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ABSTRAKT 

Téma diplomové práce se zaměřuje na neshodné kusy, které vznikají v průběhu výroby 

součástí. Neshodné kusy a jejich následná oprava značně zvyšuje náklady ve firmě. 

V jednotlivých kapitolách je rozbor dané firmy a definování kritického místa. Pro rozbor 

firmy byl použit ukazatel FPY, ze kterého byla zjištěna součást. Pro tuto součást byly 

navrhnuty tři návrhy, které sníží podíl neshodných výrobků v dané firmě. Závěr tématu 

předkládá zhodnocení a uskutečnění návrhu změny. 

Klíčová slova 

FPY, neshodné kusy, vrtání, soustružení, upínání, loupaný materiál 

 

ABSTRACT  

The topic of the Master‘s thesis focuses on NOK pieces which are produced during the 

production of components. NOK pieces and their rework significantly increase the 

company‘s costs. In the individual chapters there is an analysis of the company and the 

definition of a critical point. The FPY indicator was used for the analysis of the company, 

from which the component was identified. Three improvement concepts have been created 

for this component. These concepts may reduce the rate of NOK products in the  company. 

The conclusion of the Master‘s thesis presents the evaluation and implementation of the 

selected change. 

Key words 

 

FPY, NOK pieces, drilling, turning, clamping, peeled material 
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ÚVOD 

Mezi hlavní cíle strojírenských podniků patří udržení co nejvyšší kvality vyráběných 

součástí a zároveň snaha o minimální náklady produkce. Dalším cílem je vyrobit dané 

součástí napoprvé správně se všemi požadovanými tolerancemi, kvalitou povrchu a dalšími 

faktory. Do každého procesu vstupuje několik faktorů od lidského až po například 

technologický faktor. Tyto faktory ovlivňují průběh výroby. Pro vyjádření neshodných 

součástí se v praxi můžeme setkat s řadou parametrů. Tyto neshodné součásti se dále musí 

opravit, což ale vede ke zvýšení nákladů. Cílem každé firmy je proto tyto náklady zcela 

eliminovat. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí a sedmi kapitol, z nichž první tři kapitoly jsou 

teoretického charakteru a zbývající jsou praktického charakteru. V praktické části byl 

proveden rozbor celé firmy a definování kritického místa. Obsahem řešení je také navrhnutí 

řešení, které sníží neshodné kusy. V závěru praktické části jsou zhodnocena navrhnutá 

řešení. Zpracování probíhalo ve spolupráci s firmou Metaldyne se sídlem v Oslavanech. 

Poslední kapitolou je diskuze, kde je popsána realizace navrhnuté změny. 
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1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost Metaldyne se stala od roku 2017 součástí mezinárodní holdingové společnosti 

American Axle & Manufacturing. Společnost AAM v současné době stanovuje trendy 

v automobilovém průmyslu. Pobočky jsou rozmístěné po celém světě k dnešnímu datu 

dosáhly hodnoty přes 80, tyto pobočky slouží více než 700 zákazníkům a jsou rozmístěné 

po čtyřech kontinentech (Severní Amerika, Jižní Amerika, Asie a Evropa) v 17 zemích. 

Společnost AAM sídlící v Detriotu zaměstnává více než 21 000 zaměstnanců. Mezi hlavní 

strategické zásady lze zařadit kvalita, technologie, rovnováha, konkurenceschopnost, 

ziskovost. Výrobky lze zařadit do dvou hlavních kategorií: hnací ústrojí a tváření kovů. 

Podnik se může pyšnit statusem světový lídr v systému pohonu zadních kol, pohonu všech 

kol a pohonu všech čtyř kol. Do produktů hnacího ústrojí patří: elektrické a hybridní 

produkty a systémy hnací soustavy, diferenciály náprav, přední nápravy, hnací hřídele, 

převodové jednotky a další. Procesy, které lze ve jednotlivých pobočkách po celém světě 

uskutečnit jsou: kování za tepla, kování za studena, obrábění, tepelné zpracování, tváření 

za tepla a tváření za studena. Portfolio tváření kovů zahrnuje: hřídele nápravy, ozubená kola, 

pastorky, převodové hřídele, převodové náboje, relé tyče, elektronický stabilizační systém 

SmartBar a další. [1] 

Téma je zpracována na pobočce Metaldyne Oslavany. Firma zaměstnává zhruba 400 

zaměstnanců. V roce 2012 firma koupila pozemky v nedalekém Zbýšově, kde postavila další 

výrobní prostory, proto pobočku Oslavany lze rozdělit na výrobu Oslavany a Zbýšov. 

V Oslavanech se nachází výrobky spojené s tvářením a ve Zbýšově obrobené výrobky. 

Úseky výrobního oddělení např. tepelnou úpravu, tváření za tepla, tváření za studena, žíhaní 

a metalografickou laboratoř lze nalézt v Oslavanech. Zde sídlí i vedení společnosti 

a jednotlivé oddělení jako například logistika a nákupu, expedice, TPV (technická příprava 

výroby), kvalita, finanční oddělení, personální oddělení a údržby. Závod Zbýšov je rozdělen 

na obrobnu, nástrojárnu, měrové středisko, řezárnu a administrativní budovu. Strategie firmy 

je sjednocena s AAM. Pobočka Metaldyne má vizi, že do roku 2025 zvýší svůj obrat o 50 

%. Nadále zůstane silná ve výrobě nábojů a hřídelů pro automobilový průmysl. Do roku 

2025 chce snížit svoji závislost na automobilovém průmyslu o 20 %. [2] 

 

1.1 Strojový park a výrobky firmy 

Závod Oslavany je vybaven čtyřmi lisy pro tváření za tepla značky: AMP 20, AMP 30 

a Kiesetlink 800 t. Objemové tváření za studena se provádí na dvanácti hydraulických lisech 

(150t–2500t), sedmi mechanických lisech (60t–800t), desíti postupových lisech  

(600t – 1000t), jednom Schuler lisu 2000t. Žíhání je prováděno v jedné kontinuální peci, 

jedné komorové peci a jedné zvonové peci. Dále se zde nachází 3 linky tepelných úprav. 

Hlavní produkty závodu Oslavany jsou drážkové náboje, přední brzdový píst, hřídele, duté 

hřídele, filtry. Produkty jsou vyráběny pro zákazníky ZF, VW, Audi, Magna, Daimler, 

DANA, SEG, Bosch, GKN, Borg Warner, BOSCH, Tirsan a další. 

V závodě Zbýšov se uskutečňují operace obrábění, frézování, vrtání, protahovaní, praní, 

řezání. V řezárně se nachází 8 kotoučových pil a jedna pásová pila, nástrojárna pojímá 11 

CNC soustruhů, 1 univerzální frézka, jedno 5-ti osé obráběcí centrum, jedno tří osé centrum, 

4 univerzální soustruhy, pět brusek, jednu drátovou řezačku. Na třech protahovacích strojích 

značky Arpini (obr.  1) se provádí operace protahování. Firma disponuje třemi pračkami, 
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které očišťují dokončené výrobky od nečistot. Obrábění se provádí na 64 CNC strojích 

značky (Miyano, Schaublin a další). Více než 100 strojů se nachází v závodě ve Zbýšově. 

 

 

Hlavní produkty především sériové výroby jsou náboj spojky, který je vyráběn pro firmu 

Borg Warner, excentrické hřídele pro firmu Bosch (obr.  2), kulový náboj dodáván firmě 

GKN. Písty se vyrábí pro zákazníka Integral Accumulator. Pro firmu SEG se vyrábí tělesa 

startéru. Přední brzdový píst vyráběn pro ZF TRW, pastorková hřídel zhotovena pro ZF. 

Závod Zbýšov zhotovuje výrobky pro Oslavany, kde se dále zpracovávají například 

objemovým tvářením. 

 
Obr.  2 Výroba excentrických hřídelí. 

Jednotlivé díly a jejich rozmístění v automobilu nejlépe vystihuje obr.  3. 

Obr.  1 Protahovací stroj Arpini. 
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Obr.  3 Rozmístění výrobků v automobilu [1]. 

 

Vybrané výrobky zhotovené ve firmě Metaldyne jsou vyobrazeny na obr.  4. 

 
Obr.  4 Vybrané výrobky společnosti Metaldyne. 
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2 TECHNOLOGIE A KONTROLNÍ POSTUPY PRO DANOU 

SOUČÁST 

Technologie obrábění se v současné době stále řadí mezi velmi důležité výrobní metody 

strojírenské technologie. Použití této technologie jsou zhotovovány hotové kusy, ale 

i nástroje pro jiné technologie jako jsou například tváření, stříhání, slévání atd. Základem 

metody je nástroj ve tvaru klínu. Tento klín působí na obráběný materiál. Materiál je 

oddělován pomocí klínu a následně vznikají třísky. Tento proces zahrnuje aplikaci téměř 

všech vědních disciplín – matematiku, fyziku, chemii, ekonomii a v dnešní době 

i společenskou disciplínu, kde se řeší především enviromentální hledisko. [2] 

Z pohledu deformačního a lomového chování skutečných materiálů, mechaniky kontinua, 

fyziky kovů a dalších poznávacích disciplín se při tvorbě třísek jedná o oblast s přítomností 

velkých smykových deformací a deformačních rychlostí, s velkými teplotními gradienty 

a toky na rozmezí tříska-nástroj-prostředí, probíhajících v malém objemu materiálu 

a s komplikovaným přístupem pro přímé pozorování konvenčními laboratorními postupy. 

Nelze také opomenout materiály, které hrají významnou roli při obrábění. [2] 

Obráběním se vytváří povrch a povrchová vrstva specifického charakteru s rozdílnými 

vlastnostmi od vnitřní hmoty materiálu součásti. Tyto vzniklé změny se promítnou nejen 

do textury povrchu, ale do změn fyzikální metalurgie. Metrologové v dnešní době mohou 

využít nové kontrolní a měřící metody, které garantují vysokou jakost výrobků, tím se 

dosahuje vyšší spolehlivosti a životnosti zařízení. [3] 

2.1 Rozbor použitých technologií 

Třískové obrábění kovů je značně souhrnnou problematikou. Nejvýznamnější faktory 

působící v obráběcím procesu [4]: 

• obrobek – materiál a rozměry, 

• obráběcí stroj – výkon, rychlost posuvu, velikost otáček vřetena, a další, 

• prostředí obráběcího procesu – chlazení, mazání, teplota, 

• upínání obrobku a řezného nástroje, 

• řezný nástroj a řezné podmínky, 

• znalosti, zkušenosti pracovníka. 

Proces je prováděn téměř vždy pomocí řezného nástroje. Na břitu nástroje dochází 

k vzájemnému působení mezi obrobkem a výrobním systémem. Při obrábění je důležité 

nalézt rovnováhu mezi zatíženími, které působí na daný proces. Tyto působící faktory 

a jejich vyvážení ovlivňují produktivitu a nákladovou efektivitu výrobního procesu. Zatížení 

nástroje je zapříčiněno jeho aplikací (druh obráběcího stroje, upínaní, chlazení atd.), 

nastavenými řeznými podmínkami např. řezná rychlost, posuv a další. Posledním 

ovlivňujícím faktorem je materiál obrobku. Zatížitelnost břitu je způsobena řezným 

materiálem (břitová destička, povlak atd.) a použitou řeznou geometrií. [4] 

 

Různé druhy zatížení působící na břit nástroje a míra odolnosti nástroje vůči těmto zatížením 

způsobují vznik různých druhů opotřebení a jejich mechanismů poškození břitu. Tyto vlivy 
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značně ovlivňují kvalitu procesu, proto musí být sledovány. Různé druhy zatížení vedou 

k odlišným problémům [4]: 

• mechanické zatížení – únava, lom a deformace břitu, 

• teplená zatížení – vysoká teplota v místě řezu, 

• tribologická zatížení – tření, otěr, erozi, adhézní opotřebení na břitu, 

• chemická zatížení – oxidace, koroze a difuze na břitech. 

