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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem neautonomního univerzálního 

stroje 

pro odsávání volných nečistot na montážních linkách světlometů na základě požadavků 

zákazníka. Součástí práce je bezpečnostní analýza RA a DFMEA, návrh vývojového 

diagramu pro ovládací logiku stroje, schéma pneumatického mechanismu a ukázka 

výkresové dokumentace. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Univerzální stroj, montážní linka, odsávání, volné nečistoty, bezpečnost, pneumatické 

schéma. 

ABSTRACT 
This diploma thesis deals with the construction design of a non-autonomous universal 

machine used for suction of free dirt on assembly lines for headlights according to 

customer requirements.   

This diploma thesis also focuses on safety analyses, a draft of development diagram for a 

control logic machine, and on a scheme of pneumatic mechanism. The thesis contains an 

illustration of design documentation. 

KEYWORDS 

Universal machine, assembly line, suction, free dirt, safety, pneumatic scheme. 
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ÚVOD 

 ÚVOD 
V posledních letech se vlivem možností a vývoje klade důraz na efektivnost a 

optimalizaci výroby. Tento pojem souvisí i s automatizací a pomáhá šetřit firmám peníze. 

I proto se drtivá většina společností nejen ve strojním průmyslu zabývá, jak ji úspěšně 

adaptovat do svého pole působení. 

 

Pro pochopení automatizace je důležité definovat pojem logické řízení, které spočívá ve 

vymezení logické proměnné a funkce těchto proměnných. V praxi to znamená určení 

různých stavů jako jsou například vložení dílu pomocí kontroly čidlem, kontroly 

správného typu světlometu pomocí kamery nebo dokončení pracovního cyklu odsátí 

volných nečistot. Výsledkem je vývojový diagram, který zaznamenává všechny možné 

stavy soustavy a je předán IT pracovníkům, kteří naprogramují nastavení řídící jednotky 

pro správný chod. 

 

Cílem této práce je konstrukční návrh univerzálního stroje pro vysávání nečistot 

světlometů (Obr. 1) dle požadavků zadavatele. Jedná se o poloautomatický stroj, jehož 

součástí je lidská obsluha. V mnoha případech se na produktech vstřikovacích forem tvoří 

tzv. otřepy – nečistoty, které je potřeba pro další zpracování odstranit, což je hlavním 

úkolem tohoto stanoviště výrobní montážní linky. Druhotným efektem je očištění od 

případných prachových částic ze vzduchu nebo dalších nechtěných nečistot.  

 

Základním principem mechanismu je vyvolání podtlaku, který má za následek vzdušné 

víření. Vzduch při odchodu z pracovní komory strhne i volné nečistoty, následně je 

odvede z oblasti světlometu do vakuového boxu s filtrem a pryč ze stroje [1], [8]. 

 

 
Obr. 1 Stroj na odsávání volných nečistot  



BRNO 2019 

 

 

 

15 
 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

 

 

 

 

 

1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 
Tato kapitola má přiblížit problematiku, kterou se tato diplomová práce zabývá. Zejména 

oblasti automatizace, montáže a mechanismů, přiblížení odstraňování volných nečistot a 

analýzy zvyšující bezpečnost a produktivitu. 

 

1.1 AUTOMATIZACE A MECHANIZACE 

Existuje snaha zvýšení produktivity práce za účelem ekonomicky výhodnější výroby a 

konkurenceschopnosti firem. Efektivnost výroby ve strojírenství je a vždy bude 

podmíněna prací předvýrobních složek jako jsou práce konstruktérů, technologů či 

projektantů.  

Mechanizací a automatizací se snažíme docílit toho, aby jednotlivé pracovní úkony 

vedoucí k vyrobení kvalitního výrobku vyžadovali, co možná nejmenší počet lidských 

úkonů.  

 

Při ruční obsluze stojů vykonává pracovník především tyto funkce: 

• uvádí stroj do chodu a řídí jeho pohyby v závislosti na technologickém postupu 

• sleduje parametru výrobního procesu pomocí měřících přístrojů 

• porovnává žádané a skutečné dosažené hodnoty parametrů a při neshodě určuje a 

provádí opravy 

 

Mechanizace výroby znamená využívání různých technických prostředků, jichž provoz je 

zabezpečen lidským činitelem. Tyto technické prostředky jsou používány na nejrůznější 

operace, které jsou prováděny pomocí přenosů mechanické, elektrické, pneumatické, 

hydraulické nebo kombinované energie [1]. 

 

Pojem tekutinový mechanismus lze popsat jako systém pro přenos energie mezi 

minimálně dvěma místy definovanými v prostoru. Tento systém umožňuje řídit parametry 

přenášené energie. Hlavním prvkem mechanismů je obecně vstupní a výstupní převodník, 

který je spojený přenosovým kanálem. Pomocí kterého se pohybuje nositel energie. Tuto 

soustavu lze označit jako systém pro přenos energie. Bývá zpravidla doplněn o 

transformační blok, který má za úkol ovládat parametry přenášené energie.  

 

Nositel energie je obecně jakýkoliv soubor hmotných částí různých tvarů a velikostí, 

různých fyzikálních a chemických vlastností, který je schopen přenášet definované 

množství energie.  

Každý mechanismus přenáší současně energii i informaci. Dle toho, který proces 

používáme, je lze rozdělit na výkonové a řídící. Typicky je u výkonových mechanismů 

generátor a motor a u řídících potom vysílač a přijímač. U tekutinových mechanismů 

existují odpory, které působí proti přenosu energie. Jsou to například odpor proti pohybu, 

proti deformaci, proti zrychlení. 

 

Prvky hydraulických a pneumatických mechanismů jsou v obecné rovině různě řazené 

prvky odpory proti přenosu energie. Podle funkce je lze rozdělovat následovně. 

• Prvky určené k přenosu energie z tuhých částí na sloupec tekutiny a obráceně – 

jednoslovně převodníky. Tedy tekutinové generátory a motory. 

• Prvky určené pro řízení velikosti a směru proudu – jednosměrné, a škrtící ventily a 

rozvaděče. 

• Prvky pro řízení tlaku. Konkrétně tlakové, redukční ventily a tekutiny.  
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Bezpečnost práce je u mechanismů důležitým hlediskem. Ohrozit ji mohou chybná 

zařízení, nedostatečná provozní ochrana, neznalost i nepozornost obsluhy popřípadě 

prostředí. Obecně jsou bezpečné při dodržování předpisů. Důležité parametry soustavy 

jsou tlak a případně teplota. Mezi hlavní závady v případě správného sestavení systému 

nejčastěji patří znečistění kapaliny, vzduch v kapalině či únik kapaliny [2]. 

 

Pneumatický systém využívá tlaku plynu k přenesení nebo zvětšení síly. Pracovní tlak 

bývá zpravidla přibližně do 2MPa. Tekutinové systémy pracují přibližně při tlaku od 

2MPa do 500MPa – při stejné konstrukci tedy násobně větší síly u hydraulických systémů 

[31]. 

