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ABSTRAKT 
 
Hlavním cílem této bakalářské práce  je návrh mechanismu automatického zařízení 
na lepení malé sestavy koncovka -hadička – koncovka. Zařízení je určeno pro práci 
v čistých prostorech firmy, zabývající se výrobou potřeb pro zdravotnictví. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this thesis is design of mechanism for automatic machine, which bonding 
small assembly end piece – hose – end piece. This machine will be made for 
company is which deal with producing equipment for health field. 
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ÚVOD 
 

ÚVOD 
Automatické, poloautomatické jednoúčelové  stroje a zařízení mají nezastupitelnou 
úlohu ve všech odvětvích průmyslu, ať se jedná o zařízení pro jemnou mechaniku v 
čistých, sterilních prostorech nebo těžké výrobní provozy. Každé automatické 
výrobní, manipulační zařízení nebo celé plně automatizované  montážní linky 
sloužící k sériové výrobě, manipulaci s výrobky nebo montáži velkých celků jsou 
vývojem kusové, originální výroby podle přesně zadaných parametrů. Vše je nutno 
přizpůsobit daným podmínkám a požadavkům dle odvětví, pro které je stroj vyvíjen. 
Automatická zařízení pracující ve zdravotnictví musí splňovat přísná kritéria a 
normy, zejména co se týká používaných energii pro manipulační prvky, 
konstrukčních materiálů a technologií výroby. 
 Předmětem této bakalářské práce je návrh automatického  zařízení, které 
slouží k  nalepování koncovek na hadičku  různých délek. Je navrhnuto a posouzeno 
několik variant, z nichž bude vybrána jedna nejvíce odpovídající zadaným 
parametrům.  V konstrukčním návrhu je využito  získaných zkušenosti a znalostí 
z dřívějších, podobných zařízení.  

 



 

 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

strana 

13 

1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
Zpracovávání a výroba hadiček a jejich aplikace do různých sestav je specifickým 
výrobním programem, kterým se zabývá malý počet firem jak v  České republice tak 
v zahraničí. Konkrétně výroba hadiček a jejich zpracování pro zdravotnictví je velmi 
úzce zaměřený výrobní program se speciálními požadavky na používané materiály a 
technologii výroby. Vyžaduje také individuální přístup při používání a navrhování 
poloautomatických a automatických zařízení pro výrobu a montáž finálních výrobků.  
V současné době firma, zabývající  touto problematikou, disponuje několika, jak 
automatickými stroji, které pracují téměř bez lidské obsluhy, tak stroji 
poloautomatickými, kde je lidská obsluha nutná. 
 
 
1.1 Proces výroby od polotovarů po finální výrobky 
Hadičky jsou vyráběny v různých průměrech zařízením nazývajícím se extruder, 
který hadičku nepřetržitě vytlačuje ven na cívku. Jakmile se cívka naplní, hadička se 
na ní sváže a z cívky demontuje. Vzniká tzv. volný návin. Dalším polotovarem jsou 
samotné koncovky, které  se umisťují na hadičku. Koncovek je velké množství druhů 
lišících se průměrem vnitřního otvoru,  délkou, vnějším průměrem a tvarem. Mohou 
být jak průchozí, tak zaslepené nebo se šroubovací záslepkou. 
Prvním krokem samotné výroby je přemístění volného návinu hadičky na speciální 
cívku ze které je možné plynulé odvíjení. Hadičku je dále potřeba nařezat na různé 
délky dle konkrétních zakázek. Následně je na takto předpřipravenou hadičku 
potřeba připevnit určené koncovky. To se provádí naleptáním vnějšího průměru 
hadičky cyklohexanonem (CHN) cca 10mm od každého konce. Následuje nasunutí 
koncovek. Takovýto kus dále pokračuje k zavinutí do malých svitků, případně jiného 
druhu balení. 
 