Přehled různých druhů opotřebení břitu na obr.  5. 

 
Obr.  5 Druhy opotřebení [5]. 

 

Do obrábění kovů, avšak vstupuje i ekonomika. Výstupem jsou hotové kusy v dostačující 

kvalitě, jak z hlediska časové produktivity, tak nákladové efektivity a hospodárnosti. Při 

realizování analýzy procesu obrábění z pohledu produktivity (spotřebovaný čas/kus) 

a nákladové efektivnosti (výrobní náklady) je viditelné, že do procesu stupuje reálný výrobní 

čas, tak i vedlejší čas (manipulace, seřizování a další). Všechny tyto časy zvyšují výrobní 

náklady, avšak tyto operace jsou pro proces nezbytné a nelze je odstranit. Vzájemná spojitost 

mezi technologickým procesem a celkovým výsledkem tohoto procesu tzn. Dokončenými 

výrobky určité kvality může být zobrazena například pomocí výrobního času, a také pomocí 

výrobních nákladů, které byly nezbytné pro zhotovení výrobků. Vztah je vyobrazen 

na obr.  6, zde jsou zahrnuty všechny přímé i nepřímé nákladové faktory, odpovídající 

výrobě hotových výrobků a související s řezným procesem. Na obr.  6 lze vidět například 

i náklady na manipulaci a opravy neshodných výrobků. Ne každý výrobek je zhotoven 

v dostačující kvalitě na první pokus, vznikne výrobek, který je nevyhovující, ale opravitelný. 

Tento stav zjišťuje následná kontrola, která je prováděna na konci operace. Neshodné kusy 

vzniknou například při seřizování stroje. Tyto neshodné kusy jsou těžko odstranitelné, 
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možné řešení problému a snížení neshodných kusů je v dostatečně kvalifikovaném 

personálu. [4] 

 
Obr.  6 Přímé a nepřímé nákladové faktory [4]. 

  

2.1.1 Technologie vrtání 

Při technologii vrtání se vyhotovují díry zplna anebo se upravují již před hotovené díry (např. 

předvrtané, předlité, předkované atd.). Hlavní pohyb je rotační a vykonán nástrojem 

(vrtákem), v menší míře může hlavní pohyb vykonávat i obrobek. Osa vrták je kolmá 

k obráběné ploše, na tuto plochu vchází vrták do obráběného materiálu. Posuvový pohyb 

vytváří taktéž vrták, pohyb se provádí ve směru osy. Při vyhrubování, zahlubování 

a vystružování jsou využity obdobné pohyby nástroje pro dosažení kvalitních parametrů děr, 

které jsou obráběny. U operace zahlubování je zhotovena úprava tvarů konců děr a ploch 

k nim sousedních. [6] 

Řezná rychlost se podél hlavního ostří, ve směru od obvodu ke středu, zmenšuje (tzn. řezná 

rychlost v ose vrtáku dosahuje nulové hodnoty). Obvodová rychlost na jmenovitém průměru 

nástroje je považována za řeznou rychlost. Hodnotu řezné rychlosti 𝑣𝑐  lze vyjádřit podle 

vztahu (1), posuvovou rychlost 𝑣𝑓 dle vztahu (2) a rychlost řezného pohybu 𝑣𝑒 lze vyjádři 

podle vztahu (3). [6] 

𝑣𝑐 =
𝜋 ∙ D ∙ n

1000
 (1) 

𝑣𝑓 = 𝑓 ∙ n (2) 



 

 

 

VUT v Brně, FSI DIPLOMOVÁ PRÁCE List 15 

𝑣𝑒 = √𝑣𝑐
2 + 𝑣𝑓

2 (3) 

Vrtáky, výhrubníky, výstružníky a záhlubníky jsou vždy vícebřité nástroje, lze definovat 

v procesech i hodnotu posuvu na zub podle vztahu (4). [6] 

𝑓𝑧 =
𝑓

𝑧
 (4) 

Rozdělení dle technologie a druhu, konstrukce a geometrie použitého vrtáku [6]: 

• navrtávání začátku díry – pomocí středícího vrtáku, do plného materiálu, 

• vrtání krátkých děr – poměr D/L=1/5÷1/10, do plného materiálu, 

• vrtání krátkých děr – do před chystaného materiálu, 

• vrtání hlubokých děr – poměr D/L>1/10, do plného materiálu nebo předpracovaných 

děr, 

• vrtání průchozích děr – odřezávání obráběného materiálu ve tvaru mezikruží, 

• speciální případy – vrtání děr do plechu, vrtání odstupňovaných děr, vrtání díry se 

současným vystružováním atd., 

• vrtání děr v těžkoobrobitelných, kompozitních a nekovových materiálech. 

Parametry, které jsou zastoupeny v průřezu třísky pro hlavní případy vrtání, jsou znázorněny 

na obr.  7. [6] 

 
Obr.  7 Průřez třísky při vrtání dvoubřitým šroubovitým vrtákem [6]. 
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Jmenovitý průřez třísky, který je odebírán jedním břitem šroubovitého vrtáku, je vyjádřen 

dle vztahu (5). [6] 

𝐴𝑑 = 𝑏𝐷 ∙ hD = ap ∙
𝑓

2
 (5) 

Pro vrtání do plného materiálu je šířka záběru rovna D/2, pro vrtání do předpracované díry 

je ap=(D-d)/2. Po dosazení do vzorce pro jmenovitý průřez třísky dostaneme vztah (6) 

pro vrtání do plného materiálu a pro vrtání do předpracované díry dostaneme vztah (7). 

Vrtání je provedeno pomocí jednoho břitu nástroje. [6] 

𝐴𝐷 =
𝐷 ∙ f

4
 

(6) 

𝐴𝐷 =
(𝐷 − 𝑑) ∙ f

4
 

(7) 

Celkový průřez třísky při vrtání do plného materiálu za pomocí dvoubřitého nástroje se 

vypočte ze vztahu (8) při vrtání do předpracované díry je použit vztah (9). [6] 

𝐴𝐷 =
𝐷 ∙ f

2
 

(8) 

𝐴𝐷 =
(𝐷 − 𝑑) ∙ f

2
 

(9) 

Jmenovitá tloušťka třísky se vypočte dle vztahu (10), jmenovitá šířka třísky při vrtání 

do plného materiálu se vypočte podle vztahu (11), a jmenovitá šířka třísky při vrtání 

do předpracované díry se vypočte ze vztahu (12). [6] 

  

ℎ𝐷 =
𝑓

2
∙ sin  κ𝑟 

(10) 

𝑏𝐷 =
𝐷

2 ∙ sin  κ𝑟
 

(11) 

𝑏𝐷 =
𝐷 − 𝑑

2 ∙ sin  κ𝑟
 

(12) 

Materiál je oddělován při procesu vrtání pomocí dvou břitů nástroje, symetricky umístěnými 

vzhledem jeho ose. Výsledné síly jsou poté vytvořeny součtem nebo rozdílem hodnot 

na obou břitech řezného nástroje obr.  8. Posuvovou síla se vypočte pomocí vztahu (13), 

pasivní sílu vztah (14) a řeznou sílu vztah (15). [6] 

𝐹𝑓 = 𝐹𝑓1 + 𝐹𝑓2 (13) 

𝐹𝑝 = 𝐹𝑝1 + 𝐹𝑝2 (14) 
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𝐹𝑐 = 𝐹𝑐1 + 𝐹𝑐2 (15) 

 

 
Obr.  8 Analýza silového působení při vrtání [6]. 

Pokud je vrták přesně a správně naostřen, jsou síly na obou břitech shodné (Fp=0), poté 

posuvové síla je rovna dle vztahu (16), pasivní síla podle vztahu (17) a řezná síla vztah (18). 

[2] 

𝐹𝑓1 = 𝐹𝑓2 = 𝐹𝑓/2 (16) 

𝐹𝑝1 = 𝐹𝑝2 = 𝐹𝑝/2 (17) 

𝐹𝑐1 = 𝐹𝑐2 = 𝐹𝑐/2 (18) 

U vrtání lze stanovit jednotlivé síly pro celý nástroj pomocí následujících empirických 

vztahů (19). [6] 

𝐹𝑓 = 𝐶𝐹𝑓
∙ 𝐷

𝑥𝐹𝑓 ∙ 𝑓
𝑦𝐹𝑓   

(19) 
𝐹𝑐 = 𝐶𝐹𝑐

∙ 𝐷𝑥𝐹𝑐 ∙ 𝑓𝑦𝐹𝑐  
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Řezný výkon při vrtání se stanoví dle vztahu (20). [6] 

𝑃𝑐 =
𝐹𝑐 ∙ 𝑣𝑐

2 ∙ 60 ∙ 103
=

𝐹𝑐 ∙ 𝑣𝑐

1,2 ∙ 105
 (20) 

 

Jednotkový strojní čas při vrtání průchozí díry je vyjádřen na základě obr.  9 pomocí vztahu 

(21). Pro běžné vrtáky s úhlem špičky 2κ𝑟 = 118 °  bude 𝑙𝑝 = 0,5𝐷 ∙ tan 31° 
+(0,5 𝑎ž 1,0) ≅ 0,3𝐷 + (0,5 𝑎ž 1,0) a hodnota 𝑙𝑛 = (0,5 𝑎ž 1,0). [6] 

 
Obr.  9 Dráha vrtáku při vrtání [6]. 

 

𝑡𝐴𝑆 =
𝐿

𝑣𝑓
=

𝑙𝑛 + 𝑙 + 𝑙𝑝

𝑛 ∙ 𝑓
 (21) 

 

2.1.2 Technologie soustružení 

Hlavní pohyb při soustružení vykonává obrobek a je rotační. Tento pohyb definuje vztah 

(22). [2] 

𝑣𝑐 =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛

1000
 (22) 

Vedlejší pohyb vůči obrobku provádí soustružnický nůž. Posuvová rychlost je dána 

vztahem (23). [2] 
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𝑣𝑓 =
𝑓 ∙ 𝑛

1000
 (23) 

Efektivní výsledný pohyb je vektorovým součtem řezného a posuvového, viz vztah (24) 

neboli ve skalárním vztahu vztah (25). [2] 

𝑣𝑒 = 𝑣𝑐 + 𝑣𝑓 (24) 

𝑣𝑒 = √𝑣𝑐
2 + 𝑣𝑓

2 (25) 

Znázornění směrů a vektorů při válcovém a čelním soustružení lze vidět na obr.  10. [2] 

 
 

Obr.  10 Směry vektorů hlavního a vedlejšího pohybu soustružení [2]: a) válcové, b) čelní. 

Určení rozměrů průřezů třísky pro základní případy soustružení je uvedena na obr.  11. Šířku 

záběru ostří pro podélné soustružení lze vyjádřit dle vztahu (26) a pro čelní soustružení vztah 

(27). [7]   

𝑎𝑝 = 0,5 ∙ (𝐷 − 𝑑) (26) 

𝑎𝑝 = 𝐿 − 𝑙 (27) 

Jmenovitá šířka třísky se vypočte dle vztahu (28), jmenovitou tloušťku třísky lze vyjádřit 

podle vztahu (29) a jmenovitý průřez třísky se stanoví ze vztahu (30). [7] 

𝑏𝑑 =
𝑎𝑝

sin  κ𝑟
 (28) 
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ℎ𝑑 = 𝑓 ∙ sin  κ𝑟 (29) 

Ad = b𝐷 ∙ hD = 𝑎𝑝 ∙ 𝑓 (30) 

 
Obr.  11 Identifikace průřezů třísky při soustružení [7]: a) válcové, b) čelní. 