 

V posledních letech se v rámci rozšíření pole působnosti a požadavků na nové stroje a 

linky, které využívat výhod mechanizace a automatizace, zvýšilo využití hydraulických a 

pneumatických obvodů. Důvodem jsou především výhody spočívající ve využití výhod 

těchto pohonů. Například využití hydrostatických či hydrodynamických pohonech nebo 

analogicky pneumatických. Každý funkční prvek má blokové schéma a orientovaný 

systém veličin, které je možné získat měřením nebo výpočtem [9], [33], [35]. 

 

Dle míry automatizace člověk může zabezpečovat zahájení a ukončení pracovního cyklu 

nebo jen řídit celé série operací. Mechanizaci používáme často v případech, kdy poslouží 

k odstranění namáhavé nebo často se opakující práce člověka. Konkrétně si lze představit 

příklad při změně polohy těžkého břemene. U mechanizovaných výrobních procesů 

sledujeme toky materiálu, energie i informací. Příkladem tuhé mechanizace neboli 

mechanického přenosu je vačkový mechanismus pro přenos rotačního pohybu na 

přímočarý nebo klikový převodový mechanismus (Obr. 2). 

 
Obr. 2 Klikový mechanismus pro přenos energie z přímočarého na rotační pohyb [6] 

 

Automatizace označuje použití samočinných řídících systémů k řízení technologických 

zařízení a procesů. Z pohledu industrializace jde o následující krok po mechanizaci. 

Automatizace výroby lze definovat také jako využívání různých technických prostředků, 

jichž provoz, dílčích či komplexních pracovních procesů, je samočinně vyhodnocen 

systémem a řízen podle předem zadaného programu. Ve vyšší formě automatizace jsou 

při výstupu výrobků ze systému automaticky kontrolovány. Výsledky kontroly reagují na 

výrobní prostředky. Postup samostatně probíhajícího procesu je uložen v řídící jednotce a 

nepotřebuje zásah člověka, pokud je správně navrhnut vývojový diagram a je 

eliminováno riziko chyb. Trend se snaží složitější dílčí operace rozdělit na jednoduché 
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operace a nahradit tyto jednotvárné operace strojem nebo celou řadou strojů například ve 

výrobní lince.  

Je třeba, aby automatizace a mechanizace řešila i pracovní stanoviště, kde nelze sledovat 

přímo ekonomický efekt – tedy přímé úspory na nákladech, ale lze pozorovat osvobození 

člověka od jednotvárné, nebezpečné nebo zdraví škodlivé práce. Automatizovaný výrobní 

systém se může skládat ze subsystému technologické soustavy.  

 

Podle klasického rozdělení Sokolovského se dělí na: 

• stroj 

• nástroj 

• obrobek 

• přípravek 

 

Řešení automatizačních úkolů je značně ovlivněno typem výroby. Příkladem pokročilého 

automatizovaného stroje může být mycí linka (Obr. 3). Optimalizace automatizovaného 

výrobního procesu je důležitým prvkem při zlepšování hospodárnosti a produktivity celé 

výroby.  

 

Sledujeme u ní především prvky [1], [3], [8]: 

• volby výrobního způsobu 

• volby výrobního postupu 

• výběr výrobních prostředků 

• způsob automatizace toku materiálu (výrobků) 

• způsob automatizace toku nástrojů a způsob řízení výrobního procesu 

 
Obr. 3 Automatizovaná mycí linka pro čištění výrobních nečistot bloků motoru 
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Řízení je nedílnou součástí automatizace. Obor zabývající se řízením nazýváme 

kybernetika. První zmínky o ní lze dohledat v teorie zpětnovazebních systémů řízení pro 

účely protiletecké obrany. Pojmy kybernetiky vychází z Wienerovy definice „věda o 

řízení a sdělování v živých organismech a strojích“. Kybernetika zkoumá obecné 

vlastnosti a zákonitosti řízené v biologických, technických i společenských systémech. 

Lze ji rozdělit na teoretickou a aplikovanou. 

 

Řízení lze definovat jako cílené působení na řízený objekt tak, aby se dosáhlo určitého 

předepsaného cíle. To může být ruční. Se zvyšující se automatizací je nazýváme 

poloautomatické zvládající dílčí úkoly. Dále automatické řešící celé systémy úkolů.  

 

Řízení lze dělit na: 

• ovládání 

• regulaci optimální řízení 

• adaptivní řízení 

• umělou inteligenci 

 

Je třeba si definovat rozdíl řízení mezi ovládáním, regulací (Obr. 4) a vyšší formou řízení. 

Ovládání nedisponuje zpětnou vazbou, naopak regulace je řízení se zpětnou vazbou. 

Základním znakem vyšší formy řízení je vyhodnocování stavu systému a reagování tak, 

aby došlo k požadovaným operacím za minimum času, vynaložené energie, tedy s 

maximální účinností, optimálně i při změně vstupních produktů, popřípadě se učí 

opakovat reakce. 

 

 Obr. 4 Schéma ovládání (nahoře) a regulace (dole) [32] 

 

Řízení lze rozdělit na základní typy: 

• Logické - Logické řízení využívá binární soustavu k vyhodnocení, které jsou 

formálně označeny 1 a 0. Příkladem dvojkové soustavy může být otevřený a 

uzavřený ventil, dostatečný a nedostatečný tlak nebo překročení teploty. Obvody 

využívající logické řízení označujeme logické řídící obvody. 

• Spojité - Spojité řízení vytváří nepřetržitou vazbu mezi vstupy a výstupy. Veličiny 

spojitého systému jsou spojitě proměnné v čase, tudíž nejsou jak logické, tak ani 

diskrétní. 

• Diskrétní - Diskrétní řízení je typické pro počítače nasazené do systému jako 

regulátory. Řídící počítač nedovede zpracovávat spojitý signál, proto je nutné ho 

převést na diskrétní. 
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• Fuzzy - Fuzzy systém řízení není řízený systém, avšak využívá člověka, který umí 

systém řídit. Tento člověk se řídí soustavou na základě pravidel typu, v případě, že 

hladina roste, má se omezit přístup vody. Přiřazení jazykové hodnoty ke vstupním 

veličinám se děje nejčastěji pomocí funkce příslušnosti. Tento proces se jmenuje 

fuzzifikace [32]. 

 

Technické prostředky automatizace jsou: 

• snímače neboli čidla sloužící k měření různých fyzikálních veličin 

• řídící členy sloužící k nastavení žádaných hodnot 

• ústřední členy sloužící k matematickému zpracování informací a vytváří povelový 

signál pro akční člen 

• akční členy skládající se z pohonu a regulačního orgánu, který bezprostředně 

působí na řízený proces 

• pomocné členy předcházející nebo samostatné a upravující postupující signál -

zesilovač pro zesílení signálu, převodník na lineární signál 

 

Při montáži se používají různé druhy senzorů, které mají za úkol předávat informaci 

řídícímu systému o průběhu pracovního cyklu [4]. 

