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ÚVOD:

Pro zajištění výrobní dostupnosti zařízení obsahuje sklad ND v AGC 
CHU několik tisíc položek v celkové hodnotě 80mil. Kč.

Některé ND jsou označeny jako kritické.

S ohledem na snižování je nákup nových ND nahrazen opravou 
demontovaného dílu.

U opravovaných ND není možnost ověření jejich funkčnosti po opravě 
ze strany AGC.

U dlouhodobě uložených ND není možnost ověření jejich funkčnosti 
ze strany AGC.



Technical department                                      Tech. spolupráce s TUL

ZADÁNÍ:

FÁZE I: Návrh na vytvoření off-line testovacího pracoviště pro omezený typ ND

FÁZE II: Návrh na rozšíření off-line testovacího pracoviště pro rozšířený okruh ND

Zvýšení efektivity skladového hospodářství kritických ND:
Snížení nákladů na chybně opravené ND – možnost okamžité reklamace

Získání průběžného ověřování funkčnosti pro dlouhodobě uskladněné ND

Snížení prostojů zařízení z důvodu instalace chybně opraveného ND
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DETAIL ZADÁNÍ – Fáze I:

Možnost testování vřeten pro brusné kotouče řezacích linek:
Možnost otestovat chování v průběhu otáček 0 – 5.000ot/min.

Možnost dlouhodobého testování – 5h spuštění

Možnost základní kontroly vibrací, hlučnosti.

Základní popis dílů:
Rotační díl, pracující za vysokých 
otáček

Obsahuje speciální keramická ložiska

Výrobce dílu je zahraniční firma 
Bystronic

Cena za nový díl cca. 400tis Kč.
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DETAIL ZADÁNÍ – Fáze I:

Možnost testování speciálních měničů pro pohony řezacích linek:
Možnost otestovat základní funkčnosti elektroniky

Možnost dlouhodobého testování pod napájením – 5h spuštění

Základní popis dílů:
Speciální elektronický díl pro řízení pohonů.

Díl sestaven a naprogramován výrobcem dílu

Výrobce dílu je firma SEW a upraveno po potřeby firmy 
Bystronic (výrobce zařízení)

Cena za nový díl cca. 400tis Kč.
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DETAIL ZADÁNÍ – Fáze I:

Možnost testování motoru pro brusné kotouče řezacích linek:
Možnost otestovat chování v průběhu otáček 0 – 5.000ot/min.

Možnost dlouhodobého testování – 5h spuštění

Možnost základní kontroly vibrací, hlučnosti.

Základní popis dílů:
Stejnosměrný motor

Cena za nový díl cca. 400tis Kč.
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DETAIL ZADÁNÍ – Fáze II:

Rozšíření off-line testovacího pracoviště o možnost:
Testovat i jiné pohony (AC motory, servopohony)

Testovat převodovky

Testovat čerpadla a vývěvy

Testování elektronických komponentů:
PLC + datové karty

Safety PLC

Snímače

Frekvenční měniče

…
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OČEKÁVANÝ VÝSTUP:

Designová studie jak by zařízení mohlo vypadat
rozměry, pozice, layout,

Popis funkce zařízení + popis jak by se používalo pro jednotlivé body zadání

Seznam základních součástí ( dílů), které zařízení musí obsahovat

Ucelená specifikace tohoto zařízení na jejímž základě bude možné 
zajistit poptávku realizace
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