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ABSTRAKT 

 Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lisovacích přípravků na 
manifoldové sestavy kondenzátoru automobilové klimatizace. Problém současného 
montážního procesu je jeho neefektivita. Poloautomatizovaná montáž pomocí 
lisovacích pneumatických přípravků tento problém eliminuje. V teoretické části jsou 
popsané komponenty klimatizace, současný stav montáže a výpočtový základ 
lisování. V praktické části byla provedena zkouška lisovací síly. Na základě této 
zkoušky byl proveden konstrukční návrh čtyř pneumatických, lisovacích přípravků. 
Závěrem práce bylo hodnocení celého projektu. 

Klíčová slova 

Manifoldová sestava, montážní linka, nýtování, lisování, pneumatický přípravek, 
klimatizace 

ABSTRACT 

 The diploma thesis deals with the design of pressing machines for manifold 
assembly of condensers in the car air-conditioning unit. The problem of the current 
assembling process is its inefficiency. Semi-automated assembly using pneumatic 
pressing machines eliminates this problem. In the theoretical part the air-conditioning 
components, current state of assembly and calculating base of pressing are described. 
In the practical part the test of pressing force was conducted. Based on this test, the 
design of four pneumatic pressing machines was accomplished. In the final part of the 
work, evaluation of the whole project is provided.  

Keywords 

Manifold assembly, assembly line, riveting, pressing, pneumatic machine, air-
condition  
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1  ÚVOD 

Oblast automobilního průmyslu zažívá po ekonomické krizi z předešlých let 
opětovný rozkvět, který se projevuje zejména na velkých investicích do vývoje a 
nových technologií. Jednou z takových oblastí vývoje je například klimatizace 
automobilu, která je v současnosti základní výbavou každého automobilu. Každá 
klimatizace je vybavena kondenzační jednotkou, tzv. kondenzátorem, která se skládá 
ze dvou manifoldových sestav. 

Hlavním cílem této diplomové práce je konstrukční návrh několika zařízení, které 
pomohou zefektivnit montážní proces manifoldových sestav ve firmě Kovoobrábění - 
Juriga Antonín, s kterou byla navázaná spolupráce na tomto projektu. Firma byla 
založena roku 1992 v Bojkovicích a zabývá se obráběním kovů a montáží. 
Objednávané množství vyráběných nebo montovaných dílů se ve většině případů 
nachází v kategorii malosériové výroby. Firma se svou velikostí řadí mezi malé 
podniky. Tím spíše je kladen větší důraz na důležitost tohoto projektu. V současnosti 
se v této firmě vyrábějí zejména jednotlivé součásti pro prototypovou výrobu, včetně 
montáže manifoldových sestav. 

Hlavním důvodem zadání tohoto projektu je navýšení dodávaného množství, kdy 
zákazník podal požadavek na možnost dodávání vyššího počtu montovaných sestav, 
přičemž přímým důsledkem navýšení objemu výroby je snížení ceny za smontovanou 
sestavu. Aby byla tato zakázka i přes snížení ceny stále výdělečná, je nutné celý 
proces montáže zefektivnit.  

Při velkosériové montáži v nadnárodních společnostech se k lisovacím a 
temovacím pracím používá většinou hydraulických lisů. V případě konstrukčního 
návrhu v této práci by se ale jednalo o drahé řešení, a proto bude zkoumáno, zda-li 
bude možné použít namísto hydraulických motorů například pneumatické motory.  

Celý návrh by se měl sestávat z konstrukčních dílů, dále z nakupovaných dílů, kdy 
by se mělo jednat zejména o pohonné součásti, ať už hydraulické nebo pneumatické, 
dále všechny elektrické a elektronické součásti, jako jsou řídící jednotky, snímače, 
části elektroskříně, osvětlení, atd. Co nebude součástí této práce, jsou krytovací dílce 
a taktéž ani elektrické bezpečnostní prvky, jako jsou světelné mříže. Nicméně s 
budoucím použitím těchto prvků bude vhodné při konstrukčním návrhu alespoň 
počítat.  
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2 KLIMATIZACE AUTOMOBILU A JEJÍ SOUČÁSTI 

Klimatizace je v dnešní době standartní výbavou každého automobilu. Všeobecně 
cílem klimatizace je udržení konstantní teploty v uzavřeném prostoru na 
přednastavené teplotě, zejména se jedná o snížení teploty na hodnotu mezi 20 až 
25°C. První klimatizační systém instalovaný do automobilu byl v roce 1940 firmou 
Packard Motor Car Company. Nicméně tato varianta byla přes své rozměry a nízkou 
účinnost velmi nevhodná a záhy byla její výroba ukončena. První kompaktní, 
jednoduchá a cenově dostupná klimatizace automobilu byla jako volitelná výbava 
uvedena na trh v roce 1954 společností Nash-Kelvinator v USA. [1] 

Obr. 1 První automobil s instalací klimatizace firmy PMC Company [15] 

Princip klimatizačního efektu spočívá v tom, že teplota ochlazovaného média, 
v tomto případě vzduchu, je přenášená na chladící medium, které v oběhu střídá 
kapalnou a plynnou fázi v závislosti na tlaku. [2] Klimatizaci v automobilu si lze 
představit jako okruh, který se skládá ze dvou částí a to nízkotlaké větve a vysokotlaké 
větve. Změnu tlaků v okruhu zajišťují kompresor a expanzní ventil (expanzní tryska). 
V cyklu dochází k proudění mezi kondenzátorem a výparníkem, přičemž kondenzátor 
je součástí vysokotlaké větve (1,5 – 2 MPa) a výparník do nízkotlaké větve (0,1 – 0,3 
MPa).[1] Součást, jejíž montáží se tato práce zabývá, se vyskytuje právě 
v kondenzátoru klimatizace. 

 

Obr. 2 Schéma klimatizačního procesu v automobilu (odstíny červené – vysoký tlak, odstíny 
modré – nízký tlak) [16] 
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2.1 KONDENZÁTOR KLIMATIZACE AUTOMOBILU 

Kondenzátor klimatizace lze velmi dobře přirovnat svou funkcí k tepelnému 
výměníku, který umožňuje tepelný přenos mezi horkým chladivem (proudícím 
médiem v systému) a chladnějším, okolním vzduchem. Skupenství příchozího 
chladiva na vstup z kompresoru je plynné a je dopravováno pod vysokým tlakem. 
Uvnitř systému plynné médium kondenzuje a v tekutém stavu opouští systém 
dále do vysoušeče stále pod vysokým tlakem. Pro zefektivnění přenosu tepla 
mezi okolím a kondenzátorem bývají kondenzátory (chladiče) vybaveny taktéž 
ventilátorem. Kondenzátory lze rozdělit do dvou koncepčních uspořádání dle 
způsobu proudění média. 

První uspořádání je tzv. Serpentine („klikaté“) uspořádání, kdy tento typ 
kondenzátoru obsahuje jednu dlouhou trubku, která je stočená přes a do sebe 
s chladícími žebry mezi trubkami, což vytváří požadovaný chladící efekt. 

Druhý koncepční typ je nazván Parallel („rovnoběžné“) uspořádání. Tento 
koncept se velmi často přirovnává k průtokovému radiátoru, kde dochází k tzv. 
křížovému proudění. Zde oproti předchozímu uspořádání dochází k proudění 
skrz velký počet chladících žeber, což má za efekt rozsáhlejší chladící plochu pro 
přenos tepla mezi okolím a proudícím médiem. 

Při srovnání konceptů lze říci, že efektivnější bude druhý způsob uspořádání, tj. 
Parallel. Literatura udává, že rozdíl v účinnosti je až 25%, proto se výrobci více 
přiklání k tomuto konceptu. Taktéž montované sestavy, na které jsou přípravky 
určeny, využívají paralelního uspořádání. [3] 

2.2 MANIFOLDOVÁ SESTAVA KONDENZÁTORU 

Význam sousloví Manifoldová sestava má původ z anglického slova manifold, 
což znamená rozvod, takže můžeme nazvat manifoldovou sestavu jako určitou 
sestavu rozvodů. Na obrázku níže je znázorněn kondenzátor automobilu. 

Obr. 3 Kondenzátor automobilu Mercedes CLK320 [17] 
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Na obrázku 4 lze pozorovat, že manifoldové sestavy je možné rozdělit na dvě 

části a to podle jejich funkce.  

V případě první části se jedná o funkci Input/Output, kdy jsou na Tanky 
připevněny svařováním, popř. nýtováním (hlavně v prototypové výrobě), a 
následně pájením vstupní a výstupní bloky, jejichž funkce spočívá v propojení 
hadic vystupujících z klimatizačního systému a kondenzátoru. 

Druhá část kondenzátoru, zajišťující funkci Return, jinými slovy vrací chladivo 
zpět do okruhu přes zásobník a vysoušeč zpět do okruhu, čímž udržuje 
konstantní hladinu chladiva v okruhu a taktéž udržuje správné vlastnosti chladiva. 
Lze jej zřetelně poznat podle zásobníku chladiva v podobě trubky.     

2.2.1 MANIFOLDOVÁ SESTAVA I/O  

Jak již bylo zmíněno výše, dominantou této sestavy jsou vstupní a 
výstupní bloky. Společnými díly pro obě sestavy jsou Tanky, Headery (víka) a 
přepážky (Baffle). Do drážek v Tanku jsou vloženy přepážky, které jsou 
roztemovány, následně jsou na Tank přinýtovány držáky a bloky a následně je 
sestava zakryta Headerem, přičemž pro zajištění soudržnosti sestavy je 
roztemovaná druhá strana přepážek.  

Obr. 4 Rozdílné koncepce uspořádání v kondenzátoru klimatizace (Serpentine – 
vlevo, Parallel – vpravo) [3] 

Obr. 5 Sestava I/O určená ke smontování 
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TANK 

Tank je lisovaný díl, ve kterém jsou vystřihnuty otvory a drážky pro nýty, 
přepážky a taktéž otvory pro vstup/výstup chladiva do a z bloků. Pro výrobu tanků se 
používá slitina hliníku třídy ENAW 3xxx, jelikož je vhodná pro technologii lisování. 
Z technologického hlediska musí být na Tancích naneseno tavidlo ze strany, na kterou 
jsou připevněny komponenty. Z pravidla se tavidlo nanáší ještě před zahájením 
montáže. K eliminaci možné elektrolytické koroze je použito stejného materiálu i 
v případě pájky a ostatních spojovacích prvků, jako jsou přepážky, nýty, nebo Headery. 

HEADER 

 Header je protikus Tanku a taktéž způsob výroby je totožný, tj. lisování. 
V Headerech jsou prostřiženy drážky pro přepážky, aby bylo možné celou sestavu 
spojit. Hlavním prvkem tohoto dílu jsou prolisované tvarové drážky, které slouží 
k následnému zapájení tzv. multikanálových trubek při montáží celého kondenzátoru. 

DRŽÁKY 

 Jak již název napovídá, držáky slouží k přichycení kondenzátoru na chladič. 
Jedná se o tenkostěnný prvek, jehož tloušťka se pohybuje ve většině případů mezi 3 
až 4 mm. Z důvodu přenosu vibrací při jízdě je nutné, aby byl konstrukčně dostatečně 
robustní a odolný. Technologie výroby se může v závislosti na složitosti tvaru lišit, a to 
že mohou být buď vytlačovány, nebo lisovány. 

Výhoda vytlačovaného držáku spočívá hlavně v dosažení složitějších tvarů 
uzpůsobením tvaru vytlačovací hlavice. Nicméně nevýhodou je, že nelze nanést pájku, 
a tudíž je nutné pájku dodávat až při montáži. Většinou se používá pájecí páska, popř. 
pájecí drátek. Jako materiál pro vytlačované držáky se většinou používá hliníková 
slitina s obsahem hořčíku (ENAW 6xxx), která se vyznačuje zejména dobrou pevností, 
svařitelností, obrobitelností a hlavně dobrou pájitelností. V případě lisovaného držáku 

Obr. 7 Header sestavy I/O 

Obr. 6 Tank sestavy I/O 
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je právě naopak možné nanést, popř. naválcovat, vrstvu pájky přímo při výrobě. Jako 
materiál se zde používají hliníkové slitiny ENAW 3xxx, které se vyznačují dobrou 
tvářitelností, svařitelností a dobrou pájitelností, přičemž kvůli těmto vlastnostem klesá 
obrobitelnost. 

I/O BLOKY 

 Bloky slouží k napojení kondenzátoru do klimatizačního systému. Lze je rozdělit 
na vstupní a výstupní. Z pravidla vstupní bývá rozměrově větší než výstupní, nicméně 
nemusí to být pravidlem. V sériové výrobě se z vytlačovaných profilů řežou pláty o 
předepsané tloušťce, kdy se poté obrábí čelní plocha s dírami, popř. díra na nýt, je-li 
použito technologie nýtování a nikoli svařování. Na čelní ploše jsou dva druhy děr, 
první slouží pouze jako připojovací závit, nicméně druhá díra, která je mnohem 
složitější na výrobu, slouží jako připojovací spojka, kde je kladen velký důraz na 
těsnost. Na to se využívá patentovaného připojení MSF (Metal Seal Fitting), kde je 
kladen, skrz vysokou těsnost, velký důraz na povrch a přesnost díry. Z tohoto hlediska 
je vyžadována kvalitativní dohled při výrobním procesu, což se vyznačuje pravidelnými 
měřením a vyhodnocováním dat. 

 MSF, taktéž zvané spojení „nulového úniku“, bylo vyvinuto firmou Visteon (v 
současnosti firma existuje pod jiným názvem), v závislosti na požadavek spolehlivosti 
a ekologičnosti celé chladící soustavy automobilu. Díky těsnému spojení dílů při 
průchodu chladiva systémem nedochází k únikům, a tudíž se redukuje únik CO2 do 
ovzduší. To samozřejmě ovlivňuje taktéž ekonomický dopad skrz doplňování uniklého 
chladiva. Hlavní výhoda těsnění spočívá v použití nekonvenčního těsnění kov na kov 
namísto klasického elastomerového těsnění. Tato patentovaná koncepce se začala 
používat v roce 2011. 

Obr. 8 Oba typy použitých držáků na I/O sestavě 

Obr. 9 Oba typy použitých bloků na I/O sestavě 
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 Bloky jsou vyrobeny obdobně jako u vytlačovaných držáků z hliníkové slitiny 
ENAW 6xxx se zvýšeným obsahem hořčíku (max. do 0,5 %). V našem případě je 
spojení s tankem realizováno pomocí nýtování a následného spájení. Taktéž přichází 
v úvahu, dle technologických možností podniku, nahrazení technologie nýtování 
svařováním. 

PŘEPÁŽKY 

 Jak již bylo zmíněno výše, přepážky jsou kvůli konzistenci a hlavně omezení 
elektrolytické koroze vyrobeny z materiálu ENAW 3xxx. Vzhledem k nutnosti spojení a 
zajištění těsnosti musí být před montáží přepážky ošetřeny pájecí pastou. Funkce 
přepážek spočívá k rozdělení proudu chladiva v kondenzátoru. Tvar je přizpůsoben 
rádiusovému tvaru Tanku a Headeru, tak aby byla zajištěna těsnost systému. 

NÝTY 

 Stejně jako u přepážek, výchozím materiálem pro výrobu nýtů se používá 
hliníková slitina třídy ENAW 3xxx. Nýt se skládá ze tří částí a to opěrné hlavy, dříku a 
nýtováním je vytvořena závěrná hlava. Nutné je, aby při zanýtování byla zajištěna 
těsnost mezi dírou a nýtem, kvůli úniku chladiva. [5] 

Obr. 10 Přepážka 

Obr. 11 Nýt, Schéma částí nýtu [5] 
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MANIFOLDOVÁ SESTAVA RETURN 

Význačným prvkem této sestavy je zásobník chladiva (Receiver-Drier) dále jen 
R-D. Používají se zde obdobné díly jako v případě sestavy I/O, konkrétně přepážky, 
Tanky, Headery, nýty. V případě Tanků a Headerů je rozdíl pouze v pozici jedné 
přepážky a v umístění děr pro průchod chladiva, jelikož zde není použito bloků. Díry 
jsou určeny pro spojovací trubičky mezi R-D a Tankem. Dalším dílem, který je použit 
navíc je Víčko pro uzavření R-D, kde je použito tvarového spoje. 

RECEIVER-DRIER 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, tento díl slouží jako zásobník chladiva. Nicméně 
nezbytnou součást R-D je taktéž vysoušeč chladiva, který zajišťuje odstranění vlhkosti 
v kondenzátoru. Technologie výroby je protlačování a dále dodatečné obrábění. Jako 
materiál se v tomto případě používají oba typy hliníkových slitin jak ENAW 3xxx tak i 
ENAW 6xxx. Jak již bylo zmíněno, při protlačování nelze přímo při výrobě nanést pájku, 
tudíž je nutno dodatečné použít pájecí pásky pro držáky a pastu pro propojovací 
trubičky. 

DRŽÁKY 

Držáky jsou uzpůsobeny tvarovému spoji mezi R-D a Tankem, což se vyznačuje 
složitějším tvarem než v případě I/O sestavy. Nicméně co se týče způsobu výroby a 
použitých hliníkových slitin, tak můžeme říct, že jsou téměř totožné. 

Obr. 12 Sestava Return určená k smontování 

Obr. 14 Oba typy použitých držáků na Return sestavě 

Obr. 13 Receiver-Drier s pohledy na obou stranách 
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SPOJOVACÍ TRUBIČKY 

 Díl se skládá ze dvou dílčích součástí. První díl je zakružená trubička 
(polotovarem je plechový plátek) z hliníkové slitiny ENAW 3xxx s naválcovanou pájkou. 
Tato trubička je s přesahem vložena do tvarové objímky, která je vyrobená z hliníkové 
slitiny třídy ENAW 6xxx. Tvar této objímky je přizpůsoben poloměrům Tanku a R-D. 
Pro spojení Tanku a R-D je nutné oba konce zakružené trubičky roztáhnout, tudíž 
vytvořit těsný spoj. 

Obr. 15 Spojovací trubička 

R-D VÍČKO 

 Jak již název napovídá, víčko je zalisováno do R-D z jedné strany, a tím ji taktéž 
z téže strany těsně uzavře. Součást je vyrobena lisováním z hlinkové slitiny ENAW 
3xxx, přičemž musí být na dosedací plochu naneseno tavidlo, pro zapájení spoje, a 
tím pádem jeho plného utěsnění. 

  

Obr. 16 R-D Víčko 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VÝROBNÍ TECHNOLOGIE 

Náklad montovaných sestav se dosud pohyboval mezi 30 až 200 kusy jednorázové 
zakázky, kdy se jednalo hlavně o prototypové objednávky. Z tohoto hlediska byla 
ekonomická bilance i za současného stavu stále zisková.  

Montáž sestav většinou zahrnuje taktéž výrobu bloků, držáků a taktéž úpravu 
Tanků a Headerů. Celý proces montáže začíná ve chvíli, kdy jsou všechny díly 
připraveny. Nedílnou součástí přípravy komponent je jejich očištění a odmaštění, 
jelikož je vyžadována vysoká čistota prostředí po uzavření sestavy. Taktéž příprava 
zahrnuje nanesení tavidla, popřípadě pájky, na plochy komponent, kde je nezbytné 
provést tuto operaci z hlediska následného pájení. Dodávané komponenty 
v připraveném stavu jsou pouze přepážky, které jsou standardizovány, taktéž nýty.  

Celý montážní proces začíná ustavením Tanku do přípravku, který zajišťuje jeho 
vodorovnou polohu a podepření přepážky. Následně se provede ruční roztemování 
přepážek pomocí kladiva a trnu, který má špičku ve tvaru V, kdy je tvar zakončen 
poloměrem, pro zamezení rozseknutí přepážky. Pomocí tohoto trnu se provede 
dvojúder, kdy výsledný tvar drážky v přepážce je tvaru W. 

Následně jsou velmi podobným způsobem roznýtovány též nýty, pro připevnění 
bloků a držáků k Tanku. K dosažení kulovitého tvaru nýty při roznýtování je taktéž 
přizpůsoben nýtovací trn, kdy je na konci trnu uprostřed vnitřní tvar, který zajišťuje 
ideální tvar roznýtovaného konce. Ráz je opět zajištěn manuálně kladivem. V případě 
nýtovaní držáků pro Returnovou sestavu, je nutné ještě před snýtováním vložit mezi 
R-D a držák pájku v podobě hliníkového pásku, který je ošetřen tavidlem. Speciální 
operací v případě Returnové sestavy je zalisování víčka, kdy se používá tvarového 

Obr. 17 Rozložené sestavy na jednotlivé komponenty, Sestava Return – vlevo,                  
I/O Sestava - vpravo 

Obr. 18 První fáze montáže pro obě sestavy 
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přípravku, zapření R-D je prováděné za pomocí sklíčidla soustruhu a samotné 
zalisování se provádí aretací koníku a jeho následného vysunutí, dále pak se u 
Returnové sestavy provádí roztemování trubiček, kdy je potřeba z obou stran zajistit 
„roztažení“ trubiček z vnitřní i vnější strany. K tomu je použito přípravku, kdy je ve 
svěráku upevněna ocelová „pásovina“, na které je přivařen kužel s vnitřním závitem a 
použitím šroubu s kuželem, který má stejný tvar, je postupným utažením šroubu 
dosaženo kýženého efektu.  

Jakmile jsou všechny komponenty připevněny k Tanku, zbývá poslední operace 
k dokončení montáže, což je uzavření sestavy pomocí Headeru, kdy je trvalého 
spojení dosaženo pomocí roztemování druhého konce přepážky. Díky připravené 
drážce ve tvaru V je mnohem jednodušší roztemovat tuto stranu přepážky. Před 
započnutím samotného temování přepážek je ještě vhodné pomocí hrotu ve tvaru 
dutého válce přitáhnout Header na přepážku jedním, mírným úderem kladiva do hrotu. 

V závislosti na novém požadavku od zákazníka, kdy objednané množství je až 100 
kusů sestav týdně, čímž se rozumí 100 kusů I/O sestavy a 100 kusů Returnové 
sestavy, vyvstal požadavek na výrobu poloautomatických přípravků, které výrazně 
zrychlí montáž sestav. Navýšení počtů se samozřejmě významně promítlo do výrobní 
ceny sestavy, kdy došlo k výraznému snížení ceny a tudíž je změna pracovního 
procesu nutná. 

Obr. 19 Příprava Returnové sestavy a příklad nýtování u obou sestav 

Obr. 20 Utažení a roztemování druhé strany přepážek 

Obr. 21 Smontované sestavy 
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3.1 VÝPOČET A POROVNÁNÍ ČASŮ MONTÁŽE 

Jako vstupní parametry pro výpočet montážních časů jsou čas přípravy, čas 
montáží obou sestav a čas přípravy pro expedici. Celý tento proces je 
zaznamenán v časové ose na obrázcích níže. Bude nutné sestavit montážní 
proces pro obě sestavy zvlášť, jelikož postup montáže je u každé sestavy 
rozdílný a tudíž se bude lišit i časová náročnost. 

3.1.1 VÝPOČET ČASOVÉ NÁROČNOSTI MONTÁŽE I/O SESTAVY 

Jako první krok je nutné sestavit procesní plán, který nezahrnuje pouze 
montáž, ale taktéž časy, které vstupují a vystupují v rámci celého procesu. Dále 
bude možné sestavit rovnici pro výpočet celkového času životního cyklu I/O 
sestavy. 