 

Základní rozdělení senzorů [5], [60], [61]: 

• mechanické – detekují na základě mechanického sepnutí 

• indukční – detekují kovové části na základě elektromagnetického pole, které se 

indukuje v senzoru 

• kapacitní – detekují na základě změny elektrického pole a tedy kapacity senzoru 

v okolí senzoru při přiblížení snímané časti 

• magnetické – detekují magnetické pole, použití pneumatické válce 

• ultrazvukové – detekují na základě odrazu ultrazvukových vln 

• radarové – detekuje na základě odrazu rádiových frekvencí 

• optické – například optická závora 

 

1.2 MONTÁŽ VE STROJÍRENSTVÍ 

Montážní linky lze charakterizovat jako soubor pracovišť uspořádaných do řady tvořící 

celou linku. Výrobek na každém stanovišti absolvuje nějaký druh montáže, úpravy nebo 

kontroly, kde výsledkem je hotový výrobek. Mohou být ruční, kdy je přeprava mezi 

jednotlivými stanovišti prováděna manuálně, poloautomaticky nebo automaticky. Podíl 

montáže ve výrobě činí v průměru 30 - 40 % dle oblasti strojírenství při podílu lidské 

práce 30 - 50 %.  

 

Základními termíny jsou: 

• montážní proces zabývající se montáží, tedy souborem činností v daném pořadí 

vedoucí ke složení hotového výrobku, skládá se z následujících jednotek: 

o součást je prvek, který je často z jednoho kusu a nelze jej rozebrat na 

menší prvky 

o díl – jednotka složená ze dvou a více prvků, tedy součástí, jedná se o 

hlavní montážní prvek 

o podsestava je obdobně jako díl složená ze dvou a více součástí 

o sestava je vrchol montážní pyramidy, složena z dvou nebo více podsestav, 

popřípadě dílů 

o výrobek je finální hotový produkt montáže 
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o zařízení je soubor výrobků plnící řadu požadavků 

 

Nároky na montážní linky (Obr.5) jsou vysoké a jejich hlavním cílem je výsledná kvalita 

a ekonomická efektivnost. Pro zajištění optimálního materiálového toku přímé a krátké 

cesty s důrazem na plynulost a využití mechanizace v případě žádaných efektů. Součástí 

linky jsou montážní postupy, kdy je zdokumentováno a popsáno, co se na dané pozici 

linky musí provést. Linky pro výrobu světlometů mohou řádově stát desítky miliónů, kdy 

provozní náklady na roční provoz vzrostou o pracovníky, údržbu a energie [7], [8], [9], 

[10], [11], [12]. 

 

 
Obr. 5 Montážní linka předních světlometů [19] 

 

1.3 PREVENTIVNÍ ANALÝZY STROJE 

Bezpečné pracoviště musí být konstruováno a vybaveno takovým způsobem, aby byly 

minimalizovány možné úrazy při práci na stroji a jeho přepravě, ale i jeho obsluze. 

Bezpečnost práce je ošetřena v normách ČSN EN 614-1,2 a ČSN EN 547-1,2 a 3.  

 

Následující odstavce shrnují základní typy analýz vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a 

eliminaci rizik spojená s provozem a údržbou strojem. Tyto analýzy společně s oblastí 

tzv. BOZP, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zabezpečují vysoké standardy 

v celkové bezpečnosti. Základní pilíř BOZP tvoří zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Další právní předpis týkající se BOZP je zákony č. 309/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, který řeší problémy spojené se zajištěním dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany života při práci. Existují i další zákony, které se týkají tohoto 

tématu jako jsou ochrany veřejného zdraví, inspekce práce, starostlivosti zdraví lidí nebo 

o státním odborném dozoru na bezpečnost práce a další. 

 

Česká firma je povinna přirozeně dodržovat zákony platné na území České Republiky. 

Nesmí ovšem zapomenout, že jsme členy Evropské unie a proto je nutné dodržovat i 

zákony této politické a ekonomické unie. Při exportu do jiné země je nutné respektovat 

místní zákony a normy [13]. 
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1.3.1 ANALÝZA RIZIK A ANALÝZA ZPŮSOBŮ A DŮSLEDKŮ PORUCH 

Analýza způsobů a důsledků poruch, neboli metoda FMEA je kvalitativní analýza 

sloužící k identifikaci způsobů poruch systémů, jejich příčin a důsledků. Tato analýza 

zkoumá jakým způsobem mohou prvky na nižší úrovni selhat a jaký důsledek mohou mít 

tato selhání pro úrovně vyšší. Výsledkem jsou odhady ukazatelů významnosti a 

pravděpodobnosti poruchy a klasifikace poruch dle obtížnosti zjištění a diagnostiky, 

testování, opravy či údržby. 

Vhodné je tuto metodu aplikovat při etapě návrhu a vývoji stroje i přes její složitost a 

časovou náročnost. Slouží nejen k případnému přezkoumání návrhu a jeho opravě 

kritických chyb, ale i k vypracování metodě předběžného varování. Ta má později 

zabránit problémům a stavům, které nastanou z nespolehlivosti systému. 

 

Analýza rizik pochází z anglického pojmu risk analysis, zkráceně tedy RA. Tato analýza 

slouží k posouzení nebezpečí a rizik dle pravděpodobnosti a závažnosti. Výsledkem je 

návrh opatření, který má za úkol zmírnit následky a pravděpodobnost vzniku.  

Tyto dvě analýzy byly vybrány a vypracovány pro stroj řešený v této diplomové práci. 

Více o metodách pro vytvoření analýz je uvedeno v kapitole 3.7 včetně jejich 

komplexnějšího a podrobnějšího popisu. 

Analýzu FMEA lze rozdělit na tři základní druhy [13], [14]: 

• SFMEA - systémová 

• DFMEA - konstrukční, návrhová 

• PFMEA - procesní, výrobní 

 

1.3.2 ANALÝZA STROMU PORUCHOVÝCH STAVŮ 

Metoda analýzy stromu poruchových stavů je deduktivní metoda a řadí se svou povahou 

mezi speciální orientované grafy. 

 
Obr. 6  FTA – strom poruchových stavů [36] 
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Pojem pochází z anglického fault tree analysis, zkráceně tedy FTA. Jedná se o logický 

diagram (Obr. 6), který znázorňuje logické vztahy mezi vrcholovou událostí tj. tzv. kořen 

stromu a příčinami vzniku tohoto jevu. Součástí bývá i hodnocení závažnosti jednotlivých 

poruch metodou přímého výpočtu nebo metodou minimálních kritických řezů [15]. 

 

1.3.3 SPOLEHLIVOST OPRAVOVANÝCH SYSTÉMŮ 

Spolehlivost opravovaných systémů, tedy systémů, které se po poruše opravují, lze 

následujícími možnostmi vymodelovat spolehlivost. Je charakterizována především jejich 

pohotovostí a předmětem zkoumání jsou zde možné stavy systému a podmínky přechodu 

systému mezi těmito stavy. 

 

U navrhované stroje se zkouška spolehlivosti pro ekonomičnost neuvažuje. Zkouška 

spolehlivosti se obecně skládá z fáze přípravné, prováděcí a vyhodnocovací. Výsledkem 

této zkoušky jsou získané parametry pro určení spolehlivosti. Provádění zkoušek pro 

rychlý vývoj průmyslu většinou probíhá ve zrychleném režimu, lze ale i režim normální 

či dokonce zpomalený. 

