TOS Kuřim-OS, a.s.. Na tomto pracovišti se soustružením vyrábějí 
rotační díly do hmotnosti 250kg. Návrhy uspořádání vychází jak ze stávajícího 
stavu, tak z metodiky navrhování uspořádání. Dále se vychází z využití           
a parametrů strojů, bezpečnostních zásad a možností nových prostor. Pro 
vyhodnocení nejvhodnější varianty jsou navrhnuta kritéria, ze kterých se určí 
nejvhodnější řešení. Pro vybranou variantu je vytvořen projekt, který 
obsahuje nákladové vyhodnocení na zřízení, dokumentaci a přínosy, které     
z této varianty vyplynou pro dané pracoviště. 
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Annotation 
Master's thesis deals with the design layout of the workplace in light 

machinery production in TOS Kuřim-OS, as. On this workplace is turning 
rotating parts are manufactured in the weight of 250 kg. Proposals 
arrangement based on how the current state and the methodology of the 
design layout. It is also based on the use of machines and parameters, 
security principles and the possibility of new premises. To evaluate the best 
options are proposed criteria, which are determined by the most appropriate 
solution. For the chosen variant is created by the project, which includes the 
cost of setting up an evaluation, documentation and the benefits that arise 
from this option for the workplace. 
 

 
Keywords: turning machines, light machinery production, workshop, 
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1. Úvod 

 
Firma TOS KUŘIM-OS, a.s. vyrábí přesné obráběcí stroje dle požadavků 

zákazníka již od roku 1942. Prvně byla jako pobočný závod  Zbrojovky Brno. Od 
založení se snaží prosazovat nové technologie do praxe. Na začátku 
sedmdesátých let zavádí do své výroby integrovaný výrobní úsek. V konci 
osmdesátých let měla firma tři pobočné výrobní závody, vlastní slévárnu přesných 
odlitků a jako jediná v Československé republice vyráběla kuličkové šrouby. Dnes 
je majoritním vlastníkem TOS KUŘIM-OS, a.s. česká společnost ALTA, a.s. se 
sídlem v Brně. 

 
Obráběcí stroje vyráběné firmou TOS KUŘIM – OS, a.s. se skládají z mnoha 

částí. Většina částí je normalizovaných (ložiska, šrouby apod.) a mnoho je 
vyráběna. Velké a těžké části se obrábí v těžké obrobně. Zbylé menší části jsou 
obráběné v lehké obrobně. Hala této obrobny je staršího data a proto nebude 
časem vyhovovat požadavkům obrobny. Z tohoto důvodu bude zapotřebí 
současnou lehkou obrobnu přemístit do jiných prostor. 

 
Podle stávajícího stavu uspořádání, používaných strojů a jejich využití je 

navrhnuto několik variant nového uspořádání s ohledem na základní principy 
uspořádání. Po zhodnocení variant je vybrána nejvhodnější varianta, která se 
specifikuje podle uspořádání a využití strojů, přístupu ke strojím a odvozu třísek. 
Dále bude specifikován požadavek strojů na základy a jejich kotvení. Na vybranou 
variantu bude vypracován výkres uspořádání, nákladové hodnocení a hodnocení 
přínosů pro firmu. 
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2. Defini ční pojmy 

 
Navrhování uspořádání strojů na pracovišti je závislé převážně na druhu 

výroby a množství vyráběných součástech. Hlavním hlediskem při navrhování je 
také způsob rozmístění strojů podle hospodárnosti výroby, přehlednosti                 
a minimální zastavěné plochy. Je také nutné znát dobře technologii výroby. 

 

2.1 Typ výroby 
Charakteristika závodu je brána z převládající výroby. Ta je ovlivněna 

různorodostí vyráběných součástí a také jejich počtem. Typ výroby má velký vliv na 
uspořádání strojů. Ve strojírenské výrobě lze výrobu rozdělit podle typu na: 
kusovou, sériovou a hromadnou. Podle váhy se dá výroba rozdělit na: lehkou, 
středně těžkou a těžkou. Kusová výroba se obvykle objevuje v těžkých výrobách, 
ale není to pravidlem.  

 

2.1.1 Kusová výroba 
Jednotlivé výrobky bývají vyráběny pouze jednou obvykle na univerzálních 

strojích. Postup technologie je volen tak aby na jednom stroji bylo provedeno co 
nejvíce operací. Díky neustálému seřizování strojů, je jejich využití nižší než          
u sériové výroby. Umístění strojů se provádí podle jejich technologické příbuznosti. 

 

2.1.2 Sériová výroba 
Sériová výroba se dá ještě podrobněji rozčlenit na malou, střední a velkou 

sérii. Přechodové množství mezi jednotlivými sériovými výrobami se mění podle 
tvaru a velikosti výrobku. Stroje se dají uspořádat předmětně nebo do linek. 
Technologický postup se rozděluje tak aby na každém pracovišti bylo prováděno 
určitý počet operací.  

 

2.1.3 Hromadná výroba 
Tento typ výroby se uplatňuje u velkého počtu stejných výrobků. Operace 

v technologickém postupu jsou rozloženy na pracoviště, aby byly vykonávány 
v taktu. Podle těchto operací jsou i jednoúčelové stroje uspořádány do linky. Podle 
plánu je linka zásobována materiálem, nářadím a dalším. Změna ve výrobě 
způsobuje přestavbu linky. Seřizování strojů je prováděno po určitém období. [2]  

 

2.2 Způsoby rozmíst ění stroj ů 
Uspořádání strojů je hlavním cílem této diplomové práce, proto je velmi nutné 

znát způsoby uspořádání, jejich výhody a nevýhody. Vhodně zvolené uspořádání 
má vliv na výrobu v závodě. Hlavním aspektem pro výběr uspořádání je typ výroby. 
V současné době jsou základní způsoby uspořádání volné, technologické, 
předmětné, modulární, buňkové a jejich kombinace. 
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2.2.1 Volné uspo řádání 
Jedná se o náhodné rozmístění strojů. Většinou v prototypových                      

a údržbářských dílnách. Byla pouze ctěna základní výrobní a hygienická kritéria. 
Dnes se tento způsob nepoužívá. 

 

 
Obr. 2.1: Volné uspořádání (typ strojů je značen příslušným písmenem,  
P- pila,  F – frézka, S- soustruh, atd.) [2] 
 

2.2.2 Technologické uspo řádání 
Při tomto uspořádání se tvoří  skupiny strojů se stejnou technologií. A tak 

vznikají frézárny, soustružny a další pracoviště. Objevuje se tam kde je kusová až 
malosériová výroba. Při plánování je většinou volen postupný způsob. Dělníci se 
kvalifikují na danou skupinu strojů.  

 
Výhody : 
• změna výrobního programu nenaruší výrobu  
• snadné zavedení vícestrojové obsluhy 
• docílení lepšího využití strojů 
• porucha stroje nenaruší výrobu 
• snížení potřeby nástrojového vybavení 
• specializace mistrů podle profesí 
• snadnější údržba 
 
Nevýhody: 
• komplikovaný a dlouhý tok materiálu 
• růst nákladů na dopravu 
• delší průběžné doby 
• větší nároky na výrobní plochu 
• rostou nároky na centrální mezisklad 
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Obr. 2.2: Technologické uspořádání [2] 

2.2.3 Předmětné uspo řádání 
U předmětného uspořádání se vychází z technologického postupu součásti a 

podle něj se uspořádají i stroje. Tím vznikají specializované dílny, jako např. 
hřídelárna, dílna ozubených kol, vaček, přírub atd. Používá se při velké skupině 
tvarově a technologicky podobných součástek. Také ve všeobecném a středně 
těžkém strojírenství s velkosériovou a hromadnou výrobou.  

 
Výhody: 
• snížení rozpracovanosti 
• zkrácení manipulačních drah 
• zkrácení mezioperačních časů 
• zmenšená potřeba výrobní plochy 
• menší náklady na skladování 
 
Nevýhody: 
• změna výrobního programu vyvolá značné změny ve strojním zařízení a jeho 

uspořádání 
• snížením objemu výroby poklesne využití strojů 
• je vyžadována konstrukce speciálních jednoúčelových strojů, jejich údržba je 

nákladnější 

 
Obr. 2.3: Předmětné uspořádání [2] 
 

2.2.4 Modulární uspo řádání 
Modulární uspořádání je charakteristické skládáním stejných technologických 

bloků, z nichž každý plní více technologických funkcí. Provoz se potom skládá ze 
stejných nebo podobných modulů pracovišť. Jako příkladem může být skupinové 
nasazení NC strojů. Protože má modulární uspořádání vyšší produktivitu práce, ale 
je na druhou stranu nákladnější na zřízení je nutno jej využít ve dvou- i třísměnném 
provozu. Jeho použití je ve všeobecném, středně těžkém a těžkém strojírenství 
s kusovou a malosériovou výrobou. 
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Výhody: 
• vysoká produktivita práce 
• zkrácení operačních a mezioperačních časů 
• zkrácení průběžné doby výroby 
• zkrácení manipulačních drah 
• zlepšení organizace práce a řízení výroby 
 
Nevýhody: 
• větší nároky na technickou přípravu výroby 
• vysoká cena strojů a zařízení 
 

 

 
Obr. 2.4: Modulární uspořádání [2] 
 

2.2.5 Buňkové uspo řádání 
Buňka je obvykle tvořena vysoce produktivním strojem s mechanizovanou 

nebo automatizovanou manipulací s materiálem, jako je např. robot, zásobník, 
zařízení na obracení a polohování výrobků a jiné. Návrh buňkového uspořádání si 
vyžaduje pečlivý rozbor, zpracování technologických postupů a zavedení 
standardu. Pro trvalé využití buňky musí být zabezpečen stálý objemový výrobní 
program. Použití je podobné jako u uspořádání modulárního. Uspořádaná 
pracoviště podle tohoto typu by měla pracovat ve třísměnném provozu. 

 
Výhody: 
• vysoká produktivita práce 
• minimalizovaná, automatizovaná operační a mezioperační manipulaci 

s materiálem 
• dodržování správné technologie a tím zvýšení kvality a snížení zmetkovitosti 
 
Nevýhody: 
• podobné jako u modulárního uspořádání 
 

 
Obr. 2.5: Buňkové uspořádání [2] 
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2.2.6 Kombinované uspo řádání 
Při projektování větších výroben nelze uplatnit pouze jeden typ uspořádání, 

ale je nutno zvolit vhodnou kombinaci dvou i více způsobů uspořádání. [2] 
 

2.3 Technologie soustružení 
Pro výrobu rotačních součástí se z převážné části výroby používá technologie 

soustružení. 
 

2.3.1 Technologie soustružení 
Soustružení je metoda obrábění ke zhotovení rotačních součástí. Z mnoha 

hledisek představuje nejjednodušší způsob obrábění a tím i nejpoužívanější ve 
strojírenství. Hlavní řezný pohyb rotační vykonává obrobek a vedlejší pohyb 
posuvný vykonává nástroj. Na soustruzích se dají obrábět vnější i vnitřní plochy 
různých tvarů jako jsou například kužely, zápichy, závity, a jiné tvary. 

 
Základní operace 

U konvečních strojů je možno využívat dva základní směry pohybu nástroje. 
- rovnoběžně s osou rotace obrobku 
- podélné soustružení válcových ploch 
- čelní zapichování 
- vrtání, vyvrtávání 
- při vyosení koníku i delší kužele 
- řezání závitů 
- kolmo na osu rotace nástroje 
- soustružení čel 
- zapichování 
- upichování 
- tvarové soustružení zapichovacím způsobem 

Každému z uvedených druhů a způsobů soustružení je přiřazen nástroj 
s definovanou geometrií ostří. 