𝑇𝑐1 =
𝑇𝑣

𝑛𝑠
+

𝑇𝑝𝑝

𝑛𝑠
+ 𝑇𝑟𝑝1 + 𝑇𝑚𝑛 + 𝑇𝑟𝑝2 +

𝑇𝑝𝑒

𝑛𝑠
 

Rovnice 1 – Výpočet celkového času na sestavu 

 kde  

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že nám vystupují ve vzorci dvě neznámé hodnoty 
v podobě Tc a ns je nutné upravit vzorce do tvaru, kdy bude možné dopočítat 
celkový počet sestav za směnu z Rovnice 2. 

𝑇𝑆𝑚 = 𝑇𝑣 + 𝑇𝑝𝑝 + 𝑇𝑟𝑝1. 𝑛𝑠 + 𝑇𝑚𝑛. 𝑛𝑠 + 𝑇𝑟𝑝2. 𝑛𝑠 + 𝑇𝑝𝑒 

Rovnice 2 – Závislost mezi jednotlivými časy na dálce směny 

kdy 

𝑛𝑠 =
𝑇𝑠𝑚 − 𝑇𝑣 − 𝑇𝑝𝑝 − 𝑇𝑝𝑒

𝑇𝑟𝑝1 + 𝑇𝑟𝑝2 + 𝑇𝑚𝑛
 

Rovnice 3 – Vyjádření celkového počtu I/O sestav za směnu 

kde   
Tsm   [min]   - celkový čas směny 

Tc1 [min] - celkový čas montáže I/O sestavy 

Tv [min] - čas vyskladnění součástí 

 
Tpp [min] - čas přípravy montážních přípravků 

 
Trp1 [min] - čas roztemování přepážek 1. strana 

 
Trp2 [min] - čas roztemování přepážek 2. strana 

 
Tmn [min] - čas montáže nýtů a bloků 

 
Tpe [min] - čas přípravy k expedici 

 
ns [-] - celkový počet sestav na směnu 

Obr. 22 Schéma posloupnosti časů vystupujících v procesu montáže I/O sestavy 
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 Pro konečný výpočet je třeba změřit reálné časy jednotlivých částí procesu, 
abychom byli schopni vypočítat celkový počet sestav a následně čas na montáž 
jedné sestavy. Tyto časy jsou zaznamenány v Tabulce 1. 

Čas Naměřená 
hodnota 

Jednotka 

Tsm = 450 [min] 
Tv = 25 [min] 

Tpp = 40 [min] 

Trp1 = 3 [min] 

Trp2 = 2 [min] 

Tmn = 6 [min] 

Tpe = 20 [min] 

Tabulka 1 – Měřené hodnoty pro výpočet času montážního procesu I/O sestavy 

Po dosazení do Rovnice 3 dostaneme vztah: 

𝑛𝑠 =
450 − 25 − 40 − 20

3 + 2 + 6
=

365

11
= 33,18 = 33 𝐼/𝑂 𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣 

Mezi Rovnicí 1 a Rovnicí 3 platí vztah 

𝑇𝑐𝑖 =
𝑇𝑠𝑚

𝑛𝑠

 

Rovnice 4 – Vztah mezi časem trvání směny a počtem sestav 

kde 

𝑇𝑐1 =
450

33
= 13,63𝑚𝑖𝑛 = 13𝑚𝑖𝑛 38𝑠 

Z výpočtu vychází, že kapacita ruční montáže při směně 7,5 hodiny je 33 kusů 
I/O sestav. Předpokladem je, že se na dané směně provádí montáž pouze 
jednoho typu sestavy, přičemž v praxi je roztemování přepážek prováděno na 
totožném přípravku, kdy dochází k mírné úspoře času Tpp, ale na druhou stranu 
k nepatrnému zvýšení času Tv, kdy všeobecně při tomto provedení platí, že vztah 
mezi rozdílem časů je ∆Tpp > ∆Tv. Tudíž toto provedení montáže je ekonomicky 
výhodnější. 

3.2 VÝPOČET ČASOVÉ NÁROČNOSTI MONTÁŽE SESTAVY RETURN 

Procesní plán se liší svou skladbou a to zejména v montážní části, takže je 
nutné jej pozměnit oproti I/O sestavě. Naopak vstupní a výstupní parametry 
procesu zůstávají nepozměněné. Jak vypadá procesní plán Returnové sestavy 
je znázorněno na obrázku dále. 
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 Pro výpočet času na sestavu a kapacitu výroby za jednu směnu můžeme použít 
obdobnou rovnici jako je Rovnice 3.  

𝑛𝑠 =
𝑇𝑠𝑚 − 𝑇𝑣 − 𝑇𝑝𝑝−𝑇𝑝𝑒

𝑇𝑟𝑝1 + 𝑇𝑟𝑠𝑡 + 𝑇𝑟𝑝2 + 𝑇𝑚𝑛 + 𝑇𝑝𝑑
 

Rovnice 5 - Vyjádření celkového počtu Returnových sestav za směnu 

 kde  

 

Časy, které byly změřeny, jsou zaznamenány v tabulce níže. 

Čas Naměřená 
hodnota 

Jednotka 

Tsm = 450 [min] 
Tv = 25 [min] 

Tpp = 40 [min] 

Tpd = 5 [min] 

Trp1 = 3 [min] 

Trst = 4 [min] 

Trp2 = 1 [min] 

Tmn = 3 [min] 

Tpe = 20 [min] 

Tabulka 2 – Měřené hodnoty pro výpočet času montážního procesu Returnové sestavy 

Po dosazení hodnot do Rovnice 5 

𝑛𝑠 =
450 − 25 − 40 − 20

3 + 4 + 1 + 3 + 5
= 22,81 = 22 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣 

Přičemž stejně jako v předchozím případě je nutné vypočítat čas montáže sestavy 
z Rovnice 4 

𝑇𝑐2 =
450

22
= 20,45𝑚𝑖𝑛 = 20𝑚𝑖𝑛 27𝑠 

Kdy platí, že 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑐1 + 𝑇𝑐2 = 34,08𝑚𝑖𝑛 = 34𝑚𝑖𝑛 5𝑠 

Rovnice 6 – Čas montáže obou sestav 

 

Tpd [min] - čas přípravy technologických dílů 

 
Trst [min] - čas roztemování spojovacích trubiček 

 

Obr. 23 Schéma posloupnosti časů vystupujících v procesu montáže sestavy Return 
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kde 

Tc2 [min] Celkový čas montáže Returnové sestavy 

Tc [min] Celkový čas montáže  

 
   

3.3 SHRNUTÍ 

Z výpočtu je patrné, že při současném stavu je pracovník schopen smontovat 
100 sestav za 56,8 hodin, což při délce směny 7,5 hodiny zabere jednomu 
zaměstnanci přibližně 7,6 směn. Při snížení obecných montážních časů 
obsažených ve jmenovateli Rovnice 3 a Rovnice 5 jsme schopni výrazně ovlivnit 
počet smontovaných sestav za směnu a tím dostát požadavkům zákazníka 
na pokrytí dané objednávky.  

Druhým a taktéž výrazným faktorem, který vyžaduje výrazné urychlení celého 
procesu, je produktivita podniku. Jelikož se výrobní firma řadí mezi malé podniky, 
nemůže si dovolit vytížit jednoho zaměstnance pouze montáží sestav. Z tohoto 
ohledu vychází požadavek na konstrukci montážní linky, která pomůže snížit 
výrobní časy sestav a tím umožnit práci na více objednávkách během směny. 
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4 ANALÝZA POTŘEBNÝCH LISOVACÍCH SIL – PRAKTICKÁ 

ZKOUŠKA 

Před provedením praktické zkoušky je vhodné provést výpočet, na jehož základě 
bude rozhodnuto, jaké lisovací médium a druh pohonu je nutné použít. V úvahu 
připadají buď pneumatické, nebo hydraulické pohony, ovšem z hlediska dostupnosti, 
ekonomiky a náročnosti na údržbu s ohledem na čistotu pracovního prostředí jsou 
preferovanější a výhodnější pneumatické pohony.  

4.1 NÝTOVÉ SPOJE 

Nýtové spoje patří mezi nerozebíratelné spojení, tudíž jejich demontáž je možná 
pouze porušením spoje. V minulosti byla tato technologie často využívaná, 
nicméně v dnešní době ji z velké části nahradily technologie, jako jsou svařování 
a lepení. Nicméně i v současnosti jsou známy aplikace, kde je stále výhodné 
použít spojení pomocí nýtových spojů. Příkladem budiž i aplikace zkoumaná 
v této práci. 

Nýty lze rozdělit buď na duté a plné nebo také podle aplikace. Plné nýty jsou 
většinou vyrobeny z materiálů jako je měkká ocel, mosaz nebo hliník 
s čočkovitou, půlkulatou nebo zápustnou hlavou. Materiál dutých nýtů je obdobný 
jako v případě plných, přičemž hlavní rozdíl spočívá v aplikaci. Duté nýty se 
používají pro spojování dvou různých materiálů, například kovových 
s nekovovými, nebo tam, kde je možné použít malé nýtovací síly. [6]  

Metodik, jakým způsobem nýtovat navzájem dva díly, je několik. Při jejich volbě 
záleží především na požadované kvalitě spoje, na technologických možnostech 
u konkrétní výroby ve firmě, okolním prostředí a v neposlední řadě na 
vlastnostech tvářeného materiálu. Základní metodou pro vytvoření nýtovaného 
spoje je lisování nebo kování, kdy při lisování se nýtuje pomocí působení 
jednorázového tlaku, naopak při kování se působí opakujícími se rázy v axiálním 
směru na nýt. Tato metoda je náročná především na vývin velikosti pracovní síly 
a taktéž při ní vzniká velký hluk, popř. nežádoucí chvění. Další metodou je kývavé 
nýtování, kde konec nýtovací hlavice provádí krouživý pohyb, což způsobuje 
roznýtování materiálu na dotykové linii od délky poloměru od uzavírací hlavy. 
Posledním způsobem je radiální bodové nýtování, které má základ v předchozí 
metodě, přičemž konec nýtovací hlavice opisuje hypocykloidní smyčku a dochází 
k bodovému dotyku a nýtování od středu materiálu. Jelikož je materiál tvářen 
v podstatě pěchováním, dochází k jeho změně struktury a také pevnosti, tato 
změna je taktéž jinak patrná při rozličných způsobech nýtování, jak je znázorněno 
na obrázku níže. [7] 
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4.2 PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET LISOVACÍ SÍLY 

Jak již bylo zmíněno výše, způsob tváření při montáži manifoldových sestav lze 
považovat jako jistý způsob pěchování, tudíž je vhodné přizpůsobit metodu 
výpočtu této technologii. Již na první pohled je zřejmé, že bude žádaný větší 
požadavek na sílu při nýtování, než při roztemovávaní přepážek, tudíž je vhodné 
výpočet pro tuto aplikaci provést jako první.  

4.2.1 PĚCHOVÁNÍ 

Pěchování patří mezi základní operace pro objemové tváření, kdy je 
zmenšena výška a zvětšen průřez přetvářeného dílce. Jsou známy dva případy 
z hlediska stavů napjatosti obvykle kovového materiálu nýtů a spojovaných 
součástek. V prvním případě se neuvažuje tření, naopak v druhém případě se 
uvažuje. Úlohy, zabývající se pěchováním, je možné řešit buď v pravoúhlých 
souřadnicích, nebo také ve válcových souřadnicích. Existují různé přístupy pro 
řešení těchto úloh, jedná se například o všeobecné řešení rovinné úlohy ve 
válcových souřadnicích, dále řešení podle Siebela, které vychází ze vzorců 
získaných z předešlého přístupů a v neposlední řadě se též používá řešení 
podle Unksova, který zjistil, že smyková napětí mezi nástrojem a obrobkem 
nejsou konstantní, a že v průběhu jak smykového tak i normálového napětí lze 
rozlišit tři pásma. Jedná se o pásmo kluzu, zbrždění a stagnace.[8]  

Pro výpočet tvářecí síly pěchováním nýtů je zvoleno řešení dle Siebela, 
jelikož parametricky velmi dobře vyhovuje daným potřebám výpočtu (vstupní a 
výstupní veličiny v procesu). Geometrický grafický model je znázorněn níže. 

Obr. 24 a) Princip lisování a kování, struktura povrchu po nýtování b) Kývavé nýtování, 
struktura povrchu po nýtování c) Radiální bodové nýtování, struktura povrchu po nýtování [7] 

Obr. 25 Grafický model řešení dle Siebela [19] 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  29  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
Řešení dle Siebela vychází z rotačně symetrické úlohy ve válcových 

souřadnicích, přičemž po úpravách vztahů je výsledkem těchto úprav Rovnice 
7 a Rovnice 8. 

𝜎𝑑 = −𝜎𝑍𝑠𝑡ř = 𝜎𝑝 ∗ (1 +
1

3

𝑓 ∗ 𝐷

𝐻
) 

Rovnice 7 - Siebelův vztah pro výpočet deformačního odporu při pěchování [8] 

kde 
 σd [MPa] – přirozený (základní) přetvárný odpor 
 σZstř [MPa] – střední (osové) normálové napětí 
 σp [MPa] – přirozený přetvárný odpor 
 f [-] – součinitel tření 
 D [mm] – průměr válce po pěchování 
 H [mm] – výška válce po přetvoření 

Pak platí, že vztah pro pěchovací sílu je 

𝐹𝑃𝐸𝐶𝐻 = −𝜎𝑍𝑠𝑡ř ∗ 𝑆 = 𝜎𝑝 ∗ 𝑆 + 𝜎𝑝

1

3

𝑓 ∗ 𝐷

𝐻
∗ 𝑆 

Rovnice 8 – Potřebná pěchovací síla [8] 

kde 
 FPECH  [N]  – potřebná pěchovací síla 

S=π*D2/4 [mm2] – čelní průmět plochy pěchovaného válce 

Druhá část Rovnice 8 je rozložena na ideální složku a složku, kterou 
překonáváme vliv změny tvaru a pasivního tření mezi nástrojem a obrobkem. 

4.2.2 VÝPOČET PĚCHOVACÍ SÍLY 

Je známou skutečností, že kovový materiál se při plastické deformaci 
(pěchování) deformačně zpevňuje. To znamená, že je potřeba znát křivku 
zpevnění daného materiálu, která definuje závislost logaritmického přetvoření φ 
na přirozeném deformačním odporu σp, kdy se z ní odečítá velikost přirozeného 
přetvárného (deformačního) odporu a dosadí se do Rovnice 7 a Rovnice 8, čímž 
je získaná požadovaná pěchovací síla FPECH. Tato křivka se získává různými 
metodami a to experimentálně nebo výpočtem, přičemž je charakterizována pro 
určitý materiál v závislosti na chemickém složení materiálu, jeho výchozím 
stavu, teplotě tváření a taktéž rychlosti přetvoření. Při experimentálním získání 
této křivky se používají statisticky zpracované data, které jsou dále analyticky 
vyjádřeny regresní matematickou funkcí. Výpočtem matematickou aproximací 
se křivka zpevnění získá pro dohodnuté převládající podmínky.  

Všeobecná dostupnost křivek zpevnění je poněkud omezená, zejména 
pro barevné kovy, proto je zvolen odvozený výpočet, kdy se jako základ použije 
křivka oceli, která má výrazně vyšší přetvárný odpor i mez pevnosti v tahu-tlaku, 
kdy se získá koeficient, který umožní přepočet hodnoty pro hliníkovou slitinu EN 
AW 3003.  
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Tím, že je použita křivka zpevnění pro ocel ČSN 14 109.3 (označení 

W.Nr. 1.3505), je dán předpoklad, že získaná hodnota bude o určitou poměrnou 
část větší, než je skutečná. 

Obr. 26 Graf závislosti přirozeného přetvárného odporu na logaritmickém přetvoření 
a na teplotě, při úvaze střední rychlosti tváření 0,013-0,112s-1 [18] 

4.2.3 VÝPOČET PRO NÝTOVÁNÍ 

VÝPOČET KOEFICIENTU SKUTEČNÉHO (LOGARITMICKÉHO) PŘETVOŘENÍ 

 Stupeň deformace je dán mírou velikosti přetvoření při pěchování, která je 
vyjádřena skutečným přetvořením φ, která je dána vztahem: 

𝜑 = 𝑙𝑛
𝐷

𝐷0
 

Rovnice 9 – Vzorec pro výpočet koeficientu skutečného přetvoření [8] 

Kde φ [-] – koeficient skutečného (logaritmického) přetvoření 
 D [mm] – konečný průměr válce po pěchování 
 D0 [mm] – počáteční průměr válce před pěchováním 

Po dosazení 

𝜑 = 𝑙𝑛
4,135

3
= 0,14 

VÝPOČET KOEFICIENTU PRO PŘEVOD KŘIVKY 

 Na základě oblasti plastických deformací oceli, které jsou známé, bude 
vypočítaný koeficient, který má za úkol charakterizovat, kolikanásobně je přirozený 
přetvárný odpor vyšší než mez pevnosti v tahu-tlaku. Na základě tohoto koeficientu 
bude vyjádřený přirozený přetvárný odpor pro hliníkovou slitinu, kdy výsledek bude jen 
přibližný, nicméně pro odhadnutí pneumatických motorů postačující. 
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 Parametry materiálů, jako jsou smluvní mez kluzu Rp0,2, mez pevnosti Rm, na 
které bude aplikován výpočet, jsou zobrazeny v tabulce níže: 

Materiál Rp0,2 Rm 

ČSN 14 109.3 (100Cr6) 441 MPa 608-726 MPa 

EN AW 3003 – 0, měkký 35 MPa 95-135 MPa 

EN AW 3003 – H14, 1/2 tvrdý 100 MPa 100-150 MPa 

Tabulka 3 – Meze pevnosti a meze kluzu vybraných materiálů 

 Konstrukční ocel, značená dle Evropské normy 100Cr6, je ocelí určenou 
především pro výrobu komponent valivých ložisek, jako jsou kuličky, válečky, i jejich 
kroužky. Její základní zpracování z výroby je žíhání na měkko.  

Nýty, použité pro montáž manifoldových sestav, jsou vyrobeny z hliníkové slitiny 
EN AW 3003, kdy tato slitina je v provedení měkká, tudíž není žádným způsobem 
vytvrzená. Její použití je vhodné na součásti a předměty, u kterých se požaduje dobrá 
odolnost proti korozi, je u ní zajištěna svařitelnost a taktéž dobrá tvářitelnost. Tato 
slitina zaručuje vyšší pevnost, než má technicky čistý hliník. Použití lze nalézt u 
součástí zařízení v potravinářském a chemickém průmyslu, taktéž pro příslušenství v 
dopravních prostředcích jako jsou nádrže, potrubí, atd. Slitina se taktéž používá pro 
plátování.    

Pro výpočet přirozeného přetvárného odporu pro ocel je nutné získat z křivky 
přetvoření hodnotu pro přirozený (základní) přetvárný odpor, kdy jsou zvoleny 
podmínky, kdy součinitel logaritmického přetvoření je již vypočítán a je 0,14. 
Uvažovaná teplota tváření bude T=25°C. Hodnota je zakreslena na obrázku níže. 

Z obrázku 22 je zřejmé, že přibližná hodnota σp=640MPa, kdy hodnota je 
přibližná. Nyní jsme schopní vypočítat koeficient q z Rovnice 10: 

𝑞 =
𝜎𝑝

𝑅𝑝0,2
=

640

441
= 1,45 [−] 

Rovnice 10 – Výpočet koeficientu z přirozeného přetvárného odporu σp a smluvní meze 
kluzu Rp0,2 

Obr. 27 Určení přibližné hodnoty σp z grafu 
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VÝPOČET POTŘEBNÉ PĚCHOVACÍ (NÝTOVACÍ) SÍLY 

Nyní je možné dále pokračovat ve výpočtu σd pro hliníkovou slitinu. Nejprve je 
potřebné definovat chybějící parametry, jako koeficient tření f, kdy pro tváření za 
studena se používá f = 0,2 až 0,04, takže bude použitý maximální možný koeficient 
f=0,2.[8] Předpokládané rozměry válce po pěchování jsou znázorněny na obrázku 
níže. 

Pro získání přirozeného přetvárného odporu pozměníme Rovnici 10, kdy získáme 
vztah: 

𝜎𝑝 = 𝑅𝑝0,2 ∗ 𝑞 

Rovnice 11 – Výpočet přirozeného (základního) přetvárného odporu pomocí koeficientu q 

Kdy po dosazení hodnoty Rp0,2 pro slitinu EN AW 3003 získáme hodnotu: 

𝜎𝑝 = 35 ∗ 1,45 = 50,75 𝑀𝑃𝑎 

Dále po dosazení hodnot zpětně do Rovnice 7 získáme hodnotu: 

𝜎𝑑 = −𝜎𝑍𝑠𝑡ř = 50,75 ∗ (1 +
1

3

0,2 ∗ 4,135

1,9
) = 58,1𝑀𝑃𝑎 

Pak po dosazení do Rovnice 8 získáme: 

𝐹𝑃𝐸𝐶𝐻 = 𝜎𝑑 ∗
𝜋 ∗ 𝐷2

4
= 58,1 ∗

𝜋 ∗ 4,1352

4
= 3120,8𝑁 ≅ 3121𝑁 

 

 

 

 

Obr. 28 Znázornění přetvoření nýtu při deformaci a jeho rozměry 
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4.2.4 VÝPOČET PRO TEMOVÁNÍ PŘEPÁŽEK – 1. STRANA 

Pro temování přepážek je nutné zvolit jiný typ tváření materiálu, přičemž 
nejvhodnější a nejpodobnější je technologie volného vtlačování. Hlavní 
charakteristikou volného vtlačování je, že boční povrch tvářeného tělesa je 
volný, tudíž není omezen žádnou matricí. Jistá složitost k řešení bude dána tím, 
že v našem konkrétním případě je tvářen díl s obdélníkovým průřezem, kdy 
bude nutné vzorce poněkud přizpůsobit. Je možné, že ve výpočtu bude určitá 
nepřesnost, nicméně k vytipování zkoušecích válců bude dosažitelná přesnost 
výpočtu dostatečná. Rozměry, potřebné k následným výpočtům, jsou 
zakreslené na obrázku níže. 

Odvozené rozměry vychází ze zákona o zachování objemu materiálu. 
Tvar deformace je pouze orientační, tudíž lze předpokládat jistou nepřesnost na 
konci výpočtu. Postup pro výpočet tvářecí síly bude podobný jako v předchozím 
případě při výpočtu za pomocí vzorců pro technologii pěchování. 

VÝPOČET SKUTEČNÉHO (LOGARITMICKÉHO) PŘETVOŘENÍ 

 Pro výpočet použijeme upravený vztah z Rovnice 9, kdy po přepisu získáme 
vztah: 

𝜑 = 𝑙𝑛
𝑆1

𝑆0
= ln

𝑏 ∗ 𝑡1

𝑏0 ∗ 𝑡0
𝑙𝑛

6,34 ∗ 2,19

5 ∗ 1,5
= 0,27 

Rovnice 12 – Úprava Rovnice 9 pro získání logaritmického přetvoření při temování 

Nyní je možné nutné vypočítat koeficient pro převod křivky, aby bylo možné 
získat hodnotu pro přirozený přetvárný odpor. 