 
1.2 Stroje používané pro jednotlivé operace 
 
 
1.2.1 Zařízení pro stříhání a namáčení konců lékařských hadiček 
Podle nastavení na řídicím panelu může zařízení pracovat jako stříhačka hadiček 
požadovaných délek, přičemž současně může na konec ustřižené hadičky nanést 
rozpouštědlo. Rychlost odvíjení je řízena dle rychlosti a frekvence odebírání. Na osu 
odvíjecího zařízení se nasazuje hadička na cívce. Stříhání je zabezpečeno 
pneumatickým válcem se speciální žiletkou. Namáčení konce hadičky se provádí 
zasunutím konce ustřižené hadičky do namáčecí patrony, kterou protéká 
rozpouštědlo. To se doplňuje do PE zásobníku a stále cirkuluje namáčecím okruhem 
pomocí membránového čerpadla. Přebytek rozpouštědla z odkapové jímky je 
dopravován zpět do nádržky. Přítomnost rozpouštědla v okruhu a správnost chodu 
čerpadel je kontrolována kapacitním čidlem. (viz obr.1-1) [1] 

1 

1.1 

1.2 

1.2.1 
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1.2.2 Podavač 
Zařízení navazuje na předchozí stroj, kde je hadička ustřižena na potřebnou délku a 
na její konce postupně naneseno lepidlo. Slouží pro opakovanou ruční výrobu sestav, 
které se kompletují pomocí jednoduché ruční montáže. Páternoster je zásobníkové 
zařízení s dvanácti kazetami „koryty“, do kterých se vkládají jednotlivé druhy 
materiálu pro montáž určitého konkrétního výrobku. Koryta jsou označena a 
pohybují se před obsluhou vždy o jednu pozici nahoru tak, že je vždy nabízen 
materiál pro právě požadovaný krok montáže. Materiál je do koryt umísťován dle 
postupu v technologickém montážní předpisu sestavy. (viz obr.1-2) [2] 

 

Obr. 1-1 Zařízení pro stříhání a namáčení konců lékařských hadiček [1] 
 

Obr. 1-3 Montážní pracoviště [2] 
 

Obr. 1-2 Podavač [2] 
 

 



 

 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

strana 

15 

Tato dvě zařízeni tvoří výrobně montážní pracoviště (viz obr. 1-3), které je řízeno 
řídicím PLC s displejem. Umožňuje zadat až dvacet variant výrobního programu. 
Jednotlivé kroky varianty mohou obsahovat buď koryta s požadovanou součástí, 
nebo odvinutí a ustřižení hadičky požadované délky ze stříhačky, nebo obojí. 
Kombinací jednotlivých kroků je obsluha vedena správnou posloupností výrobních 
postupů kompletace jednotlivých výrobků. [2] 
 
 
1.2.3 Zařízení na motání a přepásání hadiček 
Automatické zařízení určeno pro výrobu smotků hadiček z různých materiálů (viz 
obr.1-4, 1-5). Může navazovat na dvě předcházející zařízení nebo pracovat 
samostatně a hadičku brát z návinu na cívce. K přepásání slouží samolepicí papírová 
páska. Výstupem ze zařízení je smotek hadičky, přelepený proti rozvinutí páskou 
(viz obr. 1-6). U smotků je možno nastavit délku hadičky, velikost smotku, délku 
jednotlivých konců hadičky a počet závitů. [3] 

Obr. 1-6 Výstupní smotek hadiček [3] 
 

Obr. 1-5 Detail motacího mechanismu [3] 
 

Obr. 1-4  Zařízení na motání a přepásání hadiček  [3] 
 

1.2.3 
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1.2.4 Zařízení na kompletování koncovky a klipu na hadičku 
Jedná se o jednoúčelové samostatně fungující  zařízení, které automaticky zajišťuje 
odstřih hadičky, nalepení koncovky a následné navlečení klipu.  
Odvíječ hadičky tvoří samostatný funkční celek podřízený následující operací, kterou 
je odstřihnutí hadičky na požadovanou délku 90±0,5 mm. Na osu odvíjecího zařízení 
je možné nasadit hadičku na cívce nebo hadičku, která je namotána na svitek 
samonosně. 
Hadička je nejprve v rovnacím zařízení narovnána, následně uchopena, posunuta a 
odstřižena. Po odstřižení je hadička uchopena chapadlem a pomocí rotačního 
manipulátoru na konci namočena zasunutím do nádobky s cirkulujícím lepidlem. V 
odsávačce je odsán přebytek lepidla a následně je hadička nasunuta do připravené 
koncovky. Koncovky jsou do správné polohy lepení přepravovány z vibračního 
zásobníku vibrační lištou. Po zasunutí hadičky do koncovky je koncovka s hadičkou 
mechanicky vysunuta do skluzu, čímž je přesunuta k další operaci.  
Klipy jsou do montážní polohy natáčeny a roztahovány pneumatickými prvky. Ve 
vibračním zásobníku jsou orientovány do správné polohy a lineární vibrační lištou 
dopravovány do rozevírače klipů. Zde je klip rozevřen a připraven na vsunutí 
hadičky s nalepenou koncovkou. Po zasunutí klipu je smontovaná hadička vysunuta 
a spuštěna do skluzu. Padá do přepravky umístěné pod stolem. (viz obr.1-7) [4] 