Celková řezná síla při podélném soustružení válcované plochy se vypočte dle vztahu (34), 

jednotlivé složky: řezná síla podle vztahu (31), posuvová síla vztah (32) a pasivní síla vztah 

(33). Řezné síly a odpory jsou vyobrazeny na obr.  12. [7]  

 
Obr.  12 Řezné síly a odpory při podélném soustružení [7]. 

𝐹𝑐 = 𝐶𝐹𝑐
∙ 𝑎𝑝

𝑥𝐹𝑐 ∙ 𝑓𝑦𝐹𝑐  (31) 
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𝐹𝑓 = 𝐶𝐹𝑓
∙ 𝑎𝑝

𝑥𝐹𝑓
∙ 𝑓

𝑦𝐹𝑓  (32) 

𝐹𝑓 = 𝐶𝐹𝑓
∙ 𝑎𝑝

𝑥𝐹𝑓
∙ 𝑓

𝑦𝐹𝑓  (33) 

𝐹 = √𝐹𝑐
2 + 𝐹𝑝

2 + 𝐹𝑓
2 (34) 

Měrná síla je znázorněna řeznou silou, která se vztahuje na jednotku plochy řezy. Tento 

vztah (35) je popsán jako poměr řezné síly a plochy jmenovitého průřezu třísky. [7] 

𝑘𝑐 =
𝐹𝑐

𝐴𝐷
 (35) 

Celkový výkon stroje, nezbytný pro pokrytí řezného výkonu a pasivní odporů stroje se 

vypočítá podle vztahu (36). [7] 

𝑃𝑚 =
𝐹𝑐 ∙ 𝑣𝑐

6 ∙ 104 ∙ 𝜂
 (36) 

Jednotkový strojní čas při soustružení vychází z obr.  13 a při podélném soustružení válcové 

plochy se vypočte podle vztahu (37). [7] 

 
Obr.  13 Jednotkový strojní čas pro podélné soustružení [7]. 

𝑡𝐴𝑆 =
𝐿

𝑣𝑓
=

𝑙𝑛 + 𝑙 + 𝑙𝑝

𝑛 ∙ 𝑓
 (37) 

2.1.3 Polotovar 

Polotovary jsou určené k dalšími opracování. Mezi nejčastější způsoby výroby polotovarů 

lze zařadit operace tváření, odlévání, svařování, pájení lepení, slinování a další. Polotovary 

lze rozdělit na normalizované a nenormalizované. Normalizované polotovary jsou 
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zhotoveny v normalizovaných velikostech, jsou podstatně levnější než nenormalizované 

polotovary. Nenormalizované polotovary jsou vyráběny zejména pro kusovou výrobu. Jejich 

výroba je oproti normalizovaným polotovarům výrazně složitějším. [8] 

• Normalizované polotvary [8]: 

o předvalky – bloky a sochory, 

o tyče – kruhové, čtvercové, šestihranné, 

o plechy – tenké, tlusté, pozinkované, 

o trubky – bezešvé, svařované, 

o dráty,  

o tenkostěnné profily uzavřené – čtvercové, obdélníkové. 

 

• Nenormalizované polotovary [8]: 

o odlitky, 

o výkovky, 

o výlisky, 

o svarky, 

o výpalky. 

Tyče mohou být vyhotoveny za různých podmínek. Kruhové tyče mohou být loupané, 

válcované atd. [9] 

Loupaná ocel je finalizována zastudena. Při loupání dochází k rovnoměrnému odstranění 

části oceli na povrchu tyče po celém obvodu a na celé délce. Loupání se provádí kvůli 

odstranění povrchových vad a mikrotrhlin, které vznikají při válcování, také se po operaci 

zlepší kvalita povrchu. Loupané tyče dosahují přesnější rozměrové tolerance oproti 

válcované oceli. Rozměrové tolerance jsou v rozsahu běžně až h9 – tolerance dodávané 

společností Moravia Steel do Metaldyne Zbýšov pro průměr tyče 71 jsou v rozsahu 

±0,170 mm. [9] 

Válcovaná ocel za tepla nebo za studena se uskutečňuje mezi dvěma otáčejícími se válci. 

Polotovary pro válcování jsou odlité ingoty, které se nejdříve vyválcují v blokové válcovně 

na předvalky a poté jsou vyválcovány na hotový vývalek. Rozměrové tolerance u Ø 68 mm 

jsou ±0,25 mm. [9] 

 

 

2.1.4 Upínaní 

Mezi nejdůležitější vlastnosti, které jsou důležité při volbě upínacího systému, patří tvar 

a hmotnost obrobku, druh stroje, druh výroby a požadovaná přesnost výrobku. [10] 
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Upínání do sklíčidla 

Tento způsob upínání je nejčastější u obrobků na soustruzích. Použití je vhodné jednak 

pro kusovou, ale i sériovou výrobu. Obrobek lze upínat za vnitřní nebo vnější plochu, 

především záleží na tvaru obrobku. Mezi typy nejběžnějších sklíčidel lze zařadit tříčelisťová 

a čtyřčelisťová, dalšími typy mohou být dvoučelisťové i šestičelisťové. Tříčelisťová 

sklíčidla lze aplikovat u výroby válcových obrobků. Čtyřčelisťová sklíčidla lze využít 

k upínání čtyřhranných obrobků. Obrobek lze upnout do sklíčidla ve více variantách (obr.  

14). Čelisti mohou být kalené i nekalené. S nekalenými čelistmi lze dosáhnout lepší 

souososti, také se snižuje deformace obrobku a nepoškozuje se tolik povrch obrobku oproti 

kaleným čelistem. [10], [11], [12] 

 
Obr.  14 Možnosti upnutí obrobku ve sklíčidle [10]. 

Upínání mezi hroty 

Tento způsob upnutí obrobku potřebuje další pomocná vybavení (unášecí desku, lunetu, 

unášecí srdce a upínací hrot ve vřeteníku koníku). Obrobek opatřen středicími důlky je 

nasazen pomocí konce, na kterém je uchyceno unášecí srdce, na upínací hrot ve vřeteníku. 

Do druhého středicího důlku, který je vyhotoven na druhé straně obrobku, zasuneme upínací 

hrot do koníka, pomocí hrotové objímky, kterou se posouvá otáčením ručního kolečka 

koníku. Koník ještě před upnutím obrobku byl nastaven na potřebnou vzdálenost 

od vřeteníku a v této poloze byl zajištěn proti náhlému posunutí. [10] 

Upínání velkých obrobků 

Obrábění velkých obrobků a nepravidelného tvaru vyžaduje určité specifikace. Tyto obrobky 

jsou upnuty na lícní desce pomocí čelistí, které v drážkách desky nezávisle na sobě sunou, 

nebo pomocí upínek a upínacích šroubů. [10] 

Upínání malých obrobků 

Obrobky menších průměrů jsou upnuty do přesných upínacích pouzder (kleštin). Materiál je 

vtahován do kuželové dutiny a tím se obrobek upne. Nevýhoda upínání spočívá 

v odstupňování a to po 0,5 mm nebo 1 mm. [10] 

2.2 Rozbor kontrolních metod 

Ve strojírenském podniku jako kontrolní metody lze nazvat soubor závazných písemných 

dokumentů, které určují podmínky pro kontrolu jakosti, a jak při kontrole postupovat. 

Kontrola jakosti je stejně důležitá jako výrobní proces, proto měření nesmí zaostávat 
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za výrobními metodami a prostředky. Ve výrobě platí, že nelze vyrábět výrobky přesněji, 

než jak dovedeme je měřit. [13]  

Kontrolu lze rozdělit do dvou úrovní [13]: 

• sebekontrola (primární kontrola) uskutečňována zaměstnancem, který práci 

vykonává sám na určitém pracovišti. Sebekontrolu nelze vynechat ve výrobním 

operaci, 

• sekundární kontrola je prováděna následně pomocí technického kontrolora nebo 

jiným pracovníkem zajišťující kontrolu jakosti. Hlavní úkol kontrolora je analyzovat 

a následně vyhodnocovat zjištěné nedostatky. 

 

2.2.1 Požadované tolerance a topografie povrchu 

Každý výrobek musí splňovat určité parametry. Tyto parametry jsou předepsány pomocí 

tolerancí rozměrů. Mezní úchylky délkových rozměrů vymezují pouze skutečné místní 

rozměry prvku. Úchylky tvaru musí určovat jednotlivě předepsáním tolerancí tvaru, nebo 

všeobecnými geometrickými tolerancemi, nebo podmínkou obalové plochy. [14] 

Mezní úchylky úhlových rozměrů, které jsou předepsány v úhlových měřících jednotkách, 

stanovují pouze všeobecný směr přímek. Úchylky tvaru musí být určeny jednotlivě 

předepsáním tolerancí tvaru, nebo všeobecnými tolerancemi. [14] 

Geometrické tolerance stanovují úchylku prvku od jeho tvaru, nebo směru, nebo polohy 

teoreticky přesných, bez vztahu k prvku. Předepisování tolerancí tvaru a polohy na výkrese 

lze vidět na obr.  19. [14] 

Každý povrch po obrobení má své vlastní geometrické vlastnosti, které lze nazvat jako 

textura povrchu nebo topografie. Texturu povrchu je složité popsat pomocí geometrických 

vlastností. Avšak některá doporučení, která umožňují charakterizovat strukturu povrchu 

pomocí měřitelných a vymezených veličin lze vidět na obr.  15. [4] 

 
Obr.  15 Topografie povrchu po obrobení [4]. 

Měřitelné veličiny u topografie [4]: 

• jmenovitý tvar je geometrický tvar, který by povrch teoreticky měl mít, 
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• základní nebo skutečný profil lze nazvat skutečný tvar, který má povrch v porovnání 

s profilem nominálním, 

• profil vlnitosti je opakující se odchylka od žádaného nominálního tvaru povrchu, 

• profil textury lze definovat jako nepravidelné odchylky, které se objevují blízko sebe 

v malém měřítku. Vyjádřen výškou, šířkou a vzdáleností podél povrchu, 

• kazy nebo vady jsou náhodné nepravidelností. Jako příklady lze uvést škrábance, 

otřepy, praskliny a vměstky. 

Textura povrchu je posuzována odchylkami skutečného povrchu po obrábění od svého 

ideálního tvaru. Pokud odchylky nabývají velkých veličin je povrch drsný a naopak, je 

povrch hladký. V praxi se rychleji opotřebovávají drsné povrchy, které mají vyšší 

koeficienty tření. Nerovnosti povrchu mohou tvořit na povrchu nukleační místa pro vznik 

trhlin nebo korozi. [4] 

Hodnotu textury lze vypočítat na čáře profilu nebo v určité oblasti. Mezi základní 

a nejběžnější parametry textury patří například [4]:  

• Maximální výška profilu (obr.  16) – součet nejvyššího výstupku Zp a nejnižší 

prohlubně profilu Zv v rozsahu délky lr, 

 
Obr.  16 Maximální výška profilu Rz [4]. 

• Průměrná výška prvků profilu Rc (obr.  17) – průměrná hodnota výšek Zt prvků 

profilu v rozsahu základní délky, 

 
Obr.  17 Průměrná výška prvků profilu Rc [4]. 

• Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Ra (obr.  18) – aritmetický 

průměr absolutních hodnot pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky. 
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Obr.  18 Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Ra [4]. 

 

 
Obr.  19 Tolerance tvaru a polohy [14]. 
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2.2.2 Druhy chyb  

Každé měření je zatíženo určitou chybou, z toho vyplývá, že žádné měření nezískáme 

korektní hodnotu měřené veličiny. Měřením se lze jen přiblížit ke správné hodnotě. Míra 

rozdílnosti správné a naměřené hodnoty závisí na přesnosti měřícího přístroje a přesnosti 

měřící metody – chyba měření. Během měření se uplatňují různé příčiny, které se vyjádří 

mezi naměřenou a skutečnou hodnotou. Rozsah hodnot, které lze přičlenit k měřené hodnotě 

charakterizuje nejistota měření. Chyba popisující přesnost měřícího přístroje se vyjadřuje 

jako chyba absolutní a chyba relativní. [15] 

• Hrubá chyba jsou způsobeny nenadálou příčinou. Mezi tyto chyby lze zařadit 

například nesprávně zapsané výsledky, selhání měřící aparatury, nesprávně 

nastavené podmínky měření apod. Tato naměřená hodnota se významně liší 

od ostatních hodnot, které jsou získány při opakovaném měření. Taková měření je 

třeba ze zpracování vyloučit, z důvodu zkreslení výsledku. [16] 

• Systematická chyba se přičítává (násobí apod.) k měřené hodnotě. Systematická 

chyba ovlivňuje výsledek měření zcela určitým způsobem s jistou pravidelností. 

Časem se tyto chyby mohou lišit např. v důsledku stárnutí nebo opotřebení přístroje. 

Problémem je její identifikace a kvantifikace. Tyto odchylky lze odhadnout, 

a následně vyloučit. Systematické chyby mohou pocházet např. ve špatně zvolené 

metodě měření. [16] 

• Náhodné chyby se vyznačují tím, že působením velmi různorodých přesně 

nedefinovaných vlivů se hodnoty, které jsou naměřené za stejných podmínek, liší. 

Ty to náhodné chyby jsou nesnadno identifikované a mohou mít celou řadu příčin. 

[16] 

• Základní chyba měření je přístrojem nabývána za předpokladu, že měřící soustava je 

provozována v přesně daných referenčních podmínkách. To lze chápat, že veličiny, 

které mohou nepříznivě ovlivnit přesnost měření. Mezi tyto příčiny patří například 

kolísání teploty. Tuto základní chybu lze chápat tak, že se vyskytuje v laboratorních 

přesně definovaných podmínkách. [17] 

• Pracovní chyby je oproti chybě základní dosahováno v rozsáhlém rozsahu 

pracovních teplot. Pracovní chyba dosahuje vyšších hodnot než základní chyba. [17] 

 

2.2.3 Kontrolní procesy 

Kvalitativní měření je hodnocení kvality povrchu na základě lidských smyslů. Daný materiál 

je porovnán se vzorovými (etalonovými) plochami pomocí hmatu, zraku. Spolehlivost této 

metody závisí na lidských schopnostech. Pomocí hmatu lze rozlišit drsnost až Ra = 0,1 µm. 

[18] 

Kvantitativní měření porovnává kontrolovanou plochu s etalonovou plochou pomocí 

komparačních měřidel. Metoda kvantitativní zobrazuje textura povrchu číselně 

v parametrech Ra a Rz. [18] 

Dotykové měření na profiloměru neboli drsnoměru patří mezi nejběžněji používané metody 

ve strojírenství. Principem měření je rovnoměrné posouvání měřícího doteku po zkoumaném 
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povrchu. Měření lze provádět i bezdotykově (opticky), tato metoda je založena 

na chromatické vadě. [18] 

Měření obvodového házení lze provádět pomocí upnutí mezi hroty a následným připevněním 

úchylkoměru, který se bude dotýkat zkoumané plochy. Zkoumaná plocha se následně bude 

otáčet kolem své osy a úchylkoměr zaznamená příslušné hodnoty. Další možností je upínání 

na trn (obr.  20). Sestava se skládá ze stojánku, z upínacího trnu, na který se upíná obrobek 

a ze dvou mechanických úchylkoměrů. Tato se sestava se používá ve firmě Metaldyne. 

 
Obr.  20 Kontrolní pracoviště na měření házení. 
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3 METODY POUŽÍVANÉ VE FIRMĚ  

V následující kapitole bude vysvětleny některé metody, které jsou ve firmě Metaldyne 

používány. Tyto metody značně ovlivňují chod firmy. Metody, které zde budou pospány 

usnadňují každodenní práci všech zaměstnanců, proto ve firmě hrají klíčovou roli a jsou 

nenahraditelnou součásti firmy. V dnešní době lze jen těžko nalézt strojírenskou firmu, která 

by některou z metod nevyužila. 

3.1 FMEA 

Neboli Failure Mode and Effect Analysis je metoda, která je použita především 

v předvýrobních etapách na preventivní odstranění potencionálních závad a chyb u výrobku. 

Metoda založena na identifikaci nejpravděpodobnější a nejkritičtější chyby u výrobku nebo 

v procesu. FMEA rozeznává vznik poruch v různých fázích návrhu výrobku a procesu. 

U chyb stanoví možné následky a ohodnotí rizika. Na závěr definuje, jak lze těmto chybám 

předejít. Existují různé druhy FMEA, které spolu souvisí. Cílem je v předvýrobní etapě 

vypracovat rozbor výrobku ve vztahu jeho poruchovosti a případných nápravných opatření. 

Pokud většina chyb je takto definována, tak v průběhu realizace dochází k minimálním 

ztrátám produkce. [19] 

FMEA je použita v následujících formách [19]:  

• FMEA-K je použita u všech selhání systému. Východiskem jsou jeho funkce. Příčiny 

poruch mohou být konstrukční nebo výrobní, 

• FMEA-P definuje všechny potencionální chyby a poruchy v procesu výroby 

a montáže, 

• FMEA-V tato varianta zjišťuje konstrukci a výrobní proces výrobku jako celek 

a objasňuje je v jednom projektu FMEA, 

• FMEA-VP je zaměřena na výrobní prostředky a používá se při metodě TPM s cílem 

snížit rizika možných poruch u zařízení. 

Postup FMEA [19]: 

• shrnutí základních údajů, 

• analýza možných chyb, 

• hodnocení možných chyb, 

• optimalizace výrobního procesu, 

• vyhodnocení, 

• shrnutí. 

Mezi výhody FMEA lze zahrnout prevenci nekvality, snižování ztrát v průběhu výroby, 

zkracování doby řešení vývojových prací, optimalizace návrhu ještě před spuštěním výroby, 

napomáhá ke spokojenosti zákazníků, čas věnovaný k vyhotovení FMEA je jen zlomek čau, 

který by byl potřeba k nápravě chyb během výroby, snížení nákladů a další. [19] 
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3.2 5S 

Metoda pochází z Japonska a skládá se z pěti kroků. Číslice značí v názvu počet kroků 

a písmeno S je počáteční písmeno slov Seiri (úklid, odstranění přebytečných věcí 

z pracoviště), Seiton (uložit, každý předmět má své místo), Seiso (čištění, dodržení 

stanoveného pořádku), Seiketsu (standardizace, úkolem standardů je podpora návyků 

v pořádku) a Shitsuke (disciplína, dodržování předpisů a norem na pracovišti). [20] 

Firma Metaldyne popsala následující kroky následovně a v každé výrobní hale na příslušném 

místě lze nalézt obr.  21. 

• 1S – Na pracovišti jsou ponechané jen nutné předměty, které jsou potřebné k výrobě 

(nástroje, měřidla, dokumentace). Vytřídí se například nepotřebná dokumentace 

z předchozího výrobku, svačina atd. 

• 2S – Každý předmět má určené své místo, které je snadno dostupné a nástroj je ihned 

k dispozici. Po vykonání nutné potřeby, nástroj je vrácen na své místo. Tento krok 

značně snižuje čas potřebný k nalezení nástroje nebo pomůcky. 

• 3S – Úklid a čištěné pracoviště se provádí denně. Předměty a zařízení jsou udržovány 

neustále čisté a připravené k okamžitému použití.  

• 4S – Cílem v kroku 4 je udržování předešlých kroků. Každý zaměstnanec odpovídá 

za své pracoviště (kontrolní stůl, stroje atd.), Toto pracoviště v perfektním stavu je 

předáváno další směně. 

• 5S – Pořádek svědomitě dodržovat po celou pracovní dobu. Čisté pracoviště je 

vizitkou každého zaměstnance. Čisté pracoviště napomáhá ke kvalitně odvedené 

práci, zvyšuje bezpečnost na pracovišti. 

 
Obr.  21 Metoda 5S ve firmě Metaldyne. 
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3.3 TPM 

V současné době každá strojírenská firma chce dosáhnout zproduktivnění výroby, za pomoci 

využití oblasti údržby strojů a zařízení. Musí se uplatnit pravidlo tzv. produktivní údržby. 

Základní myšlenka vychází z údržby, která musí maximálně přispívat k nárustu produktivity 

a stát se produktivní údržbou. Tento pojem se, proto dostává do organizace a provádění 

údržby a tím i do názvu a je označován jako Totálně produktivní údržba (Total Produktive 

Maintenance) ve zkratce TPM. [21] 

Pokud se má zavést ve firmě TPM, musí se firma zaměřit na ztráty zatěžující provoz a výkon 

výrobní základny. Ztráty vznikají z více důvodů jako například provozováním strojů, 

pravidelnou údržbou, lidskou chybou a organizací výroby. Cíle údržby jsou jasné, 

eliminovat tyto ztráty. Nejprve je však důležité určit druhy ztrát. [21]  

V praxi lze nalézt šest velkých ztrát [21]: 

• prostoje související s poruchami strojů a neplánované prostoje, 

• čas na seřizování a nastavování parametrů, 

• ztráty způsobené přestávkami ve výkonu zařízení, krátkodobé poruchy, 

• ztráty rychlosti průběhu výrobních časů, 

• kvalitativní důsledky procesních chyb, 

• snížení výkonu ve fázi náběhu výrobních procesů, technologické zkoušky. 

Ztráty při seřizování a změně nástrojů 

Tyto ztráty vznikají v důsledky výměny materiálu, nástroje nebo nastavování stroje pro nový 

výrobek. Ztráty mohou vzniknout také např. při seřizování stroje v důsledků nepřesností 

nebo jiných nedostatků. [21] 

Krátká přerušení a běh na prázdno 

Ztráty způsobené dočasnými problémy stroje. Tyto dočasné poruchy se liší od obyčejných 

poruch. Neznamená to však, že tyto poruchy neovlivňují celkovou efektivnost zařízení. 