  

Obr. 29 Předpokládané rozměry před deformací a po deformaci 
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VÝPOČET KOEFICIENTU PRO PŘEVOD KŘIVKY A PŘIROZENÉHO (ZÁKLADNÍHO) PŘETVÁRNÉHO 

ODPORU 

 Není možné použít stejné hodnoty jako v předchozím případě, jelikož se nyní 
liší koeficient logaritmického přetvoření, což znamená, že bude nutné odečíst novou 
hodnotu z deformační křivky pro ocel.  

 V tomto případě je nezbytné uvažovat rozdílné vlastnosti materiálu přepážek 
manifoldové sestavy. Označení materiálu je nadále shodné, nicméně již není použité 
zpracování měkké, nýbrž ½ tvrdé. Hodnoty potřebné pro výpočet nejdeme v Tabulce 
3 výše. Tvářecí teplota i rychlost je totožná s případem pro pěchování, kdy obdobným 
způsobem je odvozena hodnota z křivky přetvoření a po aplikaci získaného koeficientu 
logaritmického přetvoření – který je 0,27 – je získána hodnota pro přirozený (základní) 
přetvárný odpor pro ocel přibližně 730 MPa. Dosažení této hodnoty je znázorněno na 
obrázku výše. 

 Nyní po dosazení příslušných hodnot do Rovnice 10 získáme koeficient q pro 
získání hodnoty přetvárného odporu pro materiál EN AW 3003 – H14. 

𝑞 =
𝜎𝑝

𝑅𝑝0,2
=

730

441
= 1,66 [−] 

Pak po dosazení do Rovnice 11 bude přirozený (základní) přetvárný odpor 

𝜎𝑝 = 100 ∗ 1,66 = 166 𝑀𝑃𝑎 

 

VÝPOČET POTŘEBNÉ PĚCHOVACÍ (NÝTOVACÍ) SÍLY 

 Jako v předchozím případě je znám vztah pro výpočet přetvárného odporu. Pro 
volné vtlačování se obecně používá vztah podle Unksova, který je vyjádřen pro 

Obr. 30 Určení přibližné hodnoty σp z grafu 
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deformaci válce, přičemž tento vzorec bude adaptován pro tváření součásti nástrojem, 
který je zřetelný na obrázku 29. Původní znění vzorce je: 

𝜎𝑑 = −𝑝𝑜 = 𝜎𝑝 ∗ (1 + 1,1 ∗ 𝑙𝑛
𝐷0

𝑑
+

1

6

𝑑

𝑏
) 

Rovnice 13 – Vztah pro výpočet deformačního odporu pro volné vtlačování dle Unksova 

Obr. 31 Hodnoty vztahující se k Rovnici 13 [8] 

Po adaptaci Rovnice 13 je získán vztah 

𝜎𝑑 = −𝑝𝑜 = 𝜎𝑝 ∗ (1 + 1,1 ∗ 𝑙𝑛
𝑏0

𝑑
+

1

6

𝑑

ℎ1
) 

Rovnice 14 – Vztah pro výpočet deformačního odporu 

Po dosazení do Rovnice 14 je získaná hodnota 

𝜎𝑑 = 166 ∗ (1 + 1,1 ∗ 𝑙𝑛
5

4
+

1

6

4

1,74
) = 247,17𝑀𝑃𝑎 

Dále je nutné vypočítat hodnotu obvodu při tváření, kdy bylo zjištěno pomocí 
počítačového programu, že obvod o=5,67mm.  

Pak pro tvářecí sílu použijeme obdobu Rovnice 8, kde výsledná tvářecí síla je 

𝐹𝑇𝑉 = 𝜎𝑑 ∗ 𝑆 = 𝜎𝑑 ∗ 𝑜 ∗ 𝑡1 = 247,17 ∗ 5,67 ∗ 2,19 = 3069𝑁 

Obr. 32 Hodnota obvodu nástroje při tváření – o [mm] 
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4.2.5 VÝPOČET PRO TEMOVÁNÍ PŘEPÁŽEK – 2. STRANA 

Pro výpočet potřebné lisovací síly použijeme totožný výpočetní 
algoritmus jako v předchozím případě. Jak je patrné z obrázku dílu, tvar konce 
přepážky má rozdílný tvar než v případě 1. strany přepážky. Jistá komplikace 
výpočtu je způsobená „vyseklým“ klínem, který má za následek špatně 
předvídatelnou deformaci. Nicméně za předpokladu zákona o zachování 
objemu, při jisté orientační úvaze deformace, bylo určitého tvaru dosaženo. 
Tento tvar je pro výpočet přibližné tvářecí síly vyhovující. Rozměry potřebné k 
následným výpočtům jsou zakresleny v obrázku níže. Dále postup pro výpočet 
tvářecí síly bude použitý obdobně jako v předchozím případě. 

VÝPOČET SKUTEČNÉHO (LOGARITMICKÉHO) PŘETVOŘENÍ 

Pro výpočet použijeme vztah z Rovnice 12, kdy po přepisu získáme vztah: 

𝜑 = 𝑙𝑛
𝑆1

𝑆0
= 𝑙𝑛

5,2 ∗ 1,77

3,6 ∗ 1,5
= 0,23 

Nyní je možné vypočítat koeficient pro převod křivky, aby bylo možné získat 
hodnotu pro přirozený přetvárný odpor. 

VÝPOČET KOEFICIENTU PRO PŘEVOD KŘIVKY A PŘIROZENÉHO (ZÁKLADNÍHO) PŘETVÁRNÉHO 

ODPORU 

Tvářecí teplota i rychlost je totožná s předchozím případem temování, kdy 
stejným způsobem je odvozena hodnota z křivky přetvoření. Po aplikaci získaného 
koeficientu logaritmického přetvoření – který je 0,23 – je získána hodnota pro přirozený 
(základní) přetvárný odpor pro ocel přibližně 704MPa. Dosažení této hodnoty je 
znázorněno na obrázku dále. 

Obr. 33 Rozměry přepážky přirozeného stavu a po deformaci 
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 Nyní po dosazení adekvátních hodnot do Rovnice 10 získáme koeficient q, 
potřebný k následnému získání hodnoty přetvárného odporu pro materiál EN AW 3003 
– H14. 

𝑞 =
𝜎𝑝

𝑅𝑝0,2
=

704

441
= 1,6 [−] 

Pak po dosazení do Rovnice 11 bude přirozený (základní) přetvárný odpor 

𝜎𝑝 = 100 ∗ 1,6 = 160 𝑀𝑃𝑎 

VÝPOČET POTŘEBNÉ PĚCHOVACÍ (NÝTOVACÍ) SÍLY 

 Jako v předchozím případě bude použitý upravený vztah z Rovnice 14, který je 
modifikací vztahu podle Unksova a je tedy původně vyjádřen pro deformaci válce. 

Po dosazení do Rovnice 14 je získána hodnota 

𝜎𝑑 = 160 ∗ (1 + 1,1 ∗ 𝑙𝑛
3,6

3,2
+

1

6

3,2

1,41
) = 229,45𝑀𝑃𝑎 

Dále je nutné vypočítat hodnotu obvodu při tváření, kdy bylo zjištěno pomocí 
počítačového programu, že obvod o=4,07mm.  

Pak tvářecí síla při temování druhé strany přepážek je 

𝐹𝑇𝑉 = 𝜎𝑑 ∗ 𝑆 = 229,45 ∗ 4,07 ∗ 1,77 = 1652,97𝑁 

Obr. 34 Určení přibližné hodnoty σp z grafu 

Obr. 35 Hodnota obvodu nástroje při tváření – o [mm] 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  38  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
4.2.6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝPOČTŮ 

Výpočet tvářecích a pěchovacích sil patří mezi speciální případy při přetváření 
materiálů. Aplikace doporučených vztahů na tvarově složité součásti, které jsou 
předmětem zkoumání v této práci, za účelem získání potřebného odhadu ve věci 
volby pneumatických motorů, vyžadovala zvláštní úhel pohledu na danou 
problematiku. V případě nýtování, kdy byla zvolena jako nejvhodnější metoda 
tváření pěchováním, kdy nemuselo být řešeno, že by tvar neodpovídal hodnotám 
vstupujících do vzorců, lze odůvodněně předpokládat blízkou shodu teoreticky 
získané hodnoty tvářecí síly s hodnotou, získanou v následné praktické zkoušce, 
po naplánování experimentu a jeho provedení. V případě výpočtu u přepážek 
manifoldové sestavy nastal přesně opačný problém, kdy bylo nutné aplikovat 
modifikaci vztahů. Pro získání přesných hodnot výsledků by bylo nutné provést 
mnohem podrobnější a významně složitější výpočet. Samozřejmostí by bylo 
získání grafu závislosti přirozeného přetvárného odporu na koeficientu 
logaritmického přetvoření při dané teplotě tváření. Významnou roli ve správnosti 
výpočtu bude hrát bezpochyby rozdíl mezi předpokládaným tvarem deformace a 
skutečným tvarem deformace. Nicméně pro volbu správných pneumatických 
motorů není nutností znát tyto síly naprosto přesně, je zcela dostačující, když 
jsou známá maxima hodnot sil v Newtonech. 

Síly pro nýtování se přibližně pohybují kolem hodnoty 3120,8 N, kdy lze do jisté 
míry uvažovat, že celková hodnota pro nýtování bude spíše menší, jelikož 
přirozený přetvárný odpor pro ocel bude jistě vyšší, než u hliníku a to znamená, 
že tvar křivky by neměl být tak strmý jako v případě, který je použitý výše. Dle 
katalogových hodnot bude vhodné pro zkoušku zvolit pneumatický motor 
s průměrem pístu 80 mm nebo 100 mm, přičemž pro zkoušku samotnou jsme 
schopni pomocí regulace tlaku, vstupujícího na stranu pístu vystačit pouze 
s pístem o průměru 100 mm. 

Temovací síla pro první stranu přepážky byla výpočtem stanovena v hodnotě 
3320 N. Opět zde platí předpoklad, že výsledná hodnota síly bude nižší. 
Důvodem je zejména speciální tvar hrotů nástroje a rozdílnost ve výpočtu. Jelikož 
při bližším zkoumání vzorce je patrné, že jsou ve vzorci dosazeny rovinné 
hodnoty pro průměr. Taktéž odhad tvaru deformace přepážky má významný vliv 
na výslednou sílu. Samozřejmě nesmí být opomenuta rozdílnost v deformačních 
křivkách jako v předešlém případě. Při využití přibližně 60% plochy oproti té, která 
je uvažovaná by se skutečná hodnota mohla pohybovat přibližně kolem 2000 N. 
Dle katalogových hodnot bude vhodné pro zkoušku zvolit pneumatický motor 
s průměrem pístu 63 mm nebo 80 mm. 

V případě temování 2. strany přepážky byla získána hodnota 2066,2 N. 
Vzhledem k menšímu tvářenému objemu materiálu, vzniklá nepřesnost, jež 
vznikla ze stejných příčin jako u temování první strany, bude jistě menší. Pokud 
bychom uvažovali přibližně 70% využití plochy nástroje, lze předpokládat 
výslednou sílu přibližně kolem 1450 N. Při porovnání katalogových hodnot se 
nejlépe jeví pro zkoušku pneumatické motory o průměru pístu 63 mm nebo 80 
mm. 
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4.3 KONSTRUKCE ZKOUŠECÍHO PŘÍPRAVKU 

Pro provedení praktické zkoušky správné velikosti potřebné tvářecí síly 
je nutné vyrobit přípravek, na který bude možné připevnit 3 typy pneumatických 
motorů, přičemž na druhé straně bude možné připevnit část Tanku s přepážkou 
a část Tanku s držákem a nýtem. Po ústní domluvě s dodavatelskou firmou bylo 
přislíbeno zapůjčení potřebného vybavení, tudíž nebylo nutné investovat peníze 
do provedení zkoušky, kromě konstrukčních dílů. 

 Jako základ pro všechny další konstrukční komponenty bude použitá 
deska, kterou bude možné upnout např. do svěráku, nebo pomocí svorek 
připnout ke stolu atd. Na desce bude šrouby připevněn domeček, ve kterém 
bude opět šrouby připevněný upínací mechanismus, na zkoušené komponenty, 
tzn. nýty a přepážky, přičemž deska bude osazená závity pro pneumatické 
motory o průměru pístu 25 mm, 50 mm, 100 mm o délce výsuvu 25 mm. Velikost 
pístů je zvolená pro dosažení co největší variability při rozsahu sil na výstupu 
pneumatického motoru.  

Pro samotné provedení praktické zkoušky je ještě nutné navrhnout 
nástroj, který zajistí deformaci zkoušených dílů. Tento nástroj bude mít podobu 
hrotu, na jehož druhém konci bude závit pro upevnění v závitu na konci 
výsuvného pístu. Aretace nástroje je zajištěna maticí. Konstrukční návrh celého 
přípravku je znázorněn na obrázku výše, naopak konce nástrojů na obrázku 
níže. 

 

 

Obr. 36 Konstrukční návrh zkoušecího přípravku 

Obr. 37 Tvar nástroje pro jednotlivé zkoušky, nýtování - vlevo, temování - vpravo 
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4.4 PROVEDENÍ ZKOUŠKY 

Při dodání pneumatických komponent bylo zjištěno, že požadované 
průměry a rozsahy pneumatických motorů neodpovídají požadovaným typům. 
Bylo dodáno pět pneumatických motorů v rozsahu průměrů pístů 25 mm, 40 
mm, 50 mm, 63 mm a 100 mm, dále regulátor tlaku s filtrem, koncovky pro 
připojení hadic, hadice a záslepky.  

Pro provedení zkoušky bylo nutné navrhnout konstrukční řešení 
s adaptací na konkrétní podmínky provedení zkoušky. K adaptaci byl využitý 
strojní svěrák připevněný na stole frézky, ke kterému byly připevněny 
pneumatické motory pomocí tesařských svorek a ocelových podložek. Zmíněné 
řešení je zobrazeno na fotografii. 

Změnou předpokládaných velikostí pneumatických válců došlo taktéž ke 
komplikaci pro upevnění nástroje. Problém byl vyřešen výrobou přechodové 
vložky, do které byl vložen hrot a s vložkou byl nástroj vložen do závitové díry 
na konci pístu. Změnou velikosti pístů a nedodáním přírub byla pozměněna i 
konečná výška zkoušených komponent. Problém nastavení výšky byl vyřešen 
pomocí různých podložek. Jako první byla provedena zkouška pro temování 
přepážek. 

Provedení zkoušky spočívalo ve volbě průměru pístu. Dle výpočtu bylo 
zjištěno, že by pro zkoušku deformace přepážek mohl dostačovat pneumatický 
motor o průměru pístu 63 mm popř. i menší. Tudíž pro zkoušku jako první by 

Obr. 38 Dodané komponenty ke zkoušce 

Obr. 39 Adaptace konstrukčního řešení pro provedení zkoušky 
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byl zvolený pneumatický motor o průměru pístu 50 mm, avšak jeho zakončení 
znemožňuje připevnění hrotu, tak byl následně zvolený motor s průměrem pístu 
63 mm. Změna zkouškou hledané tvářecí síly spočívala v postupném zvyšování 
tlaku působícího na píst pneumotoru pomocí regulátoru tlaku (redukčního 
ventilu).  

Další fází praktické zkoušky byla dílčí zkouška pro nýtování. Jako vhodný 
pneumatický motor se pro nás jeví motor s průměrem pístu 80 mm, ale tento 
průměr pístu nebyl dodán, tak stejně jako v předchozím případě byla použitá 
výkonnější varianta a to motor s průměrem pístu 100 mm, kdy opět pomocí 
regulátoru tlaku bylo postupně přidáváno tlaku, dokud nebylo dosaženo 
uspokojivého výsledku. Při provedení prvních pokusů zkoušky, byl zaznamenán 
nedostatek v návrhu přípravku, kdy vzniklá mezera mezi čelistmi, zapříčiněna 
upnutím nýtu, znemožňovala deformaci nýtu do správného tvaru. Tento problém 
se nakonec vyřešil přidáním ocelové podložky do kruhového zahloubení 
v čelistech a tím pádem zajištění plného dosednutí hlavy nýtu na přípravek. Poté 
už bylo možné provést zkoušku naprosto bez problémů a zjistit tvářecí sílu. 

Zkouška pro temování druhé strany přepážek nebyla provedená z důvodů 
nutnosti další výroby dílů přípravku a tím pádem to znamená navýšení nákladů. 
Z tohoto důvodu bude vycházeno z výsledku zkoušky při temování první strany, 
kdy bude zohledněn rozdíl v teoretických výpočtech.  

4.5 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Při provedení zkoušky byl zvolený krok 0,1 MPa pro jednotlivé zvětšování tlaku, 
kdy v každém kroku byla použitá vždy nová přepážka s tankem, aby bylo možné 
porovnat konečný výsledek. Porovnání jednotlivých vzorků je na fotografii níže, 
kdy písmeno popis na přepážkách znamená použitý tvářecí tlak a písmeno D 
znamená, že tváření proběhlo za předem nastaveného tlaku, tudíž tlak nebyl 
zvyšován při kontaktu nástroje s přepážkou. Z výsledných vzorků lze taktéž 
vyhodnotit, že nedochází k žádné plastické deformaci vzorku a tedy bude možné 
využít podobného upínacího, popř. usazovacího principu i při návrhu samotných 
montážních přípravků. Po důkladném zhodnocení a vyzkoušení kvality spoje bylo 
zjištěno, že nejvhodnější podmínky pro tváření byl použitý tlak p = 0,6 MPa při 
průměru pístu d = 63 mm. 

Obr. 40 Použití ocelové podložky v prostoru pro doraz nýtu 

Obr. 41 Použité vzorky při zkoušce 
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 Pro určení výsledné síly bude vycházeno z obecného vzorce pro výpočet tlaku,  
který je definován jako síla na plochu a tedy lze napsat, že 

𝐹𝑇𝑉 = 𝑝 ∗ 𝑆 = 𝑝 ∗
𝜋. 𝑑2

4
= 0,6 ∗

𝜋. 632

4
= 1870𝑁 

Rovnice 15 – Výpočet tvářecí síly z experimentálně získaných hodnot 

 Při porovnání výsledné síly s vypočítanou silou, která je 3069 N, bylo zjištěno, 
že rozdíl se rovná přibližně 1199 N, což je poměrně značný rozdíl v hodnotě sil. 
Takový rozdíl mezi vypočítanou a naměřenou hodnotou může být způsoben a 
tedy vysvětlen několika významnými faktory. Jedním z nich může být převod 
mezi deformačními křivkami oceli na deformační křivku hliníkové slitiny, dalším 
z nich také může být transformace vzorce z tváření kruhového profilu kruhovým 
nástrojem na obdélníkový profil tvářený nástrojem, s koncem ve tvaru písmena 
W. Jistý vliv bude určitě mít i předpokládaný tvar deformace, kdy předpokládaný 
tvar je ve výsledku elipsoidní a tok materiálu nebude ve všech směrech ideální 
jak je tomu v uvažovaném předpokladu.  

 Při druhé zkoušce, kdy byla zkoušena technologie nýtování lisováním, byl jako 
výchozí pneumatický motor zvolený motor s průměrem pístu 100 mm, ačkoli dle 
výpočtu by se nejlépe hodil průměr pístu 83 mm, ovšem tento pneumatický 
motor opět nebyl k dispozici. Nastavení výsledné síly proběhlo pomocí 
regulátoru tlaku. Při prvních pokusech bylo zjištěno, že deformace neprobíhá 
dle očekávaných požadavků, kdy příčina a řešení problému je již zmíněno výše. 
Po provedení nezbytných úprav byl nýt ustaven do přípravku, vysunutý píst 
s nástrojem za konstantního tlaku počal deformovat nýt, který byl vložen do 
Tanku s držákem. Jako měřící krok byla zvolena změna tlaku 0,1 MPa, přičemž 
po dosažení tlaku 0,2 MPa se krok přizpůsobil tvaru deformace.  

 Jak je zřejmé z konečné fáze zkoušky na obrázku, kdy proběhlo k úplnému 
zanýtování nýtu, potřebný tlak byl nastavený 0,4 MPa za použití pneumatického 
motoru o průměru pístu 100 mm. Po dosazení do rovnice pro pěchovací sílu 
získáme vztah: 

𝐹𝑃𝐸𝐶𝐻 = 𝑝 ∗ 𝑆 = 𝑝 ∗
𝜋. 𝑑2

4
= 0,4 ∗

𝜋. 1002

4
= 3141,59𝑁 ≅ 3142𝑁 

Rovnice 16 – Výpočet pěchovací síly z experimentálně získaných hodnot 

Obr. 42 Jednotlivé fáze zkoušky pro nýtování 
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Při porovnání vypočítané hodnoty pěchovací síly s experimentální hodnotou, 

lze pozorovat blízkost obou hodnot a to s rozdílem pouhých 21 N, což potvrzuje 
správnost výpočtu a zejména správnost předpokladu deformace. Téměř ideální 
a tedy velmi vhodnou volbou pro aplikaci v praxi je dle katalogového listu 
pneumatický motor s průměrem pístu 100 mm, navzdory jeho rezervám, protože 
při standartním tlaku 0,6 MPa v napájecím systému se stlačeným vzduchem je 
možné s průměrem pístu 83 mm dosáhnout pouze maximálně 3015 N, což je 
nedostačující. Dostačující tvar nýtu při zanýtování, který vyplynul ze zkoušky, je 
znázorněn na obrázku níže.  

Po srovnání sil v teoretické části pro temování první a druhé strany, lze 
předpokládat, že potřebná síla k roztemování druhého konce přepážky bude 
mírně nadpoloviční než síla v prvním případě. Tudíž při experimentálně zjištěné 
hodnotě tvářecí síly první strany (1870 N), je přibližná hodnota pro roztemování 
přepážky přibližně 1000 N, přičemž z katalogového listu se jako nejvhodnější 
varianta jeví pneumatický motor s průměrem pístu 50 mm, kdy je možné 
dosáhnout při průměrném tlaku 0,6 MPa přibližně 1176 N. Tato hodnota je 
dimenzována s přibližnou rezervou asi 100 N což nijakým způsobem negativně 
neovlivňuje samotný proces. Tato aplikace bude využita při uzavírání sestav, 
kde bude v jedné operaci nutné zajistit taky přitlačení Tanku a Headeru k sobě, 
takže nelze vyloučit použití pneumatického motoru s průměrem pístu 63 mm. 

  

Obr. 43 Tvar nýtu po provedení zkoušky 
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5 NÁVRH POSTUPU MONTÁŽE SESTAVY KONDENZÁTORU 

Při návrhu postupu montáže bude částečně vycházeno z postupu, který 
koresponduje s postupem při současném stavu montáže. Obecně lze klasifikovat 
jednotlivé fáze montáže jako temování přepážek, nýtování držáků a bloků a zavření 
sestav roztemováním druhé strany přepážek. 