 
 
 

Obr. 1-7 Zařízení na kompletování koncovky a klipu na hadičku [4] 
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1.3 Lepení plastových hadiček a koncovek 
Lepení plastů je poměrně komplikované, zejména kvůli velkým odlišnostem ve 
vlastnostech jednotlivých druhů. Je potřeba zvážit každý konkrétní případ zda není 
výhodnější použít spíše svařování, především kvůli pevnosti výsledného spoje.  
Rozhodneme-li se pro lepení, můžeme plasty rozdělit do tří základních skupin : 

• Snadno lepitelné, které je možno lepit normálně dostupnými lepidly zejména 
reaktivními nebo rozpouštědlovými. Nejpoužívanější materiály této skupiny 
jsou PVC (Polyvinylchlorid), ABS (Akrylonitril-butadien-styren), PS 
(Polystyren) a příbuzné materiály. [5] 

• Hůře lepitelné, které lze lepit pouze speciálními lepidly, ale bez nutnosti 
speciálních úprav lepených ploch, např. PA (Polyamid) se lepí lepidly na bázi 
koncentrované kyseliny mravenčí. [5] 

• Obtížně lepitelné, které nelze lepit bez speciální úpravy povrchu, patří mezi 
ně PE (Polyethylen), PP (Polypropylen), PB (Polybuten). [5] 

 
Používané hadičky  a koncovky jsou vyráběny  z PVC, takže spadají  do kategorie 
snadno lepitelných materiálů. Můžeme je tedy lepit jak běžně dostupnými lepidly, 
tak reaktivními nebo rozpouštědlovými, případně speciálními pro konkrétní účely. 
 
 
1.3.1 Látky používané na lepení hadiček pro zdravotnictví   
Jedná se zejména o látky Cyklohexanon a Tetrahydrofuran, které je možno zařadit 
mezi tzv. lepidla rozpouštědlové. Běžné lepidla nejsou příliš vhodné z důvodů toho, 
že zanechávají mezi  jednotlivými komponenty tenkou vrstvu, která může vlivem 
okolního prostředí časem degradovat a muže dojít k netěsnosti nebo porušení spoje. 
Navíc tyto lepidla mají větší viskozitu a práce s nimi při automatické výrobě není 
snadná. První dvě zmiňované látky mají nízkou viskozitu, takže je možné jednoduše 
čerpat různými oběhy zařízení. Při kontaktu z PVC hadičkou naleptávají její povrch, 
takže k  následnému spojení s koncovkou dochází bez mezivrstvy lepidla což 
zajišťuje velmi kvalitní a pevné spojení. 
 
 
Cyklohexanon (CHN) 
Chemická značka C6H10O, cykloalifatický keton, významný chemický meziprodukt 
pro výrobu syntetických vláken, také dobré rozpouštědlo. Vyrábí se oxidací 
cyklohexanu a dehydrogenací cyklohexanolu. [6] 
 
 
Tetrahydrofuran (THF) 
Chemická značka C4H8O, bezbarvá  organická kapalina s nízkou viskozitou i za 
pokojových teplot. Je vysoce hořlavý a může vytvářet nebezpečné výbušné peroxidy. 
Dráždí oči a dýchací orgány. [6] 
 

1.3 

1.3.1 
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FORMULACI ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO TECHNICKOU A VÝVOJOVOU ANALÝZU 
 