 

2.3.2 Řezné podmínky 
Při soustružení se určují velikosti řezné rychlosti, posuvové rychlosti, průřez 

třísky, řezná síla, řezný výkon a výkon stroje. 
 
Řezná rychlost vc: 
 

1000

** nD
vc

π=  [m/min]     (2-1) 

 
kde: D [mm] – průměr obráběné plochy 
  n [ot/min] – otáčky obrobku 
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Posuvová rychlost vf: 
 

vf = f * n [mm/min]      (2-2) 
 

kde: f [mm] – posuv na otáčku obrobku 
 
Průřez třísky AD se stanoví: 
 
AD = f * ap  [mm2]      (2-3) 
 
Kde: ap [mm] – šířka záběru ostří – pro podélné soustružení ap = 0,5 * (D-d) 
        - pro čelní soustružení ap = L-l 

 
Řezná síla Fc je jednou ze složek celkové řezné síly F. Dalšími složkami je 

posunová síla Ff a pasivní síla Fp. 
 
Fc = CFc * ap

xFc * fyFc [N]     (2-4) 
Ff = CFf * ap

xFf * fyFf [N]     (2-5) 
Fp = CFp * ap

xFp * fyFp [N]     (2-6) 
 
Kde: CFc CFf, CFp [-] – materiálové konstanty 
 xFc, xFf, xFp [-] – exponent vlivu ap 
 yFc, yFf, yFp [-] – exponent vlivu f 
 

222
pfc FFFF ++=  [N] 

 
Řezný výkon: 
 

Pc = 
60

* cc vF
[W]      (2-7) 

 
Výkon stroje, který je potřeba pro pokrytí řezného výkonu: 
 

Pm = 
η

cP
 = 

η*60

* cc vF
      (2-8) 

 
Kde: η [-] – mechanická účinnost stroje 

2.3.3 Stroje 
Soustruhy mají největší podíl obráběcí techniky ve strojírenství. Vyskytují se 

velkém počtu typů jako univerzální hrotové, svislé, revolverové, speciální, NC        
a CNC obráběcí centra. Soustruhy mohou mít různý stupeň automatizace, od 
ručně ovládaných přes poloautomatické až po automatické. 

 
Univerzální soustruhy 

Používají se převážně v kusové a malosériové výrobě, pro součásti 
hřídelového a přírubového tvaru. Na těchto strojích lze obrábět veliké množství  
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tvarů ploch. Název univerzální mají pro svůj veliký rozsah otáček a posuvů. 
Velikost soustruhů je dána oběžným průměrem a vzdáleností mezi hroty. Stroje 
mohou být vybaveny i příslušenstvím na kopírování nebo pro plynulou změnu 
otáček vřetena. 

 

 
 Obr. 2.6: Univerzální soustruh [1] 
 

Svislé soustruhy 
Vhodné pro obrábění rozměrných a těžkých součástí, jejichž průměr je větší 

než délka. Jsou výhodné pro soustružení válcových, kuželových a čelních ploch. 
Lze na nich vrtat, vyvrtávat, řezat závity a po určité úpravě také frézovat a brousit. 
Velikost svislých soustruhů je charakterizována největším oběžným průměrem. 
Mohou být Jednostojanové které mají oběžný průměr do 1,2 m a Dvoustojanové. 
Konstrukce svislých soustruhů umožňuje obrábět několika nástroji najednou. 

 
Revolverové soustruhy 

Pro součásti v menších a středních sériích, které požadují pro obrobení větší 
počet nástrojů. Obrábí se při jednom upnutí, Nástroje jsou upnuty v revolverové 
hlavě nebo na suportu. Předností revolverových soustruhů je rychlé a přesné 
nastavení a možnost obrábět několika nástroji současně. Revolverová hlava může 
mít svislou nebo vodorovnou osu.  

 
Speciální soustruhy 

Jedná se převážně o soustruhy na nichž lze provádět výjimečné operace, 
které se dají na univerzálních soustruzích provádět pouze se speciálním 
příslušenstvím. Mezi speciální soustruhy patří kopírovací, na klikové hřídele, 
podtáčecí, na řezání závitů, rovnací apod. 

 
Automatické soustruhy 

Uplatňují se ve velkosériové a hromadné výrobě. Výchozím materiálem jsou 
zpravidla tyče, jejichž obrábění, podávání a upínání probíhá zcela automaticky. Při 
automatizaci vkládání a vyjímání polotovarů je nutno zajistit přídavným zařízením. 
Podle počtu pracovních vřeten se rozdělují na jednovřetenové                                 
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a několikavřetenové. Podle použitého systému automatizace se dělí na křivkové,    
u nichž jsou všechny funkce ovládány pevnými nebo výměnnými vačkami 
uspořádanými na hlavním podélném hřídeli a bezkřivkové, jejichž pracovní cyklus 
je řízen narážkami. 

Vícevřetenový automatický soustruh slouží pro hromadnou výrobu. Vysokou 
produktivitu zajišťuje nejen automatizace pracovního cyklu, ale i současným 
obráběním na několika vřetenech. Po ukončení jedné operace se buben s vřeteny 
pootočí k další operaci. Po otočení bubnu o celou otáčku, je výrobek hotový. 

 
Číslicově řízené soustruhy (NC soustruhy) 

Uplatňují se především v kusové, malosériové až středně sériové výrobě. 
Pracují v automatickém pracovním cyklu a umožňují rychlý přechod na výrobu 
jiného obrobku výměnou programu. Nosným médiem řídícího programu je děrná 
páska, na které jsou zapsány činnosti stroje. 

  
CNC obráběcí centra 

Jsou to multiprofesní stroje s hlavním obrobkovým vřetenem                            
i s protivřetenem. Nástrojových suportů může být více. Suport obsahuje 
revolverovou hlavu, která může nést pevné nástroje i nástrojová vřetena pro 
rotační nástroje pro obrábění nerotačních ploch s použitím C osy ve vřetenu. Proto 
lze na CNC obráběcích centrech obrábět nejen rotační, ale i tvarově složitější 
součásti. [1] 

 

2.4 Náklady na hodinu stroje 
Pro ekonomické zhodnocení stroje a jeho vlivu na ceně výrobku je nutné 

vědět cenu hodiny práce stroje. Ta se skládá ze dvou hlavních částí, z nákladů 
amortizačních a variabilních. Amortizační náklady vychází z nákladů na pořízení 
nového stroje i s náklady na přepravu montáž a zisku z prodeje starého stroje. [5] 

 

FEŽ

odMS
A TT

PNI
N

⋅
−+

= Pr  [Kč/hod]    (2-9)E13 

 
kde: IS cena nového stroje 
  NM náklady na přepravu a montáž stroje 
  PProd cena prodaného starého stroje 
  TEŽ technicko-ekonomická životnost 
  TF časový fond stroje 
 
Technicko ekonomická životnost soustruhů je 8 let. Časový fond stroje se 

získá ze vzorce (2-11). 
 
Do variabilních nákladů se započítávají ceny spotřebované elektrické energie, 

vody, chladící kapaliny, oleje, vytápění a další. 
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Celkové náklady se potom spočítají:   
 
NC = NA + NV     [Kč/hod]     (2-10) 
 
Kde: NC hodinová cena stroje 
  NV variabilní náklady 

 

2.5 Časový fond stroje 
Při navrhování uspořádání strojů je nutno vědět, kolik strojů bude potřeba ve 

výrobně při novém uspořádání. Tento počet se získá z předpokládaného objemu 
výroby a časového fondu strojů. V podstatě se jedné o to, kolik hodin v roce může 
stroj pracovat. Je to tzv. efektivní časový fond. Při výpočtu se vychází 
z kalendářního roku a počtu pracovních dnů. Vychází se také z počtu směn a 
z pracovní doby 7,5 hodin na směnu. 

 
Er = PD · PS · 7,5 [hod/rok]     (2-11) 
 
kde: Er roční časový fond 
  PD počet pracovních dní 
  PS počet směn 
 
U strojních pracovišť se započítává i doba odstavení stroje z důvodu údržby a 

opravy. Podle pozorování se zjistilo že tato doba odstavení činí přibližně 6 % 
ročního časového fondu. U větších strojů jako jsou např. karusely je to 10 %. [2] 

 
Es = Er · 0,94  [hod/rok]     (2-12) 
 
kde: Es efektivní časový fond stroje 
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3. Popis sou časné výroby 

 
Pro vytváření návrhu nového uspořádání je nutné napřed zjistit stav, typ 

výroby a vyráběné součástky. Hlavně je zapotřebí analyzovat používané výrobní 
stroje, jejich parametry a využití. 

 

3.1 Vyráběné sou části a typ výroby 
Firma TOS Kuřim-OS, a.s. se specializuje na výrobu univerzálních strojů 

převážně frézek a jednoúčelových strojů. Na těchto strojích se vyskytuje veliké 
množství rotačních dílců. I když se některé součásti opakují, je jejich opakování ve 
větším časovém období. I když je snadnější vyrobit opakované součásti na sklad    
a při vyprázdnění skladu je opět vyrobit na požadovaný počet. Ale není snadné 
odhadnout odbyt univerzálních strojů na větší dobu dopředu a proto se rotační 
součásti vyrábí podle aktuální potřeby. Z toho plyne kusová až malosériová 
výroba. V lehké obrobně se nevyrábí pouze pro potřebu firmy TOS KUŘIM – OS, 
a.s., ale také na zakázku jiných firem. 

Pokud se nad předešlém zamyslíme dojdeme k závěru, že počet vyráběných 
součástí je veliký a jejich technologie je různorodá, proto se v této diplomové práci 
nedá opírat o součástkovou základnu. 

 

3.2 Používané stroje 
V lehké obrobně firmy TOS KUŘIM – OS, a.s. se nachází celkem 34 

soustruhů různých typů a velikostí. Podle typu soustruhu je můžeme rozdělit 
podobně jako v kapitole 2.3.2. Parametry strojů byly získány ze štítku na stroji 
nebo z literatury [3], [4]. 

 

3.2.1 Univerzální soustruhy 
 

S 32 
Soustruh vhodný pro obrábění menších součástí. Má veliký rozsah otáček 

vřetena a strojních posuvů. 
 

Výrobce:     TOS Žebrák 
Počet:    1 kus 
Oběžný průměr nad ložem:  320 mm 
Oběžný průměr nad suportem: 190 mm 
Vzdálenost hrotů:   750 mm 
Vrtání vřetena:   36 mm 
Největší hmotnost obrobku: 100 kg 
Největší otáčky vřetena:  3200 min-1 
Rozměry stroje:   900x2000 mm 
Hmotnost stroje:   1200 kg 
Profese:    4124,0 
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obr. 3.1: S 32 
 

SV 18 RA a SV 18 R 
Vysoce výkonný stroj pro univerzální použití v kusové i malosériové výrobě. 

Vhodný k obrábění oceli i neželezných kovů a k řezání všech druhů závitů. 
 