Pohotovostním režimem zde rozumíme schopnost systému být ve stavu schopném plnit 

požadované funkce v daných podmínkách, v daném čase, za předpokladu, že jsou 

zajištěny požadované vnější prostředky. 

 

Východiskem pro analýzu spolehlivosti opravovaných objektů je analýza prostoru stavů, 

v nichž se systém může nacházet. Systém se obecně může nacházet v různých stavech. 

Každý z nich bývá určen kombinací stavů jednotlivých prvků systému. V technické praxi 

se nejčastěji můžeme setkat s prvky a systémy, které jsou charakterizovány diskrétními 

stavy a spojitým časem. Je to proces, kdy se systém může libovolně nacházet v jednom ze 

dvou stavů a přechody mezi nimi se náhodně střídají. Také bývá označován jako běžný 

proces obnovy (Obr. 7). 

 
Obr. 7 Běžný proces obnovy [62] 

 

Cílem analýzy je určení všech možných stavů, ve kterých se systém může nacházet v 

závislosti na stavu prvků a určení všech možných způsobů přechodu systému mezi jeho 

jednotlivými stavy. Metoda analýzy prostoru stavů je univerzální, ale je třeba si 

uvědomit, že s nárůstem počtem prvků exponenciálně narůstá počet možných stavů, proto 

je vhodný zejména pro menší systémy [15]
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2 ZADÁNÍ 
Tato kapitola se zabývá informacemi z požadavků zákazníka, které je nutné splnit. Jedná 

se o kompletní zadání pro koncepční návrh, konstrukční návrh i zadání pro výrobu stroje. 

2.1 POŽADAVKY A POPIS FUNKCE 

Níže jsou popsány požadavky neautonomního přípojného stroje, který je předmětem této 

diplomové práce. Tyto informace jsou zrekapitulovány na základě požadavků zákazníka. 

Výsledkem má být tedy realizace návrhu a následné výroby stroje pro vysávání volných 

nečistot u skupiny světlometů umístěných na vyměnitelných přípravcích. Tento stroj musí 

být schopný fungovat v požadované zástavbové šířce 400 mm. Vzhledem k jeho umístění 

v montážní lince, kdy jednotlivé úkony na sebe navazují, a kdy lze očekávat desítky 

strojů, není možné zajistit zvýšení výsledného rozměru šířky stroje za žádných okolností. 

Přístup ke stroji je vzhledem k umístění do výrobní montážní čelní linky možný zepředu 

(Obr. 8), případně zezadu. U bočních ploch nelze zajistit prostor pro údržbu. Stroj je 

umístěný jako řadový člen výrobní montážní linky. 

 

Obr. 8 Možná zástavba stroje a obsluhy v prostoru 

 

Z pohledu ekonomické výhodnosti je zde podmínka, že stroj musí být snadno připojitelný 

k většímu přidruženému autonomnímu stroji, který poskytne potřebný výkon vývěvy. Pro 

vytvoření podtlaku je tedy nutné stroj kombinovat s externím zdrojem, například vysavač 

zástavbové šířky 600 mm. Hlavní požadavky na autonomní stroj jsou uvedeny v kapitole 

2.3 [8]. 

 

Dalším předpokladem je univerzálnost stroje. Standardní velikosti přípravků jsou dle 

běžné praxe u zákazníka, které nabízí možnost vysávání nečistot levých i pravých 

světlometů. Komplexnější vysvětlení standardizace je uvedeno v kapitole 2.2. Nejčastější 
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využití stroje je předpokládáno pro malé skupiny nebo díly reflektorů, modulů či jiných 

dekorativních prvků, které nelze uložit v přípravku svícením dolů. Stroj v této verzi 

obsahuje spodní i horní ofuk. 

Podmínka zákazníka je využití ověřené technologie odsávání volných nečistot z 

předchozích projektů a vnitrofiremních norem. Tedy odsávání na základě vyvolaného 

podtlaku, čímž je strháván ionizovaný vzduch z trysek a volně rozprostřený vzduch 

včetně volných nečistot. Tento vzduch dále pokračuje do sběrného boxu, a nakonec do 

vakuového boxu, kde se přes filtr oddělí volné nečistoty neboli částice ze vzduchu 

tvořené především otřepy z výroby a prachem. Poté pomocí potrubí, které přivádí 

vakuum, odejde vzduch pryč ze stroje. Součástí strhávaného vzduchu je i ionizovaný 

vzduch z ofukových trysek, umístěných jak v horní, tak v dolní části pracovního prostoru 

pod přípravkem. 

 

Vhodný postup při tvorbě přípravků by obecně byl vytvoření modelu proudění plynů pro 

určení ideálního tvaru lemu mezi přípravkem a světlometem. A to především pro určení 

trasy pro pohyb ofukových trysek. Modelování proudění je v dnešní době dostupnější 

díky výkonným softwarům, které jsou schopny při zadání správných okrajových 

podmínek a průběhu vymodelovat poměrně přesně průběh proudění. Typickým příkladem 

je tzv. CFD dynamika tekutin – modelování průběhu dynamického pohybu.  

 

Hlavními body CFD modelování jsou: 

• tvorba podkladové geometrie 

• předpříprava procesu v podobě tvorby matematického modelu 

• vlastní výpočet CFD 

• zpracování v podobě analýzy výsledků a jejich zobrazení 

 

Podobně jako u silových výpočtů se těleso nahradí určitým počtem prvků, tedy celou sítí. 

Pro rozdílnost světlometů a krátkou životnost výroby jednotlivých dílů se to však v praxi 

v tomto případě neděje. Rychlý vývoj si žádá předimenzování stroje tak, aby došlo s 

určitou pravděpodobností k odstranění většiny volných nečistot. Tato diplomová práce se 

zabývá strojem, nikoliv přípravky. A právě proto se této kapitole hlouběji nevěnuje [16], 

[17]. 

 

Základní informace týkající se rozměrů: 

• šířka 400 mm 

• výška 1473 mm – lze upravit dle konstrukčního návrhu 

• hloubka 1572 mm – lze upravit dle konstrukčního návrhu 

• výška základní desky přípravku od podlahy 812 mm – lze upravit dle 

konstrukčního návrhu 

 

Stroj je složený z následujících základních podsestav: 

• rám stroje 

• sběrný box s rotační ofukovou trysku 

• vakuový box s filtrem nečistot 

• horní pohyblivý rám s rotační ofukovou tryskou 

• box s rozvaděčem a řídící jednotkou  

 

Konstrukce: 
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Rám stroje by měly tvořit převážně hliníkové profily průřezu 45x45 mm (Alutec® - 

označení registrované obchodní značky dále nepoužíváno, profil 45, drážka 8 mm). 

Spojení profilů je ve všech místech požadováno pomocí šroubů s průměrem 8 mm a 

metrickým závitem, v dostupných a vhodných místech jsou spoje doplněny úhlovými 

spojkami pro zvýšení pevnosti a tuhosti. 