Při zvyšování produktivity se tyto ztráty musí eliminovat. [21] 

Ztráty z nevyužití rychlosti stroje 

Ztráty nastávající při rozdílu mezi provozní rychlostí stroje a rychlostí skutečnou. Většinou 

jsou tyto ztráty v provozních podmínkách přehlíženy, ale přesto způsobují překážky 

v efektivnosti využívání výrobní základny. [21] 

Kvalitativní ztráty a vícepráce 

Ztráty kvality způsobené zapříčiněné nesprávným provozem výrobního stroje. Občasné vady 

jsou snadno identifikovatelné a snadno opravitelné, ale existují i tzv. chronické vady, které 

zasahují do provozu stroje. Příčiny těchto vad jsou těžko identifikované, a proto jsou 

v provozu nežádoucí. [21] 
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Ztráty při náběhu 

K těmto ztrátám dochází při postupném najíždění na plný výkon. Ztráty jsou těžko 

zjistitelné. Eliminovat ztráty může zkušený pracovník obsluhy nebo např. správně zaškolený 

personál. [21] 

Celkové efektivní využívání výrobní základny 

Při zvyšování produktivity se nelze zaměřit jen na poruchy, které jsou hlavním příčinou 

dostupnosti výrobní základny. Mezi faktory, které ovlivňují efektivní využívání strojů 

a zařízení patří: míra využití (dostupnost), míra výkonu (výkon) a míra kvality. [22] 

Na základě porovnání výstupů a vstupů lze dosáhnout objektivnější vztah než pouze 

dostupnost, a to celkovou efektivnost zařízení CEZ. [22] 

Vztah (38) pro výpočet ukazatele CEZ. [22] 

𝐶𝐸𝑍 = 𝑚í𝑟𝑎 𝑣𝑦𝑢ž𝑖𝑡í ∙ 𝑚í𝑟𝑎 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑢 ∙ 𝑚í𝑟𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 (38) 

Jednotlivé dílčí ukazatele určíme dle vztahu (39) pro míru využití, pro míru výkonu vztah 

(40) a míru kvality dle vztahu (41). [22] 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒
 

(39) 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů ∙ 𝑖𝑑𝑒á𝑙𝑛í 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 (𝑡𝑎𝑘𝑡)

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒
 

(40) 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů − (𝑧𝑚𝑒𝑡𝑘𝑦 + 𝑣í𝑐𝑒𝑝𝑟á𝑐𝑒)

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů
 

(41) 

 

 Po následující úpravě vznikne vztah (42). [22] 

𝐶𝐸𝑍 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů ∙ 𝑖𝑑𝑒á𝑙𝑛í 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒
 

(42) 
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3.4 5xProč 

Další metodou, kterou firma Metaldyne využívá je metoda 5xProč. Jednoduchá metoda, ale 

systematická metoda, která nachází kořenové příčiny. Princip metody je velmi jednoduchý 

opakovaně se ptát proč. Nejlépe tuto metodu lze vystihnout na obr.  22. [23] 

 
Obr.  22 Příklad použití metody 5xProč [23]. 
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4 SBĚR A ROZBOR DAT 

Tato kapitola přibližuje stav ve firmě Metaldyne. Nejprve v prvním bodě je popsán celkový 

pohled. Následně zjištěno nejkritičtější místo a důkladně rozebrané problémy na tomto 

místě. V druhém bodě se autor zaměřil na výrobu dané součásti. 

4.1 Celkový pohled na rozbor ve firmě 

Celkový rozbor byl proveden pro výrobu ve Zbýšově, kde jsou uskutečňovány pouze 

obráběcí procesy. Nejlépe vystihujícím ukazatelem, dle firmy Metaldyne je FPY (First Pass 

Yield). FPY je ukazatel kvality výroby, který stanovuje procento výrobků procházející 

napoprvé procesem bez neshody neboli tyto výrobky mohou jít, buď k zákazníku nebo dále 

do výrobního procesu bez dalších úprav. FPY tedy vystihuje podíl kvalitních výrobků, 

zbývající část do sta procent je ukazatel neshodných kusů. [24] 

Neshodné výrobky a jejich opravy jsou nedílnou součástí každé strojírenské firmy. Pokud to 

jde, tak se firmy snaží za každou cenu tyto výrobky opravit, aby se nemuseli vyhodit, kde 

ztráty by byly daleko větší. Pokud se výrobek opravuje, tak musí projít podruhé výrobním 

procesem nebo se u daného pracoviště zdrží delší čas než stanovuje technologický postup. 

Všechny tyto aspekty poté vedou k markantnímu zvyšování nákladů. [24] 

V tab. 1 jsou uvedena jednotlivá pracoviště a u nich ukazatel FPY za rok 2019. Data byly 

získána z firmy Metaldyne. 

Tab. 1 Ukazatel FPY ve firmě Metaldyne. 

pracoviště FPY ukazatel 

protahovačky BorgWarner 94 % 

nástrojárna 98 % 

vrtačky 91 % 

excentrické hřídele, Bosch 95 % 

TRW  94 % 

kulový náboj, GKN 96 % 

brzdové písty, ZF 95 % 

Hilty díly 97 % 

V tab. 1 jsou již data upravena odpovědným pracovníkem ve společnosti Metaldyne, proto 

tyto data spíše přibližují skutečnost. Avšak z tabulky jasně vyplývá, že nejmenší procento 

neshodných kusů se nachází na pracovišti nástrojárna, což se dalo předpokládat, protože 

nástrojárna dělá především kusovou nebo malosériovou výrobu a obsluha strojů je zde 

kvalifikovaná. Naopak pracoviště vrtačky dělá velkosériovou výrobu a pracovníci zde jsou 

zaškoleni pro tuto pozici. V následující kapitole se blíže zaměříme na pracoviště vrtačky. 
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4.1.1 Rozbor kritického místa 

Na tomto pracovišti probíhá velkosériová výroba dvou součástí, které jsou si navzájem velmi 

podobné a liší se v průměru vrtané díry a délce součásti. Za rok 2019 se celkem na tomto 

pracovišti vyrobilo přes 300 000 ks. Na pracovišti pracují zaměstnanci v třísměnném 

provozu 7 dní v týdnu, proto se tohle pracoviště řadí mezi nejvytíženější pracoviště 

ve Zbýšově. Ostatní pracoviště, kromě protahovaček pro zákazníka BorgWarner, fungují 

ve dvousměnném provozu 5 dní v týdnu. Díly jsou zde zpracovány z kruhových polotovarů 

a jsou určeny k dalšímu zpracování ve firmě Metaldyne. Na pracovišti se nachází tři stroje, 

dva jsou stejného typu Emag VL4 (obr.  23) a Famar Ergo (obr.  24).  

Emag VL4 

Vertikální soustružnické centrum, které se přizpůsobí různým obráběcí procesů. Základnu 

stroje tvoří polymerový beton umožňující obrábění s nízkými vibracemi. Nízké vibrace 

prodlužují životnost nástroje a vysokou kvalitu obrobků. Hlavní vřeteno se pohybuje podél 

os X, Z a pro složitou geometrii je k dispozici osa Y. Pro obrábění se používá dvanácti 

sloupová hlava, vyznačujícími se velmi krátkými časy a vynikající stabilitou. technická data 

jsou uvedena v tab. 2. [25] 

Tab. 2 Technická data Emag VL4 [25]. 

parametry hodnoty 

průměr upínacího pouzdra, max. 260 mm 

průměr obrobku, max. 200 mm 

délka obrobku, max. 200 mm 

osa X 740 mm 

osa Y ±30 mm 

osa Z 415 mm 

jmenovitý výkon při pracovním cyklu 100 %/40 % hlavního vřetena 18/25 kW 

točivý moment při pracovním 100 %/ 40 % cyklu  202/280 Nm 

rychlost hlavního vřetena, max. 4500 rpm 
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Obr.  23 Emag VL4. 

Famar Ergo 500 

Tento typ stroje (obr.  24) je ideálním řešením pro velké, těžké obrobky. Revolverová hlava 

poháněná synchronním motorem umožňuje vysoký výkon, vysoký točivý moment a vysoké 

otáčky. Ergo 500 lze použít jako samostatnou jednotku nebo použít ve výrobní lince. 

Technická data pro Ergo 500 jsou vyobrazena v tab. 3. [26] 

Tab. 3 Famar Ergo 500 [26]. 

parametry hodnoty 

průměr upínacího pouzdra, max. 500 mm 

průměr obrobku, max. 450 mm 

délka obrobku, max. 300 mm 

osa X 400 mm 

osa Z 400 mm 

jmenovitý výkon  28,8 kW 

jmenovitý točivý moment 550 Nm 

rychlost hlavního vřetena, max. 3200 rpm 
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Obr.  24 Famar Ergo 500 [26]. 

Jak bylo zmíněno v kapitole 4.1.1 na pracovišti vrtačky se obrábí dva druhy součástí. První 

součást je pod označením 647435 a druhá součást pod označení 650525. Pro každou součást 

jsem vypracoval detailní rozbor, kde byly zahrnuty parametry zanesené v tab. 4 pro díl 

647435 a pro díl 650525 v tab. 5. Následně byly vyhotoveny grafy (obr. 25 a obr. 26) k těmto 

údajům pro přehlednost. 

Díl 647435 

Tab. 4 Rozbor dat u součásti 647435. 

647435 za rok 2019 [ks] [%] 

celkový počet kusů 157 116  

shodné kusy (FPY) 153 974 98 

počet neopravitelných kusů 1 933 1,23 

počet neshodných kusů (vícepráce) 1 209 0,77 

počet opravených kusů z vícepráce 1 209 100 

počet neopravitelných kusů z vícepráce 0 0 

celkový počet neopravitelných kusů 1 933 1,23 

Za rok 2019 se vyrobilo celkem 157 116 kusů tohoto výrobku. Z tohoto celkového počtu se 

vyrobilo shodných 153 974 kusů, z těchto údajů lze vypočítat parametr FPY, který se rovná 
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98 %. Už v prvopočátku sběru dat lze usoudit, že problém bude u následující součásti, 

protože celkový parametr FPY je u tohoto pracoviště 91 %. U součásti vznikají i vícepráce, 

které činí 1 209 kusů a následnou opravou se takto opraví všechny tyto opravitelné součásti. 

Tudíž celkový počet neshodných neopravitelných součástí činí 1 933 kusů, které odpovídá 

1,23 %. Do grafu (obr. 25) byly zaneseny hodnoty FPY, počet neopravitelných kusů a počet 

neshodných kusů.  

 
Obr.  25 Rozbor dat pro díl 647435. 

Díl 650525 

Tab. 5 Rozbor dat u součásti 650525. 

650525 za rok 2019 [ks] [%] 

celkový počet kusů 175 700  

shodné kusy (FPY) 146 235 83,22 

počet neopravitelných kusů 18 0,01 

počet neshodných kusů (vícepráce) 29 465 16,77 

počet opravených kusů z vícepráce 27 441 93,13 

počet neopravitelných kusů z vícepráce 2 024 6,87 

celkový počet neopravitelných kusů 2 042 1,16 

Za rok 2019 se vyrobilo celkem 175 700 kusů, což je zhruba to stejný počet, jako u předchozí 

součásti. Avšak na první pohled je viditelný rozdíl, a to v počtu shodných kusů neboli 

ukazatel FPY, který u tohoto dílu dosahuje pouze 83,22 %. Počet neopravitelných kusů je 

pouze 18 kusů. Naopak největší problém je u neshodných kusů, které se následně opravují 

a tím vznikají vícepráce, tento počet dosahuje 29 465 kusů. Z těchto neshodných kusů je 

opraveno přes 93 %. Což v závěru udělá celkový počet neopravitelných kusů 2 042, tento 

shodné kusy 
(FPY)
98%

počet 
neopravitelných 

kusů
1%

počet 
neshodných 

kusů (vícepráce)
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údaj odpovídá 1,16 % a to je méně než u předchozí součásti. Do grafu (obr. 26) byly 

zaneseny hodnoty FPY, počet neopravitelných kusů a počet neshodných kusů. 

 
Obr.  26 Rozbor dat pro díl 650525. 

Problémem tedy jsou vícepráce a s nimi spojené náklady. Otázkou tedy zůstává, jaká je 

příčina velkého počtu neshodných kusů, když oba díly se vrtají na stejných strojích. Příčinou 

může být materiál, který u každého výrobku je jiný, respektive polotovar. Srovnání 

polotovaru je uvedeno v tab. 6.  