5.1 MONTÁŽ I/O SESTAVY 

I/O sestava se skládá z šesti základních částí a to z Tanků, Headerů, I/O bloků, 
držáků, přepážek a nýtů, přičemž v prvním kroku jsou vloženy přepážky do Tanku 
a dochází k jejich roztemování z první strany, na tento polotovar jsou přiloženy 
I/O bloky s držáky, kdy po vložení nýtů dochází k jejich roznýtování. Takto 
připravenou sestavu je možné zavřít přiložením Headeru, kdy je nutné ještě před 
roztemováním přepážek zajistit dosednutí ploch Headeru na přepážky a 
následně je roztemovat. 

5.2 MONTÁŽ RETURNOVÉ SESTAVY 

Returnová sestava se skládá opět z Tanků, Headerů, držáků, přepážek 
a nýtů a navíc z R-D, R-D víčka, spojovacích trubiček a pájecích pásků s 
tavidlem. Postup montáže se na začátku podobá předchozímu případu, kdy 
opět dochází k roztemování přepážek v Tanku, dále je nutné zalisovat R-D víčko 
do R-D a předpřipravit sestavu tím, že do držáků je vložený pájecí pásek 
s tavidlem, dále jsou tyto držáky ve správné poloze tvarově připevněny na R-D. 
Do R-D se vloží spojovací trubičky a přiloží se Tank, podle kterého se případně 
dorovnají držáky, aby všechny komponenty byly ve správné poloze. Nyní je 
možné roztemovat trubičky, dále po vložení nýtů se přinýtují držáky k Tanku a 
sestava je připravena k zavření, které se provede, stejně jako v předchozím 
případě, až po zajištění dosednutí ploch na sebe, roztemováním druhé strany 
přepážek. 

 

Obr. 44 Rozložený pohled I/O Sestavy 
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6 NÁVRH POČTU LISOVACÍCH PŘÍPRAVKŮ 

Pro určení počtu potřebných lisovacích přípravků bude vycházeno z předešlé 
kapitoly, kde byl analyzovaný postup montáže. Při porovnání postupů montáže obou 
sestav je patrné, že některé části montáže, které jsou totožné, je možné provést na 
jednom přípravku, zejména se jedná o temování přepážek, ať už z jedné nebo druhé 
strany. Z tohoto tvrzení vyplývá nutnost dvou přípravků, první a poslední fáze montáže. 
Dále je patrné, že pro nýtování u I/O sestavy bude zvolen další přípravek, speciálně 
navržený pro tuto operaci, kdy není možné žádným způsobem zkombinovat tento 
přípravek s nýtováním nýtů a temováním spojovacích trubiček na Returnové sestavě. 
Tudíž je nutné navrhnout další dva přípravky. Takže nyní je možné klasifikovat 
přípravky následovně: 

 1. Přípravek – zajištění dosedu ploch mezi přepážkou a Tankem 
temování 1. strany přepážek v Tanku, společné pro Returnovou i I/O 
sestavu 

 2. Přípravek – nýtování držáků a I/O bloků na Tank, pouze I/O sestava 

 3. Přípravek – nýtování držáků na tank a temování spojovacích trubiček, 
pouze Returnová sestava 

 4. Přípravek – utažení a zajištění dosedu ploch mezi přepážkou a 
Headerem, temování 2. strany přepážek v Headeru, společné pro 
Returnovou i I/O sestavu 

Po klasifikaci počtu přípravku je nyní možné přistoupit k samotnému 
konstrukčnímu návrhu přípravků. 

 
  

Obr. 45 Rozložený pohled Sestavy Return 
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7 NÁVRH KONSTRUKČNÍHO PROVEDENÍ PŘÍPRAVKŮ 

Pro jednoduchost, rychlost a ekonomickou úspornost celého návrhu, je vhodné při 
konstrukci všech čtyř lisovacích přípravků zajistit co největší podobnost jistých částí 
přípravků. Jedním z takových společných komponent může být například konstrukce 
stolu, elektro vybavení, řízení celého systému, atd. Dalším časově a ekonomicky 
výhodným opatřením by taktéž bylo vhodné volit návrh vyráběných součástí, které jsou 
snadno vyrobitelné, popř. které je možné vyrobit za minimální cenových nákladů. 
Tomu bude odpovídat i koncepce jednotlivých přípravků, aby bylo možné dodávané 
součásti nakoupit od malého počtu dodavatelů a nejlépe v co nejmenším počtu 
dodávek.  

Jako klíčovým faktorem pro celkový návrh je nutné zahrnout požadavky a 
bezpečnostní normy, které jsou určené normou ČSN EN 13736+A1 z roku 2009, která 
pojednává o bezpečnosti obráběcích a tvářecích strojů, zejména se zaměřením na 
pneumatické lisy. Jistě je nutné brát v patrnost i normu EN 292, pojednávající o 
bezpečnosti strojních zařízení. Pro určení základních požadavků na lisovací přípravky 
je nutné definovat významná nebezpečí, nebezpečné prostory a v neposlední řadě 
ochranná opatření. Tyto opatření jsou definované v normě ČSN EN 13736+A1 a 
současně ve všeobecné normě pro strojní zařízení EN 292. 

Číslo Nebezpečí 
Nebezpečný 

prostor 

Relevantní 
články v EN 

292-
2/A1:1995 

Relevantní 
články v EN 
292-1:1991 

Ochranná 
opatření: 
relevantní 

články v normě 
ČSN EN 

13736+A1:2009 

1.0 Mechanická 
nebezpečí vyvolaná 

částmi stroje nebo 
výrobky 

Nástroje a přilehlé 
prostory: 
-mezi nástroji; 
-pohybující se 
upínač 
-mezi 
pohybujícími a 
pevnými díly 
pneumatického 
lisu 

1.3 
(s vyjímkou 
1.3.6) 

4.2 5.1, 5.3 až 5.5 

Akumulace energie 
uvnitř stroje způsobené 
např. stlačenými plyny 

1.5.3, 1.6.1, 
1.6.3 

4.2 5.8.2 

1.1 Nebezpečí stlačení Mimo oblast 
nástroje: 
-nebezpečí 
vyvolaná 
padajícími 
předměty 

1.3 
(s vyjímkou 
1.3.6) 
1.4 (s 
vyjímkou 
1.4.2.3), 
1.5.14 

4.2.1 5.2.1, 5.2.2, 5.3 
až 5.6 

1.2 Nebezpečí střihu 

1.3 Nebezpečí říznutí nebo 
uříznutí 

1.4 Nebezpečí zachycení 

1.5 Nebezpečí vtažení 
nebo chycení 

1.6 Nebezpečí nárazu Pohybující se 
části a 
pneumatické 
zařízení 
Mechanické ruční 
nářadí 

1.3 4.2.1 5.6 
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1.9 Nebezpečí vniknutí 

nebo výronu 
vysokotlakého média 

Pneumatický 
systém 

1.3.2 4.2.1 5.2.3.4, 5.6.5, 
5.8.2 

2.0 Elektrická nebezpečí způsobená: 

2.1 Dotykem osob s živými 
částmi (přímý dotyk) 

Elektrická zařízení 1.5.1, 1.6.3 4.3 5.8.1 

2.2 Dotykem osob 
s částmi, které se staly 
živými při závadě 
(nepřímý dotyk) 

Elektrická zařízení 1.5.1  5.8.1 

4.0 Nebezpečí způsobená hlukem 

4.1 Nebezpečí způsobená 
hlukem s následkem 
poruch sluchu 
(hluchota) 

Jakákoliv místa na 
pneumatickém 
lisu, kde existuje 
riziko pro sluch 

1.5.8 4.5 5.8.3 

8.0 Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonomických principů při konstrukci stroje, např. 
od: 

8.1 Nezdravých poloh nebo 
nadměrné námahy 

Pracoviště a 
všechna místa pro 
kontrolu, 
seřizování, údržbu 
a ruční obsluhu 

1.1.2 d), 
1.1.5, 1.6.2, 
1.6.4 

4.9 5.8.5 

8.2 Nepřiměřených nároků 
na anatomii lidské 
paže/ruky 

1.1.2 d), 2.2 

8.4 Nedostatečného 
místního osvětlení 

1.1.4  5.8.5.3 
7.2.2 e) 

8.6 Lidské chyby, lidského 
chování 

1.1.2 d), 
1.2.2, 1.2.5, 
1.2.8, 1.5.4, 
1.7 

4.9 5.4.4, 5.4.6.1, 
5.4.6.5, 5.4.7 

8.7 Nevhodné konstrukce, 
nevhodné umístění 
nebo identifikace 
ručních ovladačů 

1.2.2  5.4.6, 5.8.5.2 

8.8 Nevhodné konstrukce 
nebo nevhodného 
umístění vizuálních 
sdělovačů 

1.7.1  5.8.5.2 

10.0 Neočekávané spuštění, neočekávaný přeběh/překročení rychlosti 

10.1 Výpadek nebo porucha 
ovládacího systému 

Nástroje a přilehlé 
prostory: 
-mezi nástroji; 
-pohybující se 
upínač 
-mezi 
pohybujícími a 
pevnými díly 
pneumatického 
lisu; 
Mimo prostoru 
nástroje 
-nebezpečí 
vyvolaná 
vypadlými 
předměty 

1.2.7, 1.6.3  5.2 až 5.5 

10.2 Obnovení dodávky 
energie po jejím 
přerušení 

1.2.6  5.4.1.1 

10.3 Vnější vlivy na 
elektrické zařízení 

1.2.1, 1.5.11  5.4.1 

10.5 Chyby v software 1.2.1  5.4.3 

10.6 Chyby obsluhy 
(způsobené 
nesouladem stroje 
s lidskými vlastnostmi a 
schopnostmi) 

1.1.2 d), 
1.2.2, 1.2.5, 
1.2.8, 1.5.4, 
1.7 

4.9 5.3, 7.2.2 

13 Porucha v dodávce 
energie 

1.2.6  5.4.1.1 

14 Porucha ovládacích 
obvodů 

1.2.1, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 
1.2.7, 1.6.3 

 5.2 až 5.5 

15 Chyby připojení Nástroje 1.5.4 4.9 5.3.17 

16 Výpadek provozu Mechanické, 
elektrické a 
pneumatické 
zařízení 

1.3.2 4.2.2 5.2.3.4, 5.2.3.7, 
5.2.3.8, 5.2.3.9, 
5.4.5 

17 Pád nebo vymrštění 
předmětů 

Součásti stroje, 
výrobky a nástroje 

1.3.3 5.3.17, 5.3.17.1 
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19 Uklouznutí, zakopnutí 

a pád osob (v 

souvislosti se strojem) 

Plocha podlahy 
kolem 
pneumatického 
lisu 

1.5.15 4.2.3 5.7 

Tabulka 4 – Významná nebezpečí, nebezpečné prostory, ochranná opatření vycházející z 
normy ČSN EN 13736+A1 

Lze tvrdit, že Tabulka 4 je modifikací všeobecné tabulky pro analýzu rizik 
pneumatického lisu, na tabulku pro analýzu rizik aplikované na principiálně stejně 
fungující zařízení, přičemž rozměrově se tyto dvě strojní zařízení velmi liší, tudíž byla 
nutná jistá úprava v určitých částech tabulky. Jak je z tabulky patrné, bezpečnostních 
opatření, které je nutné uvažovat při konstrukci, je poněkud velké množství, proto bude 
nutné při návrhu postupovat po jednotlivých úsecích stroje. 

 Postup návrhu by měl být koncipován tím způsobem, že první bude navržena 
hrubá konstrukce stroje, sestávající se z výhradně mechanických částí, dále bude 
navržena jejich úprava z hlediska bezpečnosti a nakonec budou provedeny nutné 
bezpečností opatření, jako jsou kryty pro zamezení přístupu obsluhy do nepatřičných 
míst, aplikace komponent určených k tomuto účelu, umístění elektronických 
bezpečnostních prvků a jejich zakomponování do řídící časti stroje s ohledem na 
softwarovou a hardwarovou část elektroinstalace. 

7.1 KONSTRUKCE STOLU 

Výběr stavebních prvků stolu při jeho návrhu je možné provést z několika 
variant, zejména se jedná o části rámu stroje. Mezi dvě nejvíce používané 
konvenční provedení patří buď svařované konstrukce stolu z ocelových profilů 
nebo smontované konstrukce stolu z hliníkového (jedná se o hliníkovou slitinu) 
stavebnicového systému, pomocí hliníkových profilů. Pro adekvátní výběr 
správné varianty a její následné použití bude provedena analýza dle jistých 
kritérií dle Tabulky 5, kdy rozsah hodnocení je 1 až 10, přičemž hodnocení 1 je 
nejhorší a 10 nejlepší. 
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Ocelové profily - 
svařenec 

9 5 7 2 4 5 8 40 

Hliníkové profily - sestava 7 5 7 8 10 10 6 53 

Tabulka 5 – Kriteriální hodnocení jednotlivých variant konstrukce stolu 

Ze zjednodušené analýzy v Tabulce 5 vyplývá, že je vhodnější variantou 
volit pro konstrukci stavebnicový systém z hliníkových profilů, kdy v porovnání 
se svařovanou ocelovou konstrukcí není tak dostupný. Mezi hmotností profilů a 
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jejich únosností lze najít blízkou spojitost, přičemž za použití ocelových profilů 
je možné získat vyšší únosnost při zvětšení tloušťky materiálu, přičemž ve 
většině případů se požívají profily ve tvaru L. Naopak u hliníkových profilů se 
jedná o čtvercový nebo obdélníkový průřez, který má vysokou únosnost, ale při 
použití mnohem většího objemu materiálu. Tyto rozdíly jsou vyrovnány hustotou 
použitých materiálů a taktéž jejich pevností, proto je lze pokládat v těchto 
kritériích za rovnocenné.  

Výrazný rozdíl je však patrný u variability těchto provedení. U 
stavebnicového systému je velkou výhodou, že za použití relativně malých 
zásahů do sestavy lze velmi jednoduše a efektivně měnit pozice profilů, přidávat 
další, nebo případně rozšiřovat sestavu o další komponenty. Odpadá zde 
nutnost vrtání otvorů a dalších obráběcích operací, nehledě na náročnou 
manipulaci s již svařeným stolem. Jednalo-li by se o přidání dalšího profilu u 
svařované konstrukce, bylo by nutné porušit nátěr, popř. poškození nátěru v 
okolí svaru je téměř nevyhnutelné. Nezanedbatelným jevem by taktéž bylo 
vnitřní pnutí ve svaru, tím pádem narušení stability celé konstrukce, a tedy je 
možné tvrdit, že řešení tohoto problému by vyžadovalo nemalé finanční 
náklady. 

Při porovnání cen je zjevný rozdíl mezi cenou hliníkové slitiny a 
konstrukční oceli, kdy při porovnání potřebných objemů se patrně cena 
hliníkových profilů bude pohybovat v řádu násobků ceny ocelových profilů. Ale 
jak již bylo výše zmíněno, jisté úspory bude dosaženo snížením montážních 
nákladů, kdy velkou část dílů bude možné zakoupit jako sériově vyráběný 
produkt a ne jako malosériově vyráběný díl, kde se cena opět výrazně liší. 

7.2 VOLBA PROFILŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Při porovnání cenových nabídek se nejlevnějším dodavatelem 
stavebnicových hliníkových systémů jeví společnost Alutec K&K, s.r.o., která 
patří mezi tuzemské výrobce těchto profilů a tedy budou použité komponenty 
vybírané z jejich katalogů.  

Celý rám by měl být koncepčně uspořádán tím způsobem, že v každém 
rohu budou umístěny čtyři nosné nohy, na kterých bude umístěna pracovní 
deska stolu s celým lisovacím zařízením. Pro zajištění stability, jednoduché 
manipulace např. pomocí paletového vozíku a umožnění umístění dalšího 
nezbytného vybavení, jako je na příklad elektrický rozvaděč, bude tato 
konstrukce doplněna dalšími čtyřmi profily, které dohromady opisují obdélník a 
budou tvořit příčky mezi nohami, čímž zajistí celkovou stabilitu stolu. Jelikož tyto 
profily nejsou určeny pro přenášení velkých zatížení, není nutné dbát na jejich 
vysokou únosnost. 

Hliníkové profily jsou vyrobeny z hliníkové slitiny EN AW 6063, kdy jsou 
následně povrchově upravené přírodní eloxáž, neboli oxidací. Vzhledem 
k únosnosti profilů by bylo možné použít ty nejmenší možné profily nabízené 
v katalogu. Při kontrole na vzpěr profilu 40x40mm, v ekonomickém provedení, 
kdy modul pružnosti tohoto materiálu je 27GPa, předpokládaná délka jedné 
nohy je 700mm, dále z charakteru zatížení vychází parametr μ=1 a kvadratický 
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moment 7,61mm4, vychází, že za použití těchto parametrů se kritická síla blíží 
hodnotě  41,38kN [9], což jasně prokazuje, že tento parametr žádným 
způsobem neovlivňuje celkovou konstrukci. Pro lepší stabilitu upínací desky, 
bude vhodné, aby v každém rohu byla deska připevněna čtyřmi šrouby. Tomuto 
požadavku nejlépe odpovídá profil o čtvrtkovém průřezu 80x80mm v základním 
provedení, ve kterém jsou předpřipraveny otvory na vyřezání závitu.  Průřez 
profilu i s rozměry je znázorněn na obrázku níže. 

Pro příčky bude zvolen, zejména z estetického hlediska, opět profil o 
délce strany 80mm, přičemž z hlediska co největší úspory bude zvolená výška 
profilu pouze 40mm, kdy je možné ještě vybrat mezi normálním provedením 
nebo lehkým provedením. Tím, že lehká varianta má nižší hmotnost i celková 
cena je nižší, je jasné, že mnohem výhodnější bude použití lehkého profilu. 

Jako spojovací materiál se jeví nejjednodušší variantou použití klínů 
z hliníkové slitiny, které jsou umístěny do rohů mezi spojovanými profily a jsou 
připevněny pomocí osmi šroubů, které jsou zašroubovány do drážek profilu 
pomocí pružných matic. Pro zamezení běžného přístupu ke šroubům, bude 
vhodné použít plastové krytky. Další možností jak spojit profily, jsou speciální 
spojení šroubu a matice, přičemž při tomto provedení je nezbytný zásah do 

Obr. 46  Profil 80x80 zvolený pro návrh stolu [10] 

Obr. 47 Profil 80x40 Lehký – vlevo, Profil 80x40 – vpravo [10] 
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profilu, kdy matice je umístěna do otvoru. Toto řešení je jak pevnostně tak 
zejména ekonomicky nevýhodnější, přičemž následná montáž a demontáž je 
složitější. 

Poslední součástí, kterou je nutné zakomponovat do návrhu stolu, je 
upínací patice se stavěcí nohou. Dle katalogu jediná dostupná příruba na profil 
80x80mm je pouze s připojovacím závitem M16, tudíž je nutné tomuto průměru 
přizpůsobit stavěcí nohu. Z tohoto důvodu je vybraná noha o průměru 80mm, 
s připojovacím závitem M16 a únosností 800kg. Příruba pro nohu je vyrobena 
z hliníkové slitiny a stavěcí noha z pozinkované oceli, plastu PA6 a gumy. 
Všechny výše zmíněné komponenty jsou zobrazeny na obrázku níže. [10] 

Pro začátek modelování celé konstrukce je nezbytné určit zbylé rozměry 
jednotlivých dílů, přičemž rozměry profilů, stavěcích noh a přírub již byly 
zmíněné výše. Šrouby pro připevnění upínací desky jsou zvoleny M10, dále pro 
upevnění klínů k profilům jsou zvoleny šrouby M8, z čeho vychází volba pružné 
matice do drážky 8 se závitem M8. Nyní lze přikročit k vlastní konstrukci. 

Obr. 48 a) Způsob vkládání pružných matic do drážek profilu, b) pružná matice, c) spojovací 
klín s krytkou, d) příruba nohy, e) stavěcí noha [10] 

Obr. 49 Konstrukce stolu – spodní část 
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 Výkresová dokumentace, kde je zahrnutý výkres sestavy a výkres úpravy 

nosné nohy, je součástí Přílohy. 

7.3 NÁVRH ŘÍZENÍ 

Při úvaze řízení lze porovnávat hlavní dva koncepty, kdy jeden uvažuje 
použití mechanických logických členů včetně koncových spínačů, řídících tlačítek 
a pneumaticky ovládaných ventilů a druhý uvažuje koncept řízení založený na 
PLC řídící jednotce, dále za použití magnetických koncových snímačů, 
elektromagnetických, nepřímo ovládaných ventilů, popř. ventilových bloků, a 
v neposlední řadě dalších různých prvků ovládání. Pro rozhodnutí o výběru bude 
vhodné použít zjednodušenou analýzu pomocí kritérií, přičemž bude použitý 
stejný bodovací a hodnotící systém jako v případě výběru komponent pro návrh 
stolu. 
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Pneumatické řízení 6 4 4 8 8 0 8 7 6 51 

PLC řízení 10 7 8 7 5 10 6 4 4 61 

Tabulka 6 – Zjednodušená analýza pro výběr řízení přípravků 

Jak je patrné z Tabulky 6, je vhodnější variantou pro řízení montážního 
cyklu na přípravcích zvolit řízení pomocí PLC, přičemž při srovnání variability 
celého systému je možné velmi pružně měnit vlastnosti pohybů pneumatických 
motorů, popř. pozměnit celý cyklus v případě nových požadavků. Z hlediska 
použití komponent je možné téměř všechny logické prvky v pneumatickém 
okruhu nahradit pomocí digitálních výstupů PLC jednotky, což se projevuje na 
snížení rozdílu ceny mezi jednotlivými provedeními. Jistou výhodou řízení 
pomocí pneumatických členů zůstává velmi dobrá dostupnost komponent a 
taktéž rozličnost provedení jednotlivých výrobců. Na druhou stranu výrobců PLC 
jednotek je také značné množství, nicméně není tak snadné vybrat vhodné 
komponenty bez hlubších znalostí.  
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V případě, že by bylo nutné připojit např. bezpečnostní prvek, který 

obsahuje snímač, je téměř nemožné sloučit tento prvek s pneumatickým řízením, 
naopak PLC jednotka je na to přizpůsobena. Při připojení mechanických částí 
řízení lze přirozeně najít lepší slučitelnost s pneumatickým řízením, ale ani 
v případě PLC řízení to neznamená nějaký významnější problém. Problém ve 
výsledném řešení může být způsoben zejména prostorovou náročností v případě 
pneumatických prvků, kdy z hlediska ovládání například koncový snímač polohy, 
který funguje na bázi ventilu, a tedy vyžaduje připojení pneumatického rozvodu, 
jistě zabere podstatně větší část prostoru, než magnetický snímač polohy. Proto 
elektronické provedení pomocí magnetických snímačů značně ulehčí náročnost 
konstrukčního návrhu. Po konečném návrhu a montáži je nutné oživení stroje. Je 
možné použít tvrzení, že za předpokladu správnosti návrhu pneumatického 
řízení, by měl systém fungovat téměř bezchybně, naopak každý program, který 
je vytvořen a následně řízen pomocí PLC je nutné zkonfigurovat s jednotlivými 
vstupy a výstupy, tudíž je nutné několikrát program vyzkoušet, aby byly 
eliminovány jeho případné chyby. S tím samozřejmě souvisí nutnost vytvoření 
programu, což je úzce spjato s cenou celého provedení. Každopádně, vzhledem 
k většímu zisku bodů v případě PLC jednotky bude počítáno při návrhu přípravků 
s provedením řízení pomocí PLC. 