 
2 FORMULACI ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO 
TECHNICKOU A VÝVOJOVOU ANALÝZU. 
 
 
2.1 Formulace řešeného problému 
V dosavadním výrobním procesu je nejslabší  článek lepení koncovek na hadičku, 
které probíhá ručně. Pro urychlení tohoto procesu je navrženo automatické zařízení, 
které je schopno nahradit ruční montáž. 
Na základě těchto faktů vzniklo zadání a také cíl této bakalářské práce. Jde o návrh 
mechanismu automatického zařízení, které by mělo za úkol ze základních polotovarů 
vyrobit sestavu koncovka – hadička – koncovka s tím, že průměr a výstupní délka 
hadičky a také koncovka se mohou měnit v závislosti na výrobním programu.  
 
 
2.2 Technická a vývojová analýza 
 
 
2.2.1 Upínání a stříhání hadičky 
Hlavním problémem je samotná manipulace s hadičkou, která  je navinutá na cívce, 
ze které se během výroby odebírá. Jde o hadičku z měkčeného PVC o průměru cca 
3mm. Její velmi špatnou vlastností je tvarová paměť kvůli, které je potřeba během 
všech operací mít kontrolu nad oběma jejími konci. Pokud by došlo k uvolnění  
jednoho z konců bylo by velmi problematické jej znova uchopit, případně určit jeho 
polohu pro další  zpracování. Bylo tedy nutné vyřešit jak osadit koncovkami oba 
konce hadičky tak aby nebyla ztracena kontrola ani nad jedním z nich během celého 
procesu. 
Hadička je od cívky vedena soustavou kladek až do vedení ke stříhacímu zařízení, 
kde je po odvinutí požadované délky uchopena do dvou čelistí vzdálených cca 
30mm, a mezi nimi přestřihnuta. V těchto čelistech  jsou oba konce upnuty po celou 
dobu procesu. Je tedy zpracováván jeden konec na již ustřižené hadičce potřebné 
délky a druhý na hadičce, která je zatím spojena, přes kladkový mechanismus, 
s cívkou. V dalším cyklu opět hadička odjede o potřebnou délku, je odstřižena a na 
její druhý konec a zase zároveň na hadičku neustřiženou nalepena koncovka. 
 
 
2.2.2 Nanášení lepidla a konce hadiček 
Nanášení lepidla je prováděno, také už dříve vyzkoušenou technologii. Vyčnívající 
konce hadiček jsou vsouvány asi 10mm do tzv. lepící patrony  skrz kterou protéká 
lepidlo – již zmiňovaný Cyklohexanon. Lepidlo bude rozvedeno cirkulačním 
okruhem pomocí membránového čerpadla přes patronu a dále přebytečné lepidlo 
ztékat do jímky a odtud zpět do zásobníku s lepidlem.  
 
 
2.2.3 Nasazení koncovky 
Dalším problémem je ustavení koncovky a navedení hadičky do poměrně přesné díry 
v koncovce. Správné naorientování koncovek je prováděno pomocí vibračních 

 

 

 

 

 

2.2.3 



 

 

FORMULACI ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO TECHNICKOU A VÝVOJOVOU ANALÝZU 
 

strana 

19 

zásobníků.  Dále jsou uchopeny do čelistí, které mají kuželový náběh pro 15mm 
dlouhý volný konec hadičky. Tento náběh je ovšem problematický v tom, že při 
zasouvání dojde ke stažení lepidla z hadičky. Aby k tomuto nežádoucímu jevu 
nedocházelo nasazování koncovky probíhá ve dvou krocích. Hadička je na jeden 
zdvih navedena a zasunuta pomoci náběhu cca 1mm do koncovky, pak se čelisti 
s náběhy rozevřou a koncovka je dotlačena na hadičku aniž by došlo k odstranění 
lepidla.  
Jakmile je hadička zasunuta na doraz   dojde k uvolnění všech upínacích čelistí a 
kompletní hadička je vytažena ven ze zařízení pomocí dopravníkového pásu.  
 