Tab. 6 Srovnání polotovaru. 

 647435 650525 

polotovar loupaná ocel válcovaná ocel 

V teoretické části byly popsány tolerance u těchto polotovarů. Loupaná tyč je přesnější, ale 

dražší, bude se muset porovnat změna polotovaru s náklady za vícepráci. Následně bude 

vyhodnoceno, zda se vyplatí vyměnit polotovar u součásti 650525. 

V další bodě bude více rozebrána součást 650525, protože na tomto pracovišti je hlavní 

příčinou nízkého parametru FPY. Celkový počet hodin strávených opravou neshodných 

kusů tzv. vícepráce jsou uvedeny v tab. 7. Tyto hodnoty byly poskytnuty firmou Metaldyne. 

Počet hodin byl vytažen z informačního systému Plex. 

Tab. 7 Počet hodin strávených vícepracemi. 

měsíc počet hodin [h] 

duben 50 

květen 151,5 

červen 64,5 

shodné kusy 
(FPY)
83%

počet 
neopravitelných 

kusů
0,01%

počet 
neshodných kusů 

(vícepráce)
17%

Díl 650525

shodné kusy (FPY) počet neopravitelných kusů

počet neshodných kusů (vícepráce)
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červenec 15,5 

srpen 30 

září 165,5 

říjen 132 

listopad 145,5 

prosinec 22,5 

celkem 777 

 Z tab. 7 lze vyčíst, že největší počet hodin strávených na vícepracích byl v měsíci listopadu. 

Naopak o prázdninách, kdy jsou často dovolené a v měsíci prosinci je tento počet nejmenší. 

Počet strávených hodin byl vynesen do grafu (obr.  27). 

 
Obr.  27 Počet strávených hodin v jednotlivých měsících. 

Pro účely diplomové práce byl vyhotoven detailnější rozbor série 39090 u dílu 650525, kde 

se více soustředilo na jednotlivé stroje a rozdíly mezi nimi. Série 39090 proběhla v období 

od 16.9.2019 až 9.10.2019. Celkově se vyrobilo 21129 kusů a ukazatel FPY dosáhl hodnoty 

92 %. Jednotlivé stroje jsou porovnány v tab. 8.  

Tab. 8 Srovnání strojů v sérii 39090. 

stroj M58-Emag VL4 M59-Emag VL4 M92-Famar Ergo 500 

počet vyrobených kusů 7942 7840 5347 

počet shodných kusů 7104 7186 5158 
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stroj M58-Emag VL4 M59-Emag VL4 M92-Famar Ergo 500 

počet neshodných kusů 838 654 189 

FPY [%] 89,4 91,6 96,5 

Z tab. 8 lze vyčíst několik parametrů z nichž nejdůležitější je FPY. Jak lze vidět na první 

pohled, tak parametry se od sebe liší. Především u stroje Famar Ergo 500 je tento parametr 

rozdílný oproti ostatním strojům. Při dalším rozboru bylo zjištěno, že řezné podmínky 

nastavené na strojích jsou stejné, taktéž použitý vrták při vrtání a nůž při soustružení, tlak 

kapaliny u všech strojů je stejný. Jediný rozdíl je v systému upínaní. Famar Ergo obrobek 

upíná do čelistí v délce zhruba 100 mm, oproti Emag VL4, kde obrobek je upínán pomocí 

kleštiny v délce zhruba 47 mm. Proto v kapitole 5.3 se bude uvažovat o výměně upínacího 

systému.  

4.1.2 Vlastní měření 

Dne 18.9.2019 bylo provedeno vlastní měření. Měření se uskutečnilo pro problémový díl 

650525 série 390990. Měření zahrnuje celkem 100 ks. Výměna břitové destičky 

u soustružnického nože je měněna po 400 ks a výměna břitové destičky u vrtáku probíhá 

po 75 ks. Získaná data byla zanesena do tab. 9  a vytvořen graf (obr.  28). 

Tab. 9 Vlastní měření. 

 [ks] [%] 

celkový počet kusů 100  

počet shodných kusů (FPY) 79 79 

počet neshodných kusů 21 21 

 

 
Obr.  28 Shrnutí vlastního měření. 
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Z dat tab. 9 vyplývá, že parametr FPY je na nízké hodnotě konkrétně 79 %. V grafu 

(obr.  29) bude popsáno kolik procent tvořili jednotlivé chyby. 

 
Obr.  29 Druhy vad. 

Z celkového počtu 21 neshodných kusů, bylo 17 kusů zapříčiněno nedodržením házením 

a 4 kusy měly špatnou drsnost po obrobení díry. V dalším detailnějším grafu (obr.  30) lze 

vidět, kdy vady vznikly. 

 
Obr.  30 Rozbor neshodných ks u vlastního měření. 

V grafu na obr. 30 lze vidět modré tečky, které vyobrazují shodné kusy a červené, které 

naopak zobrazují neshodné kusy. Na začátku měření byla vyměněna břitová destička 

u soustružnického nože a u 40. kusu byla vyměněna břitová destička u vrtáku. Z grafu 

(obr. 30) je patrné, že jednotlivé vady nesouvisí s výměnami a jsou spíše nahodilého původu. 

Tudíž tyto chyby nelze predikovat. Měření ukázalo, jaké nejčastější chyby se vyskytují. 
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Do tohoto měření nebyly vady podložené žádným měřením, kde by se zaměřovalo na druhy 

vad. Měření potvrdilo, že u součásti se vyskytují pouze dvě vady, a to nedodržená tolerance 

házení a nevyhovující textura povrchu. 

4.2 Výroba součásti 

V kapitole je popsána výroba součásti u dílu 650525. Polotovar je dodávaný společností 

GMH Gruppe. Polotovar je kruhová válcovaná tyč Ø 68 s tolerancí ±0,25 mm a délce 6 m 

s tolerancí +200 mm. Materiál je označován jako ZF34C. Chemické složení oceli ZF34C 

(tab. 10). Přesnější informace o dodávaném materiálu jsou uvedeny v inspekčním certifikátu 

v příloze 1. 

Tab. 10 Chemické složení ZF34C. 

C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] Cu [%] 

0,36 0,11 0,75 0,011 0,020 0,16 

Průběh zakázky od dodavatele polotovaru až po konečného zákazníka lze vidět v diagramu 

(obr.  31). 

 
Obr.  31 Průběh zakázky. 

Ze společnosti GMH Gruppe putuje polotovar do Metaldyne Zbýšov, kde se obrobí 

na požadované rozměry. Následně odchází do Metaldyne Oslavany, kde probíhá tváření. 

Zákazníkem firmy Metaldyne je dceřiná společnost AAM v Zell. Ve společnosti ZF se 

obrobek obrobí na konečný tvar. Konečným zákazníkem je firma Volkswagen, kde je 

součást montována do automobilu. 
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4.2.1 Stávající stav výroby u součásti 

Detailnější popis výroby mohu provést pouze ve Zbýšově a okrajově v Oslavanech. Pracovní 

plán pro Zbýšov a Oslavany je vyobrazen v diagramu (obr.  32). 

 
Obr.  32 Pracovní postup dílu 650525. 

Postupový diagram výroby dílu 650525 ve firmě Metaldyne se skládá ze sedmi fází. V první 

fázi je polotovar v řezárně ve Zbýšově nařezán na potřebnou délku, respektive na potřebnou 

hmotnost. Hmotnost jednoho dílu po řezání musí být 3375 g s tolerancí ± 20 g tomu 

odpovídá délka 118,4 mm při Ø68. Po každé 1,5h je odebráno 5 vzorků, u kterých se měří 

hmotnost a následně se délka upraví na potřebný rozměr. V další fázi dochází k vrtání 

a následným dokončovacím soustružením na požadovaný tvar. Podrobnější informace lze 

vidět na obr.  34. Ve třetí fázi je díl převezen do Oslavan, kde dochází k tryskání materiálu 

na tryskači značky Roesler. V dalším kroku je součást na molýkována z důvodu snížení 

tření. V páté fázi je součást tvářena na hydraulickém lisu. Tváření se skládá ze dvou operací 

kalíškování a lisování. Po tváření se součást dopraví do pece značky Aichelin, kde probíhá 

rekrystalizační žíhání při teplotě 700 °C po dobu 12 min. Rekrystalizační žíhání se provádí 

z důvodu odstranění velké plastické deformace. Posledním krokem, který se provede 

v Oslavanech je moření součástky, které je prováděno pro odstranění nečistot. Pro pracoviště 

řezání, obrábění a lisování byl vytvořen postupový výkres (příloha 2), který se skládá ze tří 

operací. První operace je řezání, druhá operace je obrábění a poslední operací je objemové 

tváření. Konečný stav součásti lze vidět na obr.  33, poté odchází výrobek do AAM Zell. 

Řezání Obrábění Tryskání
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Tepelné 
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Obr.  33 Konečný výsledek součásti 650525. 

 

 
Obr.  34 Operace obrábění na pracovišti vrtačky. 

V první operaci, na tomto pracovišti je v obrobeku vrtána díra o Ø33 s tolerancí ±0,2 pomocí 

vrtáku s břitovou destičkou. Následným dokončovacím soustružením se dosáhne 

požadovaného rozměru, a především požadované drsnosti Rz 25. Na konci procesu obrábění 

se každý kus měří na toleranci házení, která musí splňovat hodnotu 0,25. Textura povrchu 

každého povrchu po jemným soustružením je srovnána s příslušným etalonem pomocí 

hmatu.  
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4.2.2 Vzniklé vícepráce 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1.2 u součásti 650525 se vyskytují dva druhy neshodných 

kusů. První druh je díky nedodržení házení 0,25, která je v procesu nejčastější a u vlastního 

měření byla způsobena v 80 %. Dalším druhem neshodných výrobků je nedodržení textury 

Rz 25 (obr.  35). Rz 25 musí být dodržena z důvodu životnosti tvářecích nástrojů. 

Při špatném povrchu se nástroje opotřebovávají mnohem více a tím se jim zkracuje 

životnost.  

 
Obr.  35 Nedodržená textura povrchu u dílu 650525. 

Nedodržené házení 

 Nejčastější příčina vícepráce. Neshodné kusy se opravují na stroji značky Miyano (obr.  36). 

Neshodný kus je upnut na trn a následným podélným soustružením vnějšího průměru se 

docílí požadované geometrické tolerance házení 0,25. Následné opravené kusy jsou dány 

do bedny se žlutými lístky, tyto bedny jsou pečlivě sledovány v procesu tváření kvůli jejich 

hmotnosti, protože díky opravám se jim sníží hmotnost. 

Nedodržená textura povrchu 

Nedodržená textura se vyskytuje na vnitřním povrchu obrobené díry. Neshodné kusy jsou 

opravovány na strojích, kde jsou vrtány. Opravy jsou uskutečňovány pomocí 

soustružnického nože, nůž provede vnitřní soustružení obrobené díry a tím se dosáhne 

požadované textury povrchu Rz 25. 
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Obr.  36 Miyano BNE34S3. 
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5 NÁVRHY NA SNÍŽENÍ PODÍLU NESHODNÝCH SOUČÁSTÍ 

Pro danou součást byly navrženy tři návrhy pro snížení podílu neshodných kusů a tím 

zvýšení parametru FPY. První navržená změna je výměna válcované tyče za loupanou, 

druhou variantou je změna polotovaru z kruhové tyče na tlustostěnnou trubku a posledním 

návrhem je výměna upínání obrobku. 

