Cvičení: HTV 6
Studijní skup.:

Téma:

Normy jednotkového času operace

Poř. číslo:

Vypracoval :
Datum :
List číslo:
Počet listů :

Stanovte rozborově výpočtovou metodou normu jednotkového času pro
operaci vrtání a zahlubování šesti děr v součásti PŘÍRUBA č. v. ……..
Operace se provádí na otočné vrtačce VR 5A, číslo pracoviště 04651. Součást je
upnuta v přípravku. Řešení normy proveďte ve zjednodušené verzi, pro výpočet
času tA použijte pouze čas tA1. Zadané hodnoty:
 procento tAx = 3%
 koeficient kc = 1,1
Otočná vrtačka VR 5A je určena pro vrtání, vyhrubování, vystružování děr a
řezání závitů do strojírenských dílců. Uplatňuje se v kusové i sériové výrobě.
Otáčková řada : 28, 38, 50, 67, 90, 125, 170, 224, 300, 400, 560, 750, 1000,
1320, 1800, 2500
Posuvová řada : 0,05; 0,063; 0,08; 0,1; 0,132; 0,17; 0,212; 0,28; 0,355; 0,45;
0,56; 0,75; 0,95; 1,25; 1,6; 2,0
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