 
Protože zařízení má pracovat v čistých prostorech a finální výrobky musí být 
maximálně čisté je potřeba zvolit takové pohony a manipulační prvky aby 
nedocházelo k potřísnění výrobků provozními kapalinami. Navíc v provozu kde 
zařízení bude umístěno je již rozveden vysokotlaký vzduch.  Z těchto důvodů  je 
z výhodou využito pneumatických manipulačních prvků u nichž nehrozí žádné 
nežádoucí úniky kapalin.  
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3 VYMEZENÍ CÍL Ů PRÁCE 
Cílem této bakalářské práce je konstrukce mechanismu na ustřižení hadičky 
v požadované délce, nanesení lepidla a nasazení koncovek na její oba konce, pro celé 
automatické zařízení, které má v současném provozu nahradit zařízení pro stříhání a 
namáčení konců lékařských hadiček a páternoster. Čímž úplně odpadne ruční 
kompletace těchto malých sestav a dojde ke značnému urychlení výroby.  
Zařízení  bude vyrábět pomůcky pro zdravotnictví (viz obr.3-2), je tedy požadovaná 
maximální čistota finálního výrobku a také provoz ve kterém bude zařízení 
instalováno je možné považovat za čistý. K tomu je potřeba přihlédnout zejména při 
navrhování mechanických částí stroje jako jsou posuvy, pohony, manipulátory. 
 
Parametry výrobků a nového zařízení: 

- vnější průměr hadičky d=3mm 
- délka ustřižené  hadičky l= 80-2000mm 
- jako lepidlo je použitý cyklohexanon CHN, který vlastně povrch hadičky 

naleptá 
- dva vybrané typy  koncovek (viz obr.3-1) 
- zařízení musí splňovat vlastnosti zařízení pro práci v čistých prostorech. 

 
 Obr. 3-1  Koncovky 

 

Obr. 3-2  Požadovaný finální výrobek 
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4 NÁVRH METODICKÉHO P ŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 
 
 
4.1 Hledání poznatků a technických principů 
Pro návrh takovéhoto  zařízení je potřeba získat znalosti o principech, jak se 
jednotlivé operace dají provádět. Zjistit jaké jsou  na trhu dostupné komponenty 
zejména pro zajištění manipulace. Dále výběr vhodných materiálů především tam, 
kde se dostávají do kontaktu z chemikáliemi, případně s jinými agresivními látkami. 
Je nutné zajistit aby nedocházelo k degradaci povrchů, případně celé struktury 
materiálu. 
 
 
4.2 Postup konstrukčního řešení 
Metodika konstrukčního řešení obsahuje dvě hlavní části. Tvorbu studie, výrobní a 
montážní dokumentace. 
 
 
4.2.1 Tvorba studie 
Ze všech získaných poznatků vzniká určitá představa, idea o tom jak by zařízení 
mělo fungovat a jakým způsobem a prostředky jednotlivé funkce zajistit. Studie 
vzniká v profesionálních 3D CAD systémech, které zajišťují snadnou tvorbu a 
editaci jednotlivých komponentů a zároveň vytváří snadnou vizuální představu o 
podobě zařízení. Studie je průběžně konzultována se zákazníkem a výsledkem je 
finální 3D model celého funkčního celku, který musí být následně schválen. (viz 
příloha 1) 
 
 
4.2.2 Tvorba dokumentace   
Po schválení studie je potřeba vytvořit kompletní výrobní dokumentaci. Ta obsahuje 
výkresy sestav, podsestav, a výrobní výkresy jednotlivých součástek, které jdou 
následně do výroby. Dále také soupisy všech spojovacích dílů, manipulačních a 
rozváděcích prvků, různých  čidel a elektronických součástí.  
Rozsah výrobní dokumentace této bakalářské práce je sestava a jednotlivé výrobní 
výkresy sřihačky hadiček (viz příloha 2-6) 
 
 
4.3 Postup výroby  a oživení  zařízení 
Po té co jsou všechny díly vyrobeny a zařízení kompletně smontováno, začíná fáze 
oživování. Provádí  se elektroinstalace, rozvody drátů, zapojení různých čidel a 
ostatních prvků. Následuje programování stroje tak, aby jednotlivé operace byli 
prováděny ve správném sledu výroby  a nedocházelo ke tvorbě zmetků nebo 
v horším případě kolize zařízení. Programování se ve většině případů provádí 
pomocí PLC modulu. Takto funkční celek je dále testován a optimalizován až 
k finálnímu seřízení. 