Výrobce:     TOS Trenčín, TOS Kuřim 
Počet:    9 kusů SV 18 RA 
     5 kusů SV 18 R 
     1 kus SV 18 RA s magnetickou upínací deskou 
Oběžný průměr nad ložem:  380 mm 
Oběžný průměr nad suportem: 215 mm 
Vzdálenost hrotů:   1000 mm 
Vrtání vřetena:   42 mm 
Největší hmotnost obrobku: 300 kg 
Největší otáčky vřetena:  2800 min-1 
Rozměry stroje:   950x2720 mm 
Hmotnost stroje:   1800 kg 
Profese:    4125,0 (4125,1 SV 18 RA s mag. upínací deskou) 
 

  
obr. 3.2: SV 18 RA     obr. 3.3:  SV 18 R 
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obr. 3.4: SV 18 RA + magnetická upínací deska D-250 
 

V3 
 
Výrobce:    HARBECK 
Počet:    1 kus 
Oběžný průměr nad ložem:  520 mm 
Oběžný průměr nad suportem: 310 mm 
Vzdálenost hrotů:   2000 mm 
Vrtání vřetena:   60 mm 
Největší otáčky vřetena:  750 min-1 
Rozměry stroje:   1250x3900 mm 
Hmotnost stroje:   3800 kg 
Profese:    4132,0 
 

 
obr. 3.5: V3 HARBECK 
 
 

SU 50 a SU 50 A 
Stroje jsou určeny k přesnému soustružení obrobků střední velikosti. Řezání 

závitů umožňuje ve velkém rozsahu stoupání. 
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     SU 50/1000 SU 50/1500  SU 50 A/1500 
 
Výrobce:      TOS Lipnik 
Počet:    1 kus   1 kus  1 kus  
Oběžný průměr nad ložem:    500 mm 
Oběžný průměr nad suportem:   250 mm 
Vzdálenost hrotů:   1000 mm 1500 mm 1500 mm 
Vrtání vřetena:     56 mm 
Největší hmotnost obrobku:     800 kg (při 90 ot/min) 
Největší otáčky vřetena:    1400 min-1 
Rozměry stroje:   1180x3100   1180x3900 mm 
Hmotnost stroje:   2800 kg  3110 kg 
Profese:    4127,0 4128,0 4128,0 
 

  
obr. 3.6: SU 50 A     obr. 3.7: SU 50/1500 
 

 
obr. 3.8: SU 50/1000 

 
 
SUR 300 a SUR 350 

Soustruh s inventárním číslem (i.č.) 67 je používán pro dokončovací operace 
společně se soustruhem SUR 350 a soustruhy s i.č. 56, 66 jsou používány na 
hrubovací operace. Soustruh s i.č. 66 je zařazen do vícestrojové obsluhy 
s revolverovým soustruhem RC 100. 
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Výrobce:    ŠKODA 
     SUR 300 SUR 350 
Počet:    4 kusy  1 kus  
Oběžný průměr nad ložem:  600 mm 740 mm 
Vzdálenost hrotů:   1650 mm 3000 mm 
Vrtání vřetena:   40 mm 50 mm 
Největší otáčky vřetena:  1100 min-1 950 min-1 
Rozměry stroje:   1250x3700  1250x4600 mm 
Hmotnost stroje:   3700 kg 4100 kg 
Profese:    4132,0 4136,0 
 

  
obr. 3.9: SUR 300    obr. 3.10: SUR 350 
 

PA 900DC 
Stroj má veliký oběžný průměr a proto na něm lze vyrábět součásti s velikým 

průměrem a velikou délkou. 
 
Výrobce:    SFRJ 
Počet:    1 kus 
Oběžný průměr nad ložem:  910 mm 
Vzdálenost hrotů:   3000 mm 
Vrtání vřetena:   140 mm 
Největší otáčky vřetena:  250 min-1 
Rozměry stroje:   1150x6000 mm 
Hmotnost    5300 kg 
Profese:    4142,0 

 
obr. 3.11: PA 900DC 
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3.2.2 Revolverové soustruhy 
RN 36 a RC 100 

Pro výrobu přírub, vík, řemenic apod. Obrobky se upínají v elektricky 
ovládaném sklíčidle. Stroj má předvolbu otáček a posuvů, které se zařazují 
samočinně podle nastaveného programu.  

Na soustruhu RN 36 se již nepracuje. Pro malý počet obrobků v sérii je 
výhodnější  tyto obrobky vykonat na univerzálních soustruzích. Proto bude tento 
soustruh vynechán. 
       RN 36   RC 100 
Výrobce:       ZPS Gottwaldov 
Počet:      1 kus   1 kus 
Oběžný průměr nad ložem:    250 mm  760 mm 
Oběžný průměr nad příčným suportem:   430 mm 
Oběžný průměr nad podélnými saněmi:   630 mm 
Vzdálenost revolverové hlavy od vřetena: 350 mm  1350 mm 
Vrtání vřetena:     34 mm  100 mm 
Největší otáčky vřetena:    1050 min-1  900 min-1 
Rozměry stroje:     950x2550 mm 1450x3455 mm 
Hmotnost stroje:     1300 kg  4500 kg 
Profese:      4426,0  4432,0  

  
obr. 3.12: RN 36    obr. 3.13: RC 100 

3.2.3 NC soustruhy 
SPR 63 NC a SPR 100 NC 

Pro obrábění středně velkých součástí ve tvaru příruby a výrobků z tyčovitého 
materiálu. 
       SPR 63 NC  SPR 100 NC 
Výrobce:       ZPS Gottwaldov 
Počet:       1 kus   1 kus 
Oběžný průměr nad podélnými saněmi: 470 mm  550 mm 
Oběžný průměr nad příčnými saněmi:  270 mm  310 mm 
Podélný pohyb suportu:            800 mm 
Příčný pohyb suportu:    330 mm  360 mm 
Rozsah otáček:     3,5 – 1800 min-1 2,8 – 1400 min-1 
Rozměry stroje:     3140x2035 mm 3800x3400 mm 
Půdorysné rozměry potřebné plochy:  3400x4800 mm 4100x4200 mm 
Profese:      34412,0  34418,0 
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obr. 3.14: SPR 63 NC    obr. 3.15: SPR 100 NC 
 

SPT 16 N a SPT 16 NC 
Stroje pro obrábění tvarově složitých hřídelových i přírubových součástí, které 

se upínají mezi hroty nebo do sklíčidla. Řízení stroje číslicově ve dvou 
souřadnicích. Programování je přírůstkové na osmistopé děrné pásce v kódu EIA 
nebo ISO. 
      SPT 16 N SPT 16 NC 
Výrobce:      Kovosvit 
Počet:     1 kus   1 kus 
Největší soustružený průměr:   160 mm 
Největší soustružená délka:   500 mm 
Rozsah otáček:    28 – 3150  40 – 4000 min-1 
Půdorysné rozměry stroje:   3910x2362 mm 
Hmotnost stroje:     3280 kg 
Profese:     34445,0 34445,1 
 

  
obr. 3.16: SPT 16 N    obr. 3.17: SPT 16 NC 

3.2.4 Zvláštní soustruhy 
 

HDV 1 
Jedná se o podtáčecí soustruh. Na tomto stroji se dají vyrábět závitové frézy, 

odvalovací frézy, které se používají při výrobě ozubení v ozubárně, ta je také 
součástí lehké obrobny. Další využití je pro řezání vícechodých a atypických závitů 
a také na čelní podtáčení. 
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Výrobce:  Irmscher 
Počet:   1 kus 
Oběžný průměr: 360 mm 
Vzdálenost hrotů: 800 mm 
Největší otáčky: 115 min-1 

Rozměry stroje:  1400x3000 mm 
Hmotnost stroje: 3200 kg 
Profese:  4342,0 
 

 
obr. 3.18: HDV 1 
 
ZS 54 

Jedná se o rovnací soustruh, na kterém se provádí rovnání dlouhých tenkých 
tyčí. 
 
Výrobce:  Zbrojovka 
Počet:  1 kus 
Oběžný průměr: 60 mm 
Délka:  4000 mm 
Hmotnost stroje: 1500 kg 
Profese:  4399,0 
 

 
obr. 3.19: ZS 54 
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3.3 Stávající prostory lehké obrobny 
Lehká obrobna ve firmě TOS KUŘIM – OS, a.s. se nachází v prostorách haly 

15 a 16. Přibližná rozloha činí 4300 m2. V celém prostoru se nachází několik 
technologických druhů strojů. Jsou to soustruhy, frézky, vrtačky, vyvrtávačky, 
brusky, stroje na ozubení, nástrojařské stroje a další. Také se zde nachází 
Kontrolní a plánovací stanoviště. Soustruhy zaujímají přibližně 650 m2 to je asi 
15% z celkové rozlohy. 

 Rozmístění soustruhů je v těchto halách kombinací předmětného uspořádání 
z dob sériové výroby a volného uspořádání, které bylo způsobeno prvním snížením 
výrobních prostor. Kromě soustruhů se zde nachází i frézky, brusky, nástroje na 
ozubení, vrtačky a samostatně oddělená nástrojárna. Uspořádání všech strojů je 
zobrazeno na výkrese 08-F0-M-1000 ve vložené příloze A a na obrázku 3.20. 
Soustruhy jsou znázorněny červeně. 

 

 
Obr.3.20: Současné rozmístění strojů 

 

3.4 Využití stroj ů 
Využití strojů v letech 2005 a 2007 je sepsáno v tabulce 3.1 a graficky 

znázorněno v grafu 3.1. Hodnoty využití jsou rozděleny podle profesí strojů a jsou 
přepočítány na jeden stroj. Procentuální hodnota využití byla vypočítána podle 
vzorce: 
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100_ ⋅=
rE

vyuz
pvyuz  [%]      (3-1) 

 
kde: vyuz_p  – procentuální využití stroje 
  vyuz  - využití stroje 
  Er  - časový fond za rok 
 
Pro časový fond se vychází ze vzorce 2-11. Při jedné směně na den a 228 

pracovních dnech za rok je hodnota Er = 1710 Nhod/rok. 
 

Využití v roce 2005 Využití v roce 2007 Typ stroje Č. 
profese 

Počet 
[ks]  [Nhod] [%] [Nhod] [%] 

S 32 4124 1 32,6 1,9 40,9 2,4 
SV 18 R 

 SV 18 RA 
4125 5 

9 
1170,4 68,4 1027,3 60,1 

SV 18 RA + 
magn. upin. 

deska 

4125.1 1 1170,4 68,4 1063,6 62,2 

SU 50/1000 4127 1 52,5 3,1 229,2 13,4 
SU 50/1500 a 
SU 50 A 

4128 1 
1 

2051,9 120,0 1777,4 104,0 

V3 HARBECK 
SUR 300 

4132 1 
4 

1585,8 92,7 1479,7 86,5 

SUR 350 4136 1 618,0 36,1 439,5 25,7 
PA 900 DC 4142 1 192,1 11,2 75,8 4,4 
SPR 63 NC 34412 1 361,3 21,1 225,4 13,2 

SPR 100 NC 34418 1 730,4 42,7 406,6 23,8 
SPT 16 N 34445 1 1782,2 104,2 300,1 17,5 

SPT 16 NC 34445.1 1 2089,5 122,2 1314,0 76,8 
RN 36 4426 1 99,5 5,8 100,6 5,9 

RC 100 4432 1 2,5 0,1 0,6 0,04 
HDV 1 4342 1 326,2 19,1 164,2 9,6 
ZS 54 4399 1 31,5 1,8 27,3 1,6 
Tab. 3.1: Využití strojů v letech 2005 a 2007 
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 Graf 3.1: Využití strojů v letech 2005 a 2007 
 

3.5 Pomocné za řízení 
Diplomová práce se zabývá uspořádáním strojů v lehké obrobně. Ve slově 

lehké jsou obsaženy všechny výrobky, včetně svých polotovarů do hmotnosti 250 
kg. Není proto v lidských silách s nimi manipulovat. K tomuto účelu se používají 
jeřáby. Mohou být pojízdné nebo pevně ukotvené na základu. V případě výroby ve 
firmě TOS KUŘIM-OS, a.s. a uspořádání strojů, se bude v diplomové práci 
zabýváno pouze sloupovými jeřáby s použitím u jednotlivých strojů, nebo u více 
strojů. Výběr strojů u kterých budou jeřáby umístěny je podle stávajícího stavu. 