7.4 1. PŘÍPRAVEK 

Jak již bylo zmíněno v kapitole zabývající se rozdělením přípravků pro celý 
montážní proces, první přípravek je určen pro montáž přepážek do Tanku, 
přičemž bude použitá koncepce konvenčních lisů, kdy pracovní pneumatické 
motory budou umístěny nad držák, ve kterém jsou založeny montované 
komponenty. Pro zajištění dosednutí ploch Tanku na plochy přepážek bude 
vhodné použít přítlačného držáku, který lze dále nazývat horní držák a držák, 
v kterém jsou založeny komponenty lze dále nazývat spodní držák. 

7.4.1 SPODNÍ DRŽÁK 

Koncepce spodního držáku je přizpůsobena tvaru Tanku, přičemž Tank 
je umístěn kolmo na držák, zatím co směr pozice přepážek je orientovaný 
axiálně k ose Tanku a zároveň je kolmý na osu držáku. Specifickým problémem 
vycházejícím z montované dílčí sestavy je nutnost výroby drážek pro přepážky. 
Z tohoto důvodu bude zvoleno blokové řešení, kdy bude celý držák sestaven 
z jednotlivých bloků, a tím pádem v jednotlivých blocích bude možné 
jednoduchým způsobem vyrobit drážky pro přepážky. 

Obr. 50 Tvarový blok s drážkou pro přepážku 
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Pro spojení jednotlivých bloků budou použité broušené a kalené kolíky 

s průměrem 6mm, přičemž tuhé spojení zajistí dva šrouby M10 zašroubované 
do středního bloku sestavy. Pro připojení držáku k upínací desce jsou zvoleny 
závity M8 ve spodní části držáku. 

Způsob založení součástí se provádí vložením přepážek do drážek 
v držáku, přičemž je zvolená přiměřená vůle mezi přepážkou a drážkou, aby 
bylo možné pohodlně založit Tank do držáku s tím, že jsou všechny konce 
přepážek pozičně správně vložené v drážkách Tanku pro ně určené. Jakým 
způsobem jsou založené díly do držáku je znázorněno na obrázku níže.  

Obr. 51 Průhledný model držáku – zobrazení spojení jednotlivých bloků 

Obr. 52 Založení součástí do držáku, držák bez součástí – horní část, držák se součástmi – 
spodní část 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  55  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
7.4.2 HORNÍ DRŽÁK 

Hlavním účelem horního držáku je zajištění dosednutí plochy Tanku na 
plochy přepážek a zajištění polohy tanku v průběhu temovacího cyklu. Pro 
upevnění Tanku v pracovní poloze bude sloužit několik vhodně rozmístěných 
bloků z hliníkové slitiny, přičemž pro zabránění dosednutí kovu na kov a 
následného poškození povrchu Tanku, bude dostatečným opatřením, když 
přitlačení bude provedeno pomocí pryžových pásků nalepených na stykových 
plochách bloků. Toto řešení zabraňuje porušení nátěru tavidla, které je jím 
opatřeno již od dodavatele dílců. Přítlačné bloky budou připevněny 
k hliníkovému profilu s rozměry 40x40mm pomocí dlouhých šroubů se závitem 
M5, přičemž připevněním tohoto profilu na pneumatické motory dochází ke 
kýženému efektu.  

7.4.3 LISOVACÍ SYSTÉM 

Koncepce lisovacího systému přípravku vychází z volby pneumatických 
motorů stroje, přičemž bude nutné řešit problém zejména s prostorovým 
uspořádáním. Pneumatické motory by měli být připevněny šrouby na další, 
menší upínací desce v patřičné výšce nad spodním držákem z důvodu pohodlné 
manipulace při přípravě komponent před započnutím pracovního cyklu. Pro 
upevnění budou zvoleny čtyři profily z hliníkové slitiny o průřezu 40x40mm. Je 
možné, že při zvolené délce se vyskytne velký průhyb upínací desky pod písty, 
nicméně touto problematikou se bude zabývat MKP analýza dále. 

Z praktické zkoušky pro temování přepážek vyplývá, že nejvhodnější 
pneumatický motor pro temování je s průměrem pístu 63mm, proto bude snaha 
použít co nejvíce je to možné konvenční pneumatické motory o tomto průměru. 
Na obrázku níže jsou popsány pozice přepážek, ve kterých je nutné dosáhnout 
jejich roztemování. 

Obr. 54 Popis jednotlivých pozic přepážek 

Obr. 53 Model horního držáku 
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Jak je patrné z obrázku, není možné použití jednoduchého uspořádání 

kompaktních pneumatických motorů sériově vedle sebe z důvodu prostorové 
náročnosti. Kompaktní dvojčinný pneumatický motor s magnetem, který má 
katalogové označení CDQ2B63TF-DZ je ve svém čelním průřezu široký 77mm 
[12], což umožňuje pokrytí pozice 4 a 5. Pro pokrytí pozice 1 až 3 bude nutné 
zvolit speciální řešení. Pozice 1 a 2 je tak blízce vedle sebe, že je nezbytné 
navrhnout temování přepážek za pomocí pouze jednoho pneumatického 
motoru. Pokud se zdvojnásobí temovací síla, výsledná temovací síla pro danou 
aplikaci bude přibližně 3740N. Této síle nejlépe odpovídá motor s průměrem 
pístu 100mm, přičemž pro upnutí hrotů je navržena speciální příruba, kde hroty 
jsou připevněny šrouby k přírubě a příruba pomocí upraveného šroubu 
připevněna ke konci pístu. Toto provedení nechává jen velmi úzce omezený 
prostor pro zbylou pozici 3, ale firma SMC umožňuje použít úzké provedení 
pneumatických motorů s elipsoidním tvarem pístu, kdy katalogová řada končí 
pneumatickým motorem, který svým obsahem plochy pístu odpovídá pístu o 
průměru 63mm. Toto uspořádání by mohlo být konečné, přičemž vzhledem 
k použití relativně velkých lisovacích sil, není vyloučeno, že bude nutné zajistit 
u celého lisovacího systému větší tuhost dalšími konstrukčními opatřeními. 
Základní uspořádání je zobrazeno na obrázku níže. 

7.4.4 OVLÁDÁNÍ 

Ovládáním se rozumí hlavně využití tlačítkového systému pro nastavení 
jednotlivých variant cyklu, popř. bezpečnostní opatření při běhu cyklu. Pro 
eliminaci zanechání rukou v pracovním prostoru je spuštění pracovního cyklu 
realizováno pomocí dvou tlačítek, které je nutné stlačit současně. Pro zajištění 
trvalého setrvání rukou v bezpečné oblasti při chodu stroje by bylo vhodné 
navrhnout program PLC s podmínkou, že je pro proběhnutí celého cyklu nutné 
držet tlačítka v sepnuté pozici po celou dobu cyklu, ale z ergonomického 
hlediska je toto řešení velmi nevyhovující, proto bude vhodné ještě dále použít 
pro monitoring pracovního prostoru například bezpečnostní světelnou mříž. 
Podmínkou efektivity tohoto provedení je zamezení přístupu z ostatních směrů. 

Obr. 55 Uspořádání pneumatických motorů na upínací desce 
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Samostatnou částí je panel s tlačítky, kdy první čtyři přepínače slouží 
k nastavení činnosti pneumatických motorů. Jelikož rozmístění přepážek se 
v případě I/O sestav a Returnových sestav liší, je nutné v rámci časové úspory 
pracovního cyklu tento rozdíl kompenzovat. Tím, že je možné vyřazovat, nebo 
naopak zpět zařazovat činnost pneumatických motorů do cyklu se také zvýší 
užitná hodnota tohoto přípravku. Další dvě tlačítka slouží jako bezpečnostní 
prvky celého programu, kdy žluté tlačítko je určeno pro přerušení a následné 
vrácení všech pneumatických motorů do výchozí pozice. Při stisknutí 
centrálního STOP tlačítka a jeho následného uvolnění není možné znovu spustit 
cyklus, dokud neproběhne stisknutí žlutého tlačítka, aby byl uživatel ujištěn, že 
všechny pneumatické motory jsou ve výchozí poloze. Z čehož plyne, že druhé 
tlačítko plní funkci centrálního zastavení stroje. 

7.4.5 UPÍNACÍ DESKA 

Upínací deska je základním stavebním kamenem celé konstrukce a 
zajišťuje funkci nositele všech významných mechanických částí stroje. Jak již 
bylo zmíněno výše, deska je připevněna k nosným nohám stolu pomocí šroubů, 
kdy šrouby jsou vloženy do díry pro šroub se zahloubením, zejména 
z estetického důvodu. Pro zajištění pozice podpěrných sloupů z hliníkové slitiny 
na desce je navrženo zahloubení, kdy mají výsledné čtvercové kapsy délku 
strany 41mm, pro jednoduché uložení profilů. Další komponenty, které jsou 
umístěny na stůl, jsou tlačítka, kdy je navržený otvor v desce s malým 

Obr. 57 Tlačítko spuštění 

Obr. 56 Ovládací panel s šesti tlačítky 
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přídavkem a skříňka s tlačítky je vložena do tohoto otvoru, přičemž je zároveň 
připevněna ze spodní strany na ocelový pás. Tyto příruby tlačítek jsou 
připevněny na upínací desku ze spodní strany pomocí šroubů se závitem M4. 

 Úpravu upínací desky taktéž vyžaduje soustava pneumatických ventilů, 
který je konstruován pro upevnění pomocí DIN lišty, tudíž jsou při návrhu 
vytvořeny závity M4 pro připevnění DIN lišty, které se vyskytují v zadní části 
desky. Toto umístění vyplývá z uspořádání ostatních komponent na stole. 
Všechny pneumatické rozvody jsou situované do zadní části stolu. Pouze 
rozvody od pneumatických motorů, které jsou určeny pro zajištění polohy Tanku 
v držáku, vyžadují průchozí otvor v upínací desce, aby bylo zabezpečené 
jednoduché propojení pneumatického motoru a patřičného pneumatického 
ventilu. Tento průchozí otvor najde využití nepochybně i pro jednoduchý přístup 
kabeláže snímačů.  

 Vzhledem k dimensionální odlišnosti upínacích pneumatických motorů a 
nutného manipulačního prostoru s ohledem na velikost spodního držáku je 
vhodné do návrhu zahrnout zahloubení pro tyto motory, které je rozměrově 
optimalizováno, aby bylo dosaženo optimálního pracovního prostoru. Tato 
optimalizace zajistí významnou úsporu materiálu jak v případě spodního i 
vrchního držáku, tak i v případě podpěrných sloupů, která by z ekonomického 
hlediska jistě převyšovala náklady na obrábění. Nezbytnou součástí upínacích 
motorů jsou přípojky pro připojení pneumatických rozvodů, kdy při zapuštění 
motoru do upínací desky je nutné rozšířit tvar zahloubení dle těchto přípojek 
s redukčním ventilem.  

Jako výchozí materiál upínací desky je zvolená hliníková slitina EN AW 
6082, přičemž jak z estetického hlediska, tak i z důvodu odolnosti vůči vnějším 
vlivům je vhodná povrchová úprava pomocí oxidace (eloxáž). Konečná úprava 
desky po obrábění je znázorněna na obrázku níže. 

Obr. 58 Upínací deska stolu po nutných úpravách 
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Po dokončení návrhu Přípravku 1 a po jeho montáži by měl tento 

přípravek plně zajistit funkci, která je požadovaná. Výkresová dokumentace 
přípravku a vybraných součástí se nachází v Příloze práce, přičemž vizualizace 
přípravku je znázorněna na obrázku níže. 

7.4.6 NÁVRH POHYBŮ PNEUMATICKÝCH MOTORŮ 

Celý cyklus by měl vypadat následovně. Po současném stlačení 
zelených (spouštěcích) tlačítek dojde k vysunutí upínacích pneumatických 
motorů do zasunuté pozice, což znamená, že výchozí polohou je poloha 
vysunutá. Dále dojde k vysunutí prvního pneumatického motoru, přičemž po 
jeho následném zasunutí dochází k vysunutí sousedního pneumatického 
motoru, kdy po jeho zasunutí se stejným způsobem vysune a zasune třetí a 
čtvrtý válec. Z toho plyne podmínka, že jednotlivé motory nemohou započnout 
pracovní cyklus, aniž by dokončil svůj pohyb předchozí motor. Toto schéma je 
znázorněnu na obrázku níže. 

Obr. 59 Vizualizace Přípravku 1 

Obr. 60 Schéma pohybů pneumatických motorů 
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7.4.7 NÁVRH PNEUMATICKÉHO OBVODU A JEHO PRVKY 

Při návrhu pneumatického obvodu je do značné míry ulehčen výčet 
použitých prvků, vzhledem k použití PLC řízení celé soustavy. Celým srdcem 
pneumatického obvodu bude ventilový blok, který tvoří pět jednotlivých 
elektricky řízených rozvaděčů 5/2, přičemž elektronický přenos je zajištěn 
připojením kabelu typu D-SUB, který umožňuje v případě potřeby rozšíření až 
na 12 jednotlivých bloků. Katalogové označení rozvaděče 5/2 je SS5Y5-10-
2426OBT. [11] 

Pneumatické motory, jak již bylo několikrát zmiňováno, jsou zvolené 
s průměry pístů 63mm a 100mm, přičemž jeden s průměrem 63mm má 
elipsoidní tvar pístu. Katalogové označení kompaktního provedení 
pneumatického motoru s magnetem o průměru 63mm a rozsahem výsuvu 0mm 
až 100mm je CDQ2A63TF-100DZ, přičemž použitý počet motorů budou 2 kusy. 
Totožné provedení s elipsoidním tvarem pístu má katalogové označení 
MDUB63TF-100DZ a v sestavě se vyskytuje pouze jediný kus. Kompaktní 
provedení pneumatického motoru s magnetem o průměru 100mm a výsuvným 
rozsahem 0mm až 100mm je možné najít pod katalogovým označením 
CDQ2A100TF-100DZ a v sestavě je použitý opět jenom jediný kus. Poslední 
dva pneumatické motory, které jsou připojeny k jedinému rozvaděči z důvodu 
nutnosti provádění současného pohybu, se zajištěním stejné polohy, aby 
nedocházelo k bočnímu zatížení pístů a deformaci profilu horního držáku, jsou 
zvoleny motory s průměrem pístu 32mm, výsuvným rozsahem od 0mm do 
50mm v provedení s magnetem. Katalogové označení je CDQMA32TF-50. 
Vyobrazení všech pneumatických motorů je zobrazeno na vizualizaci přípravku 
výše. [12] 

Konvenčním řešením pro vstupní nebo výstupní připojení 
k pneumatickým motorům se většinou používá škrtící ventil v kombinaci 
s jednosměrným ventilem. Z bezpečnostního hlediska toto řešení dostatečně 
nezaručuje aretaci pístu ve výchozí poloze v případě přerušení dodávky 
stlačeného vzduchu. Tím pádem je toto řešení rozšířeno o speciální pojistný 
ventil, který toto nebezpečí dostatečně eliminuje. Tento pojistný ventil je dvou 
komponentní součást, tudíž i katalogové číslo je specifické pro každou součást 
a to KQ2H06-01A5, kdy tato část je pro všechny pneumatické motory totožná, 

Obr. 61 Rozvaděč 5/2 – SS5Y5-10-2426OBT 
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a druhá část ASP430F-F02-085 v případě pístů větších než 63mm a ASP330F-
01-06S v případě pístů s průměrem 32mm. Všechny tyto pojistné ventily se 
nacházejí na výstupu pneumatického motoru, vstup je osázen konvenčním 
provedením s katalogovým označením AS2201F-02-08SA v případě větších 
průměrů pístu a s označením AS2201F-01-06SA v případě menších průměrů 
pístů. Poslední komponentou připojenou na pneumatický motor je magnetický 
snímač, který je pro všechny průměry pístů totožný a má označení D-M9PL.[12] 

Nezbytnou součástí obvodu jsou doplňky, jako například záslepky, 
odfuky, T-spojky, hadice o různé světlosti, atd. Katalogové označení a světlost 
hadic v různých úsecích obvodu je vyznačena ve schématu níže, které je taktéž 
součástí Přílohy. 

7.4.8 MKP ANALÝZA VYBRANÝCH SOUČÁSTÍ 

Vybraná součást, zvolená pro MKP analýzu, je upínací deska, na kterou 
jsou připevněny pneumatické motory. V analýze bude simulovaná reakce na 
odpor proti tváření, který se projevuje přenosem tlaku přes šroubové spojení na 
upínací desku. Tento přenos se může negativně projevit na průhybu desky, 
jelikož nominální délka desky je 700mm. Pro analýzu bude zvolený pneumatický 
motor o průměru pístu 100mm, jelikož reakční síla od tohoto motoru bude 
největší. Průhyb desky má velmi negativní vliv na celkový tvar deformace po 
roztemování přepážky a v případě značně negativních výsledků může být 
ohrožena funkčnost celé montované sestavy. Na základě výsledků bude možné 
v případě nutnosti rozhodnout o dalších opatřeních pro redukci tohoto průhybu. 

Obr. 62 Pneumatické schéma zapojení Přípravku 1 
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Simulace bude provedena pomocí výpočetního modulu studentské 

licence programu Autodesk Inventor 2015. Pro výpočet postačí sestava složená 
z upínací desky, pneumatického motoru, šroubů a podpěrných sloupů, kdy jsou 
konce, které nedoléhají na upínací desku, označené pevnou vazbou. Po 
nastavení gravitace je nutné nastavit působiště síly, přičemž při nastavení síly 
na plochu pneumatického motoru bude získaný kýžený efekt pro simulaci. Po 
nastavení hustoty sítě bude možné spustit simulaci, přičemž chybějící nastavení 
si program generuje sám. Simulace bude provedena pro jednotlivé pneumatické 
motory zvlášť z důvodu různých vzdáleností od kraje desky. Zkoumaný 
parametr bude zejména posunutí, tudíž jinými slovy je zkoumána tuhost 
sestavy. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 Jak je zřejmé z výsledků MKP analýzy, největší posunutí při tváření je 
zaznamenáno na pneumatickém motoru s průměrem pístu 100mm, přičemž se tento 
výsledek do jisté míry dal očekávat. Tento předpoklad vychází z přítomných 
pracovních sil, přičemž při nominálním tlaku v pneumatickém systému 0,6MPa vyvine 
výše zmíněný motor sílu o velikosti 4715N. Výsledné předpokládané posunutí 
dosahuje hodnoty 0,6888mm, kdy lze považovat tuto hodnotu pro výsledné řešení jako 
nepřijatelnou. Z hlediska tváření, kdy je nutné dosáhnout hloubky přetvoření materiálu 

Obr. 63 MKP analýza při působení jednotlivých pneumatických motorů; a) průměr pístu 
63mm – posunutí 0,264mm, b) průměr pístu 63mm – posunutí 0,327mm, c) průměr pístu 

63mm (plochý) – posunutí 0,337mm, d) průměr pístu 100mm – posunutí 0,688mm 
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přibližně 1mm, po odečtení hodnot, není možné dosáhnout funkčního spoje. Pro 
zlepšení tuhosti celého provedení je nutné provést několik jistých změn. 

ÚPRAVA NA ZÁKLADĚ MKP ANALÝZY 

 Aby se vyhnulo pracnému předělání celého návrhu, a taktéž nárůstu nákladů 
bude zachovaná tloušťka upínací desky pod pneumatické motory. Efektivním řešením 
by se mohlo jevit přidání dalšího sloupu o průřezu 40x40mm, který zajistí menší 
deformaci v nejvíce namáhané oblasti. Pro další MKP analýza bude použitý případ 
motoru s průměrem pístu 100mm, kdy lze s jistotou říct, že při eliminaci posunutí 
v tomto případě, všechna ostatní posunutí budou zaručeně menší. Realizace této 
úpravy a její MKP analýza je znázorněna na obrázku níže. 

 Po úpravě předchozího konstrukčního návrhu přidáním páteho sloupku, je 
patrná eliminace předchozího posunutí téměř na třetinu. Přičemž hodnota posunutí po 
aplikaci je přibližně 0,1709mm. Toto řešení by se již mohlo zdát jako konečné a 
vyhovující, nicméně procento nedostatečné tuhosti sestavy je stále značné. Z toho 
důvodu bude ještě dále eliminována pružná deformace upínací desky. Jako dalším 
krokem se jeví vhodně využít krycích desek, jejichž vnitřní strana by měla být využita 
pro umístění osvětlení ve formě LED pásů, přičemž hlavní užitek spočívá v usměrnění 
světelného toku přímo do pracovního prostoru, aby bylo zabráněno oslnění obsluhy a 
případnému jinému negativnímu jevu vlivem neusměrněného světelného záření. Jako 
materiál pro tyto krycí desky (v kusovníku nazýváno Vzpěry desky) byl zvolený 

Obr. 64 MKP analýza po přidání sloupku 
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HARDOX 600, speciální konstrukční (otěruvzdorná) ocel, která se vyznačuje svou 
vysokou pevností a zároveň houževnatostí. [13]  

 Z provedené analýzy lze konstatovat, že bylo dosaženo přijatelných hodnot 
tuhosti konstrukčního provedení. Maximální hodnoty se vyskytují většinou na horní 
straně pneumatických motorů, tudíž po zavedení sondy na oblast čela motoru se 
dosáhne ještě přívětivějších hodnot. V případě průměru pístu 100mm se výsledné 
posunutí rovná přibližně 0,055mm, což je dostatečně malá hodnota. Ostatní hodnoty 
se pohybují v rozmezí 0,001mm až 0,03mm, což lze klasifikovat, jakož to dostatečně 
tuhé provedení.  

Výkresová dokumentace celé sestavy je součástí Přílohy. Ke znázornění 
konečného konstrukčního návrhu bez bezpečnostních prvků slouží obrázek níže, kdy 
je po porovnání s předchozím obrázkem návrhu sestavy patrné, že došlo k relativně 
malému zásahu do sestavy, přičemž tuhost celého konstrukčního řešení oblasti 
pracovních motorů se výrazným způsobem zvýšila. Do jaké míry jsou výpočty shodné 
s realitou, bude jasné až při odladění stroje. Nelze opomíjet jistou deformaci hlavní 
upínací desky, která by se měla pohybovat v řádech setin milimetru. 

Obr. 65 MKP analýza po přidání krycích desek, a) průměr pístu 100mm – posunutí 
0,107mm, b) průměr pístu 63mm (plochý) – posunutí 0,045mm, c) průměr pístu 63mm – 

posunutí 0,012mm d) průměr pístu 63mm (krajní) – posunutí 0,04mm 
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Obr. 66 Konečný návrh Přípravku 1 
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7.5 2. PŘÍPRAVEK 

Koncepce druhého přípravku se liší hlavně v požadavku na zajištění polohy 
prvního konce nýtu ve statické poloze, přičemž druhý konec nýtu je roznýtován 
do požadovaného tvaru. Stejně jako u Přípravku 1 bude použitý způsob 
zakládání do držáku, nicméně složitost provedení návrhu a zejména spodního 
držáku se významně zvyšuje. Princip procesu montáže by měl vypadat 
následovně, po založení podsestavy smontované na prvním přípravku budou do 
držáku založené I/O bloky s držáky, následně budou vložené nýty do děr k tomu 
určených, což znamená, že je příprava dílů před spuštěním cyklu hotová a je 
možné přistoupit k samotnému spuštění pracovního cyklu. Stejným způsobem 
jako v předchozím případě bude spuštěn cyklus, kdy přidržovací systém zajistí 
nýty ve statické poloze a z protější strany dojde k zanýtování. 