 

V místě standardního vedení energo-žlabu nad montážní linkou není konstrukce 

uzpůsobena pro napojení na pneu/elektro rozvody. Ty musejí být staženy do potřebné 

výšky pro napojení za pomoci sousedních strojů v lince. 

 

V přední spodní části rámu stroje je umístěn svařovaný sběrný box pro ofuk a podtlakový 

box s filtrem. Podtlakový box s filtrem je přístupný pomocí dveří z přední části stroje a je 

pevně spojen se sběrným boxem pro ofuk a svod vzduchu. Připojení na externí zdroj 

podtlakového vzduchu je pomocí flexibilní hadice průměru 80 mm. Pro tento účel je 

podtlakový box s filtrem v zadní části opatřen připojovací redukcí (nátrubek průměru 79 

mm).  

 

Vlastní ofuk skupiny/dílu je realizován rotační tryskou s ionizací pohybující se na 

lineárním pneumatickém válci pod i nad přípravkem. Nad přípravkem je skupina ofukové 

trysky s lineárním válcem umístěna v rámu, který je uložen na lineárním vedení 

umožňující pohyb v jedné ose až o 650 mm. Důvodem je možnost uvolnění 

manipulačního prostoru nad přípravkem pro snadné založení skupiny/dílu do přípravku.  

 

Pohyb horního rámu s ofukem je dvojí, a to ručně ve směru k obsluze (uzavření prostoru 

nad přípravkem a zahájení ofuku) a pneumatickým válcem ve směru od obsluhy (zasunutí 

horního rámu do zadní části stroje s krytováním a uvolnění prostoru nad přípravkem). 

Pohyb je veden pomocí lineárního vedení kolejnicového. Pohyb horního rámu s ofukem 

navíc slouží jako spouštěcí mechanizmus vysávání (po vysunutí rámu k obsluze dojde 

k zavření roletky a spuštění ofuku + vysávání). Jedná se o poloautomatický stroj. Aretace 

polohy přípravku na stroji je více rozvedena v kapitole 2.2. 

 

Pneumatické prvky stroje, pro ovládání stroje a přípravku, jsou umístěné v zadní části pod 

ochranným krytováním. Přístup je zezadu pomocí demontovatelné zadní stěny krytování. 

Rozvaděč je umístěn ve spodní zadní části pod krytováním, kde je umístěna řídící a 

napájecí logika pro přípravek a ostatní komponenty stroje. 

 

Princip funkce 

• nasunutí přípravku, kdy je navádění zajištěno řadou šroubů po okrajích stroje, 

centrování v zadní části pomocí elektro multi – konektoru, aretace polohy v přední 

části pomocí aretačního trnu 

• kontaktování přípravku na pneumatický a elektrický systém je zajištěno 

automaticky při nasunutí přípravku v zadní části pomocí KDM konektoru (max. 

10 vstupů průměr 6 – 8 mm) a jednoho Multi-contact konektoru (přípravek má 

vlastní ventily pro ovládání) 

 

Spuštění stroje (vysávání): 

• založení skupiny/dílu do přípravku 

• ruční vytažení horního pohyblivého rámu s ofukem směrem k obsluze až po doraz 

• automatické upnutí skupiny/dílu, pokud je realizováno na přípravku pomocí čidel 

přítomnosti 
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• kontrola polohy pístnice na upínacích válcích 

• automatické spuštění vysávání: 

o vyslání požadavku externímu stroji s vývěvou 

o zajištění ofuku pohyblivou rotační ionizační tryskou nad i pod přípravkem 

 

Zastavení stroje (přerušení/ukončení vysávání): 

• dokončení vysávání: 

o dojetí trysky do definované polohy dolního i horního ofuku (čidla na válci) 

o uvolnění skupiny/dílu 

o automatické zasunutí horního pohyblivého rámu s ofukem do zadní úvratě 

o uvolnění tlaku ve válci pro pohyb horního rámu 

• přerušení vysávání: 

o ovládacím panelem nebo hlavním vypínačem pro přerušení přívodu 

elektrické energie 

o zastavení funkcí v aktuální poloze, vyvolání chyby 

 

Vzhledem k umístění montážní linky do výrobní haly, kde je pro pohon mechanismů 

zvolen pneumatický systém, je vhodné použít tento systém pro veškeré pohony stroje. 

Lze odebírat průtok vzduchu ze zásobníku stlačeného vzduchu až tisíce litrů každou 

minutu. Zákazník také vyjádřil požadavek k výkresové dokumentaci a to konkrétně 

použití šablony dle pokynů. 

 

2.2 STANDARDIZACE 

Již zmíněným požadavkem zákazníka je důraz na dodržení standardního rozměru 

přípravků pro možné využití stroje na různé světlomety nebo skupiny světlometů. Jde 

tedy o dodržení rozměrů základní a kluzné desky, které jsou na délku 801 mm a na šířku 

306 mm (Obr. 9).  

 
Obr. 9 Univerzální rozměry přípravku 

 

Univerzální musí být i středící trny (Obr. 10), systém připojení pneumatického obvodu a 

elektrického obvodu. Středící trny jsou realizovány pomocí vrtacích pouzder, do kterých 

jsou umístěny středící kolíky. To zajistí přesnou polohu přípravku tím i světlometu. 

Z přípravku (Obr. 11) nesmí přesahovat žádná jeho část přes okrajové hrany základní 

desky. Při manipulaci by hrozilo poškození. Materiály základní desky jsou Alplan a 

kluzné desky PE-UHMW 1000 [30]. 

 
Obr. 10 Středící kolík 
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Obr. 11 Přípravek pro stroj bez ventilů (vlevo) a Přípravek na podobný stroj včetně 

tvarových stěn pro vedení vzduchu (vpravo) 

 

Pro napojení pneumatického systému k přípravku je vhodné použít vícenásobné 

obdelníkové spojky s nástrčnými rychlospojkami řady KDM-10 (Obr. 12) od firmy SMC. 

Maximálně 10 vstupů s 6 – 8 mm průměrem. Existuje zde i požadavek na použití 

standardního elektrického rozvaděče typu 1. Při správném napojení přípravku dojde 

kromě kontaktování a vytvoření pneumatického obvodu i k vytvoření elektronického 

obvodu. Stroj s přípravkem je spojen pomocí jednoho nebo dvou konektorů řady Multi-

contact (Obr. 10) od firmy Staubli. Hlavní výhodou standardních dílů je jejich 

univerzálnost snižující výrobní náklady [42]. 

