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Název anglicky: 

Fixturing of welded engine sumps for big ships during manufacturing. 

Název �esky: 

Upínání rozm�rných sva�enc� van pro lodní motory p�i obráb�ní 

Anotace anglicky: 

Content of this research study is description of works done on new technology " fixturing 
of welded engine sumps for big ships during manufacturing " by developement of special 
fixtures for ensuring stability in quality of  the manufacturing process. This technology 
was applie plus tested on gantry miling machine FRFG. Results are shortening of the 
fastening process  about 40 min. plus makes it possible to use available range of cutting 
speed's and feed's thereby operation time is cut short. 

Anotace �esky: 

Obsahem výzkumné zprávy je popis a stav prací na technologii upínání rozm�rných 
sva�enc� van pro lodní motory p�i obráb�ní pomocí nové konstrukce speciálních upínacích 
p�ípravk� zajiš�ujících dostate	nou stabilitu kvality obráb�cího procesu. Navržená 
technologie byla testována a aplikována na portálovou frézku FRFQ. P�ináší zkrácení 
procesu upnutí o 40 min a umož
uje využití �ezných rychlostí a posuv� stroje a tím 
dosažení zkrácení výrobního 	asu.  

Klí�ová slova anglicky: 
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Klí�ová slova �esky:
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Interní identifika�ní kód p�id�lený tv�rcem: 

KKS-VZ-12-09 
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Popis vytvá�ené technologie:  

Tento návrh technologie vznikl na základ� požadavk� pr�myslu. Skládá se z rozboru 
sou	asného stavu, návrhu �ešení, p�es technickou realizaci až po ov��ení funk	ních vlastností 
u firmy  ROTAS STROJÍRNY s r.o., Rotava. Pot�eba jejího vývoje byla vyžádána na základ�
instalace portálové frézky FRFQ. Cílem �ešení projektu bylo zajišt�ní dostate	né stability 
kvality obráb�cího procesu. P�ináší zkrácení procesu upnutí o 40 min a umož
uje využití 
�ezných rychlostí a posuv� stroje a tím dosažení zkrácení výrobního 	asu. Není známa 
realizace stejného technického �ešení v �R. 

Požadované technické parametry : 

Umožn�ní upínání rozm�rných sva�enc� van pro lodní motory p�i obráb�ní. Rozm�ry van a 
tvar možných upínacích míst jsou patrné z p�iložených výkres�.  
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Stav p�ed : 

Na následujících fotografiích je možno vid�t upínání van p�ed vývojem této technologie 
upínání van.   
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Kvalita povrchu : 

Na následující fotografii jsou patrné nerovnosti na obrobeném povrchu zp�sobené 
nedostate	nou tuhostí upnutí celkov� málo tuhého sva�ence.  

Schéma navrženého rozmíst�ní upínacích bod� a p�ípravk� : 
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Ukázka navrženého �ešení upínacích p�ípravk� : 



- 11 - KKS-VZ-11-09 



- 12 - KKS-VZ-11-09 
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Techologický postup (ov��ování funk�nosti navržené technologie upínání) : 
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P�edpokládané ekonomické parametry :  

Ekonomické p�ínosy vyplývají ze zkrácení procesu upnutí o 40 min a umožn�ní využití 
�ezných rychlostí a posuv� stroje a tím dosažení zkrácení výrobního 	asu 

Testováno v: 

ROTAS STROJÍRNY s r.o., Rotava 
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Testováno na : 
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Uživatel technologie: 

Navržená technologie je využívána a uplatn�na  u firmy ROTAS STROJÍRNY s r.o., Rotava.  

  
Odkaz: www.kks.zcu.cz/vyzkum-vyvoj-KKS/RIV 