Návrh upínací desky je téměř totožný s upínací deskou v případě Přípravku 1, 
kdy jediný rozdíl je v použití jako podpěrných sloupů profilu 80x80mm. Důvodem 
pro zvětšení rozměru sloupů jsou větší nároky na tuhost celého provedení, jelikož 
je reálný předpoklad, že bude docházet k nárůstu pracovních sil z hlediska 
působení dvou pneumatických motorů při vykonání pracovního cyklu. 

Totožný je i způsob řízení, přičemž možností nastavení vysouvání nebo 
zasouvání pístů je dosaženo jisté variability celého systému. Toto řešení nachází 
uplatnění zejména při nutnosti úprav z důvodu opětného zanýtování nedokonale 
smontovaného provedení, nebo například při absenci některých z dodávaných 
komponent není nutné čekat na tuto komponentu a do jisté míry je možné si 
podsestavu předpřipravit.   

Hlavní změna v koncepčním návrhu bude spočívat v tom, že se pracovní 
pneumatické motory přesunou z pozice nad hlavní upínací deskou, pod hlavní 
upínací desku, přičemž pozici pracovních motorů zaujmou přidržovací motory, 
které jsou určeny pro zajištění statické polohy nýtu. Z tohoto důvodu bude kladen 
velký důraz na tuhost upínací desky pod pneumatické motory. Jelikož jsou 
pracovní pneumatické motory umístěny ze spodní části stolu, nebude nutné 
použít speciálních pojistných ventilů z hlediska bezpečnosti, a tudíž budou 
použité pouze u přidržovacích motorů. Je zde riziko, že bude nutné řešit problém 
s místem pro umístění pneumatických motorů, jelikož některé pozice nýtů se 
nachází v polohách blízko vedle sebe. 

7.5.1 SPODNÍ DRŽÁK 

Pro založení podsestavy, která byla smontovaná na Přípravku 1, bude 
nutné uzpůsobit tvarové provedení držáku. Velkou výhodou pro montáž na 
Přípravku 2 je umístění pozice nýtů na Tanku, kdy po natočení Tanku lze docílit 
pracovní pozice, která je kolmá na osu držáku ve všech čtyřech případech, a 
tudíž není nutné řešit natáčení pneumatických motorů jak v horní či spodní části, 
což by výsledný návrh značně komplikovalo. Tomuto natočení je nutné 
přizpůsobit tvarové provedení držáku. Další komplikací, kterou je nutné brát 
v úvahu, je pozice přepážek v Tanku, kdy bude opět nezbytné navrhnout drážky 
pro tyto přepážky. Nicméně při pracovním cyklu není nutné, aby byly přepážky 
zapřeny, což umožňuje významným způsobem zjednodušit tvar drážky. Opět 
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bude zvolený způsob blokové sestavy, právě z důvodů drážek pro přepážky. 
Tvar, včetně drážky pro přepážku, celého bloku by mohl vypadat, jak je 
znázorněno na obrázku níže. 

Celý držák je rozdělený do osmi bloků, kdy čtyři hlavní bloky slouží pro 
založení Tanku s přepážkami a další čtyři tvarové bloky slouží k ustavení držáků 
a I/O bloků. Ke spojení a zajištění pozice jednotlivých bloků poslouží kolíky o 
průměru 5mm. Celá sestava je ještě stažena šrouby, jak je znázorněno na 
obrázku níže. 

Jelikož je nutné zajistit průchod pracovních hrotů skrz držák, jsou 
navrženy průchozí otvory v pozici os nýtů. Zároveň je nutné navrhnout závitové 
díry ze spodní strany držáku, které poslouží k upevnění držáku k upínací desce. 
Celý návrh včetně komponent je zobrazený na obrázku níže, přičemž výkres 
sestavy a jednoho bloku je součástí Přílohy.  

Obr. 67 Blok držáku 

Obr. 68 Průhledný pohled spodního držáku 
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7.5.2 PŘIDRŽOVACÍ SYSTÉM 

Jak bylo zmíněno na začátku kapitoly, v horní části přípravku je na 
čtyřech sloupech z profilu 80x80mm umístěný přidržovací systém. Při návrhu je 
vycházeno z předpokladu, že lisovací síla, která působí v opačném směru, bude 
odpovídat přibližně síle 4715N za použití pneumatického motoru s průměrem 
pístu 100mm.  

Základní komponentou bude upínací deska pístů, kdy jako přidržovací 
pneumatické motory poslouží dva totožné motory s průměrem pístu 100mm, 
které budou spojeny jednou společnou deskou, na kterou budou připevněny 
přidržovací hroty. Pro zajištění správné polohy a zvýšení tuhosti přidržovacího 
systému bude použito vodících tyčí, které budou uloženy v kluzných, 
bronzových ložiscích. Jelikož po připevnění motorů na desku bude 
pravděpodobně vysunutí pístu nedostatečné, je dost možné, že bude nutné 
navrhnout i přírubu, která může lepe přenášet přidržovací sílu na desku.   

Jako materiál pro upínací desku motorů bude zvolená hliníková slitina 
s označením EN AW 6082, přičemž pro spojovací desku bude použitá nerezová 
ocel. Materiál přidržovacích hrotů je totožný jako v předchozím případě a jedná 
se tedy o konstrukční ocel, přičemž při nedostatečné odolnosti proti opotřebení 
je možné hroty ještě zušlechtit, nicméně nutnost tohoto řešení se projeví až po 
cyklickém namáhání nástroje. Přidržovací hroty budou zajištěny ve své poloze 
prodlouženými maticemi, které zajistí větší tuhost přídržného nástroje. Celý 
návrh horní části je znázorněn na obrázku níže. 

Obr. 69 Sestava spodního držáku včetně montovaných komponent 

Obr. 70 Přidržovací systém 
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7.5.3 LISOVACÍ SYSTÉM  

Systém určený k nýtování vyžaduje, na základě praktické zkoušky, 
použití pneumatických motorů o průměru pístu 100mm. Hlavním problémem je 
uspořádání motorů vedle sebe. Po přezkoumání roztečí mezi nýty je patrné, že 
použití pneumatických motorů o průměru pístu 100mm nebude ve třech 
případech ze čtyř možné. Proto je nutné najít další řešení, které by zajistilo 
nekomplikované provedení koncepčního návrhu. 

Jistou variantou by bylo použití tvarových přírub, kdy by bylo možné se 
vyhnout vzájemnému překrytí pístu, ale toto provedení by bylo velmi nákladné 
a taktéž náročné na prostor, jelikož vysunutí pístu posunutého motoru by 
muselo být větší a to přesně o jeho posunutí motoru vůči upínací desce. 

Další a mnohem vhodnější variantou je použití speciálně navrženého 
pneumatického motoru, který se skládá ze dvou pneumatických pístů o průměru 
63mm, tandemově poskládaných za sebou. Jmenovitá síla těchto motorů je 
přibližně 3740N, což zajišťuje dostatečnou sílu pro provedení nýtovacího 
procesu. 

Princip nýtování skrze držáky je realizovaný pomocí hrotu pohybujícího 
se v otvoru v držáku a působením tvářecí síly skrz hroty dojde k přetvoření nýtu. 
Způsob nýtování je znázorněn na obrázku níže. 

Obr. 71 Tandémové provedení pneumatického motoru s průměrem válce 63mm 

Obr. 72 Princip nýtovacího procesu v řezu držákem 
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 Celá koncepce umístění pneumatických motorů ve spodní části 

přípravku včetně stolu a držáku je znázorněná na obrázku níže. 

7.5.4 UPÍNACÍ DESKA 

Základní koncept upínací desky zůstává totožný s upínací deskou jako 
v případě Přípravku 1. Hlavní rozdíl v tomto případě spočívá v nižším počtu 
nutných průchodů kvůli změně pozice přítlačných pneumatických motorů a 
naopak je nutné přidat závitové díry pro upevnění lisovacích pneumatických 
motorů s průchozími dírami pro umožnění vysunutí pístu do pracovní pozice. 
Totožné prvky upínací desky jsou např. díry se zahloubením pro šrouby sloužící 
pro upevnění desky ke stolu, dále zahloubení pro zajištění polohy sloupů 
s rozměrem profilu 80x80mm, průchozí otvory pro umístění krabiček s tlačítky, 
průchozí díry pro šrouby sloužící k připevnění spodního držáku a sloupů a 
závitové díry pro připevnění přírub pod tlačítka a DIN lišty. Mírně odlišná je 
pozice a velikost technologických otvorů, které jsou určeny pro kabeláž a 
vzduchové hadice. Konečný návrh zobrazuje obrázek níže. 

Obr. 73 Koncepce lisovacího systému 

Obr. 74 Upínací deska navržená pro Přípravek 2 
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7.5.5 NÁVRH POHYBŮ PNEUMATICKÝCH MOTORŮ 

Celý montážní cyklus je koncepčně téměř totožný jako v případě 
Přípravku 1. Po současném stisknutí obou tlačítek dochází k výsuvu pístů o 
průměru 100mm, přičemž tento pohyb zajistí polohu nýtů v montážní poloze. 
Následně dochází k vysunutí prvního pístu s průměrem 63mm a provedení 
roznýtování nýtu, kdy po jeho následném zasunutí se vysune sousední pracovní 
píst, přičemž totožný cyklus provedou všechny čtyři pracovní písty. Pořadí 
vysouvání pístů je koncipováno postupně z leva do prava. Jednotlivé kroky jsou 
znázorněny na schématu níže.   

7.5.6 NÁVRH PNEUMATICKÉHO OBVODU A JEHO PRVKY 

Z hlediska úspor a jednoduchosti zde bude použito co nejvíce totožných 
pneumatických prvků. Jelikož princip pohybů je totožný, liší se pouze použité 
pneumatické motory, tak se využití podobných, mnohdy i stejných prvků přímo 
samo nabízí. 

Jako totožné prvky lze použít rozvaděč 5/2 s označením SS5Y5-10-
2426OBT, dále škrtící, zpětné a pojistné ventily s označením KQ2H06-
01A5,ASP430F-F02-085 a AS2201F-02-08SA, jednotka pro regulaci a úpravu 
vzduchu s označením AW30-F03H-A s manometrem, co má označení G36-10-
01, dále magnetické snímače s označením D-M9PL. Samozřejmě zde budou 
použité stejné komponenty co do doplňujících prvků, jako odfuky, záslepky, 
hadice, T spojky, redukce, atd. [12] 

Odlišnými prvky, které jsou použité na tomto přípravku, jsou zejména 
pneumatické motory. Kdy jak již bylo zmíněno dříve, bylo nutné použití 
speciálního použití pneumatického motoru s dvěma tandemově spřaženými 
písty o průměru 63mm s katalogovým označením CDQ2B63TF-20+0DZ-XC11. 
Taktéž jsou použité dva kompaktní, dvojčinné, pneumatické motory s průměrem 

Obr. 75 Schéma vysouvání jednotlivých pístů 
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pístu 100mm s označením CDQ2A100TF-75DZ. [12] Schéma zapojení je 
znázorněno na obrázku níže a je taktéž součástí Přílohy. 

7.5.7 MKP ANALÝZA VYBRANÝCH SOUČÁSTÍ 

Pro MKP analýzu bude vybraná komponenta upínací deska 
pneumatických motorů přidržovacího systému, jelikož zde je nutné zajistit co 
nejlepší tuhost při nýtování. Je zde reálný předpoklad, že bude použito stejných 
opatření jako u Přípravku 1. 

Jelikož celá sestava horní části přípravku se skládá z mnoha součástí a 
nastavení vazeb pro MKP analýzu se tím značně komplikuje, bude vhodnější 
použít výpočet reakčních sil ve vazbách, což v tomto případě je místo spoje 
konce pístu s vložkou umístěnou mezi píst a desku pro upnutí hrotů a dále tyto 
síly přenést do působiště v místě pneumatických válců. Známým parametrem 
je působící síla od nýtování, která má velikost 3740N, přičemž její působiště je 
v ose nýtů. Proto je nutné vypočítat reakční síly ve vazbách při působení 
nýtovací síly ve všech polohách. Následně bude nutné provést MKP analýzu 
dle zjištěných hodnot, aby bylo možné analyzovat, jak velké bude posunutí při 
působení sil v různých polohách. Výpočet reakcí pro jednotlivé síly je znázorněn 
na obrázku níže. 

 

Obr. 76 Pneumatické schéma zapojení Přípravku 2 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  73  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

Jelikož jsou již působící síly známé, je možné je použít pro MKP analýzu 
k získání hodnot vypovídajících o posunutí vzniklým působením jednotlivých 
tvářecích sil. Je nutné provést simulaci všech čtyř případů, protože lze 
předpokládat, že jednotlivé výsledky mohou být docela rozdílné. Analýza je 
znázorněna níže. 

   

Obr. 78 MKP Analýza upínací desky pneumatických motorů, a) Posun vlivem F1=0,2137mm, 
b) Posun vlivem F2=0,1983mm 

Obr. 77 Výpočet reakčních sil na písty při působení jednotlivých zatížení 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 Z MKP analýzy bylo zjištěno, že rozsah posunutí vlivem působení sil se 
pohybuje přibližně mezi hodnotami 0,19 až 0,21mm, přičemž v místě konce pístu se 
hodnoty pohybují přibližně mezi hodnotami 0,12 až 0,18mm. Tyto hodnoty nejsou 
vzhledem k velikosti zatížení a rozsahu požadované deformace až tak vysoké. 
Nicméně jistá eliminace této deformace by jistě byla vhodná. Za použití stejných metod 
zvýšení tuhosti jako u Přípravku 1, je zřejmé, že vložení sloupku nepřichází v úvahu, 
jelikož zde je problém s místem, a taktéž by to komplikovalo zakládání I/O bloků 
popřípadě držáků. Proto je vhodný způsob opět použít krycí desky i pro účel vyztužení 
celé konstrukce. Výsledky z použití jsou na obrázcích níže. 

Obr. 79 MKP Analýza upínací desky pneumatických motorů, a) Posun vlivem F3=0,2022mm, 
b) Posun vlivem F4=0,2111mm 

Obr. 80 MKP analýza po úpravě konstrukce 
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 Po úpravě konstrukce bylo dosaženo redukce posunu téměř na polovinu, kdy 
hodnoty maximálního posunutí se pohybují v rozsahu od 0,07mm do 0,08mm, přičemž 
jestliže je aplikovaná měřící sonda na čelo pístu, kde jsou hodnoty mnohem důležitější 
než na okraji pneumatického motoru, je dosaženo posunutí v rozsahu od 0,045mm až 
0,075mm, což není tak rozdílná hodnota oproti maximálnímu posunutí. Stejně jako 
v předchozím případě lze hodnotit tyto hodnoty, které jsou menší než 0,1 mm, jako 
dostačující a lze klasifikovat konstrukční řešení jako dostatečně tuhé. Konečné řešení 
Přípravku 2, včetně komponent založených a připravených ke smontování, je 
zobrazeno na obrázku níže. 

Obr. 81 Konečný návrh Přípravku 2 
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7.6 3. PŘÍPRAVEK 

Třetí přípravek je určený zejména na montáž Returnové sestavy, přičemž 
hlavními operacemi, které budou prováděny, bude roznýtování nýtů a roztažení 
spojovacích trubiček, které spojují Tank s R-D. Koncepce stroje se bude mírně 
lišit, jelikož uspořádání pneumatických motorů by měla odpovídat složitosti 
tvarového uspořádání celé sestavy. 

Součástí montážní linky je přípravné pracoviště polotovarů Returnových sestav, 
kdy konstrukční řešení pracoviště není součástí této práce. Nicméně na tomto 
pracovišti dochází k zalisování R-D víčka do R-D a přípravě komponent (držáky, 
spojovací trubičky, pájecí pásky) v rámci umístění do správných pozic.  
Připravená sestava pro následné sestavení je znázorněno na obrázku níže. 

Konstrukční návrh by měl být koncipovaný tím způsobem, že nejprve by bylo 
nutné upnout sestavu, přičemž následně proběhne zanýtování, dále proběhne 
roztažení spojovacích trubiček a nakonec uvolnění celé sestavy. Jistým 
problémem, který bude nutné řešit, je způsob a finanční stránka způsobu 
roztahování trubiček, bude nutné určit jistá kritéria několika koncepčních variant 
a vybrat nejvhodnější variantu. 

7.6.1 DRŽÁK SESTAVY A NÁVRH PRACOVNÍCH PNEUMATICKÝCH MOTORŮ 

Držák musí splňovat požadavky na plné upnutí sestavy, přičemž v této 
fázi je důležité navrhnout pozici pracovních pneumatických motorů z důvodu 
následného návrhu celého podpůrného systému k zajištění správné polohy 
sestavy. 

Nejprve je nutné zvolit uvažovaný sklon pracovních pneumatických 
motorů, z důvodu špatné dostupnosti k nýtům skrze držáky, kdy je nutné při 
návrhu brát ohled na povolené boční zatížení, které ovlivňuje funkčnost a 
trvanlivost pneumatických motorů. Tento sklon se získá z hodnoty 
svírajícího úhlu osy díry pro nýt a z pootočené tečny vnějšího poloměru zaoblení 
držáku, kdy bod otočení je umístěn v krajním bodě hlavy nýtu. Jak bude 
znázorněno na obrázku níže, při úvaze průměru hrotu 10mm a vůle mezi 
držákem a hrotem 1mm, je při dosazení hodnot získaný úhel 22°, přičemž bude 
ještě nutné navrhnout pneumatické motory, na jejichž návrhu bude záležet, jestli 
bude nutné návrh ještě nějakým způsobem upravit, nebo toto řešení bude 
vyhovovat rozložení sil a bočnímu zatížení pístů motorů. 

Obr. 82 Připravená Returnová sestava pro montáž 
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VÝPOČET PŘIDRŽOVACÍ SÍLY PÍSTU 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, nutná nýtovací síla, pro plné a funkční spojení 
držáku a Tanku je 3142N, přičemž za použití dvou pneumatických motorů o průměru 
pístu 63mm v tandemovém uspořádání je dosaženo nýtovací síly přibližně 3740N. Pro 
volbu přidržovacích pneumatických motorů, bude nejvíce vhodným motor s průměrem 
pístu 100mm. Každopádně je nezbytné ověřit, zda při naklonění motoru, bude jeho 
axiální složka dostatečně velká pro udržení protipůsobící síly. Nominální síla 
pneumatického motoru s průměrem pístu 100mm je FNom=4715N a pro přidržovací sílu 
platí, že 

𝐹𝑃 = 𝐹𝑁𝑜𝑚 ∗ cos 22° 

Rovnice 17 – Výpočet přidržovací síly 

Kdy po dosazení 

𝐹𝑃 = 4715 ∗ 𝑐𝑜𝑠22° = 4371,67𝑁 

Výpočet ukázal, že je splněna podmínka pro udržení nýtu v poloze při procesu 
nýtování, to znamená, že Fp>3740N, jinými slovy, je zajištěno, že pracovní 
pneumatický motor nepřetlačí přidržovací motor. Z tohoto poznatku vyplývá, že mohou 
být použité výše uvedené pneumatické motory. Celé uspořádání je znázorněno na 
obrázku níže. 

Obr. 83 Odvození úhlu natočení držáku vzhledem k ose díry pro nýt 

Obr. 84 Uspořádání přidržovacích a tvářecích pneumatických motorů 
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7.6.2 UPÍNACÍ SYSTÉM 

Jelikož je dosavadní řešení poněkud náchylné na stabilitu, bylo by 
vhodné, i z hlediska dalších operací, toto řešení rozšířit o další komponenty. 
Jako první komponenty, které zajistí lepší stabilitu a tuhost samotného upnutí 
budou podpůrné držáky. Tvarové řešení podpůrného bloku zajišťuje dosednutí 
rovné plochy Tanku na podpůrný držák. Vzhledem k tomu, že toto řešení ne 
zcela eliminuje pootočení Returnové sestavy po založení do držáku, bude 
žádoucí použít vhodně umístěných podpor celé sestavy, kdy nejlepší polohou 
bude oblast držáků. Poslední opatření, které zajistí naprosto tuhou polohu při 
pracovním cyklu, je vybavení celého držáku pomocí upínacího pneumatického 
motoru, který silově přitlačí skrz R-D celou sestavu k poslednímu bloku držáku. 

Všechny komponenty, které jsou použité na držák, mohou být vyrobeny 
s hliníkové slitiny EN AW 6082, přičemž poslední blok držáku, který plní opěrnou 
funkci bude vhodné vyrobit z konstrukční oceli, například z S355J2G3 
(ekvivalent dle starého značení ČSN 11 523).  Celý upínací systém je 
znázorněn na obrázku níže. 

7.6.3 UPÍNACÍ DESKA 

Jako v předchozích případech je deska konstrukčně uspořádána velmi 
obdobně. Všechny přídržné mechanismy a komponenty je nutné upnout na 
desku, k tomuto účelu slouží díry pro šrouby. Jistou změnou oproti předchozím 
případům je změna tloušťky desky, kdy z předešlých 50mm došlo k zúžení 
desky na 30mm. Toto zúžení se provedlo, protože působící síly a následné 
napětí, oproti předchozím případům, nepůsobí v axiálním směru na desku, ale 
celý pracovní proces probíhá zejména v radiálním směru, přičemž jistá axiální 
složka se zde nachází kvůli naklonění pneumatických motorů, ale její velikost 
není tak významná. Tím, že dojde k zúžení, dochází zejména k finanční úspoře. 
Další změnou je velikost jedné krabičky s tlačítky, kdy bylo přidáno jedno 
přepínací tlačítko, tudíž je nutné zvětšit prostor pro krabičku. Zachovány byly 

Obr. 85 Upínací systém Returnové sestavy 
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konstrukční otvory pro průchod hadic a kabeláže snímačů, změnila se pouze 
jejich poloha. Celá deska je stejně jako v předchozích případech připevněna 
k nohám stolu pomocí čtyř šroubů M10. Jako materiál je zde použitá opět 
hliníková slitina EN AW 6082. Výsledný tvar desky je znázorněn na obrázku 
níže. 

7.6.4 TEMOVÁNÍ SPOJOVACÍCH TRUBIČEK 

Temování, jinými slovy roztažení, spojovacích trubiček spočívá 
v deformaci obou konců trubiček současně. Jelikož vnitřní tvar R-D je dost 
komplikovaný, je tato operace velmi obtížná a bude vyžadovat speciální řešení. 
V současnosti dochází k roztažení trubiček pomocí přípravku, který je upevněn 
ve svěráku a pomocí přitažení dvou kuželů k sobě za pomoci šroubu dochází 
k oboustrannému roztemování spojovacích trubiček a tím pádem trvalému a 
pevnému spojení Tanku s R-D. Tento princip může být využitý i při montáži na 
Přípravku 3, nicméně je nutné rozhodnout, který přístup bude zvolený, jestli 
manuální nebo automatizovaný. 