5.1 Změna materiálu 

Pro změnu materiálu jsem se rozhodl na základě porovnání dvou dílů, vrtaných na pracovišti 

vrtačky. Z nichž jeden dosahuje parametru 98 % a druhý jen 83,22 %. Proto bude spočítána 

celková spotřeba materiálu a z ní vypočtené náklady. Loupaný materiál má přesnější 

tolerance, ale také je dražší. Porovnání válcovaného a loupaného materiálu lze vidět 

na obr.  37. Následný rozdíl ceny mezi válcovaným materiálem a loupaným bude porovnán 

s celkovými náklady za vícepráce za rok. 

  

Obr.  37 Materiál obrobku: vlevo válcovaný materiál, vpravo loupaný materiál 

Výpočet spotřeby materiálu 

V prvním kroku byla stanovena celková hmotnost hotové součásti Qs podle vztahu (43). [27] 

𝑄𝑆 = (𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜌) − (𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜌) (43) 

𝑄𝑆 = (𝜋 ∙ 342 ∙ 118,4 ∙ 7,850 ∙ 10−6) − (𝜋 ∙ 16,652 ∙ 118,4 ∙ 7,850 ∙ 10−6) 
𝑄𝑆 = 2,566 𝑘𝑔 

Tyč je zvolena o Ø68 mm a délkou lt = 6000 mm. Je spočítána hmotnost přířezu dle 

vztahu (44). Přídavky na průměr a délku nebudou zvoleny, z důvodu řezání tyče na 

hmotnost. [27] 

𝑄𝑝𝐴 =
𝜋 ∙ 𝐷0𝐴

2

4
∙ 𝑙0𝐷 ∙ 𝜌 

(44) 
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𝑄𝑝𝐴 =
𝜋 ∙ 682

4
∙ 118,4 ∙ 7,85 ∙ 10−6 = 3,375 𝑘𝑔/𝑘𝑠 

Počet přířezů z tyče je spočítán dle vztahu (45). Šířka prořezu u pily činí 2,5 mm. [27] 

𝑛𝐴 =
𝑙𝑡

𝑙0𝐷 + 𝑙𝑢𝐴
 

(45) 

𝑛𝐴 =
6000

118,4 + 2,5
= 49,6 → 49 𝑘𝑠 

Celkový počet kusů tyčí, který bude potřeba pro zajištění roční spotřeby pro díl 650525, byl 

vypočten z následujícího vztahu (46). Počet kusů nc za rok 2019 činil 175 700 ks. [27] 

𝑛𝑡 =
𝑛𝑐

𝑛𝐴
 (46) 

𝑛𝑡 =
175 700

49
= 3585,7 → 3586 𝑘𝑠 

Pro stanovení celkové hmotností tyčí bylo potřeba stanovit hmotnost jedné tyče. Hmotnost 

tyče je vypočtena dle vztahu (47). [27] 

𝑄𝑡 = 𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑙𝑡 ∙ 𝜌 (47) 

𝑄𝑡 = 𝜋 ∙ 342 ∙ 6000 ∙ 7,85 ∙ 10−6 = 171,052 𝑘𝑔 

Celková hmotnost všech tyčí pro roční spotřebu kusů 650525 byla vypočtena dle 

vztahu (48). [27] 

𝑄𝐶 = 𝑄𝑡 ∙ 𝑛𝑡 (48) 

𝑄𝐶 = 171,052 ∙ 3586 = 613393,1 𝑘𝑔 

 

5.2 Změna polotovaru 

Dalším návrhem je změna polotovaru na bezešvou trubku o průměru 68 mm a síle stěny 

17 mm. Tento návrh by zcela eliminoval neshodné kusy po vrtání. Operace vrtání by byla 

vynechána. Soustružením vnější průměru díry dosáhneme požadovaného rozměru 

Ø 33 s tolerancí ±0,2 a požadované textury povrchu Rz 25. Pro určení ročních celkových 

nákladů se musí vypočítat celková spotřeba materiálu. 

výpočet spotřeby materiálu 

V prvním kroku byla stanovena celková hmotnost hotové součásti Qs podle vztahu (49). [27] 
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𝑄𝑆 = (𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜌) − (𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜌)

𝑄𝑆 = (𝜋 ∙ 342 ∙ 118,4 ∙ 7,850 ∙ 10−6) − (𝜋 ∙ 16,652 ∙ 118,4 ∙ 7,850 ∙ 10−6)

𝑄𝑆 = 2,566 𝑘𝑔 

(49) 

Bezešvá trubka je zvolena o Ø68 mm se sílou stěny 17,5 mm a délkou lt=6000 mm. Dále 

bude zvolena hmotnost přířezu dle vztahu (50). Přídavky na průměr a délku nebudou 

zvoleny, z důvodu řezání trubky na hmotnost. [27] 

𝑄𝑝𝐴𝑡 = (𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜌) − (𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜌)

𝑄𝑝𝐴𝑡 = (𝜋 ∙ 342 ∙ 118,4 ∙ 7,850 ∙ 10−6) − (𝜋 ∙ 172 ∙ 118,4 ∙ 7,850 ∙ 10−6)

𝑄𝑝𝐴𝑡 = 2,532 𝑘𝑔 

(50) 

 Ve výpočtu dle vztahu (51) je vypočítán počet přířezů z trubky. Šířka prořezu u pily činí 

2,5 mm. [27] 

𝑛𝐴 =
𝑙𝑡

𝑙0𝐷 + 𝑙𝑢𝐴

𝑛𝐴 =
6000

118,4 + 2,5
= 49,6 → 49 𝑘𝑠 

(51) 

Celkový počet kusů trubek, který bude potřeba pro zajištění roční spotřeby pro díl 650525, 

byl vypočten z vztahu (52). Počet kusů nc za rok 2019 činil 175 700 ks. [27] 

𝑛𝑡 =
𝑛𝑐

𝑛𝐴

𝑛𝑡 =
175 700

49
= 3585,7 → 3586 𝑘𝑠 

(52) 

Pro stanovení celkové hmotností trubek bylo potřeba stanovit hmotnost jedné trubky. 

Hmotnost trubky je vypočtena dle vztahu (53). [27] 

𝑄𝑡𝑡 = (𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑙𝑡 ∙ 𝜌) − (𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑙𝑡 ∙ 𝜌)

𝑄𝑡𝑡 = (𝜋 ∙ 342 ∙ 6000 ∙ 7,85 ∙ 10−6) − (𝜋 ∙ 172 ∙ 6000 ∙ 7,85 ∙ 10−6)

𝑄𝑡𝑡 = 128,29 𝑘𝑔 

(53) 

Celková hmotnost všech trubek pro roční spotřebu kusů dílu 650525 je vypočtena dle 

vztahu (54). [27] 

𝑄𝐶𝑡 = 𝑄𝑡 ∙ 𝑛𝑡 

𝑄𝐶𝑡 = 128,29 ∙ 3586 = 460044,8 𝑘𝑔 

(54) 
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5.3 Výměna upínací části obrobku 

Poslední navrhnutou variantou byla změna upínání. Ve stávajícím procesu je obrobek upínán 

do kleštiny (obr.  38). V novém procesu bude obrobek upnut pomocí prodloužených čelistí 

(obr.  39). Obrobek upínaný pomocí kleštiny je upnut na ploše zhruba 47 mm. Upínací plocha 

prodloužených čelistí činí zhruba 100 mm. Výhodou prodloužených čelistí je upnutí za větší 

plochu. Větší upínací plocha eliminuje nerovnosti válcovaného povrchu. 

 
Obr.  38 Upínání obrobku do kleštiny. 

 

 
Obr.  39 Upínání obrobku pomocí čelistí. 

5.4 Vzájemné vyhodnocení návrhů 

V kapitole 5.4 vzájemného vyhodnocení návrhů jsou porovnány předešlé tři varianty. 

Následná nejvýhodnější varianta bude uskutečněna v reálném provozu. První varianta byla 

změna materiálu a druhá varianta byla změna polotovaru. Náklady pro tyto změny jsou 

uvedené v tab. 11. 
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Tab. 11 Roční celkové náklady navrhnutých variant. 

materiál/polotovar celková roční spotřeba 

[t] 

cena za 1t 

[Kč] 

celkové náklady 

[Kč] 

stávající válcovaný  613,393 23 275 14 276 722 

loupaný 613,393 25 137 15 418 860 

bezešvá trubka 460,045 47 000 21 622 115 

 Uvedené ceny byly poskytnuty firmou Metaldyne. Tyto ceny se stanovují pololetně, tudíž 

v daný moment nemusí být aktuální. Do tab. 11 byl zahrnut i stávající materiál, který bude 

porovnán z následujícími navrhnutými změnami. Z tab. 11 vyplývá, že změna polotovaru 

zvýší naše náklady více než změna materiálu na loupaný. Proto rozdíl nákladů loupaného 

materiálu s válcovaným, který činí 1142138 Kč, bude porovnán s celkovými náklady 

víceprací za rok 2019. Porovnání rozdílu nákladů s vícepracemi je v tab. 12. 

Tab. 12 Porovnání nákladů víceprací se změnou materiálu. 

 počet hodin [h] hodinová sazba [Kč] náklady [Kč] 

vícepráce 777 1 200 932 400 

změna materiálu   1 142 138 

Počet hodin, které se stráví na vícepracích a jejich hodinová sazba stroje jsou uvedené 

v tab. 12. Informace o počtu hodin strávených na vícepracích a hodinovou sazbu vícepracích 

byly poskytnuty firmou Metaldyne. Z tabulky vyplývá, že z hlediska nákladů se vyplatí 

opravovat neshodné výrobky. Rozdíl nákladů mezi změnou materiálu a víceprací činí 

209 738 Kč. 

Poslední variantou byla změna stávajícího upínaní pomocí kleštiny na upínání obrobku 

pomocí čelistí. Upínání obrobků je pomocí upínače SMW Autoblok 215 AP a k němu se 

objednaly dvě sady měkkých čelistí. Cena jedné sady čelistí činí 5 288 Kč. Při objednání 

dvou sad celkové náklady činí 10 576 Kč. Porovnáním nákladů za změnu upínaní s náklady 

za vícepráci lze ušetřit až 921 824 Kč za rok. Proto tato varianta bude provedena a následně 

vyhodnocena v následujícím techniko-ekonomickém zhodnocení. 
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6 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

V této kapitole je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení provedené změny. Nejdříve 

se provedl rozbor u dané součásti pro sérii 40021. Následně jsou spočítány náklady 

na vícepráce pro sérii 39090 a poté pro sérii 40021. Na závěr je provedeno srovnání nákladů 

pro jednotlivé série. 

6.1 Rozbor série 40021 pro díl 650525 

Daná série, která zahrnuje navrhnutou změnu se uskutečnila v období od 2.2.9.2020 až 

5.3.2020. Celkově se vyrobilo 21 532 kusů, ale pro měření se vybralo prvních 21 129 kusů, 

aby se mezi sebou jednotlivé série mohli porovnat. Ukazatel FPY dosáhl hodnoty 96 %. 

Jednotlivé stroje jsou porovnány v tab. 13. 

Tab. 13 Rozbor série 4021. 

stroj M58-Emag VL4 M59-Emag VL4 M92-Famar Ergo 500 

počet vyrobených kusů 6945 7115 7069 

počet shodných kusů 6565 6816 6807 

počet neshodných kusů 266 299 262 

FPY [%] 96,1 95,8 96,3 

Na první pohled je patrné, že tato změna zlepšila kvalitu obrobků a tím se strávilo méně 

hodin na vícepracích. Další hodnotou při porovnání sérií je parametr FPY, kde hodnota 

parametru FPY před změnou byla 92 % a nyní po provedení změn je hodnota 96 %. 