4 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 
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5 NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ A VÝBĚR OPTIMÁLNI 
VARIANTY 
Vzhledem k poměrně přesným požadavkům neexistuje příliš možností ve volbě 
jednotlivých komponentů zařízení, zejména se to týká posuvů a manipulátoru. 
Jedinými vyhovujícími prvky pro čisté prostředí byli pneumatické komponenty, které 
nevyžadují žádné nebezpečné provozní kapaliny. 
Variant jak provádět jednotlivé úkony bylo více, avšak vždy nějaká z operací byla 
z nějakého důvodu velmi problematická. Jako technicky a výrobně nejjednodušší a 
nejfunkčnější se ukázala varianta, kdy jsou  zpracovávány dva konce hadiček 
najednou. Tedy v jednom cyklu je lepena druhá koncovka na již ustřiženou hadičku a 
první koncovku na hadičku ještě neustřiženou. 
Také vzájemné pohyby hadiček byli řešeny ve dvou variantách. První, že se ustřižené 
konce hadiček budou otáčet po 40° do dvou poloh zníš v každé bude provedena 
jedna operace. Toto řešení se ukázalo jako nevhodné z důvodu ohýbání hadičky. 
Jakmile hadičku pevně spojenou s cívkou ohneme do druhé polohy o rádius, dojde 
k její povytažení z upínacích čelistí a tím pádem nemůžeme zajistit dostatečné 
omáčení  v lepidle a zasunutí do koncovky. 
Jako nejvýhodnější je systém kdy hadička spojená s cívkou zůstávat na jednom místě 
a hadička ustřižená se pohybuje pouze přímě v osách X a Y k jednotlivým operacím 
(viz obr. 5-1). Aby  bylo možné v jednom cyklu zařízení zajistit i nalepení koncovky 
na stojící konec hadičky,  posunuje se vzájemně s hadičkou ustřiženou  jedna lepící 
patrona a připravená koncovka ve speciálních čelistech. Koncovky jsou dopravovány 
a správně orientovány pomocí speciálních vibračních zásobníků. 
 

 

Obr. 5-1 Schéma a popis mechanismu 
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6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
Zařízení je složeno ze dvou základních celků. Jedním zněj je odvíječka, soustava 
kladek s cívkou a pohonem, která zajišťuje odvíjení hadičky o předem nastavenou 
délku. Tento samostatně fungující celek je převzat ze starších zařízení kde 
bezproblémově funguje. Druhým celkem je navrhovaný mechanismus, který 
zabezpečuje požadované funkce (viz obr.6-1, příloha 1). Jeho součástí je 
modifikovaná stříhačka, která také již funguje na několika zařízeních. 
 
 
6.1 Jednotlivé prvky mechanismu 
 

 
 

 
 
Stříhačka 
Tento funkční celek je složen ze dvou pneumatických pístů s přímým vedením 
jdoucím proti sobě. Na pístu jdoucím zespodu je podpora hadičky z drážkou na 
žiletku, která je umístěná na pístu jdoucím shora. Drážka v podpoře má náběhy aby 
se žiletka bez problémů do drážky trefila a došlo tak k přeřezání hadičky. Písty jsou 
namontovány na společné hliníkové desce aby byla zaručena rovnoběžnost obou 
protichůdných pístů. (viz obr.6-2, příloha 2-6)  [7] 
 
 
 

Obr. 6-1  Model a popis navrhnutého mechanismu zařízení.   
 

6 

6.1 
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Vedení a upnutí hadičky 
Vedení drží hadičku při odvíjení mezi čelistmi, které ji pak sevřou a  drží během 
celého lenícího procesu. Čelisti jsou pneumaticky ovládané se  speciálně tvarově 
upravené pro svírání hadičky. (viz obr.6-3) 
 

Obr. 6-2  Sříhačka hadičky 
 

Obr. 1-4  Zařízení na motání a přepásání hadiček  [1] 
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Lepící patrona 
Skrze dutý váleček  neustále proudí lepidlo do kterého se namáčí hadička. Patrona je 
umístěná v malé sestavě jejíž součástí je regulace množství vtékaného lepidla a jímka 
do které přebytečné lepidlo stéká. Lepidlo je rozváděno ze zásobníku do dvou patron 
umístěných na zařízení pomocí membránového čerpadla. (viz obr.6-4) 