 
Stroje u kterých se nachází jeřáby: 
 
Stroj   poloměr dosahu jeřábu / nosnost jeřábu 
PA 900 DC   - 3 m / 500kg 
V3 HARBECK  - 1,5 m / 250kg 
SUR 300 i.č. 68  - 2,5 m / 250 kg 
SUR 300 i.č. 66 a RC 100 - 3 m / 250 kg 
SUR 350 i.č. 57  - 2,5 m / 250 kg 
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4 Navrhování variant uspo řádání 
Před vytvářením návrhů variant, je zapotřebí se seznámit s novými prostory 

pro soustružnické pracoviště. Dále si určit rozmístění pracovišť v nových 
prostorách, počet použitých strojů, vzdálenosti mezi stroji a velikosti komunikací 
mezi skupinami strojů. 

4.1 Nové prostory pro lehkou obrobnu 
Nové prostory vyčleněné firmou pro soustružnické stroje z lehké obrobny se 

nachází v hale 8 a je zobrazená na obrázku 4.1. V blízkosti těžké obrobny. Proto 
bude snahou ke straně těžké obrobny uspořádávat stroje pro větší obrobky a na 
druhou stranu menší a přesné stroje. Původně se zde nacházel IVÚ. Protože je ve 
firmě TOS KUŘIM – OS, a.s. výroba kusová až malosériová, byl tento úsek 
nevyužíván a proto se odstavil. 

Nové prostory mají přibližnou rozlohu 2700 m2 a z toho se na ploše 240 m2 
rozkládá zástavba v podobě místností ve dvou patrech. V kapitole 3.3 bylo 
uvedena plocha stávající lehké obrobny, která činila 4300 m2. Z toho je zřejmé, že 
pouze prostor po IVÚ nebude pro celou lehkou obrobnu postačující, ale je možné 
prostor po IVÚ rozšířit v okolí, kde jsou volné prostory pro rozpracovanou výrobu. 
V prostoru IVÚ se nyní nachází 12 velkých strojů, které bude potřeba vystěhovat. 

 

 
Obr. 4.1: Nové prostory 

4.2 Rozmíst ění pracoviš ť v nových prostorách 
Protože se nebude přesunovat pouze soustružnické pracoviště, ale všechna 

pracoviště z lehké obrobny, je zapotřebí si určit jednu z možných uspořádání 
pracovišť vůči sobě. 

Většina součástí, které jsou osoustruženy jsou následně i frézovány nebo 
broušeny je výhodné postavení soustružnického pracoviště mezi tyto dvě 
pracoviště. Některé součásti se pouze frézují a jsou i v některých případech 
rozměrnější, je vhodné, aby frézařské pracoviště mělo přístup od hlavní 
komunikace v horní části haly. Navrhnuté uspořádání pracovišť je zobrazeno na 
obrázku 4.2. 
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Obr. 4.2: Uspořádání pracovišť 

4.3 Použité stroje ve variantách 
V první řadě navrhování variant uspořádání se budeme zabývat počtem 

přesunovaných soustruhů ze stávající obrobny do nových prostor. Tento počet se 
bude řídit  převážně využitím za rok 2007 ale také technologickými možnostmi 
jednotlivých strojů.  

Již na začátku můžeme vyloučit revolverový soustruh RN 36, na kterém se 
dají obrábět menší obrobky v sériové výrobě. Výroba ve firmě je kusová až 
malosériová. Malý počet výrobků je rychlejší a tím i výhodnější obrábět na 
univerzálním soustruhu, než seřizovat revolverový soustruh. 

4.3.1 Všechny stroje 
Použití všech strojů bez ohledu na jejich využití je jednou z možných variant. 

Tato varianta je použita také z důvodu přání firmy. I když z tabulky 3.1 vyplívá, že 
některé stroje budou málo využívány. Na této variantě je velmi důležité to, že pro 
další vývoj objemu výroby, která se nedá stoprocentně určit, bude množství strojů 
stejné jako před realizací projektu lehké obrobny. 

4.3.2 Snížený po čet stroj ů 
Množství výroby v dalších letech se nedá s určitostí zjistit, a proto se možné 

snížení počtu strojů bude řídit využitím za rok 2007. Je tedy patrné u této varianty, 
že snížení počtu strojů ovlivní jakékoliv zvýšení objemu výroby v lehké obrobně. 

Počet strojů se bude určovat podle jednotlivých profesí na strojích, ale také 
na jejich podobnosti. Některé profese si jsou velmi podobné, liší se pouze do 
velikosti obrobků. Podle technologií, které se dají provádět na strojích se nám 
stroje s ojedinělou technologií a rozměry  obrobky vyčleňují do skupiny 
nenahraditelných strojů. Jedná se převážně o speciální soustruhy, revolverové a 
některé univerzální. 
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4.3.2.1 Nenahraditelné stroje 
V této kapitole budou popsány stroje, které se pro svou technologii a rozměry 

nedají nahradit jinými stroji. 
 
ZS 54 – rovnací soustruh 

Na tomto stroji se provádí rovnání výrobků do průměru 60 mm a délky 4000 
mm. Využití stroje bylo v roce 2007 27,3 Nhod to je přibližně 1,6 %. Při skladování 
dlouhých výrobků o malým průměru může dojít k ohnutí. Pro další zpracování je 
nutné tyto výrobky vyrovnat, aby se zpřesnila výroba a předešlo možným vibracím 
strojů z důvodu nevyváženosti. 

 
HDV 1 – podtáčecí soustruh 

Na tomto stroji se dají vyrábět závitové a odvalovací frézy, které se používají 
při výrobě ozubení v ozubárně, ta je také součástí lehké obrobny. Další využití je 
pro řezání vícechodých a atypických závitů a také na čelní podtáčení. Maximální 
průměr je 360 mm a délka 800 mm. 

 
RC 100 – revolverový soustruh 

Velmi málo využívaný revolverový soustruh s vodorovnou osou revolverové 
hlavy ve vzdálenosti 1350 mm od vřetena. Maximální průměr obráběného výrobku 
je 630 mm. Z tyčovitého polotovaru lze vyrábět do průměru 100 mm. Je vhodný pro 
obrábění větších výrobků. Tento soustruh není nahraditelný z technologického 
důvodu. 

 
PA 900 DC – univerzální soustruh 

Tento soustruh je zařazen do nenahraditelných  pro jeho obrobitelné rozměry. 
Maximální průměr obrobku 910 mm a délka 3000 m. 

 
SUR 350 – univerzální soustruh 

Zařazení tohoto soustruhu do nenahraditelných je ze stejného důvodu jako 
soustruh PA 900 DC. Jeho maximální obrobitelný průměr je 740 mm a délka 3000 
mm. Tento soustruh je v lehké obrobně využíván pro dokončovací operace. 

 
4.3.2.2 Snížení počtu soustruhů 

Snižování počtu soustruhů se bude řídit využitím strojů podle jejich profese. 
Pro určování podobných profesí vycházíme z rozměrů obrobitelného výrobku. 
Vždy se bude porovnávat možnost výrobku z nižší málo využívané profese na 
vyšší profesi.  Velikost obrobitelných výrobků podle profese a využití této profese je 
pro univerzální soustruhy v tabulce 4.1 a pro NC soustruhy v tabulce 4.2. 
V tabulkách nejsou zahrnuty stroje, které jsou ve skupině nenahraditelných.  

Snižování počtu strojů bude propočítáno pro jedno a dvousměnný provoz.  
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Č. 
profese 

Typ stroje Počet 
strojů 
[ks] 

Průměr 
obrobku 
[mm] 

Délka 
obrobku 
[mm] 

Průměr 
vřetena 
[mm] 

Využití za rok 
2007 
[Nhod]/[%] 

4124 S 32 1 320 750 36 40,9/2,4 

4125 SV 18 R 
SV 18 RA 

5 
9 

380 1000 42 1027,3/60,1 

4125.1 
SV 18 RA 
s mag. 
deskou 

1 380 1000 42 1063,6/62,2 

4127 SU 50/1000 1 500 1000 56 229,2/13,4 

4128 SU 50/1500, 
SU 50 A 

1 
1 

500 1500 56 1777,4/104,0 

4132 SUR 300, 
V3 

4 
1 

600 
520 

1650 
2000 

40 
60 

1479,7/86,5 

Tab. 4.1: Univerzální soustruhy 
 
 Č. 
profese 

 Typ stroje Průměr 
obrobku 
[mm] 

Délka 
obrobku 
[mm] 

Délka 
pojezdu 
Z [mm] 

Otáčky 
[min-1] 

Využití za 
rok 2007 
[Nhod]/[%] 

34412 SPR 63 NC 270 - 800 3,5-1800 225,4/13,2 
34418 SPR 100 NC 310 - 800 2,8-1400 406,6/23,8 
34445 SPT 16 N 160 500 - 28-3150 300,1/17,5 
34445.1 SPT 16 NC 160 500 - 40-4000 1314/76,8 

Tab.4.2: NC soustruhy 
 
Pro výpočet potřebného počtu strojů se budou používat následné vzorce. [2] 
 
Potřebný počet strojů: 
 

rE

vyuz
spocet ∑=_  [ks]      (4-1) 

 
kde: pocet_s – počet potřebných strojů 
 
Využití sníženého počtu strojů: 
 

spocet

vyuz
vyuz

_
2 ∑=  [Nhod]     (4-2) 

 
kde: vyuz2 – využití jednoho stroje po snížení počtu strojů 

 
a) Jednosměnný provoz 

U jednosměnného provozu bereme v úvahu osmihodinovou směnu s polední 
přestávkou délky půl hodiny to dělá na směnu 7,5 hodin. Při 228 pracovních dnech 
za rok nám podle vzorce 2-11 vychází maximální využití 1710 Nhod/rok. 
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Univerzální soustruhy: 

Po porovnání maximálních rozměrů obrobku zahrneme výrobu na 
univerzálních soustruzích takto: 

Profese 4124 se celá přesune do profese 4125 a tím bude vyloučena. 
Profese  4125.1 se svým unikátním způsobem upínání, nebude do snižování počtu 
strojů zahrnuta. Profese 4127 je využita na 13,4 % to je 229,2 Nhod. Využití této 
profese bude doplněno využitím z profese 4125 na 100 %. Ze zbylého využití se 
vypočítá potřebný počet strojů v profesi 4125. 

Stroje v profesi 4128 jsou využity nad 100 %, proto přebývající množství 
normohodin bude přesunuto do profese 4132. Po té bude propočítáno snížení 
počtu strojů v profesi 4132. 

 
• Počet strojů v profesi 4125: 
 

∑ =−−+= 3,12942)2,2291710(2,143829,40vyuz  Nhod 

 

6,7
1710

3,12942
_ ==spocet  

 
Zaokrouhlený počet je 8 strojů. Stroje, které budou zachovány po tomto 

snížení si vybere vedení lehké obrobny samo. Využití jednoho stroje v profesi 4125 
při počtu 8 je: 

 

Nhodvyuz 9,1617
8

8,12942
2 ==  => 94,6 % 

 
• Profese 4132 
Množství využití profese 4128 nad rámec 100 % je 134,8 Nhod. 
 

∑ =+= 3,75335,73988,134vyuz  

 

4,4
1710

3,7533
_ ==spocet  

 
Snížení strojů v profesi 4132 při jednosměnném provozu zůstává na počtu 5-

ti strojů. 

Nhodvyuz 7,1506
5

3,7533
2 ==  => 88,1 % 

 
NC soustruhy: 

NC soustruhy můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří NC 
soustruhy SPR 63 NC a SPR 100 NC a druhou podobné soustruhy SPT 16 N        
a SPT 16 NC. Toto rozdělení je voleno z hlediska neznámé maximální délky 
obrobku u soustruhů SPR. 
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Při srovnání soustruhů SPR 63 NC a SPR 100 NC dojdeme k závěru, že 

podle velikosti obrobku můžeme přenést výrobu ze soustruhu SPR 63 NC na 
soustruh SPR 100 NC.  
Jediný parametr, který je u SPR 100 NC menší je  velikost otáček, které jsou 
ovlivněny většími rozměry obrobku. 