 

 
Obr. 12 KDM-10 pneumatický konektor (vlevo) a Multi-contact elektronický konektor 

(vpravo) 

 

Na stroji musí být umístěn hlavní vypínač pro případ, že je potřeba okamžitě zajistit 

zastavení přívodu elektrické energie. Pro zafixování světlometu v přípravku se používají 

pneumatické válce nebo rychlo – upínky. Je to druh upínek s důrazem na rychlost, přesné 

a bezpečné upínání součásti. Pomáhají řešit ustavení dílu například při svařování, lepení, 

montáži, nýtování, při obrábění na frézkách, vrtačkách. Důležitým parametrem je rychlost 

upnutí a dosažení vysoké upínací síly při současném minimálním vynaložení síly obsluhy 

nebo automatizovaného zařízení obstarávající upnutí. Při využití automatizovaného 

upínání se bavíme o využití pneumatických systémů. Tyto upínky jsou zpravidla opatřeny 

antikorozní povrchovou úpravou nebo natřeny barvou a vybaveny oleji vzdornou často 

plastovou ergonomicky tvarovanou rukojetí (Obr. 13). Doplněny mohou být o řadu 

příslušenství, které zajistí vhodné upínání v daném případě. Výrobce Destaco, Zamet, 

JCMetal, Nakol, AMF a další [39].  
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Obr. 13 Upínka od firmy Zamet typu – otevřená (zeleně) a uzavřená poloha (žlutě) 

 

Aretace polohy přípravku na stroji je řešena pomocí již zmíněného elektro multi – 

konektoru v zadní části stroje a dvěma středícími trny v přední části stroje. Pro usnadnění 

nasazování přípravku jsou po stranách umístěny naváděcí šrouby. Posledním požadavkem 

zákazníka je pro oblast analýzy rizik. Kde je přání respektovat předchozí projekty 

zákazníka. Smyslem je udržet standard analýz pro rychlou orientaci v jednotlivých 

analýzách od různých strojů přímo na výrobní hale firmy.  

 

2.3 MATEŘSKÝ AUTONOMNÍ STROJ 

Tato diplomová práce se zabývá přípojným neautonomním strojem pro odstraňování 

volných nečistot. Připojení se předpokládá k mateřskému stroji (Obr.14), který je schopen 

fungovat samostatně a vytvářet zdroj vakua pro stroj přípojný. Případně připojený 

k jinému zdroji vakua. V následujících odstavcích jsou shrnuty vlastnosti mateřského 

autonomního stroje. 

 

Volně stojící stroj pro vysávání volných nečistot určený do montážní linky. Celkové 

rozměry: šířka 600 mm, výška 2465 mm, hloubka 1200 mm. Výška základní desky 

přípravku od podlahy 812 mm [8]. 

 

Stroj je složen z osmi hlavních podsestav: 

• rám stroje s krytováním  

• vakuový box s filtrem nečistot 

• slučovač pro interní a externí vysávání 

• box pro ofukovou trysku 

• rotační tryska s pohybem 

• klapka pro připojení externího vysavače 

• klapka s redukcí (vnitřní klapka) 

• centrovací trn pro přípravek 

 

Základní funkcí stroje je vysávání volných nečistot ze skupiny/dílu umístěné/ho na 

vyměnitelném přípravku na stroji. Další funkcí stroje je zajištění podtlaku vzduchu pro 
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externí vysavač připojený pomocí klapek umístěných v zadní části stroje, která není 

součástí standardního stroje. Nejčastější využití stroje je předpokládáno pro skupinu 

pouzdra a skupinu předního skla s nutností upínání s požadavkem uložení svícením dolů. 

Rám stroje tvoří hliníkové profily nejčastěji průřezu 45x45 mm (Alutec, profil 45, drážka 

8 mm). Spojení profilů je ve všech místech realizováno pomocí šroubů M8, v dostupných 

místech jsou spoje doplněny úhlovými spojkami pro zvýšení pevnosti. Rám má výšku 

2465 mm.  

 

Obr. 14 Mateřský autonomní stroj [8] 

V místě standardního vedení energo-žlabu nad montážní linkou je konstrukce vybavena 

prodlouženými profily pro možnost napojení na pneu/elektro rozvody. 

Prostřední spodní část rámu je opatřena krytováním (utěsněno tmelenými spoji), uvnitř 

kterého je umístěna vývěva. Krytování vytváří uzavřenou přetlakovou oblast (výfuk 

vývěvy). Přetlak je v zadní části usměrněn do komínu. 

 

V přední spodní části rámu stroje je umístěn svařovaný box pro ofuk a podtlakový box s 

filtrem. Podtlakový box s filtrem je přístupný pomocí dveří z přední části stroje, a je 

pevně spojen s krytováním rámu a boxem pro ofuk. 

Vlastní ofuk skupiny/dílu je realizován rotační tryskou s ionizací pohybující se na 

lineárním pneumatickém válci. Následné vysávání nečistot uvolněných do volného 

prostoru je pomocí podtlaku vytvořeného vývěvou. Před vývěvou je umístěn filtr pro 

separaci nečistot. Filtr je použit pouze pro vysávání nečistot z přípravku. Při napojení 

externího vysavače musí každý externí vysavač obsahovat svůj filtr.  
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Osvětlení pro obsluhu je připevněno v horní části stroje a tvoří jej dvě světla s možností 

nastavení úhlu. Aretace polohy přípravku na stroji je řešeno pomocí centrovacího pera v 

zadní části stroje a dvěma aretačními trny v přední části stroje. 

 

Pneumatické a elektrické prvky stroje sloužící pro ovládání stroje a přípravku jsou 

umístěné v zadní části, přístup je rovněž zezadu. Úpravna vzduchu je v horní části stroje 

umístěná přímo na profilu. Dále rozvaděč je umístěn na pomocné konstrukci rámu (řízení 

otáček a napájení vývěvy, řídící a napájecí logika pro přípravek a ostatní komponenty 

stroje). Pod rozvaděčem je umístěn profil pro DIN lištu, na které je ventilový blok pro 

ovládání stroje a ovládání přípravku, druhý profil je pro ionizační jednotku. 

 

Ve spodní části stroje jsou umístěny rozvody a klapky nadstandardní verze pro připojení 

externího stroje (max. 2 kusy). Levá i pravá verze jsou realizovatelné ze stejných 

komponent [8], [38].  

 

Princip funkce 

• nasunutí přípravku – navádění zajištěno řadou šroubů po okrajích stroje, 

centrování v zadní části pomocí elektro Multi – konektoru, aretace polohy v 

přední části pomocí aretačního trnu 

• kontaktování přípravku pneumatických a elektronických prvků – zajištěno 

automaticky při nasunutí přípravku v zadní části pomocí KDM konektoru (max. 

10 vstupů průměr 6 mm) a jednoho Multi – contact konektoru 

 

Spuštění stroje (vysávání): 

• založení skupiny/dílu do přípravku a automatické upnutí (čidla přítomnosti) 

• kontrola polohy pístnice na upínacích válcích 

• automatické spuštění vysávání: 

o standard verze – navýšení otáček vývěvy na požadovaný výkon, spuštění 

trysky s ionizací, spuštění pohybu trysky 

o nadstandard – kontrola, zda nedochází k vysávání externím vysavačem, 

otevření klapky pro interní vysávání (klapka umístěná mezi filtrem 

nečistot s vývěvou), navýšení otáček vývěvy na požadovaný výkon, 

spuštění trysky s ionizací, spuštění pohybu trysky) 

 

Zastavení stroje (přerušení/ukončení vysávání): 

• dokončení vysávání: 

o dojetí trysky do definované polohy (čidlo na válci) 

o uvolnění skupiny/dílu 

• přerušení vysávání centrálním stop tlačítke



BRNO 2019 

 

 

 

31 
 

KONCEPČNÍ NÁVRH 

 

 

 

 

 

3 KONCEPČNÍ NÁVRH 
V koncepčním návrhu by se mělo vždy postupovat logicky a postupně. V následujících 

podkapitolách budou představeny jednotlivé prvky stroje, rozvržení a jednotlivé 

konstrukční uzly, tj. místa, kde je potřeba vyřešit dílčí problém, to vše korespondující se 

zadáním uvedené v kapitole 2. Zmíněny budou i materiály jednotlivých částí stroje včetně 

potřebných analýz, které je třeba udělat před konstrukčním návrhem tak, aby bylo možné 

včas reagovat, popřípadě upravit konstrukci stroje. 