 
 

Obr. 6-3  Vedení a upínací čelisti hadičky 
 

Obr. 6-4  Lepící patrony 
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Uchycení koncovek  
Koncovky jsou odebírány z dopravních lišt vedoucích od vibračních zásobníků, které 
je všechny stejně orientují. Pro každý cyklus  je vždy odebrána jedna koncovka do 
pneumatických čelistí, které zajišťují její přesnou polohu při nasazování na hadičku. 
V případě změny výrobního programu a používání jiných koncovek je potřeba 
vyměnit  vibrační zásobníky a čelisti pro uchycení koncovek. (viz obr.6-5) 

 
 
 

 
Manipulační prvky 
Všechny písty, posuvné sáně, upínací čelisti a ostatní potřebné prvky ke kompletaci 
pneumatických rozvodů jsou nakupované  ze stavebnicového systému firmy Festo. 
[8] 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6-5 Upnutí a naváděcí čelisti koncovky 
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6.2 Postup operací zařízení 
 
 

1. Hadička je odvíjena skrz vedením na potřebnou délku. Po zastavení odvíjení 
je sevřena párem upínacích čelistí. (viz obr.6-6) 

 
 
 
 

2. Následuje přestřihnutí hadičky. Zespoda vyjede píst z opěrou a shora píst 
s žiletkou která přeřízne hadičku. Po té písty odjedou zpět do počátečních 
poloh. (viz obr.6-7) 

Obr. 6-6  Upnutí hadičky 
 

Obr. 6-7  Přestřižení hadičky 

6.2 
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3. Nyní odstřižená hadička, na posuvné části je přemístěna pomocí jednoho 

pneumatického pístu před lepící patronu (viz obr.6-8). Její zasunutí do 
patrony zajistí pneumatické sáně posunující celou pohyblivou částí 
mechanismu. (viz obr.6-9) 

 
Obr. 6-8  První pracovní poloha – najetí konců hadiček pře lepící patronu 
 

Obr. 6-9  Zasunutí konců hadiček do patrony pomocí pneumatických saní 
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4. Jakmile je hadička vytažena z patrony přemisťuje se dále, tentokrát pomocí 

druhého pístu k nasazení koncovky (viz obr.6-10). To probíhá ve dvou 
krocích. V prvním kroku je hadička navedena pomocí čelistí, které drží 
koncovku a zasunuta asi 1mm do ní (viz obr.6-11). Ve druhém kroku jsou 
tyto čelisti uvolněny aby nedošlo ke shrnutí lepidla a koncovka je dotlačena 
na hadičku druhými posuvnými sáněmi. (viz obr.6-12) 

 

 

Obr. 6-11  Navedení a zasunuti hadiček asi 1mm do koncovky 
 

Obr. 6-10 Druhá pracovní poloha – najetí konců hadiček před koncovky 
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5. Po skončení celého procesu jsou uvolněny upínací čelisti hotové hadičky, 
která je vytažena mimo pracovní prostor stroje (viz obr.6-13). Stroj je 
v konečné poloze (viz obr.6-14) a vrací se do výchoz. Do čelistí pro 
koncovky jsou z vibračních zásobníků umístěné další a cyklus se může 
opakovat. 