Soustruhy SPT 16 N a SPT 16 NC  jsou si velmi podobné a jediný rozdíl mezi 
nimi je v rozsahu otáček. Proto bude na 100 % doplněn stroj SPT 16 NC. 

 
• SPR 63 NC a SPR 100 NC: 
 

∑ =+== 6326,4064,2252vyuzvyuz  Nhod => 37,0 % 

 
Počítat potřebný počet strojů u této skupiny není potřeba. Celkové využití       

u NC soustruhů typu SPR je daleko menší než roční časový fond. Všechna práce 
se tedy může přesunout na soustruh SPR 100 NC. 

 
• SPT 16 N a SPT 16 NC: 
 

∑ =+== 1,161413141,3002vyuzvyuz  Nhod => 94,4 % 

 
I u této skupiny je součet využití menší než roční časový fond, proto bude 

ponechán pouze jeden stroj a to SPT 16 NC.  
 
Souhrn strojů pro jednosměnný provoz: 
 

Č. profese Typ stroje Počet strojů Využití jednoho 
stroje [Nhod]/[%] 

4125 SV 18 R, RA 8 1617,9/94,6 
4125.1 SV 18 RA s mag. Deskou 1 1063,6/62,2 
4127 SU 50/1000 1 1710/100 
4128 SU 50/1500, 

 SU 50 A 
1 
1 

1710/100 
1710/100 

4132 SUR 300 4 1506,7/88,1 
4132 V3 HARBECK 1 1506,7/88,1 
4136 SUR 350 1 439,5/25,7 
4142 PA 900 DC 1 75,8/4,4 
34418 SPR 100 NC 1 632,0/37,0 
34445.1 SPT 16 NC 1 1614,1/94,4 
4432 RC 100 1 0,6/0,04 
4342 HDV 1 1 164,2/9,6 
4399 ZS 54 1 27,3/1,6 

Tab. 4.3: Souhrn strojů v jednosměnném provozu 
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b) Dvousměnný provoz 

Maximální využití u dvousměnného provozu je v podstatě dvojnásobek využití 
při jednosměnném a činí 3420 Nhod/rok. Pro určení počtu strojů budeme 
postupovat podobně jako u jednosměnného provozu.  
 
Univerzální soustruhy: 

Profese 4124 se opět přesune do profese 4125 a profese 4127 se využije 
prací z profese 4125 na 100 %. Profesi 4125.1 ponecháme opětovně zvlášť. 

 
• Profese 4125: 
 

∑ =−−+= 3,11232)2,2293420(2,143829,40vyuz  Nhod 

 

3,3
3420

3,11232
_ ==spocet

 
 
Snížený počet strojů v profesi při dvousměnném provozu jsou 4 stroje. 
 

Nhodvyuz 1,2808
4

3,11232
2 ==  => 82,1 % 

 
• Profese 4128 
V této profesi jsou dva stroje se stejnými parametry. Při využití 

dvousměnného provozu můžeme jeden stroj vynechat a práci přesahující 100 % 
přesunout na profesi vyšší a tím je profese 4132.  

 
 Využití nad rámec 100 %: 
 
2 * 1777,4 – 3420 = 134,8 Nhod 
 
• Profese 4132 
 
 

∑ =+= 3,75335,73988,134vyuz  Nhod 

 

2,2
3420

3,7533
_ ==spocet  

 
Snížený počet strojů u profese 4132 by měl být celkem 3 stroje. 

 

 Nhodvyuz 1,2511
3

3,7533
2 ==  => 73,4 % 
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NC soustruhy 

Snižování NC soustruhů při dvousměnném provozu a jejich zařazení do dvou 
skupin popsaných v jednosměnném provozu by vedlo ke stejnému výsledku jako   
u jednosměnného provozu. 

 
Souhrn strojů u dvousměnného provozu: 
 

Č. profese Typ stroje Počet strojů Využití jednoho 
stroje [Nhod]/[%] 

4125 SV 18 R, RA 4 2808,1/82,1 
4125.1 SV 18 RA s mag. Deskou 1 1063,6/31,1 
4127 SU 50/1000 1 3420/100 
4128 SU 50 A 1 3420/100 
4132 SUR 300 2 2511,1/73,4 
4132 V3 HARBECK 1 2511,1/73,4 
4136 SUR 350 1 439,5/25,7 
4142 PA 900 DC 1 75,8/4,4 
34418 SPR 100 NC 1 632,18,5 
34445.1 SPT 16 NC 1 1614,1/47,2 
4432 RC 100 1 0,6/0,02 
4342 HDV 1 1 164,2/4,8 
4399 ZS 54 1 27,3/0,8 

Tab. 4.4: Souhrn strojů v dvousměnném provozu 
 
U dvousměnného provozu nám vychází dvě skupiny strojů. Skupina strojů 

využita v celém rozsahu dvou směn a druhá skupina, která je využita z velmi 
malého procenta. A dvousměnný provoz by byl pro ně nepřijatelný. 

Při provozu jednoho pracoviště je zapotřebí aby byly v provozu i přisluhovací 
pracoviště, jako je výdej nástrojů, doprava materiálu, plánování, kontrola a další. 
Tím by vznikly veliké režijní náklady, které se projeví i v ceně výrobků. Proto 
nebude snížený počet strojů na dvousměnný provoz v uspořádání pracoviště 
použita. 

 
4.3.3 Možnost nového stroje 
CNC obráběcí centra: 

Pro zvětšující se nároky zákazníků na produktivitu a přesnost výrobků se 
nasazují CNC obráběcí centra.  Jejich výhodou je velká produktivita v sériové 
výrobě, zrychlení časů operačních i mezioperačních, větší přesnost výrobku          
a další. 

V případě výroby v lehké obrobně firmy TOS KUŘIM – OS,a.s. je nasazování 
CNC obráběcích center velmi nevýhodnou možností. Výroba je kusová až 
malosériová s velkým počtem různorodých výrobků. Nasazení CNC obráběcích 
center do výroby je možný pouze za podmínek: 

 
- sériová výroba 
- velká podobnost výrobků 
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Multifunkční soustruhy:  [7] 
Požadavky kusové a malosériové výroby s požadavky na přesnost                 

a produktivitu donutily vývoj vytvořit novou generaci strojů. Jedná se o stroje, které 
kombinují vlastnosti CNC a konvenčních soustruhů. Nazývají se multifunkční, 
mechatronické nebo s řízenou dráhou pohybu. Multifunkčnost těchto strojů vychází 
z jejich 3 možností řízení:  

 
- ruční 
- poloautomatické (pomocí obráběcích cyklů) 
- automatické 
 
Hlavními výhodami těchto strojů oproti konvenčním jsou: 
 
- rychlejší pracovní posuvy, rychloposuvy a akcelerace 
- vyšší otáčky vřetena 
- zjednodušení obsluhy a údržby 
- CNC řízení s vestavěnými pevnými cykly, které umožňují ovládání bez 

znalosti programování 
- několikanásobně nižší časy přípravy obrábění  
- vyšší produktivita práce I v kusové výrobě 
- obrábění součástek složitějších tvarů, které na konvenčních strojích nelze  

obrábět 
- snadné zaškolení obsluhy 
 
Parametry některých strojů z této kategorie jsou popsány v tab. 4.5. 
 

Výrobce Chevalier Chevalier MOMAC 
Typ stroje FCL 1840 FCL 2140 TA 26 
Oběžný průměr nad ložem [mm] 460 540 560 
Vrtání vřetena [mm] 56 85 80/105 
Točná délka [mm] 1000/1500 

/2000 
1000/1500 
/2000 

1000/1500 
/2000/3000 

Tab. 4.5: Parametry multifunkčních strojů  
 
Pro malou znalost parametrů není v našich silách navrhnutí nového stroje pro 

nové uspořádání. 

4.4 Zásady rozmíst ění stroj ů 
Při  rozmisťování strojů je snahou zabrat co nejmenší plochu v hale, ale musí 

se dodržovat hlavní hledisko bezpečnosti. Také je nutno pamatovat na další části 
stroje a pracoviště jako je rozváděcí skříň, skříň na nástroje a příslušenství ke 
stroji. Nemalé procento zaujme prostor pro polotovary a hotové součásti. Proto pro 
stroje lehké obrobny počítáme na stroj 8 až 12 m2 a pro středně těžké zařízení 20 
až 25 m2. 

Vzdálenosti mezi stroji je závislé na jednotlivém postavení strojů. Možnosti 
vzájemného postavení strojů je znázorněno na obr. 4.3a při jedno strojové obsluze 
a na obr. 4.3b při vícestrojové obsluze.  
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Obr. 4.3a: Vzdálenosti mezi stroji (jednostrojová obsluha) [2] 

 
Obr. 4.3b: Vzdálenosti mezi stroji (vícestrojová obsluha) [2] 
 
Nesmí se při rozmisťování ani opomenout na důležitou část výroby. Tou není 

nic jiného než dopravní cesta pro dopravu a odvoz materiálu. Možnosti postavení 
strojů u dopravní cesty a jejich vzdálenosti je vidět na obr. 4.4. 

 
Obr. 4.4: Vzdálenosti stroje od dopravní cesty [2] 
 
Pro dokonalé rozmístění není hala dostatečně rozměrná. A tak se do 

rozmisťování připlete i nosný sloup nebo obvodová zeď haly. Vzdálenosti u zdi jsou 
zobrazeny na obr. 4.5 a v blízkosti sloupu na obr. 4.6. 
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Obr. 4.5: Vzdálenosti ode zdi [2] 

 
Obr. 4.6: Vzdálenosti stroje od sloupu [2] 
 
Všechny vzdálenosti stroje jsou spíše informativní. Vždy je nutno ještě 

započítat potřebnou plochu pro pomocné zařízení stroje jako jsou skříňky pro 
nástroje a pomůcky. Také je nutno myslet na prostor pro materiál. Při údržbě stroje 
musí být stroj dobře přístupný ze všech stran. Nesmí se také zapomenout na 
prostor pro odvoz třísek.  [2] 

 

4.5 Šířka komunikace 
Jedním z hledisek, které určují šířku komunikací je bezpečnost pohybu osob 

a přepravy materiálu. 
Velikost komunikace pro spojení pracovišť je dimenzována podle frekvence 

pohybu osob za minutu takto: 
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Do 100 osob/min - nejmenší šířka cesty 1200 mm 
Do 300 osob/min - nejmenší šířka cesty 1800 mm 
Nad 300 osob/min - nejmenší šířka cesty 2400 mm 
 
Šířka komunikace pro dopravu materiálu vychází z šířky dopravního zařízení 

nebo šířce dopravovaného materiálu a je rozšířena o 1200 mm (600 mm na každé 
straně) určených pro pohyb osob. 

Dopravní vozíky v lehké obrobně mají šířku 1200 mm. Frekvence pohybu 
osob je daleko menší než 100 osob/min, proto bude šířka komunikace  pro pohyb 
dopravních vozíků rozšířena pouze o 600 mm pro pohyb osob. 

Komunikace mezi stroji, na které bude materiál přenášen ručně, není potřeba 
počítat pro dopravní vozíky, ale pouze pro pohyb osob. Velikost této komunikace je 
1200 mm. [2] 

 

4.6 Varianty uspo řádání 
Varianty uspořádání soustružnického pracoviště budou navrhnuty pro 

umístění pod frézařské pracoviště, které je projektováno v diplomové prací pana 
Pavla Zlámala. Protože je tento projekt navrhován zároveň s projektem 
soustružnického pracoviště bude se jednat pouze o informativní variantu, pro 
rozmístění soustružnického pracoviště. Bude použita jeho varianta pro všechny 
stroje, z důvodu největšího zabrání prostoru. Varianta frézařského pracoviště je 
zobrazena na obrázku 4.7.  