6.2 Vícenáklady ve stávající výrobě 

Pro stanovení nákladů za vícepráci je třeba stanovit jednotkový čas stroje podle vztahu (56). 

Následně byly vypočítány jednicové náklady provozu stroje podle vztahu (57). A na závěr 

byly spočítány celkové náklady podle vztahu (58). Počet neshodných součástí v sérii 39090 

byl 1681 ks. [27] 

𝑡𝑚𝐴 = 𝑡𝑚𝐴5 + 𝑡𝑚𝐴4 + 𝑡𝑚𝐴6 

𝑡𝑚𝐴 =  0,560 + 1,008 = 1,568 𝑚𝑖𝑛 
(56) 

𝑁𝐴𝑝𝑠 =
𝑁ℎ𝑠

60
∙ 𝑡𝑚𝐴 

𝑁𝐴𝑝𝑠 =
1200

60
∙ 1,568 = 31,36 𝐾č/𝑘𝑠 

(57) 

𝑁𝑐1 = 𝑁𝐴𝑝𝑠 ∙ 𝑝𝑁𝑂𝐾1 

𝑁𝑐1 = 31,36 ∙ 1681 = 52 716 𝐾č 
(58) 
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6.3 Změna vícenákladů po zahrnutí návrhů 

Pro stanovení nákladů za vícepráci je třeba stanovit jednotkový čas stroje podle vztahu (59). 

Následně byly vypočítány jednicové náklady provozu stroje podle vztahu (60). A na závěr 

byly spočítány celkové náklady podle vztahu (61). Počet neshodných dílů v sérii 40021 byl 

802 ks. [27] 

𝑡𝑚𝐴 = 𝑡𝑚𝐴5 + 𝑡𝑚𝐴4 + 𝑡𝑚𝐴6 

𝑡𝑚𝐴 =  0,560 + 1,008 = 1,568 𝑚𝑖𝑛 
(59) 

𝑁𝐴𝑝𝑠 =
𝑁ℎ𝑠

60
∙ 𝑡𝑚𝐴 

𝑁𝐴𝑝𝑠 =
1200

60
∙ 1,568 = 31,36 𝐾č/𝑘𝑠 

(60) 

𝑁𝑐2 = 𝑁𝐴𝑝𝑠 ∙ 𝑝𝑁𝑂𝐾2 

𝑁𝑐2 = 31,36 ∙ 827 = 25 935 𝐾č 
(61) 

 

6.4 Vzájemné porovnání nákladů 

Náklady pro uskutečnění návrhu byly 10 576 Kč. Náklady u stávající série činily 52 716 Kč. 

Náklady u uskutečněného návrhu činily 25 935 Kč. Tudíž lze konstatovat, že náklady 

pro provedení návrhu se vrátily hned v první sérii, a navíc společnost Metaldyne ušetřila 

16205 Kč již při první sérii v roce 2020. 

6.5 CEZ 

Pro srovnání úspěšnosti zavedené změny použijeme dílčí ukazatel míry kvality z celkové 

efektivnosti zařízení CEZ. Výpočet provedeme pro sérii 39090 vztah (62) a pro sérii 40021 

vztah (63). 

𝑚í𝑟𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů − (𝑧𝑚𝑒𝑡𝑘𝑦 + 𝑣í𝑐𝑒𝑝𝑟á𝑐𝑒)

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů
∙ 100 

𝑚í𝑟𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 =
21129 − 1681

21129
∙ 100 = 92 % 

(62) 

𝑚í𝑟𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů − (𝑧𝑚𝑒𝑡𝑘𝑦 + 𝑣í𝑐𝑒𝑝𝑟á𝑐𝑒)

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů
∙ 100 

𝑚í𝑟𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 =
21129 − 827

21129
∙ 100 = 96 % 

(63) 

I další dílčí parametr ukázal výhodnost navrhnutého řešení. Dílčí parametr míry kvality 

po zavedené změně dosahuje hodnoty o 4% vyšší než před změnou. 
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7 DISKUZE 

V diplomové práci na téma rozbor příčin nepřesné výroby konkrétně ve firmě Metaldyne. 

Nevznikly výraznější chyby. Kapitola diskuze je rozdělena do několika podkapitol, aby 

v každé podkapitole byl vysvětlen daný problém nebo další postup pro řešení. 

7.1 Vymezení problémů při výrobě  

Ve firmě nejsou závažnější problémy, protože firma působí ve svém oboru celá léta a řadu 

problémů už podchytila. Avšak konkrétně u daného tématu se problémy vyskytly. 

Na pracovišti vrtačky pracují zaměstnanci v třísměnném provozu, tudíž zde rotuje velký 

počet zaměstnanců. Tito zaměstnanci nejsou jenom původu České republiky, ale i zahraniční 

pracovníci různých agentur, proto někdy vázla komunikace s nimi. Dalším problém a dle 

mého ten nejvýraznějším je zaznamenávání počtu kusů a počty neshodných kusů 

do systému. Každý zaměstnanec má trochu odlišný způsob zadávání dat, proto některé údaje 

získány zdlouhavým způsobem.  

7.2 Průběh realizace navrhnutých opatření 

V prvním kroku pro uskutečnění výměny se musely objednat nové čelisti na které se čekalo 

zhruba měsíc. Následná výměna musela být naplánovaná na nejvhodnější dobu, aby zasáhla 

do výroby co nejmíň možnou mírou.   

7.3 Předpokládaný počet neshodných kusů za rok 

Tento údaj je spíše orientační a předpokládaný. Pokud ukazatel FPY bude i na konci roku 

na 96 % a celkový objem produkce bude zhruba 175 000 ks, a všechny neshodné kusy se 

budou chtít opravit, tak celkový počet neshodných kusů bude přibližně 7000 ks a celkový 

počet hodin strávených na těchto opravách bude okolo 183 hodin, což je výrazný rozdíl 

oproti roku 2019, kdy počet hodin strávených na vícepracích byl 777 hodin. A však tento 

údaj je pouze orientační a pro přesný údaj je potřeba mít údaje za celý rok 2020. 

7.4 Ztráta kapacit 

Dalším výrazným problém, který nebyl předmětem diplomové práce je ztráta kapacit, 

důsledkem víceprací. Na tomto pracovišti stále funguje třísměnný provoz, proto toto 

pracoviště je jedno z nejvytíženějších v celé firmě, a navíc dochází ke ztrátám kapacit, díky 

opravám neshodných kusů. Plán do budoucna u tohoto pracoviště je snížení na dvousměnný 

provoz se zanecháním objemem produkce.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce byla rozdělena do sedmi hlavních kapitol. První tři kapitoly jsou teoretické. 

V první kapitole byla představena firma, ve které byla práce zhotovena. Ve druhé kapitole 

jsou popsány technologie a kontrolní postupy použité u vybrané součásti. V závěru 

teoretické části byly popsány vybrané metody, které se používají ve firmě. 

V praktické části je předložen rozbor firmy podle ukazatele FPY, na který navazuje následně 

rozbor kritického místa. V páté kapitole byly navrženy tři návrhy: 

• změna válcované kruhové tyče na loupanou, 

• změna polotovaru na bezešvou trubku, 

• změna upínání obrobku. 

Po vzájemném vyhodnocení se provedl návrh změny upínání obrobku. Pro tuto změnu se 

provedl rozbor série a v technicko-ekonomickém zhodnocení provedly výpočty. Ukazatel 

FPY před změnou pro jednu sérii dosahoval hodnoty 92 % a celkové počet neshodných 

součástí byly 1681 ks. Následný návrh zvýšil pro jednu sérii ukazatel FPY na 96 % 

a neshodný počet součástí se snížil na zhruba polovinu konkrétně 827 ks. Současně byly 

spočítány náklady na opravu víceprací, které činily před návrhem 52 716 Kč a po zavedení 

návrhu dosahovaly 25 935 Kč. Investice, které se vynaložily na provedení změny se ušetřily 

již při první sérii. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Popis 

CEZ celková efektivnost zařízení 

CNC Computer Numeric Control 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis  

FPY First Pass Yield 

 

Symbol Jednotka Popis 

AD [mm2] průřez třísky 

𝑪𝑭𝒇
, 𝑪𝑭𝒄

 [-] konstanty, vyjadřující vliv obráběného materiálu 

D [mm] průměr obráběné plochy 

DoA [mm] průměr přířezu s přídavky  

Ff [N] posuvová síla 

Fp [N] pasivní síla 

Fc [N] řezná síla 

L [mm] délka díry, nástroje se směru posuvu 

NAps [Kč/ks] jednicové náklady provozu stroje 

Nhs [Kč/h] náklady na hodinu provozu stroje 

NC1 [Kč] celkové náklady pro stávající výrobu 

NC2 [Kč] celkové náklady pro návrženou výrobu 

Pm [kW] celkový výkon obráběcího stroje 

QS [kg] celková hmotnost hotové součásti 

Qt [kg] hmotnost jedné tyče 

Qtt [kg] hmotnost jedné trubky 

Qc [kg] celková hmotnost všech tyčí 

Qct [kg] celková hmotnost všech trubek 

QpA [kg/ks] hmotnost přířezu tyče 

QpAt [kg/ks] hmotnost přířezu trubky 

R [mm] poloměr vnějšího průměru vrtané díry 

Ra [μm] průměrná aritmetická úchylka profilu 
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Rc [μm] průměrná výška profilu 

Rz [μm] maximální výška profilu 

Zp [μm] nejvyšší výstupek profilu 

Zv [μm] nejnižší prohlubeň profilu 

Zt [μm] průměrná výška prvků profilu 

ap [mm] šířka záběru ostří 

bD [mm] jmenovitá šířka třísky 

hD [mm] jmenovitá tloušťka třísky 

d [mm] průměr obráběné plochy 

f [mm] posuv nástroje na jednu otáčku 

fz [mm] posuv na zub 

kc [MPa] měrná řezná síla 

l [mm] délka obrobené plochy 

ln [mm] délka náběhu  

lp [mm] délka přeběhu 

lr [mm] délka profilu 

lt [mm] délka polotovaru 

luA [mm] šířka prořezu pily 

l0D [mm] délka přířezu s přídavky 

n [1/min] otáčky nástroje (popřípadě obrobku) 

nA [ks] počet přířezů 

nc [ks] počet kusů 

nt [ks] celkový počet kusů tyčí 

pnok1 [ks] počet neshodných kusů pro sérii 39090 

pnok2 [ks] počet neshodných kusů pro sérii 40021 

r [mm] poloměr vnitřního průměru vrtané díry 

tAS [min] jednotkový strojní čas 

tmA [min] jednotkový čas stroje 

tmA4 [min] jednotkový čas chodu stroje 

tmA5 [min] jednotkový čas klidu stroje 
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tm6 [min] jednotkový čas interference stroje 

v [mm] výška hotové součásti 

vf [m.min-1] posuvová rychlost 

ve [m.min-1] rychlost řezného pohybu 

vc [m.min-1] řezná rychlost 

𝒙𝑭𝒇
, 𝒙𝑭𝒄

 [-] exponenty, vyjadřující vliv průměru vrtáku 

𝒚𝑭𝒇
, 𝒚𝑭𝒄  [-] exponenty, vyjadřující vliv posuvu na otáčku 

z [-] počet zubů (břitů) nástroje 

κr [°] nástrojový úhel nastavení hlavního ostří 

η [-] mechanická účinnost stroje 

ρ [kg/m3] hustota 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Inspekční certifikát materiálu ZF34C 

Příloha 2 Postupový výkres dílu 650525 
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