Automatizovaný přístup by spočíval v navržení konstrukce, kterou by 
prostorově bylo možné umístit do oblasti spojovacích trubiček. Návrh by měl 
obsahovat šroubovací systém, kdy by bylo nejspíše použito jednoho až dvou 
malých elektrických pohonů, pravděpodobně by se jednalo o krokové motory, 
z důvodu nutnosti zajištění pootočení o určitý počet otáček, dále by celý tento 
systém musel být pohyblivý v ose šroubování, což obsahuje vedení a další 
pohon. Ovšem není možné zajistit šikmou polohu celého mechanismu, kvůli 
ergonomii zakládání sestavy do přípravku, tím pádem je nutné nějakým 
způsobem zajistit vysunutí mechanismu. Může být použito mechanického, 
elektrického nebo pneumatického pohonu. Nezbytnou částí celého 
mechanismu bude řízení a odladění jednotlivých pohybů. Další povinností 
vyplývající z bezpečnostní normy by muselo byt opatření proti styku s rotujícími 
částmi stroje. 

Obr. 86 Upínací deska Přípravku 3 
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Manuální přístup by spočíval v realizaci procesu za asistence obsluhy, 

kdy po změření utahovacího momentu pro optimální roztažení trubiček, by byl 
navrhnutý AKU momentový šroubovák, který by měl v rotující části kužel, na 
jehož čele by byl závit a pomocí šroubování do protilehlého kuželu by docházelo 
k roztažení trubiček. Porovnání obou metod pomocí zjednodušené analýzy 
pomocí kritérií ukáže, která metoda bude vhodnější. Nově je zavedena v tabulce 
zavedena váha kritéria, kdy bodové hodnocení bude vynásobeno touto váhou. 
Součet těchto součinů dá celkové hodnocení pro porovnání přístupů, kdy vyšší 
číslo znamená vhodnější provedení. 
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Automatizovaný přístup 2 6 2 6 8 5 4 99 

Manuální přístup 8 4 8 3 5 4 8 139 

Váha kritéria (1-5) 3 2 4 1 4 3 5 --- 

Tabulka 7 – Zjednodušená analýza montážních přístupů dle daných kritérií 

VYHODNOCENÍ ANALÝZY 

Jak z tabulky výše vyplývá, vhodnější variantou v této chvíli se jeví manuální přístup. 
Největší rozdíly jsou ve složitosti jednotlivých návrhů, kdy konstrukční návrh 
automatizovaného přístupu představuje výrazný nárůst komponent, jak nakupovaných 
tak i vyráběných, a taktéž z provedení by plynulo sekundární opatření z hlediska 
bezpečnosti, tím pádem se tato varianta výrazně prodraží a měla by velký vliv na 
výslednou cenu přípravků. Naopak manuální přístup nevyžaduje žádné velké 
investice, přičemž je vyžadována jistá zručnost obsluhy a tudíž její řádné proškolení.  

Jistou automatizační formou v další generaci přípravku by bylo použití 
průmyslového robota, nicméně aby byla zajištěna refundace tohoto řešení, počet 
montovaných sestav by se musel zvýšit řádově o stovky kusů týdně. Přičemž při tomto 
nákladu by se již oplatilo přepracovat celé řešení montáže. 

NÁVRH TEMOVACÍHO PROCESU 

 Jak vyplývá z analýzy výše, dalším krokem je návrh komponent pro toto 
manuální řešení. Jelikož jsou spojovací trubičky umístěny na straně pneumatického 
upínacího mechanismu, bude vhodné využit upínacího jezdce pro připevnění statické 
části roztahovacích kuželů. Jelikož jsou tyto kužely vloženy do kruhového zahloubení, 
je nutné pamatovat na zajištění kuželů proti pootočení, jelikož pokud by bylo možné 
jimi pootočit, celý proces by pozbýval na funkčnosti. Toto vedení bude realizováno 
dvěma kolíky o průměru 2mm v délce 16 mm, jejichž konce jsou zalisované 
v roztahovacích kuželech. Aby bylo zajištěno zpětné navrácení hrotů při dokončování 
roztahování, bude vhodné použít do tohoto mechanismu tažných pružin.  Pro tuto 
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aplikaci jsou voleny tažné pružiny z nerezové oceli o průměru drátu 0,4mm s vnějším 
průměrem pružiny 3,8mm a délce pružiny 8,6mm, kdy jmenovitá síla při plném 
natažení (13,9mm) je 5,9N. Tato síla je dostatečná. Jelikož při roztemování by nemělo 
docházet k žádnému tření při vracení kužele zpět do výchozí polohy po temování. Celý 
konstrukční návrh tohoto mechanismu by bylo vhodné dodatečně odladit ještě před 
konečnou montáží do Přípravku 3, jelikož 3D modelem nelze zcela pregnantně určit 
spolehlivost a účinnost tohoto provedení. Celý návrh je znázorněn na obrázku níže. 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, celý proces je koncipován na práci s ručním 
nářadím, přičemž pro lepší pochopení celé koncepce, je tento proces vyobrazen na 
obrázku 88. 

 Celý koncept spočívá v tom, že po vložení speciálního hrotu umístěného na 
AKU momentovém šroubováku s předem nastaveným momentem dojde 
k zašroubování, tím pádem k přiblížení obou kuželů a následném roztemování 
trubiček. Po změně směru otáček se kužely opět oddálí a je možné pokračovat v další 
montáži.  

 

 

Obr. 87 Mechanismus pro roztažení trubiček operující uvnitř R-D 

Obr. 88 Způsob roztemování spojovacích trubiček, výchozí stav – vlevo, konečný stav - 
vpravo 
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7.6.5 NÁVRH POHYBŮ PNEUMATICKÝCH MOTORŮ 

V tomto případě se budou pohyby pneumatických motorů mírně lišit, ačkoliv 
princip zůstává pořád stejný. Nejprve dochází k zajištění polohy Returnové sestavy 
v držáku, přičemž k docílení jisté flexibilnosti celého upínacího procesu je tato operace 
zcela nezávislá na pracovním cyklu. Z bezpečnostního hlediska je celý systém 
uzavřen, aby nemohlo dojít ke stlačení. Po upnutí je možné spustit cyklus, kdy dochází 
k vysunutí přidržovacích motorů a následně k postupnému vysunutí lisovacích motorů. 
Po dokončení tvářecího procesu dochází k zasunutí pístů zpět do výchozí polohy. Po 
dokončení tohoto procesu je možné vizuálně zkontrolovat kvalitu tvářeného nýtu a 
v případě nutnosti tento proces opakovat. Ovšem, že za ideálních podmínek by 
opětovné nýtování nemělo být nutné.  Dále dochází k roztemování trubiček, kdy po 
operaci temování je pomocí přepnutí tlačítka do původní pozice sestava uvolněna a je 
možné pokračovat montáží na další sestavě. Celý cyklus je znázorněn na schématu 
níže. 

7.6.6 OVLÁDÁNÍ 

Ovládání je realizováno pomocí tlačítek, stejně jako v předchozích 
případech. Jelikož je žádoucí flexibilita provedení, je opět možné vypínat nebo 
zapínat jednotlivé pneumatické motory, tudíž je možné provádět montáž i 
částečně, v případě nedostatku komponent. Jedinou významnější změnou, 
která je provedena oproti předchozím řešení, je použití dalšího tlačítka s aretací, 
které slouží k upínání sestavy do držáku. Toto tlačítko má zelenou barvu, 
přičemž pomocí diody je zajištěna signalizace, že je tlačítko aktivní. Celý panel 
je znázorněn na obrázku. 

Obr. 90 Panel dvou tlačítek použitý na Přípravku 3 

Obr. 89 Schéma vysouvání jednotlivých pístů 
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7.6.7 NÁVRH PNEUMATICKÉHO OBVODU A JEHO PRVKY 

Návrh pneumatických prvků je velmi podobný předchozímu provedení, 
přičemž se změnila polohová koncepce. Tato změna bude mít nepatrný vliv na 
použité prvky, kdy opět budou použité bezpečnostní ventily pouze jen u 
některých pneumatických motorů a to konkrétně u pneumatických motorů 
s průměrem pístu 100mm, jelikož kvůli jejich nakloněné poloze je riziko, že 
může dojít k jejich samovolnému vysunutí. 

Mezi totožné prvky jsou zařazeny komponenty jako rozvaděče 5/2 
s označením SS5Y5-10-2426OBT, dále škrtící, zpětné a pojistné ventily 
s označením KQ2H06-01A5,ASP430F-F02-085 a AS2201F-02-08SA, jednotka 
pro regulaci a úpravu vzduchu s označením AW30-F03H-A s manometrem, 
který má označení G36-10-01, nedílnou součástí pro snímání pozice 
pneumatického motoru budou znovu použité magnetické snímače s označením 
D-M9PL. Prvky, řadící se do kategorie příslušenství, zde budou použité stejně 
jako v minulých případech, jmenovitě například odfuky, záslepky, hadice, T-
spojky, redukce, atd. [12] 

Pneumatické motory, které jsou použité na tomto přípravku, jsou motory, 
které již byly většinou použité. Jako pracovních (lisovacích) motorů bylo použito 
pneumatických motorů s dvěma tandemově spřaženými písty o průměru 63mm 
s katalogovým označením CDQ2B63TF-20+0DZ-XC11. Jako přídržné motory 
jsou použité motory s průměrem pístu 100mm a označením CDQ2A100TF-
50DZ a jako poslední upínací motor je použitý motor s pístem o průměru 80mm 
a s označením CDQ2A80TF-75DZ. Pneumatické schéma s použitými prvky je 
znázorněno na schématu níže, přičemž současně toto schéma je součástí 
Přílohy. 

Obr. 91 Pneumatické schéma zapojení Přípravku 3 
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7.6.8 MKP ANALÝZA VYBRANÝCH SOUČÁSTÍ 

Pro MKP analýzu byla zvolená součást, která bude zatížena jako jedna z 
nejvíce. Touto součástí je příruba pneumatického motoru o průměru pístu 
63mm v tandemovém uspořádání. Jak již bylo naznačeno výše, ještě by bylo 
možné uvažovat komponenty, které jsou pro přídržné písty, nicméně jelikož síla, 
která působí proti síle tvářecí je vyšší, tudíž eliminuje sílu působící na nýt a 
výsledek je dobře odhadnutelný. Naopak jistou nejistotu vzbuzuje příruba. Její 
MKP analýza je zobrazena na obrázku níže, přičemž je opět zkoumáno zejména 
posunutí. 

Z obrázku je patrné, že ocelová příruba, zejména část, ke které je 
přišroubován pneumatický motor, je navržen dostatečně tuze, přičemž dle 
výsledků se posunutí pohybuje v řádu tisícin. Na základě této analýzy je tedy 
možné považovat návrh této komponenty za správný a není třeba dalších 
opatření.  

Dle dosažených výsledků je možné uvolnit konstrukční návrh k dalšímu 
zpracování, přičemž celý koncept je znázorněn na obrázku na další stránce. 

 

 

 

 

Obr. 92 MKP analýza příruby válce s maximálním posunutím 0,004mm  
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Obr. 93 Konečný návrh Přípravku 3 
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7.7 4. PŘÍPRAVEK 

Poslední a tedy čtvrtý přípravek má sloužit k finální operaci při montáži 
manifoldových sestav. Tato operace spočívá v roztemování druhé strany 
přepážek a tudíž k zajištění a uzavření celé sestavy. Koncepční uspořádání by 
se nemělo o mnoho lišit oproti Přípravku 1.  Stejně jako v prvním případě tento 
přípravek by měl být univerzálně použitelný jak pro I/O sestavu, stejně tak i pro 
Returnovou sestavu.  

Horní část s pneumatickými motory zůstává zachovaná, přičemž 
z prostorových důvodů dochází k mírné úpravě velikosti upínací desky. Naopak 
výraznou změnou prochází spodní držák. Namísto předchozímu upínání Tanků 
do držáku se zajištěním polohy ve vertikálním směru (pomocí sestavy Horní 
držák), bude upínání sestavy realizováno se zajištěním polohy v horizontálním 
směru, tomu také bude odpovídat uspořádání pneumatických motorů. Bude 
zajisté potřebné navrhnout upínací mechanismus tak, aby bylo možné do 
jednoho držáku možné upnout obě sestavy s co nejmenším zásahem do 
upínacího mechanismu. 

Silové požadavky na roztemování druhé strany přepážek budou s jistotou 
menší než u prvního přípravku a to vlivem prostřihnutého klínu v přepážce a 
taktéž menšího průřezu tohoto konce přepážky. Nicméně jelikož se zvětšujícím 
průměrem pístu se výrazněji liší rozsahy, tím pádem je žádoucí zachovat použité 
velikosti pneumatických motorů, protože se tvářecí síly pohybují na spodní 
hranici uvažovaných motorů a naopak na horní hranici o řád menších motorů. 
Cenový rozdíl není tak výrazný, než aby bylo nutné použít menší a tedy levnější 
motory za každou cenu a tím riskovat, že ve výsledku některým vnějším vlivem 
vstupujícím do procesu by nebylo dosaženo správného provedení tvářecí 
operace z důvodu nedostatečné silové rezervy při návrhu. Na obrázku níže je 
znázorněný tvářený konec přepážky. 

7.7.1 ZAKLÁDACÍ DRŽÁK 

Návrh držáku se bude skládat ze dvou protilehlých částí, a to ze 
zakládací části, kde bude umístěna I/O nebo Returnová sestava, přičemž ji 
bude upínat druhá, upínací část. Návrh zakládací části bude nutné rozdělit do 
různých fází dle vzniklé problematiky. Jako první součástí, která bude 
základním a dominantním prvkem tohoto držáku bude tvarový blok, který bude 
vyroben v několika kusech a umístěn na upínacích desku do pozic s vhodnou 
roztečí. Tato rozteč závisí zejména na uspořádání bloků a držáků na 
jednotlivých sestavách. Tvarový blok by měl co nejlépe kombinovat tvar průřezu 
sestav, přičemž kvůli axiálnímu zatížení při deformaci sestavy, bude vhodné 

Obr. 94 Temovaný konec přepážky 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  87  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
zakomponovat do návrhu opěrnou plochu pro bloky upínacího držáku. 
Materiálem, který by měl být použitý, bude kvůli většímu cyklickému namáhání, 
konstrukční ocel s označením 1.7131 (16MnCr5), která je u výrobců k dostání i 
v zušlechtěném stavu. Jako povrchová úprava by z hlediska životnosti dílu byla 
zvolena oxidace, tzv. černění. Celý koncept tohoto dílu je zobrazen na obrázku 
níže. 

Po rozmístění bloků v určitých roztečích je nutné zajistit doraz a stálou 
polohu zakládaných sestav. Pro tento účel bude mít každá sestava svůj vlastní 
doraz. Pro Returnovou sestavu bude zvolený doraz na levé straně držáku, kdy 
se k tvarovému bloku přišroubuje ocelový plát a tím bude zajištěné dosednutí 
R-D víčka na plochu tohoto plátu. Naopak jelikož u I/O sestavy je absence R-D 
a R-D víčka, je nutné zajistit polohu jinou cestou. K tomuto účelu poslouží 
nastavitelný doraz umístěný na opačné straně zakládacího držáku, který 
zajišťuje dosednutí čelní plochy Tanku na plochu dorazu. Držák s dorazy je 
vyobrazen na obrázku níže. 

Obr. 95 Tvarový blok zakládacího přípravku 

Obr. 96 Zakládací držák, šipky značí polohu dorazů 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  88  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
Dalším problémem, který stále zůstává neeliminován, je uložení poloměr 

na poloměr mezi soustavou montované I/O sestavy a tvarovými bloky, pro 
eliminaci tohoto problému bude do sestavy zařazen opěrný držák, který je 
přišroubován k tvarovým blokům, přičemž možnost odladění polohy zajišťují 
gumové podložky umístěny mezi těmito dvěma součástmi. Vzhledem 
k necentralizovanému umístění této podpěry, bude vhodné pomocí dalšího 
opěrnému bloku eliminovat vybočení. Jelikož těžiště Returnové sestavy po 
založení se nachází mimo osu celé sestavy, není nutné tento problém v tomto 
případě řešit. Způsob založení této sestavy je na obrázku níže. 

Jak je patrné z obrázku výše, posledním problémem, který je nutné řešit 
při zakládání, bude vyřešení stability I/O sestavy, jelikož těžiště této sestavy je 
mírně za držákem a tudíž za současného stavu by docházelo k převrhnutí 
sestavy. Jako řešení problému se zde nabízí využití podpory, která 
z prostorových důvodů musí být výklopná. Pro zajištění polohy podpor bude 
použito odpružených šroubů s kuličkou. Šrouby je nutné zajistit dalším, nejlépe 
závrtným šroubem z druhé strany, z důvodu dosažení správné polohy. Celý 
proces založení sestavy a finální podoba zakládacího držáku je znázorněná na 
obrázku níže. 

Obr. 97 Držák s opěrnými bloky 

Obr. 98 Zakládací držák ve finální podobě rozšířen o výklopné podpory 
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7.7.2 UPÍNACÍ DRŽÁK 

Účel upínacího držáku je zajištění montovaných sestav v pracovní 
poloze. Jelikož návrh roztečí jednotlivých tvarových bloků zakládacího držáku 
byl situován do poloh přepážek s ohledem na pozici držáků, je žádoucí dodržení 
stejných poloh protilehlých tvarových bloků, jejichž tvar bude z části kopírovat 
druhou stranu sestav. Při montáži by měl být hlavní opěrný bod zejména 
v oblasti Tanku a přepážek, tudíž vůle mezi R-D a tvarovým vybráním v blocích 
může být větší a není nutné dbát na přesné lícování. 

Samotný návrh se bude skládat, jak již bylo zmíněno, z tvarových bloků, 
které budu připevněny k upínací desce, přičemž tato deska bude upnuta na 
pneumatické motory, které zajišťují upínací operaci. Plochy upínací desky mezi 
pístem motoru a deskou a mezi tvarovými plochami a deskou by měly být co 
nejvíce rovnoběžné, takže by stálo za úvahu navrhnout přebroušení těchto 
ploch. Návrh tohoto řešení je zobrazen na obrázku níže. 

7.7.3 NÁSTROJE NA TEMOVÁNÍ 

Speciální kapitolou konstrukčního návrhu u tohoto přípravku je temovací 
nástroj. Od zákazníka vyplynul požadavek, na částečnou eliminaci mezery, 
která vzniká přilehnutím rádiusového tvaru Headeru na Tank. Tato mezera je 
zobrazena na obrázku níže. 

Obr. 99 Návrh upínací části držáku 

Obr. 100 Mezera vzniklá dosedem ploch Headeru a Tanku – označeno kolečkem 
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V podstatě toto opatření taktéž zajišťuje utažení všech spojovaných 

komponent k sobě ještě před roztemováním přepážky, stejně jak tomu bylo při 
manuální montáži (viz. Kapitola Analýza současného stavu výrobní 
technologie). Jistou možností by bylo tento problém vyřešit aplikací přítlačného 
zařízení, např. v podobě horního držáku v případě Přípravku 1, nicméně 
z prostorových důvodů tato aplikace není možná, a proto bude toto zařízení 
navrženo a aplikováno do stejného prvku, ve kterém je umístěn temovací hrot. 

Vzhledem k tomu, že uspořádání pneumatických motorů je oproti 
Přípravku 1 neměnné, bude nutné navrhnout dvě varianty temovacích nástrojů, 
přičemž první varianta bude založená na současném temování dvou přepážek 
a druhá varianta na temování přepážky pouze jedné. 

Celá koncepce bude založena na dvou fázích temovací operace. První 
fází bude přitlačení a utažení Headeru  s Tankem a přepážkou. K tomuto účelu 
poslouží tvarově uzpůsobený přítlačný nástroj, který je umístěn v rámu, kdy pro 
vedení nástroje jsou určeny šrouby, jejichž aretaci polohy zajišťují závrtné 
šrouby a samotný mechanismus pracuje na pružinách, které mají dostatečnou 
tuhost pro daný účel. Celý tento mechanismus je připevněn pomocí šroubu 
k pneumatickému motoru. Tvářecí hroty jsou umístěny v rámu, kdy poloha 
šroubů je zaaretována maticí. Celý tento mechanismus je znázorněn na 
obrázku níže. 

Druhý typ nástroje, kdy je použitý pouze jediný temovací hrot, bude 
obdobou nástroje výše. Jak je patrné, prostorové uspořádání komponent bude 
muset být pozměněno. Nejvýznamnější změnou je, že temovací hrot plní funkci 
jak pracovního nástroje, tak upínacího prvku, který je upnut do pístu 
pneumatického motoru. Další významnější změna, kterou by byla koncepce 
pozměněna, se již v návrhu nenachází. Stejně jako v předchozím případě je 
pohyb přítlačné části realizován pomocí pružiny, kdy opět jako vodící prvky 
poslouží šrouby. Je na uvážení, jestli nepoužít lícovaných šroubů. Po 
zašroubování nástroje do pístu motoru bude pro zajištění v poloze použita 

Obr. 101 Utahovací a temovací nástroj v různých pohledech v dvojhrotém provedení 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  91  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
prodloužená matice, kdy rozměr je závislý na průměru závitu a platí, že délka 
matice se rovná trojnásobnému průměru. Celý koncept je znázorněn na 
obrázku níže. 

7.7.4 UPÍNACÍ DESKA 

Návrh upínací desky se od návrhu desky u Přípravku 1 téměř neliší. 
Drobnou změnou je rozmístění otvorů pro šrouby a taktéž pozice 
technologických otvorů. Z důvodu nové koncepce nástrojů, není nutné frézovat 
kapsy do desky pro umístění pneumatických motorů. Z hlediska úspory 
materiálu byla zvolená nová koncepce, kdy došlo k použití hliníkové slitiny 
s vyšší mezí pevnosti (EN AW 7075) a naopak snížení tloušťky materiálu. 
V totožné pozici zůstávají taktéž i otvory pro tlačítka. Deska je opět připevněna 
čtyřmi šrouby v každém rohu, přičemž znovu se používají otvory pro šrouby se 
zahloubením pro kladný estetický dojem. Konečný návrh upínací desky je na 
obrázku níže. 

Obr. 102 Utahovací a temovací nástroj v různých pohledech v dvojhrotém provedení 

Obr. 103 Upínací deska Přípravku 4 
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7.7.5 LISOVACÍ SYSTÉM 

Celý systém je realizován stejným způsobem jako u Přípravku 1. Jelikož 
polohy přepážek jsou neměnné, tak je nezbytné použít stejné typy 
pneumatických motorů, které jsou umístěny na upínací desce pneumatických 
motorů. Samotný systém je založený na založení sestavy do držáku, 
následnému upnutí této sestavy, kdy speciální úpravou návrhu dojde 
k podepření celé upínací sestavy, přičemž je významně zvýšena odolnost proti 
deformaci v axiálním směru a dále dojde postupně k roztemování všech 
přepážek. Tento systém je znázorněn na obrázku níže 

7.7.6 NÁVRH POHYBŮ PNEUMATICKÝCH MOTORŮ 

Celý cyklus by měl vypadat obdobně jako u Přípravku 1, přičemž při 
zachování směru výsuvu pneumatických válců bude pořadí vysouvání opačné. 
Tato reverze je způsobena zrcadlovým otočením sestavy z důvodu možnosti 
upnutí obou manifoldových sestav. Cyklus tedy bude vypadat následovně. Po 
současném stlačení spouštěcích (zelených) tlačítek dochází k vysunutí 
upínacího držáku za pomocí pneumatických motorů, dále dochází k vysunutí 
prvního pneumatického motoru, přičemž po jeho následném zasunutí dochází 
k vysunutí sousedního pneumatického motoru a po jeho zasunutí se stejným 
způsobem vysune a zasune třetí a čtvrtý válec. Z tohoto plyne podmínka, že 
jednotlivé motory nemohou započnout pracovní cyklus, aniž by dokončil svůj 
pohyb předchozí motor, stejně jako v předchozích případech. Nakonec dochází 
k uvolnění sestavy a po opětovném sepnutí tlačítek je možné pokračovat 
s montáží další sestavy. Toto schéma je znázorněné na obrázku dále. 