Obr. 6-12 Uvolnění naváděcích čelistí a dotlačení koncovky na hadičku 
 

Obr. 6-13  Uvolnění upínacích čelistí a vytažení hadičky mimo zařízení 
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Obr. 6-14  Koncová poloha zařízení 
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7 KONSTRUKČNÍ, TECHNOLOGICKÝ A EKONOMICKÝ 
ROZBOR ŘEŠENÍ 
Cílem této bakalářské práce byl návrh mechanismu pro automatické zařízení ke 
zpracovávání hadiček pro zdravotnictví.  Požadavky na zařízení byli tyto: odvinutí a 
ustřižení hadičky v potřebné délce, nanesení na její konce lepidlo  a nasazení určené 
koncovky, dále byla požadovaná čistota finálního výrobku a zařízení mělo splňovat 
podmínky provozu v čistých provozech. Zařízení bylo  navrhováno co 
nejuniverzálněji na různé průměry hadiček a na různé koncovky dle výrobního 
programu. 
Navrhnutý mechanismus vykonává všechny požadované operace. V zařízení je 
použito pouze pneumatických pohonů a manipulátorů, takže splňuje také podmínky 
pro provoz v čistých prostorách. Při konstrukci byli použity dva, již funkčních a 
vyzkoušené celky. Odvíječka zajišťující plynulé odvíjení hadičky z cívky a 
modifikována technologie stříhání hadiček pomocí dvou protichůdných pístů. 
Zařízení je tedy zkonstruováno pro konkrétní průměr hadičky a dva konkrétní typy 
koncovek. Protože nebylo možné zajistit úplnou univerzálnost pro všechny průměry 
a všechny druhy koncovek byl mechanismus navržen tak aby v případě změn 
výrobního programu bylo co nejjednodušší přizpůsobit zařízení. Dojde-li tedy ke 
změně průměry hadičky vymění se pouze vedení hadičky a upínacích čelisti. 
V případě změny koncovek, je třeba vyměnit naváděcí čelisti a vibrační zásobníky, 
které jsou vyráběny originálně pro každý druh koncovky. Všechny tyto díly jsou 
v zařízení snadno dostupné, takže jejich případná výměna není nějak časově náročná. 
Tento nový stroj nahrazuje v současném provozu montážní pracoviště (viz obr.1-3), 
tedy zařízení pro stříhaní hadiček a podavač. Výsledkem je odstranění  ruční montáže 
a urychlení výroby. 
Protože se jedná o jednoúčelový stroj byla snaha o zařazení co nejvyššího počtu 
běžně dostupných komponentů a materiálů, zejména kvůli celkové ceně zařízení  a 
bezproblémového zajištění náhradních dílů v případě poruchy. 
Dalším krokem do budoucna a zdokonalení této výroby se zabývá studie  
kompenzačního zařízení, které by mělo být umístěno mezi extruder hadičky a cívku 
na kterou se hadička namotává. Hadička je vyráběna nepřetržitě a když je cívka plná 
obsluha musí  hadičku odstřihnou a cívku vyměnit. Během výměny vyjedou 
z extruderu přibližně dva metry hadičky, které se stávají odpadem. Kompenzátor by 
měl být schopen nabírat hadičku po dobu výměny cívky a pak tento přebytek 
přemotat na cívku. Idea toho zařízení vychází z podobného zařízení německé firmy 
Komax zabývající se zpracováním elektrických vodičů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, VELI ČIN A SYMBOL Ů 
CHN - obchodní označení Cyklohexanonu 
C6H10O - chemická značka Cyklohexanonu 
THF - obchodní označení Tetrahydrofuranu 
C4H8O - chemická značka Tetrahydrofuranu 
PVC - polvinylchlorid 
ABS - akrylonitryl-butadien-styren 
PS - polyester 
PA - polyamid 
PE - polyethylen 
PP - polypropylen 
PB - polybuten 
3D - tří rozměrný pohled 
CAD - computer aided design – počítačem podporované projektování 
PLC - programmable logic controller – programovatelný logický automat 
obr. - obrázek 
tzv. - tak zvaný  
např. - například 
str. - strana 
cca - cirka 
s.r.o. - společnost ručením omezeným - druh označení společnosti 
X - osa X 
Y - osa Y 
 
d [mm] - průměr hadičky 
l [mm] - délka hadičky 
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Obr. 6-11 Navedení a zasunuti hadiček asi 1mm do koncovky 29 
Obr. 6-12 Uvolnění naváděcích čelistí a dotlačení koncovky na hadičku 30 
Obr. 6-13 Uvolnění upínacích čelistí a vytažení hadičky mimo zařízení 30 
Obr. 6-14 Koncová poloha zařízení 31 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 
[1]  001-00-000-1 Model navrženého mechanismu 
[2] 001-01-000-1  Sestava stříhačky  (montážní sestava) 
[3] 001-01-001-1 Nosná deska (výrobní výkres) 
[4] 001-01-002-1 Distanční deska (výrobní výkres) 
[5] 001-01-003-1 Držák žiletky (výrobní výkres) 
[6] 001-01-003-1 Vedení žiletky (výrobní výkres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