Ve variantách je počítáno i s prostorem pro rozpracovanou výrobu. Tento 
prostor je na obrázcích šrafovaný. 

 

 
Obr. 4.7: Frézařské pracoviště 
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Varianta A 
V první variantě jsou použity všechny stroje. Stroje jsou uspořádány do 

skupin podle typu strojů a velikosti obrobku. Pro rozpracovanou výrobu je využito 
všech volných prostor.  

Návrh uspořádání varianty A je zobrazen na obr. 4.8.  
 
Počet strojů     33 strojů 
Zastavěná plocha    700 m2 
Prostor pro rozpracovanou výrobu 27,5 m2 
 
 

 
Obr. 4.8: Varianta A 
 
Výhody: 

- rozdělení strojů do skupin 
- velký prostor pro rozpracovanou výrobu 
- nahrazení strojů při poruše 
- možnost nárůstu objemu výroby 
- vícestrojová obsluha u strojů SU 50/1000 a S32 
 

Nevýhody: 
- velká zastavěná plocha 
- malé využití strojů 
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Varianta B 
V této variantě jsou také použity všechny stroje. Zastavěná plocha je větší 

než u varianty A a prostor pro rozpracovanou výrobu je menší. Zvláštní soustruhy 
jsou blízko sebe. 

Varianta B je znázorněna na obr. 4.9. 
 
Počet strojů     33 strojů 
Zastavěná plocha    708 m2 
Prostor pro rozpracovanou výrobu 12,5 m2 

 

 
Obr. 4.9: Varianta B 

 
 

Výhody: 
- přehlednost výroby 
- možnost nárůstu objemu výroby 
- nahrazení stroje při poruše 
- Větší využití jeřábu u soustruhu SUR 350 
 

Nevýhody: 
- velká zastavěná plocha 
- menší prostor pro rozpracovanou výrobu 
- nutná zástěna u strojů SU 50 A a SU 50/1500 
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Varianta C 

U této varianty je použitý snížený počet strojů při jednosměnném provozu. 
Uspořádání vychází z varianty A. Střední stroje SU 50 A a SU 50/1500 jsou 
umístěny mezi stroji typu SV 18 RA. 

Varianta je zobrazena na obr. 4.10. 
 
Počet strojů     24 strojů 
Zastavěná plocha    500 m2 
Prostor pro rozpracovanou výrobu 0 m2 
 
 

 
Obr. 4.10: Varianta C 
 
 
Výhody: 

- malé zastavěná plocha 
- větší využití kapacit strojů 
- zisk z prodeje vyřazených strojů 
 

Nevýhody: 
- žádný prostor pro rozpracovanou výrobu 
- zvětšení objemu výroby je omezen 
- porucha stroje ovlivní výrobu 
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Varianta D 

Počet strojů je jako u varianty C snížený na počet při jednosměnném 
provozu. Uspořádání vychází z varianty B. Stroje jsou rozděleny do skupin podle 
velikosti obrobku. 

Varianta D je zobrazena na obr. 4.11. 
 
Počet strojů     24 strojů 
Zastavěná plocha    560 m2 
Prostor pro rozpracovanou výrobu 20 m2 
 

 

 
Obr. 4.11: Varianta D 
 
Výhody: 

- malá zastavěná plocha 
- větší využití kapacity strojů 
- zisk z prodeje vyřazených strojů 
- malé ovlivnění strojů vibracemi 
- velký prostor pro rozpracovanou výrobu 

 
Nevýhody: 

- zvětšení objemu výroby je omezen 
- porucha stroje ovlivní výrobu 
- úprava zamezení dopadu třísek od strojů SU 50 A a SU 50/1500 
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5 Specifikace vybrané varianty 
Nejdříve vybereme nejvhodnější variantu. Tuto variantu popíšeme z hlediska 

uspořádání strojů, přístupu na pracoviště, dovozu materiálu a odvozu třísek. 
Specifikují se základy strojů a jejich kotvení k základům. 

 

5.1 Výběr varianty 
Pro výběr nejvhodnější varianty použijeme multikriteriální hodnocení. V tomto 

hodnocení navrhneme kritéria z pohledu navrhovatele i také uživatele. 
 
Základními oblastmi kritérií jsou: 

- obecné vlastnosti 
- výrobně – technické 
- ekonomické 
- prostorové 
- časové 

 
Na základě zvolených kritérií vyhodnotíme všechny varianty a porovnáme 

k ideální variantě. [6] 
 

5.1.1 Výběr kritérií 
  V našich silách není uskutečnit hodnocení podle všech oblastí kritérií při 

návrhu uspořádání. Proto vybraná kritéria jsou taková, aby pokryla potřebné oblasti 
hodnocení. 

 
K1 – Náklady na přesun strojů - 15 

Na přesun každého stroje je zapotřebí nákladů. Při sníženém počtu strojů 
můžeme náklady na přesun snížit o zisk z prodeje vyřazených strojů. 

 
K2 – zastavěná plocha - 20 

Z velikosti zastavěné plochy nám vyplývají i náklady na zřízení pracoviště. 
  

K3 – rozdělení strojů do skupin - 10 
Při uspořádání strojů do skupin podle velikosti a parametrů strojů, získáme 

dobrou přehlednost probíhající výroby. 
 

K4 – ovlivnění strojů vibracemi - 20 
Větší stroje a hrubovací operace vytváří vibrace, které se přenáší základem 

do okolí. Tyto vibrace mohou narušovat přesnost výroby na v okolních strojích. 
Toto kritérium poukazuje na ovlivnění strojů vibracemi pro celé uspořádání 
pracoviště. 

 
K5 – využití strojů - 15 

Podíl času chodu stroje a ročního časového fondu nám dává využití. Některé 
stroje jsou málo využívané díky svým specifickým vlastnostem, ale mohou být 
s jinými méně využívanými stroji zahrnuty do vícestrojové obsluhy. 
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K6 – prostor pro rozpracovanou výrobu - 15 

Některé zakázky nejdou na řadu ihned a musí čekat na uvolnění některého 
stroje. Pro ně je zapotřebí mít prostory pro uskladnění. Pro menší součásti je 
možné toto uskladnění provést formou regálů. U větších strojů se tento prostor 
vytváří již při uspořádání. 

 
K7 – náhrada strojů při poruše - 10 

Při neočekávaném odstavení stroje z důvodu poruchy, je zapotřebí 
požadovanou práci nutno vykonat na jiném, nejlépe na podobném stroji.                 
U speciálních soustruzích je jediným řešením kooperativa. 

 
 

5.1.2 Popis bodovacího multikriteriálniho hodnocení  (MCA)  
Hodnocení variant pomocí kritérií je vykonáno bodovací metodou. Celková 

váha 100 % je rozdělena mezi jednotlivé kritéria. Jednotlivé kritérium je bodováno 
u variant stupnicí od 1 do 5. Hodnota 5 znamená nejlépe dosažených požadavků 
kritéria. V hodnocení variant se neobjevují žádné matematické a jiné vzorce. Jedná 
se pouze o osobní názor při posuzování. 

Pokud by se našla varianta. Která by splňovala všechna kritéria na maximum, 
měla by tato varianta celkové hodnocení rovno 500 bodů. Tuto variantu můžeme 
nazvat ideální a označit jako variantu I. [6] 

 
Bodová hodnota variant se získá: 
 

∑= ii BvwBh *  [bodů]     (5-1) 

 

500

100**∑= ii Bvw
Bh  [%]     (5-2) 

 
 
kde: Bh – hodnota varianty 
 wi – váha kritéria 
 Bvi – bodová hodnota kritéria u varianty 

 

5.1.3 Výsledky hodnocení 
Podle vzorce 5-1 zjistíme celkovou bodovou hodnotu varianty a podle vzorce 

5-2 vypočítáme její podíl z ideální varianty. 
Hodnocení variant podle kritérií a hodnoty variant jsou v tabulce 5.1               

a znázorněny v grafu 5.1 vzhledem ideální variantě. 
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Kritérium Váha 
kritéria 
w [%] 

 Varianta 
A 

Varianta 
B 

Varianta 
C 

Varianta 
D 

K1 15  2 2 4 4 
K2 20  2 2 4 3 
K3 10  4 3 3 3 
K4 25  3 4 2 4 
K5 15  2 2 3 3 
K6 15  4 2 1 3 
K7 10  4 4 2 2 
 Celkem 

100 % 
Celkem 

bodů 
315 300 300 360 

Hodnota varianty v % k ideální 
variantě 

63 % 60 % 60 % 72 % 

Tab. 5.1: Multikriteriální hodnocení variant 
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Graf 5.1: Bodové hodnocení variant (A,B,C,D- navrhnuté varianty, I – ideální 
varianta) 
 

5.1.4 Vybraná varianta 
Podle výsledků multikriteriálního hodnocení je nejvhodnější varianta D. 

Ostatní varianty mají bodové hodnocení velmi podobné. 
 

5.2 Popis varianty 
Uspořádání strojů ve variantě je do skupin podle velikosti obrubku. Menší 

stroje typu SV 18 RA jsou poblíž menších frézek. U nich se nachází i soustruh SU 
50/1000, který je využíván prací ze soustruhů SV 18 RA. NC soustruhy jsou 
odděleny od ostatních a mají přístup z obou stran, pro dobrou manipulaci 
s obrobky.  
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Rovnací soustruh má dostatečný prostor pro materiál a je v blízkosti možného 
brousícího pracoviště. Soustruhy pro dokončovací operace jsou ve větší 
 
 vzdálenosti od hrubovacích, aby nedocházelo k ovlivnění vibracemi. Větší 
soustruhy jsou uspořádány v levé části prostoru, blízko níž se nachází těžká 
obrobna. Vícestrojová obsluha soustruhů SUR 300 a RC 100 je zachována. 

Jeřáby jsou použity u strojů jako ve stávajícím uspořádání. 
K zabránění odpadajících třísek je zapotřebí u strojů SU 50/1500 a SU 50 A 

postavit zátarasu. 
 
Přístup obsluhy ke strojím je bezpečné a není zapotřebí procházet přes 

prostor jiné obsluhy. Nákres přístupů ke strojím je na obr. 5.1. 
 

 
Obr. 5.1: Přístup ke strojím 
 
Dovoz materiálu u menších strojů je rozdělen do dvou fází. První fáze je 

doprava do meziskladu a druhá je od meziskladu ke strojím. U větších strojů je 
doprava přímo ke strojím. Doprava do meziskladu a k větším strojů je uskutečněna 
dopravními vozíky. Z meziskladu k menším strojím se doprava koná ručně. Dovoz 
materiálu ke strojím je podobný jako přístup obsluhy. 

 
Od strojů je zapotřebí i odvážet třísky, které vznikají při obrábění a jsou 

zachytávány do nádob za stroji. Cesty odvozu třísek jsou znázorněny na obr. 5.2. 
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Obr. 5.2: Odvoz třísek 
 
Znázorněné cesty jsou od strojů ke komunikacím, kde se třísky naloží na 

dopravní vozík a pokračují dále do sběrny. Od rovnacího soustruhu ZS 54 žádná 
šipka nevede, protože se jedná o neobrábějící stroj. 

 
Základy strojů: 

Při soustružení dochází ke vzniku vibracím. Tyto vibrace jsou z veliké části 
utlumeny v základech stroje. Proto každý stroj potřebuje základy. Typy základů 
strojů jsou 3 a jsou zobrazeny na obr. 5.3. Pro menší stroje je postačující pouze 
základ budovy, pro větší stroje je nutno vybudovat samotný základ a pro přesné 
stroje se vytváří tzv. blok základu, který chrání stroj od okolních vibrací. [8] 

 

 
  1    2     3 

Obr 5.3.: Základy strojů (1-základ budovy, 2-samostatný blok základu,              
3-samostatný základ) [8] 
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V nových prostorách jsou již vybudovány základy haly které mají výšku 350 

mm. Protože se v soustružnickém pracovišti nenachází přesné stroje, budou 
použity pouze základy typu 1 a 3. Potřebná velikost základů u strojů a zařízení je: 

 
- stroj o hmotnosti do 5 tun - základy budovy 
- stroj o hmotnosti nad 5 tun - základ o velikosti 8 m3 
- otočný jeřáb   - základ o velikosti 1 m3 

 
Ze všech stěhovaných strojů má hmotnost přesahující 5 tun pouze 

univerzální soustruh PA 900 DC. 
 