 

3.1 ZÁKLADNÍ PRVKY STROJE 

V následujících podkapitolách jsou přiblíženy základní prvky stroje (Obr. 15). Jsou to 

základní konstrukční uzly, které je potřeba začít řešit nejdříve.  

 

Obr. 15 Základní prvky stroje 

 

3.1.1 RÁM STROJE 

Obecně se nabízí dvě základní varianty. Použít profily z oceli nebo z hliníkových slitin. 

Tyto slitiny bývají obohacené o další prvky. Mezi přidávané prvky patří zejména hořčík, 

křemík, mangan, měď, zinek, olovo, cín a další. Mohou být spojované šroubovými spoji 

nebo pomocí svárů, pokud je slitina svařitelná. Výhoda nakupovaných duralových profilů 

je v materiálu. Tyto slitiny jsou lehčí. Pro výrobu jsou také lépe opracovatelné. Naopak 

svařenec z oceli může být pevnější, což ovšem v tomto případě není požadavek. Výsledné 

zatížení snese i rám poskládaný z nakupovaných profilů. Tento předpoklad je potvrzen 

zjednodušenou silovou analýzou v kapitole 4.2. 

 

Ve vstupním zadání zmíněné v kapitole 2 je požadavek použití profilů (Obr. 16) firmy 

Alutec. I přes svařitelnost daného materiálu je dalším požadavkem spojení profilů pomocí 

šroubových spojů. Místně lze vyztužit rám pomocí fixačních úhelníků (Obr. 16), které 

jsou přichycené do drážek profilů pomocí šrouby a kameny. 

 

Na rámu vzniknou místa, kde profil končí. Konec profilu není vždy překryt dalším dílem. 

Tyto profily se zakryjí plastovými záslepkami zabraňující vnikání prachových částic do 

profilu. Zároveň zakryjí hrany po obrábění – konkrétně řezání profilů. 
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Obr. 16 Profil Alutec 45x45mm (vlevo) a Fixační úhelník včetně šroubů s kameny 

(vpravo) 

 

Na rámu bude umístěn také pracovní prostor stroje, který bude tvořen základní deskou, na 

které bude položený a zafixovaný přípravek. Dále budou na rámu umístěné jednotlivé 

dílčí 

komponenty jako jsou hlavní vypínač, LCD kontrolní panel, jednotka úpravny vzduchu s 

manometrem, jednotka ionizovaného vzduchu pro trysky a vícenásobné připojovací desky 

v kazetovém provedení pro umístění elektropneumatických ventilů. Tyto ventilové bloky 

slouží k ovládání celého stroje [38], [40]. 

 

3.1.2 SBĚRNÝ BOX S ROTAČNÍ OFUKOVOU TRYSKOU 

Tato podsestava je umístěná mezi vakuovým boxem a pracovním prostorem. Materiál 

boxu je svařovaný vzduchotěsný chromový plech. Jelikož se jedná o chromovaný plech, 

není potřeba dalšího antikorozního nátěru. Tento plech bude vypálen na laserové řezačce 

a připraven do požadovaného tvaru na ohýbačce plechů. Výpalek byl zvolen s tloušťkou 

plechu 1,5 mm. 

Tento box musí být na boku opatřen průchodky pro připojení do elektronického a 

pneumatického obvodu (Obr. 17).  

 
Obr. 17 Průchodky pro napojení elektrického a pneumatického obvodu do sběrného boxu 

(vlevo, detail vpravo) 

 

Vyústění tohoto boxu musí být připojitelné k vakuovému boxu pomocí šroubových spojů. 

Pro zajištění vzduchotěsnosti bude použit při kompletaci těsnící tmel. Pro montážní 

pracovníky se jedná o jednoduchou a levnou variantu utěsnění prostoru. Vzhledem 
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k malému tlaku je tmel dostačující. Rotační tryska (Obr. 18) je vyrobena na zakázku. Pro 

lineární pohyb byl zvolen pneumatický válec (Obr. 18) od firmy Festo více v kapitole 

3.6.3. Spojení mezi těmito komponenty bude pomocí plechového výpalku [41]. 

 
Obr. 18 Rotační tryska (vlevo) a Válec pro lineární pohyb včetně šipek znázorňující 

pohyb (vpravo) 

 

3.1.3 VAKUOVÝ BOX S FILTREM NEČISTOT 

Jedná se o koncový box, kam je přiveden externí zdroj vakua pomocí flexibilní hadice s 

průměrem 80 mm. Ta odvádí strhávaný vzduch z pracovního prostoru. Materiál boxu je 

plech. Tyto plechové díly jsou z materiálu s označením oceli 11 523, zaručeně svařitelné. 

Sváry zaručí absolutní nepropustnost vzduchu tzv. hermeticky uzavřený prostor. Tyto 

plechy budou opět vypáleny na laserové řezačce a připraveny do požadovaného tvaru na 

ohýbačce plechů. Výpalek byl zvolen s tloušťkou plechu 1,5 mm. Z čelní strany stroje 

jsou umístěna plechová dvířka s gumovým profilovaným těsněním, přes které je možné se 

dostat k filtru volných nečistot. Všechny plechové díly jsou ošetřeny antikorozním 

nátěrem. Byl vybrán filtr (Obr. 19) pro hrubý a středně jemný prach dle EN 779: 2012 od 

firmy EkoŠimko [8].  

 

Obr. 19 Vzduchový válcový filtr 

Box je opatřený jednoduchým difuzorem – plech, díky kterému se pozvolna rozšiřuje 

průřez toku vzduchu tak, aby docházelo k rozptýlení proudu vzduchu a neusazovaly se 

nečistoty na jednom místě filtru. Proud vzduchu putuje od sběrného boxu, rozvíří se a 

dále se po odloučení volných nečistot ve filtru dostane ven ze stroje (Obr. 20). 
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Obr. 20 Příruba pro připojení vakua a odvod vzduchu pomocí flexibilní hadice (vlevo, 

detail vpravo) 

 

3.1.4 HORNÍ POHYBLIVÝ RÁM S ROTAČNÍ OFUKOVOU TRYSKOU 

Poloautomatická pohyblivá část stroje. Tryska je zákazníkem zvolena stejná jako ve 

sběrném boxu, tedy na zakázku. Lineární pohyb bude uskutečněn opět stejným válcem. 

Samotný rám je složen z profilů firmy Alutec. Pro opláštění je použit plech a plexisklo. 

