Úvod do STT
Strojírenství – zajišťuje výrobní techniku pro další odvětví tzn. vyrábí moderní stroje , které mají vysoký
stupeň automatizace a mechanizace a tím se dosahuje vysoká produktivita práce

Výrobní proces ve strojírenství
Je to činnost, při které člověk přetváří suroviny, materiály, polotovary apod. na výrobky
Rozdělení výrobního procesu :

1) Předvýrobní etapa
2) Výrobní etapa
3) Odbytová etapa

Předvýrobní etapa – je období před zahájením výroby.
Obsahuje :
-konstrukční přípravu (projekční a konstrukční dokumentace)
- technologickou přípravu ( výrobní postupy, nástroje, stroje )
- zásobování ( zajišťuje potřebný mat.,polotovary, nářadí )

Výrobní etapa – zabývá se veškerou činností, která přímo souvisí se zhotovováním výrobků. Většinou
jde o velké množství rozmanitých výrobních pochodů, jež na sebe navazují a tomuto sledu prací říkáme
výrobní postup.
Před zahájením sériové výroby se vyrábí nejdříve prototyp výrobku, na kterém se ověří jeho funkce a
v ověřovácí sérii se zjistí, jsou-li výrobní výkresy, postupy, nástroje apod. správné.
Výrobní etapa obsahuje tyto fáze : - Předzhotovující (souvisí s výrobou polot., stříháním,
řezáním apod. )
- Zhotovující ( zabývá se výr. součástí podle výkresu a výrobních
postupů )
- Dokončovací (zabývá se sestavováním jednotlivých součástí do
celků )

Odbytová etapa – zabývá se balením, odesíláním výrobků, servisní, opravárenskou a poradenskou
činností

Typy výroby
V pracovním procesu rozeznáváme tyto typy výroby :
1) kusová výroba - vyrábí se různé typy výrobku v malém množství
2) hromadná výr. - úzký sortiment ve velkém množství
3) sériová výroba - různé typy v různě velkých sériích
Kusová výroba – využívají ji zejména drobní podnikatelé. Používají se zde univerzální stroje, na
kterých je možné vyrobit různé druhy výrobků.Pracovníci jsou obvykle vysoce kvalifikovaní, bývá zde
malá specializace. Např. zlatnictví, sklářství atd.
Hromadná výroba – probíhá na výrobních a plně automatizovaných linkách, případně jsou využívání
roboti. Jednotlivá pracoviště jsou úzce specializovaná a jou vybavena vysoce výkonnými
specializovanými stroji např. svařovací automaty, balící stroje. Obsluha u stroje nemusí mít vysokou
kvalifikaci, ale pracovníci zajišťující údržbu a opravy strojů a výrobních linek musí
mít vysokou
specializaci. Využití např. výroba šroubků, ložisek, rámů kol, piva atd.
Sériová výroba – člení se podle počtu vyráběných kusů na velkosériovou , malosériovou a středně
sériovou. Kvalifikace pracovníku je obdobná jako u hromadné. Využití např. při výrobě praček, aut,
ledniček.

Normalizace ve strojírenství
Některé součásti lze nahradit jinými součástmi (např. matice, šrouby, tyče, podložky, závity atd.) a to
proto, že rozměry těchto součástí mají předepsanou velikost a tvar. Takovým výrobkům říkáme že jsou
normalizovány a byly vyrobeny podle normy ( ČSN, ISO ).
Technické normy: obsahují hlavní parametry a charakteristické údaje o výrobcích, fyzikálních,
mechanických a chemických vlastnostech, technologických postupy a bezpečnostní předpisy.

Rozdělení technologie
Technologie – podává základní vědomosti o materiálu, o jeho zkoušení, nástrojích, strojích,
prostředcích a metodách používaných při zpracování kovů a ostatních látek, které jsou vhodné ke
konstrukci.
Rozdělení :

Technologie

Technologie výroby kovů
Těžká metalurgie

-met.železných kovů
- met.neželezných kovů
-prášková met.
- hutní výr. polotovaru (PM)

Strojírenská technologie

Strojírenská metalurgie

- slévání
- tváření
- svařování a pájení
- tepelné zpracování (TZ)

- obrábění
- povrchové úpravy
- montáž

Technologie výroby kovů – zabývá se zpracováním surovin na materiál a jeho vlastnostmi
Strojírenská technologie- zabývá se zpracováním materiálu na součásti a montáži strojů a zařízení
Strojírenská metalurgie – tvoří
technologií.

spojovací článek mezi technologii výroby kovů a strojírenskou

Rozdělení měřidel:
1. Měřidla konečných hodnot – změří určitou konkrétní hodnotu, kterou přímo odečteme z měřidla.
Patří sem: - lineární měřidla, která měří s přesnosti 0,5-1mm
(pravítka, metry, pásma)
nonická měřidla, která měří s přesnosti 0,1-0,02 mm (posuvné měř.)
mikrometrická měřidla, která měří s přesností 0,01 mm (mikrometr)
2. Pevná měřidla – neměří konkrétní hodnotu, ale pouze třídí obrobky na dobré a zmetkové.
Patří sem : - základní měrky, které mají tvar destičky nebo hranolku a dají se sestavovat na
určitý rozměr od nejmenšího rozměru k největšímu
- mezní měřidla, kde řadíme kalibry, které mají dvě strany – dobrou ( musí se
do obrobku vejít) a zmetkovou (nesmí vejít). Nejpoužívanější kalibr je kalibr
na díru a hřídel
3. Měřidla přesná – neměří konečnou hodnotu, ale určují pouze odchylky měřeného rozměru od
předem nastavené hodnoty.
Patří sem: - číselníkový úchylkoměr
- minimetr
- optotest
- passamet
4. Měřidla tvarů a rovin – používají se k měření tvarových ploch.
Patří sem : - šablony
- profilprojektor
- příměrná deska
5. Měřidla úhlů
Patří sem: - sinusové a tangentové pravítko
- vodováha
- úhlové měrky

Otázky a úkoly:
1. Jaké znáte etapy výrobního procesu? Definujte je.
2. Jaké znáte typy výroby? Definute je.
3. Vysvětlete rozdělení technologie.
4. Jaké znáte typy měřidel? Definujte je.
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