Kotvení strojů: 
Každý stroj je zapotřebí pro lepší stabilitu ukotvit k základům. Pro stroje ve 

firmě TOS KUŘIM – OS, a.s. se používají 3 možnosti kotvení. 
 
Kotvení strojů na základ: 
 
- menší stroje – položeny na podlahu, vyrovnány klíny a obetonovány 
- větší stroje – připevněny k základům kotevními šrouby a klíny vyrovnány 
- použití tzv. papučí 
 
Přesný typ základů a kotvení stroje je doporučován od výrobce stroje. 
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6 Projekt pracovišt ě 
V projektu pracoviště se jedná o postupu stěhovaní strojů ze stávající haly do 

nových prostor určených pro nové uspořádání soustružnické pracoviště. Protože 
nové prostory nejsou plně připraveny na nové uspořádání soustružnického 
pracoviště, je zapotřebí tyto prostory zrekonstruovat. Rekonstrukce se bude týkat, 
nejen potřebných úprav prostor po IVÚ, ale také celkové rekonstrukce haly v které 
se tento prostor nachází.Celá rekonstrukce haly je rozdělena do dvou etap. První 
etapa je zaměřena na rekonstrukci sociálního zázemí pro zaměstnance. V druhé 
etapě se provede celková rekonstrukce haly. Po rekonstrukci haly bude následovat 
příprava ploch a základů pro stroje. Přesnější postup realizace stěhování je 
popsáno v časovém harmonogramu. 

  V projektu je zahrnuto nákladové hodnocení zřízení pracoviště. Do tohoto 
zřízení jsou počítány náklady na úpravu nových prostor včetně základů pro stroje, 
náklady na likvidaci stávajících prostor a náklady na stěhování strojů a náklady. 

 
K projektu nového soustružnického pracoviště je vypracována dokumentace 

formou výkresu uspořádání. 
 

6.1 Časový harmonogram 
Časový harmonogram byl vytvořen pro přehlednost prací a projektů, které je 

zapotřebí vykonat pro stěhování strojů. Všechny datumy v časovém 
harmonogramu jsou odhadnuty podle náročnosti prací a nejsou pěvně dané. 

 
28.11.2007 - zadání projektu stěhování soustružnického pracoviště 
1.1.2008 - zajištění financování 
1.7.2008 - ukončení projekční přípravy 
1.9.2008  - 1. etapa – rekonstrukce sociálního zázemí 
1.11.2008 - 2. etapa – celková rekonstrukce haly 8 

- aktualizace projektu stěhování soustružnického pracoviště 
z haly 16 

1.12.2008 - zahájení budování základů pro stroje a manipulační zařízení 
1.2.2009 - zahájení stěhování strojů a příslušenství 
1.7.2009 - příprava demolice objektu haly 16 
1.8.2009 - příprava prodeje plochy po objektu haly 16 
 

6.2. Nákladové hodnocení 
Náklady spojené s rekonstrukcí objektů, přípravy prostoru a stěhování strojů, 

je dobré znát již před samou realizací, aby firma věděla, jestli je v jejich silách toto 
stěhování pokrýt. 

Nákladové hodnocení je rozděleno na několik skupin takto: 
 

- náklady na rekonstrukci haly 8 
- náklady na stěhování strojů a zařízení a zisk z prodeje strojů 
- náklady na likvidaci haly 16 a zisk z prodeje plochy 
- provozní náklady pracoviště na 1 rok 
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6.2.1 Náklady na rekonstrukci haly 8 

Protože se v hale 8 nachází těžká obrobna, montáž a další, nemůžeme celé 
náklady na rekonstrukci připisovat, pouze k soustružnickému pracovišti, ale 
rozepíšeme je do všech pracovišť, které jsou v hale podle jejich zastavěné ploše. 

Hodnoty nákladů jsou získány z předběžného odhadu ceny prací a služeb 
z aktuálního období. Všechny náklady nejsou konečné, protože se během doby 
realizace stěhování budou měnit v závislosti na mnoha faktorech, jako je inflace, 
cena pohonných hmot a další. Získané hodnoty nákladů jsou přepočítány na 
plochu stávající lehké obrobny 4300 m2. Následně jsou přepočítány na 1 m2 a po 
vynásobení plochou nového uspořádání nám vyjde náklady na rekonstrukci  pro 
soustružnické pracoviště. 

Plocha nového uspořádání soustružnického pracoviště je 560 m2. 
Všechny náklady ne rekonstrukci haly 8 včetně přípravy ploch je v tab. 6.1 

přepočtena na 4300 m2 a na 1 m2. 
 

Popis nákladu Na 4300 m2 [Kč] Na 1 m2 [Kč/m2] 
Oprava střechy – izolace 4 000 000,-    930,- 
Oprava střechy – světlíky 6 500 000,- 1 512,- 
Rekonstrukce vytápění 1 000 000,-    233,- 
Elektrorozvody a osvětlení 1 300 000,-    302,- 
Vzduchové rozvody 1 400 000,-    326,- 
Jeřáby a zdvihací zařízení 1 600 000,-    372,- 
Vnitřní úprava (uličky, …) 1 250 000,-    290,- 
Bezprašná podlaha ---    850,- 

 
Celkové náklady na 1 m2 plochy pracoviště 4 815,- 

Tab. 6.1: Náklady na rekonstrukci haly 8 
 
Náklady na rekonstrukci spjaté se soustružnickým pracovištěm jsou: 
 
Náklady na 1 m2 [Kč] 4815,- 
Plocha nového pracoviště [m2] 560 
 
Náklady na rekonstrukci [Kč] 2 696 400,- 

6.2.2 Náklady na st ěhování stroj ů 
Tyto náklady představují cenu práce za stěhování strojů. Nejdříve je 

zapotřebí stroje, které jsou v prostorách IVÚ vystěhovat a potom je možné 
nastěhovat soustružnické stroje z lehké obrobny. Náklady budou počítány na 
jednotlivé stroje a jejich zařízení. Při nákladech na stěhování budou počítány           
i náklady na stěhování otočných jeřábů.  

 
Vystěhování strojů z nových prostor a stěhování strojů z lehké obrobny může 

být provedeno dvěma způsoby: 
- vlastními silami 
- najatou firmou 
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Celý proces stěhování je složitější než se zdá. Je zapotřebí připravit nové 

plochy a transport, odpojit elektrické kabely, vzduch a příslušenství, odstranit 
kotvení stroje, přesunout stroj na nové místo včetně příslušenství, ustavit                
a vyrovnat stroj, ukotvit stroj a připojit elektrický kabel, vzduch a příslušenství. 
Stěhování najatou firmou, je v některých fázích levnější, ale výsledné náklady jsou  
daleko vyšší. 

 
Náklady na stěhování jednoho stroje jsou: 

- vlastními silami   25 000,- Kč 
 - najatou firmou  185 % z nákladů vlastními silami 
 
Při výpočtu nákladů na stěhování, budeme počítat, že stěhování strojů se 

uskuteční formou vlastních sil. 
Náklady na stěhování jsou popsány v tab. 6.2 a jsou rozepsány na jeden stroj 

a na všechny stěhované stroje. 
 

Popis nákladu Náklady na 
jeden stroj [Kč] 

Počet strojů náklady na 
všechny stroje [Kč] 

Základy na jeřáb 8 500,- 5 42 500,- 
Základy pro stroj nad 
5 tun 

100 000,- 1 100 000,- 

Náklady na stěhování 25 000,- 24 600 000,- 
Náklady na přípojku 
elektroinstalace a 
vzduchu 

3 000,- 29 87 000,- 

 

Celkové náklady na stěhování všech strojů a jeřábů 829 500,- 

Tab. 6.2: Náklady na stěhování strojů 
 
Pro výpočet vystěhování strojů se vychází opět z plochy 4300 m2. 

V prostorách IVÚ se nachází 12 strojů. Vystěhování jednoho stroje má náklady 
35 000 Kč. Proto přepočteme náklady vystěhování na 1 m2. Po vynásobení 
velikosti zastavěné plochy nového uspořádání zjistíme náklady na vystěhování 
patřící soustružnickému pracovišti. Výpočet nákladů vystěhování je v tab. 6.3. 

 
Počet strojů 12 
Náklady na vstěhování jednoho stroje [Kč] 35 000,- 
  
Náklady všech strojů [Kč] (12 * 35 000 =) 420 000,- 
Plocha stávajících prostor [m2] 4300 
  
Náklady na vystěhování na 1 m2 [Kč/m2] (420000/4300) 100,- 
Plocha nového soustružnického pracoviště [m2] 560 
  
Náklady vystěhování připadající na nové pracoviště [Kč] 
(100 * 560) 

56 000,- 

 Tab. 6.3: Náklady na vystěhování 
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Protože nebudeme stěhovat všechny stroje, které se nacházely ve stávající 

lehké obrobně, můžeme vyloučené stroje prodat. Protože se jedná o starší stroje, 
které již mají skončené odpisy, proto neznáme jejich zůstatkové ceny. A tak budou 
tyto stroje prodány za cenu šrotu. Podle průzkumu se cena šrotu pohybuje kolem    
4,50 Kč/kg. 

Zisk z prodeje vyřazených strojů je uveden v tab. 6.4. 
 
 

Typ prodaného stroje Váha stroje 
[kg] 

Počet strojů Zisk z prodeje  
[Kč] 

RN 36 1 300 1 5 850,- 
S 32 1 200 1 5 400,- 
SV 18 RA 1 800 6 84 100,- 
SPT 16 N 3 280 1 14 760,- 
SPR 63 NC 3 400 1 15 300,- 

 

Celkový zisk z prodeje strojů 89 910,- 

Tab. 6.4:Zisk z prodeje strojů 
 
 
Celkové náklady na stěhování strojů jsou v tab. 6.5. 
 

Náklady na stěhování strojů [Kč] 829 500,- 
Náklady na vystěhování strojů [Kč] 56 000,- 
Zisk z prodeje strojů [Kč] - 89 910,- 

 

Celkové náklady na stěhování [Kč]  795 590,- 

Tab.6.5: Celkové náklady na stěhování 
 
 
 

6.2.3 Náklady na likvidaci haly 16 
Po přestěhování všech pracovišť lehké obrobny z haly 16, je nutno tuto haly 

zbourat a plochu připravit na prodej. Cena zbourání haly, likvidace ekologické 
zátěže a přípravy plochy na prodej je odhadnuta na 32 mil. Kč.  Tato cena je pro 
celý objekt haly 16. Po výpočtu nákladů na  1 m2 již stačí vynásobit rozlohou 
stávajícího pracoviště. 

Zisk z prodeje volných ploch po hale 16 je složitější, protože k plochám haly 
jsou i okolní plochy. Zjistíme si rozlohu haly v níž se nacházela lehká obrobna          
a přilehlé plochy. Za 1 m2 je počítána obvyklá cena 1950 Kč/m2. Zisk z prodeje se 
po té rozdělí na m2 samotné haly. 