Obr. 104 Lisovací mechanismus Přípravku 4 
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7.7.7 NÁVRH PNEUMATICKÉHO OBVODU A JEHO PRVKY 

Tento případ kombinuje prvky Přípravku 1 a Přípravku 2, kdy z důvodu 
vertikální polohy pracovních pneumatických motorů bude nutné použít pojistné 
ventily jako u Přípravku 1 a naopak z důvodu horizontální polohy upínacích 
pneumatických motorů není nutné těchto ventilů použít.  

Jedinou změnou oproti použití komponent z Přípravku 1, je nahrazení 
upínacích pneumatických motorů, kdy u Přípravku 4 je použito motoru 
s průměrem pístu 50mm, rozsahem vysunutí 0mm až 35mm a 
s katalogovým označením CDQ2L50TF-35DZ. [12] Ostatní prvky byly, které 
byly použité totožné. Všechny použité prvky jsou vypsané ve schématu, které 
je znázorněno na obrázku níže a je taktéž součástí Přílohy. 

Obr. 105 Schéma pohybů pneumatických motorů 

Obr. 106 Pneumatické schéma zapojení Přípravku 4 
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7.7.8 OVLÁDÁNÍ 

Ovládání je realizováno opět pomocí tlačítek a přepínačů. Ke spuštění 
slouží 2 zelená tlačítka, kdy po jejich současném stisknutí je vykonaný pracovní 
cyklus, který se sestává z upnutí, roztemování přepážek a uvolnění sestavy. 
Jako prvek pro zajištění flexibility nastavení slouží opět panel s šesti tlačítky, 
kdy je z nutnosti variability žádoucí zařazovat a vyřazovat některé pneumatické 
motory z a do pracovního procesu. K tomu slouží čtyři přepínací tlačítka, kterými 
je možné měnit toto nastavení. Pátým (žlutým) tlačítkem je možné zastavit 
proces v kterékoliv fázi montážního procesu, kdy dojde návratu pístů do výchozí 
polohy. Posledním tlačítkem je centrální STOP tlačítko, kdy po jeho stisknutí 
dojde k okamžitému zastavení pracovního procesu a není možné pokračovat. 
Opětovné spuštění procesu je možné až po stisknutí žlutého tlačítka, kdy dojde 
k dosažení výchozí pozice. Prvky a součástky jsou použité jako v předešlých 
třech případech. 

7.7.9 MKP ANALÝZA VYBRANÝCH SOUČÁSTÍ 

Stejně jako v předchozích případech bude pro MKP analýzu zvoleným 
dílem upínací deska pneumatických motorů. Z části lze předpokládat podobné 
výsledky jako v případě Přípravku 1. Nicméně je nutné prověřit, zda bude nutné 
stejných opatření, jelikož došlo ke změně rozměrů desky a to hlavně tím 
způsobem, že byla zmenšena délka. Dle zkušeností z předešlého případu u 
Přípravku 1, by bylo možné vycházet z předpokladu, že největší deformace je 
způsobena při práci pneumatického motoru s průměrem pístu 100mm a tedy by 
mohla být analýza vytvořena pouze pro tento případ, nicméně vzhledem ke 
změně rozměru celé desky bude vhodnější přezkoumat všechny čtyři případy. 

Obr. 107 MKP analýza při působení jednotlivých pneumatických motorů; a) průměr pístu 
100mm – posunutí 0,253mm, b) průměr pístu 63mm (plochý) – posunutí 0,152mm, c) průměr 

pístu 63mm – posunutí 0,105mm, d) průměr pístu 63mm – posunutí 0,143mm 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  95  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 Z MKP analýzy vychází, že při pracovním cyklu dochází k posunutí desky 
v rozmezí od přibližně 0,1mm až 0,25mm. Tyto hodnoty nejsou tak markantní jako 
v případě Přípravku 1, takže je možné, že nebude nutné provést obě opatření jako 
v předchozím případě. Jako první opatření bude zavedení sloupku a následné 
provedení nové analýzy. Po provedení předchozí analýzy se opět prokázalo, že 
největší posunutí dochází při zatížení reakční silou při působení motoru s průměrem 
pístu 100mm. Výsledek analýzy po zavedení pátého sloupku je znázorněn na obrázku 
níže. 

 Jak je z výsledku patrné, posunutí se eliminovalo přibližně o dvě pětiny, což 
znamená asi 0,1mm při zatížení. Tato hodnota by mohla být uspokojivá, nicméně 
přece jenom bude provedená i druhá úprava dle způsobu, který byl použitý u Přípravku 
1. Dalším využitím tohoto opatření bude stejně jako v ostatních případech praktické 
umístění osvětlení. Výsledek tohoto opatření je na obrázku níže. 

 Po aplikaci vzpěr pro desku se celkový posun ve sém maximu, které je 
lokalizováno na konci pneumatického motoru pohybuje kolem hodnoty 0,06mm, 
přičemž v oblasti desky se dostávají hodnoty přibližně pod 0,05mm, což lze klasifikovat 
jako dostatečné opatření. Celý návrh, včetně aplikace výše uvedených opatření je 
zobrazen na obrázku dále. 

Obr. 108 MKP analýza po přidání sloupku 
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7.8 NÁVOD K OBSLUZE 

Vzhledem k tomu, že manifoldové sestavy jsou dvojího typu, je žádoucí provést 
montážní postup pro každou sestavu zvlášť. 

7.8.1 MONTÁŽ I/O SESTAVY 

Montáž I/O sestavy probíhá na třech přípravcích ze čtyř a to jmenovitě 
na Přípravku 1, Přípravku 2 a Přípravku 4.  

PRÁCE NA PŘÍPRAVKU 1 

1) Založení přepážek do drážek Tanku 
2) Založení sestavy do spodního držáku 
3) Spuštění pomocí tlačítek 
4) Vyčkání na dokončení procesu 
5) Vyjmutí Tanku s roztemovanými přepážkami  

Obr. 109 Konečný návrh Přípravku 4 
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PRÁCE NA PŘÍPRAVKU 2 

1) Založení podsestavy z Přípravku 1 do držáku 
2) Založení I/O bloků a držáků 
3) Vložení nýtů do otvorů 
4) Spuštění pomocí tlačítek 
5) Vyčkání na dokončení procesu 
6) Vyjmutí smontované podsestavy 

Obr. 110 Návod montáže I/O sestavy na Přípravku 1, kroky 1) - 5) 

Obr. 111 Návod montáže I/O sestavy na Přípravku 2, kroky 1) - 6) 
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PRÁCE NA PŘÍPRAVKU 4 

1) Vysunutí podpor umístěných na držáku 
2) Nasunutí Headeru 
3) Založení podsestavy z Přípravku 2 s Headerem do držáku 
4) Spuštění pomocí tlačítek 
5) Vyčkání na dokončení procesu 
6) Vyjmutí smontované podsestavy 

7.8.2 MONTÁŽ RETURNOVÉ SESTAVY 

Montáž Returnové sestavy probíhá na třech přípravcích ze čtyř a to 
jmenovitě na Přípravku 1, Přípravku 3 a Přípravku 4.  

PRÁCE NA PŘÍPRAVKU 1 

1) Založení přepážek do drážek Tanku 
2) Založení sestavy do spodního držáku 
3) Spuštění pomocí tlačítek 
4) Vyčkání na dokončení procesu 
5) Vyjmutí smontovaného Tanku s přepážkami 

Obr. 112 Návod montáže I/O sestavy na Přípravku 4, kroky 1) - 6) 
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PRÁCE NA PŘÍPRAVKU 3 

1) Sestavení podsestavy z Přípravku 1 a z R-D, R-D víčka, spojovacích trubiček a 
držáků 

2) Založení podsestavy do držáku 
3) Vložení nýtů do otvorů 
4) Upnutí sestavy 
5) Roztemování spojovacích trubiček 
6) Spuštění nýtovacího procesu pomocí tlačítek 
7) Vyčkání na dokončení procesu 
8) Uvolnění sestavy 
9) Vyjmutí částečně smontované Returnové sestavy 

Obr. 113 Návod montáže Returnové sestavy na Přípravku 1, kroky 1) - 5) 

Obr. 114 Návod montáže Returnové sestavy na Přípravku 3, kroky 1) - 9) 
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PRÁCE NA PŘÍPRAVKU 4 

1) Nasunutí Headeru na přepážky 
2) Založení sestavy z Přípravku 3 s Headerem do držáku 
3) Spuštění temovacího procesu pomocí tlačítek 
4) Vyčkání na dokončení procesu 
5) Vyjmutí smontované podsestavy 

7.8.3 VŠEOBECNÉ POKYNY 

Před začátkem práce na přípravku je nutné zapojit napájecí kabely do 
elektrické sítě. První kabel napájí osvětlení, druhý napájí elektrosoučásti stroje. 
Přívod elektřiny se aktivuje otočením hlavního vypínače. Spínaní osvětlení je 
realizováno pomocí bezdotykového spínače. Taktéž je nutné otevřít hlavní ventil 
přívodu vzduchu a na barometru nastavit hodnotu 0,6MPa. 

 Po skončení práce na přípravcích se nejprve zhasne osvětlení 
bezdotykovým spínačem, odpojí se přívod elektrické energie otočením hlavního 
vypínače a na závěr se uzavře přívod vzduchu, čímž je stroj uveden do 
klidového stavu. Opojovat stroj z elektrické sítě není nutné. 

BEZPEČNOST OBSLUHY 

 Před použitím strojů se obsluha ujistí, že je vypnuté zařízení připraveno 
na přívod vzduchu a místo je snadno přístupné tak, aby přívod vzduchu 
k lisu mohl být v naléhavém případě vypnut. 

 Při práci na strojích dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s dodanými 
součástkami, zejména dávat pozor na ostré hrany a otřepy 

 Nepoužívejte odštěpené, popraskané či zničené příslušenství a nástroje 

 Nikdy obsluha nesmí nenosit šperky, volné oblečení nebo cokoliv, co by 
se mohlo zachytit do pohyblivých částí stroje 

Obr. 115 Návod montáže Returnové sestavy na Přípravku 4, kroky 1) - 5) 
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 Jestliže na lisu pracuje nový uživatel, zodpovědná osoba za provoz se 
musí přesvědčit, že instrukce jsou snadno k dispozici 

 Není povoleno použít lis na jiný účel, než na který je určený 

 Po spuštění procesu je zakázáno sahat do pracovního prostoru při běhu 
procesu 

 Jestliže je proces přerušen, je zakázáno sahat do pracovního prostoru, 
než se pomocí tlačítka nenavrátí pneumatické motory do výchozí polohy 

Lisovací montážní přípravky jsou opatřeny bezpečnostními prvky vycházející 
z bezpečnostních požadavků dle normy zabývající se lisovacími zařízeními viz. 
Tabulka 4. Je důležité, aby zaměstnavatel zaručil, že zaměstnanci pracující práci na 
přípravcích rozumí a jsou důkladně proškoleni.  

Výše uvedený návod k obsluze je jen stručným výňatkem a tedy neslouží jako 
plnohodnotný návod k obsluze pro práci na Přípravcích 1 až 4. 

  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  102  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

8 BUDOUCÍ PRÁCE 

V rámci pokračování projektu bude ještě nutné dokončit výrobu na základě výrobní 
dokumentace, přičemž následnou fází bude montáž a odladění všech čtyř přípravků. 
Tato práce se nezabývala elektrickým návrhem, takže pravděpodobně celý návrh ještě 
bude nutné rozšířit o nezbytné prvky a úpravy, tak aby byla zajištěna co nejlepší 
funkčnost zařízení a hlavně celková bezpečnost. S tím souvisí i aplikace světelných 
mříží, aby zařízení vyhovovalo požadavkům plynoucím z normy pro lisovací zařízení, 
viz. Tabulka 4. V konečné fázi montáže ještě bude vhodné rozšířit návrh o manipulační 
prvky, jako jsou madla, pro zajištění jednodušší manipulace se stroji. Konečnou fází je 
naprosté zakrytování a omezení přístupu do nebezpečných nebo rizikových částí 
stroje z důvodu zabezpečení bezpečnosti obsluhy. 

Jakmile bude stroj připraven pro použití v sériové výrobě, je doporučeno, aby byl 
proveden zátěžový test, na základě kterého bude možné analyzovat efektivitu a 
funkčnost řešení, a tedy bude možné zhodnotit přidanou hodnotu strojů. Tento test 
taktéž může odhalit různé skryté nedostatky, které mohli vzniknout například již při 
návrhu. Na základě těchto poznatků budou provedeny konečné změny, kdy po docílení 
finální podoby stroje a uvedení do plného provozu bude možné provést finální 
zhodnocení projektu, jak po finanční stránce, tak po funkční z hlediska přínosu pro 
firmu.  

Jelikož potenciál montážních prací ve firmě, zejména týkajících se manifoldových 
sestav, je značný, tak při zvýšení dodávaných objemů by mohlo dojít k vývoji další 
generace těchto přípravků. S větším objemem přímo souvisí i rozpočet na projekt, a 
jevilo by se zde velmi výhodným prostředkem, jak pro manipulaci se sestavami, tak i 
pro provádění samotného pracovního cyklu, využití průmyslového robota. Jelikož 
zákazník zajišťuje mnoho variant automobilních klimatizací, což znamená i mnoho 
typů manifoldových sestav, tím spíše stoupá přidaná hodnota tohoto projektu, kdy není 
zcela vyloučeno další jeho využití jako předlohy pro další práci.  
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9 ZHODNOCENÍ A DISKUZE  

Tento projekt ukázal velmi mnoho cenných poznatků, jak pro budoucí práci, tak i 
pro potřeby a požadavky na nutnou technickou kvalifikaci při konstrukci strojů. Velmi 
významným poznatkem je, že dnešní technik se jen velmi špatně dokáže prosadit 
v konkurenci, jestliže nemá alespoň základní poznatky z elektrotechniky, ale taktéž 
z odvětví strojírenství. Zejména je důležité mít alespoň základní povědomí o 
komponentách, jež jsou dostupné na trhu pro různé aplikace v průmyslu. 

Díky konstrukci těchto přípravků bylo možné dosáhnout rozšíření znalostí v oblasti 
technické praxe a díky používání konvenčních výrobních praktik, tzn. zajištění 
nakupovaných komponent, zprostředkování výroby, apod., bylo možné ověřit, jakým 
způsobem fungují dodavatelské systémy, přičemž velmi cennými zkušenostmi bylo 
samotné jednání s dodavateli a dojednávání obchodních podmínek. Právě tato oblast 
není úplně specifická pro oblast strojního inženýrství, což zvyšuje přidanou hodnotu 
práce na projektu. 

Jestliže by se měl zhodnotit celý průběh tohoto projektu, lze tvrdit, že jisté fáze 
projektu by bylo žádoucí zrychlit, přičemž se jedná zejména o výrobní část. Docílení 
konečného zlepšení by mohlo být dosaženo například zajištěním širších výrobních a 
montážních kapacit. Nicméně tento úkol, který se jeví zdánlivě jednoduchým, je právě 
naopak velmi obtížný, jelikož při oslovení dodavatelů se velmi často dostává odpovědi 
„ Omlouváme se, ale máme plné kapacity.“, takže nejlepší variantou jakým způsobem 
tento problém eliminovat, je maximálně využít vlastních kapacit, jelikož zadavatelem 
projektu je výrobní firma. 
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10 ZÁVĚR 

Hlavními cíli této práce byla analýza současného stavu montáže manifoldových 
sestav, dále návrh postupu montáže jednotlivých sestav, přičemž na základě tohoto 
cíle bylo možné pokračovat dalším cílem, což byl konstrukční návrh potřebného počtu 
přípravků, čemuž předcházela analýza potřebných lisovacích sil. Jako při každém 
návrhu, po zpracování koncepce bylo zacíleno na návrh pneumatického obvodu, na 
kterém záviselo dokončení konstrukčního návrhu. Důsledkem tohoto bylo ještě nutné, 
pro ověření návrhu jednotlivých dílů, provést MKP analýzu. Mezi cíle je také zařazeno 
zpracování výkresové dokumentace a ověření a vyhodnocení funkčnosti při aplikaci 
montážního procesu v praxi.  

Všechny výše uvedené cíle práce byly splněny, přičemž jediným probíhajícím 
cílem je výroba a montáž samotných přípravků, což je důvodem proč nemohlo být 
ověřeno, zda-li návrh řešení je plně funkční. 

Při plnění prvního cíle byla analyzovaná současná strategie montáže, a protože 
se zadavatelská firma zabývá nejenom jedním typem manifoldových sestav, je 
současná strategie aplikována v mnoha případech a je tedy ověřena praxí. Nutnost 
aplikace nové a efektivnější strategie montáže vyplynula z požadavku na zvýšené 
množství dodávaných manifoldových sestav. 

Dalším cílem byla analýza potřebných lisovacích sil, aby byla možná volba 
vhodného silového média, kdy přicházel v úvahu buď pneumatický nebo hydraulický 
systém. Po aplikaci teoretických výpočtů se ukázalo, že bylo správným rozhodnutím 
ověřit pracovní síly i praktickou zkouškou. Po dokončení zkoušky se ukázalo, že lze 
použít pneumatické prvky. 

Třetím a čtvrtým cílem je návrh postupu montáže manifoldových sestav 
kondenzátoru a také s tím blízce související návrh počtu přípravků. Zde bylo 
vycházeno z analýzy současného stavu, kdy byl navrhnutý podobný postup jako při 
manuální montáži. Z důvodu redukce počtu přípravků byla do návrhu zahrnutá 
možnost provést jisté montážní operace na totožném přípravku za minimálních úprav 
a s malým zásahem do ovládání. Počet přípravků nutných pro montáž, jsou 4. 

Pátý a sedmý cíl byl zpracován současně, kdy se zde jedná o nejrozsáhlejší 
kapitolu a zároveň nejdůležitější co do obsahu. Nejprve došlo ke zpracování návrhu 
společných prvků pro všechny přípravky a následně byly zpracovány jednotlivé 
konstrukční návrhy. Každý návrh přípravku obsahuje popis nejdůležitějších částí 
stroje, včetně pneumatických prvků a taktéž ovládacích prvků, a dále MKP analýzy a 
nutné výpočty. Nezbytnou součástí pro zajištění výroby je zpracování výkresové 
dokumentace, přičemž hlavní dokumentace je obsažená v příloze této práce. Jedná 
se zejména o výkresy sestav, podsestav a vybraných komponent. 

Jelikož rozsah celého projektu je značný a práce byla vymezena jejími cíli, nebyly 
rozebrány všechny oblasti tak detailně. Nepochybně i některé další oblasti by mohly 
být rozebrány a jistě by taktéž stáli za zmínku, jednalo by se například o PLC programy 
nebo elektrické komponenty včetně schémat, atd., nicméně alespoň zůstává prostor 
k pokračování na této práci pro budoucí generace. 
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12.2  SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Jednotka Popis 

AW [-] Hliník tepaný nebo kovaný 

CO2 [-] Chemické označení pro oxid uhličitý 
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ČSN [-] Označení pro české technické normy 

DIN  [-] Označení pro německé technické normy 

D-SUB [-] D-subminiature, označení typu konektoru 

EN [-] Evropská norma 

I/O [-] Vstupní/Výstupní 

LED [-] Light-Emitting Diode, označení diody emitující světlo 

MX [-] Označení metrického závitu, X značí velikost 

MKP [-] Metoda konečných prvků 

MSF [-] Metal Seal Fitting, patentovaný způsob těsnění 

PLC [-] Programmable Logic Controller, tzn. Programovatelný 
logický automat 

R-D [-] Receiver - Drier 

W.Nr. [-] Werkstoff Number, číslo materiálu (dle německého značení) 

   

Symbol Jednotka Popis 

φ 

 

[-] Koeficient skutečného (logaritmického) přetvoření 

π [-] Ludolfovo číslo 

σd [MPa] Přirozený (základní) přetvárný odpor 

σp [MPa] Přirozený přetvárný odpor 

σZstř [MPa] Střední (osové) normálové napětí 

b [mm] Délka konce přepážky před deformací 

b0 [mm] Délka konce přepážky po deformaci 

D [mm] Průměr válce po pěchování 

D0 [mm] Průměr válce před pěchováním 

f [-] Součinitel tření 

F1 [N] Zatěžující síla 1 

F2 [N] Zatěžující síla 2 

F3 [N] Zatěžující síla 3 

F4 [N] Zatěžující síla 4 

Fx [N] Soušet všech sil v ose x 

Fy 

 

[N] Soušet všech sil v ose y 

FP [N] Přidržovací síla 

FAy1 [N] Reakční síla v místě A ve směru osy y, při působení F1 

FAy2 [N] Reakční síla v místě A ve směru osy y, při působení F2 

FAy3 [N] Reakční síla v místě A ve směru osy y, při působení F3 

FAy4 [N] Reakční síla v místě A ve směru osy y, při působení F4 

FBy1 [N] Reakční síla v místě B ve směru osy y, při působení F1 

FBy2 [N] Reakční síla v místě B ve směru osy y, při působení F2 

FBy3 [N] Reakční síla v místě B ve směru osy y, při působení F3 

FBy4 [N] Reakční síla v místě B ve směru osy y, při působení F4 

FTV [N] Tvářecí síla 

FNOM [N] Nominální síla 

FPECH [N] Pěchovací síla 

H [mm] Výška válce po deformaci 

H0 [mm] Výška válce před deformací 

Mo [N.mm] Ohybový moment 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  111  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
ns [ks] Celkový počet sestav na směnu 

p [MPa] Tlak 

p0 [MPa] Počáteční tlak 

q [-] Poměrový koeficient 

Rp0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu 

S [mm2] Obsah plochy 

S0 [mm2] Obsah plochy před deformací 

S1 [mm2] Obsah plochy po deformaci 

t0 [mm] Šířka konce přepážky před deformací 

t1 [mm] Šířka konce přepážky po deformaci 

T [°C] Teplota 

Tc [min] Celkový čas montáže 

Tc1 [min] Celkový čas montáže I/O sestavy 

Tc2 [min] Celkový čas montáže Returnové sestavy 

Tv [min] Čas vyskladnění součástí 

Tmn [min] Čas montáže nýtů a bloků 

Tpd [min] Čas přípravy technologických dílů 

Tpe [min] Čas přípravy k expedici 

 
Tpp [min] Čas přípravy montážních přípravků 

Trp1 [min] Čas roztemování přepážek 1. strana 

 
Trp2 [min] Čas roztemování přepážek 2. strana 

 
Tsm [min] Čas trvání směny 

Trst [min] Čas roztemování spojovacích trubiček 
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