Náklady na likvidaci haly 16 jsou v tab. 6.6. 
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Náklady na likvidaci haly 16 [Kč] 32 000 000,- 
Velikost haly 16 [m2] 17 394 
  
Náklady na 1 m2 [Kč/m2] (32 000 000/17394) 1 840,- 
Plocha stávajícího pracoviště [m2] 650 
  
Náklady na likvidaci [Kč] (1840 * 650) 1 196 000,- 
  
Zisk z prodeje 1 m2 [Kč] 1950,- 
Plocha po lehké obrobně včetně okolí [m2] 6 380 
  
Zisk z prodeje plochy [Kč] (1950 * 6380) 12 441 000,- 
Velikost výrobní haly [m2] 4300 
Zisk z prodeje 1 m2 výrobní haly [Kč/m2] (12 441 000/4300) 2893,- 
Velikost stávajícího pracoviště [m2] 650 
  
Zisk z prodeje plochy [Kč] (650 * 2893) 1 880 450,- 
  

Celkové náklady na likvidaci haly 16 [Kč] (1196000-1880450) -684 450,-  
Tab. 6.6: Náklady na likvidaci haly 16 
 
Výsledek vychází v záporné hodnotě, protože zisk převyšuje náklady. 
 

6.2.3 Celkové náklady z řízení pracovišt ě 
Při zřizování pracoviště je do nákladů potřeba započítat všechny předešlé 

náklady a zisky. 
Celkové náklady na zřízení jsou vypočítány v tab. 6.7. 
 

Náklady na rekonstrukci haly 8 [Kč] 2 696 400,- 
Náklady na stěhování [Kč] 795 590,- 
Náklady na likvidaci haly 16 [Kč] -684 450,- 
  

Celkové náklady na z řízení pracovišt ě [Kč] 2 807 540,- 
Tab. 6.7: Celkové náklady na zřízení pracoviště 
 

6.2.4 Provozní náklady pracovišt ě 
Celkové provozní náklady pracoviště můžeme rozdělit na dva druhy.  
 

- provozní náklady budovy 
- provozní náklady pracoviště 

 
6.2.4.1 Provozní náklady budovy 

Provozní náklady budovy spadají pod všechny pracoviště v budově. Proto 
jsou přepočítány na 1 m2. Podle zastavěné plochy pracoviště můžeme určit 
provozní náklady budovy na určité pracoviště. Mezi provozní náklady budovy 
spadají: 
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- náklady na vytápění 
- náklady na osvětlení 
- náklady na odpisy budovy 

 
Porovnání nákladů stávající haly a nových prostor je v tab. 6.8. 
 

Náklady na Stávající hala Nové prostory Po rekonstrukci 
Vytápění [Kč] 350,- 500,- 300,- 
Osvětlení [Kč] 150,- 150,- 120,- 

Tab. 6.8: Porovnání provozních nákladů budovy 
 
Náklady na vytápění nových prostor je podle tab. 6.8 daleko větší než 

stávajících prostor. Tento rozdíl je způsoben vlivem umístění nových prostor. Ty se 
nachází v blízkosti dělírny materiálu. Materiál určený k dělení je dovážen 
z venkovních prostor a při dovozu jsou vrata do dělírny otevřena. Tím vzniká 
ochlazení vnitřních prostor celé haly 8. Další vliv na náklady vytápění má izolace 
haly 8. Po rekonstrukci se izolace haly výrazně zlepší a tím náklady na vytápění 
poklesnou přibližně o 40 %. Také se sníží náklady na osvětlení přibližně o 20 %. 

 
6.2.4.2 Provozní náklady pracoviště 

Do provozních nákladů pracoviště spadá: 
 

- mzdové náklady zaměstnanců 
- náklady na energii strojů 
- náklady na příslušenství (nástroje, pomůcky apod.) 
- náklady na dopravu 

 
Mzdové náklady zaměstnanců a náklady na energii strojů vychází z využití 

strojů a odvedené práce. Při přesunu se sice sníží počet strojů, ale celkové využití 
zůstává. Proto se tyto náklady oproti stávajícím nemění. 

Vzdálenost soustružnického pracoviště od dělírny  materiálu je oproti 
stávajícímu uspořádání daleko menší. Zmenší se i vzdálenosti mezi jednotlivými 
stroji. Určitě se sníží i náklady na dopravu materiálu. 

 
 

6.2.5 Návratnost investic 
Pro výpočet doby návratnosti investic použijeme zjednodušený výpočet. Proto 

nebudeme uvažovat náklady na rekonstrukci prostor pro nové uspořádání. 
V nákladech se objeví pouze náklady na vystěhování starých strojů, stěhování 
soustruhů a prodej vyřazených strojů. 

Jako přínosy se použijí rozdíl nákladů za osvětlení a vytápění mezi stávajícím 
a novým uspořádáním. [5] 
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6.2.5.1 Výpočet doby návratnosti 

Doba návratnosti se vypočítá podle vztahu: 
 

P

N
tN =  [rok]        (6-1) 

 
kde: tN – doba návratnosti 
  N – celkové investiční náklady 
  P – celkové přínosy provozních nákladů 
 
Určené podmínky, které uvažujeme při výpočtu: 
 
a) uvažujeme: 
- náklady na stěhování a vystěhování strojů 
- zisk z prodeje vyřazených strojů 
- přínosy z provozních nákladů 
 
b) neuvažujeme: 
- náklady na rekonstrukci haly 8 
- přínosy z nákladů za dopravu 
- údržbu strojů 
- zisk z výroby 
 
Celkové investiční náklady: 
 
N = náklady na vystěhování + náklady na stěhování – zisk z prodeje strojů = 

=  56 000 + 829 500 – 89 910 = 795 590 Kč 
 
Celkové přínosy z provozních nákladů: 
 
P = na osvětlení + na vytápění = 30 300 + 59 500 = 89 800 Kč/rok 
 
Doba návratnosti: 
Po dosažení hodnot do vzorce 6-1 získáme: 
 
tN = N / P = 795 590 / 89 800 = 8,9 roků 
 
Doba návratnosti je vypočítána zjednodušeným výpočtem a vychází pouze   

z  vyčíslených přínosů provozních nákladů.  
 

6.2.5.2 Vyjádření návratnosti 
jednou z možností znázornění doby návratnosti může být pomocí grafu 

peněžního toku „Cash flow“. Ten zobrazuje aktuální finanční stav v jednotlivých 
letech a je zobrazen v grafu 6.1. 
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Graf 6.1:Cash flow investice 
 
V grafu 6.1 jsme použili pro názornost problému investici za hotové. 

S předpokladem, že se přínosy v čase nemění. 
Doba návratnosti a tím i tvar grafu je ovlivněno způsobem hrazení investic. 

Možnosti hrazení investic jsou: 
 
- za hotové 
- leasing 
 
Při leasingu nejsou okamžité náklady vysoké, ale důsledkem splácení jsou 

konečné náklady větší a tím i delší doba návratnosti. 

6.3 Dokumentace projektu 
Dispoziční řešení vybraného návrhu uspořádání soustružnického pracoviště 

je vykresleno na výkrese 08-F1-M-2000 ve vložené příloze B. 
 

6.4 Hodnocení p řínosů 
Přínosy nového uspořádání soustružnického pracoviště získáme porovnáním 

se stávajícím stavem.  
Jednotlivé přínosy můžeme rozdělit do několika skupin, podle týkajících se 

oblastí. Skupiny přínosů jsou: 
 

- sociální přínosy 
- výrobní přínosy 
- nákladové přínosy 
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6.4.1 Sociální p řínosy 
S rekonstrukcí haly 8 se budou rekonstruovat i šatny a sociální zařízení pro 

zaměstnance. Novější a hlavně bezpečnější bude úprava povrchu podlahy pod 
pracovištěm. Z toho nám vyplívají přínosy: 

 
- lepší zázemí pro zaměstnance 
- větší bezpečnost práce obsluhy 
- lepší hygienické podmínky 
- lepší pracovní podmínky na pracovištích 

 

6.4.2 Výrobní p řínosy 
Z nového uspořádání strojů podle velikosti a využití strojů můžeme získat tyto 

přínosy: 
 

- lepší přehlednost výroby 
- větší přesnost výroby 
- větší využití strojů 

 

6.4.3 Nákladové p řínosy 
Jedním z hledisek porovnání přínosů nového uspořádání je podle nákladů na 

provozu pracoviště. Provozní náklady pracoviště se nemění z důvodů, které byly 
uvedeny v kapitole 6.2.4.2. Jediný rozdíl bude v provozních nákladů budovy. 
Nákladové přínosy jsou: 

 
- menší zastavěná plocha o 14 % 
- nižší náklady na osvětlení o 30 % 
- nižší náklady na vytápění o 25 % 
- nižší náklady na odpisy budov ( odpisy z budova haly 16 nejsou) 
- nižší náklady na dopravu 

 
Sociální přínosy vychází z celkové rekonstrukce haly 8, při níž se 

zrekonstruuje i zázemí pro zaměstnance. Ostatní přínosy jsou odvozeny od 
nového uspořádání pracoviště.  

Některé přínosy lze vyčíslit přímo. Pro jiné je zapotřebí podrobnější analýza. 
Jsou i přínosy, pro které je vyčíslení složitější. 
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7 Závěr 
 

Po analýze technologie soustružení a strojů jsem udělal analýzu současného 
stavu výroby v soustružnickém pracovišti, analýzu používaných strojů a jejich 
využití za poslední rok. Po odhalení nenahraditelných strojů jsem se zabýval 
možností optimalizovaného počtu strojů podle využití. S ohledem na parametry 
strojů hlavně velikost obráběného materiálu jsem některé profese skloubil 
dohromady a tím jsem ušetřil další stroje. Se všemi stroji a s optimalizovaným 
počtem strojů jsem navrhl 4 varianty uspořádání strojů s použitím hlavních zásad 
rozmístění, které vychází z bezpečnosti práce. Při návrhu variant jsem bral v úvahu 
také vibrace, které se šíří z větších strojů do okolí. 

Dále jsem navrhl kritéria pro mlultikriteriální hodnocení variant. To vedlo 
k výběru nejvhodnější varianty uspořádání. U vybrané varianty  jsem podrobněji  
popsal přístupy obsluhy ke strojím, dopravu materiálu a odvozu třísek. Podle 
velikosti a přesnosti strojů jsem uvedl potřebné základy a kotvení strojů. 

Pro nové uspořádání jsem provedl důkladnější rozbor nákladů na zřízení 
pracoviště s rozdělením na rekonstrukci haly 8, stěhování strojů a náklady na 
likvidaci haly 16. Z provozních nákladů jsem vyčíslil náklady na osvětlení               
a vytápění s odhadem nákladů po rekonstrukci. Většina nákladů byla získána na 
jeden m2 nebo na jeden stroj. Z nákladů na samotné stěhování a přínosů 
z provozních nákladů jsem  zjednodušeně vypočítal dobu návratnosti. Nakonec 
jsem zhodnotil přínosy vybrané varianty a vypracoval výkres uspořádání v měřítku 
1:100. 

 
Další zaměření práce by se mohlo odvíjet na možnost nasazení nového 

stroje. Proto by bylo zapotřebí provést analýzu součástek, ale to je velmi náročné   
a zdlouhavé. S analýzou součástek by se dalo spojit i třídníky operací na strojích. 

Pro přesnější dobu návratnosti bych doporučoval jako pokračování práce 
podrobnější analýzu nákladů převážně na dopravu materiálu a přínosů z kvalitnější 
výroby.  

Dalším krokem v projektu by mohl být návrh jednotlivých pracovišť 
s rozmístěním příslušenství u strojů a volných prostor pro výrobky. 

 
Během řešení jsem se naučil pracovat s velikým množstvím informací             

a snažil jsem se je efektivně zužitkovat. Při navrhování se vyskytlo mnoho 
problémů, které jsem se snažil vyřešit a výsledek zpracovat do návrhu. Doufám, že 
získané znalosti budu v mé budoucí praxi využívat a zdokonalovat. 
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