Výpalek byl zvolen opět s tloušťkou plechu 1,5 mm a byl vypálen na laserové řezačce. 

Zde je materiál stejný jako u vakuového boxu včetně povrchové úpravy. Tato podsestava 

má mechanismus pro zdvihání roletky, který je rozepsána v kapitole 3.5. 

 

Jako materiál plexiskla byl zvolen ESD polykarbonát s tloušťkou 1,5 mm. Jedná se o 

antistatické sklo, které je elektricky vodivé – to zaručuje bezpečnost v oblasti možného 

vzniku elektrostatických nábojů. Dále vyniká svoji vysokou odolností proti otěru a 

výbornou opracovatelností [43]. 

 

3.1.5 BOX S ROZVADĚČEM A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU 

V boxu (Obr. 21) je umístěn rozvaděč a řídící jednotka PLC včetně kabeláže. Nutnost 

přístupu v servisním režimu, což je zajištěno pomocí otvíratelných dvířek. Mezi základní 

předpoklad splňující bezpečnost stroje lze s jistotou zařadit možnost zamykání tohoto 

prostoru. Je zde přívod napětí přesahující 12/24 V, proto musí být chráněn proti 

manipulování a dotýkání se částí s napětím. 

 
Obr. 21 Box s rozvaděčem 
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Materiál boxu může být plast nebo plech. Celý box je koupený jako hotový výrobek dle 

zadání v kapitole 2.2. Zamykání je zajištěno pomocí jednoduchého zámku na klíč. 

 

3.2 ROZVRŽENÍ PRVKŮ STROJE  

Při dodržení maximálního rozměru šířky stroje a informací, jaké rozměry budou mít 

přípravky pro světlomety, je patrné, že přípravek čili i pracovní prostor stroje musí být 

umístěn tak, aby jeho delší strana směřovala od obsluhy. V opačném případě by 

přesahoval zadanou maximální šířku stroje 400 mm.  

Pro správnou ergonomii stroje musí být přípravek při zakládání světlometu blízko 

obsluze. Zároveň pro založení světlometu do přípravku je jasné, že nad ním ve chvíli 

zakládání nesmí být kryt s horní tryskou. Zakládání totiž vždy probíhá pohybem shora 

dolů. Nikoliv pohybem zepředu dozadu v rámci stejné výšky od výchozí podlahy. 

Zbývají dvě základní možnosti rozložení stroje. První je umístění pracovního prostoru 

blíže k obsluze, to znamená, že po založení světlometu do přípravku a spuštění stroje by 

byl kryt s horní tryskou přesunut nad přípravek. Druhá možnost je umístit pracovní 

prostor dál od obsluhy. Po založení světlometu do přípravku a spuštění stroje by byl 

přípravek přesunut pod kryt s horní tryskou. Velká výhoda je, že při umístění pracovního 

prostoru blíže k obsluze vidí obsluha lépe, co se děje a může případně zasáhnout do 

cyklu. 

Vysávací box je nejjednodušší z logiky věci umístit pod pracovní prostor. Lze jej umístit i 

mimo a pomocí hermeticky uzavřeného svařence zajistit, že vzduch bude proudit až 

k boxu. Je to ovšem ekonomicky nevýhodné z důvodu delšího vedení vzduchu přes stroj. 

Na stroji je poměrně dost místa. Proto je zvolena varianta umístění přímo pod pracovní 

prostor. 

Další prvkem je rozvaděč. Jeho umístění je ideální v zadní části nebo v přední části. 

Protože boční stěny jsou při umístění v montážní lince nepřístupné. Rozvaděče bývají 

častěji umístěné vzadu. 

Celkové rozložení stroje může být realizováno po předchozím shrnutí omezení 

v následujících variantách případně jejich kombinací (Obr. 22): 

• varianta 1: 

o šedou barvou rám stroje 

o oranžově pracovní prostor, jehož umístění je zároveň umístění přípravku 

o fialově kryt s horní tryskou, který se při pracovním cyklu přesune nad 

pracovní prostor 

o zeleně vysávací box 

o žlutě rozvaděč 

• varianta 2: 

o šedou barvou rám stroje 

o modře přípravek, kdy se při pracovním cyklu přesune do pracovního 

prostoru 

o oranžově pracovní prostor 

o fialově kryt s horní tryskou při pracovním cyklu zůstává na místě 

o zeleně vysávací box 

o žlutě rozvaděč 
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Obr. 22 Rozložení varianta 1 (vlevo) a Rozložení varianta 2 (vpravo) 

 

Jako lepší z variant se jeví první varianta. Hlavním důvodem je umístění pracovního 

prostoru blíže k obsluze a rozvaděče do zadní části stroje. To koresponduje s kapitolou 2, 

kde je shrnuto celé zadání. 

 

3.3 TRASA PROUDĚNÍ VZDUCHU 

Důležité je pochopit trasu proudění vzduchu, který s sebou strhává volné nečistoty. Tato 

kapitola se zabývá touto cestou vzduchu. 

 

Jedná se o vzduch, který je volně rozmístěný v přípravku, resp. v celém pracovním 

prostoru. Ten je doplněný o ionizovaný vzduch vycházející z rotačních trysek. Tato směs 

vytvoří vzdušné víření, které je schopno strhnout volné nečistoty. Tato heterogenní směs, 

kterou by šlo označit za aerosol (pokud je velikost prachových částic a částic vzniklé 

výrobou do 1um), pokračuje přes sběrný box do vakuového boxu s filtrem. Vizualizaci je 

možné vidět na následujícím obrázku (Obr. 23). V tomto boxu vznikne díky difuzoru 

víření a následně vzduch procházející přes filtr dostávající flexibilní hadicí pryč ze stroje. 

Tato zmínka je již v kapitole 3.1. 

 
Obr. 23 Jednotlivé části stroje týkajících se trasy vzduchu 

Trasa proudění vzduchu (Obr. 24): 
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• červeně vzduch z rotační trysky horní a spodní 

• zeleně je strhávaný vzduch z mezery mezi přípravkem a světlometem 

• modře je znázorněna cesta vzduchu přes sběrný box a dále vakuový box, kde 

vzduch po projití přes filtry a zachycení volných nečistot putuje přes přívod vakua 

pryč ze stroje 

 
Obr. 24 Znázornění trasy proudění vzduchu 

 

3.4 POJEZDOVÝ MECHANIZMUS HORNÍHO RÁMU 

V této kapitole je zvolen po zvážení výhod a nevýhod mechanizmus, který bude provádět 

pohyb horního rámu včetně jeho vedení (Obr. 25).  

 

Jak už je zmíněno v kapitole 2.1, horní rám musí fungovat v poloautomatickém režimu. 

Při založení obsluhou světlometu do přípravku pracovník ručně zatáhne horní pohyblivý 

rám směrem k sobě, čímž se spustí pracovní režim. Krajní polohy jsou kontrolovány 

pomocí indukčních čidel. Pohyb horního rámu musí být veden. V případě, že pracovní 

režim proběhne standardně, je po jeho skončení horní rám pomocí pístu přesunut do 

výchozí pozice pro založení světlometu do přípravku. Může nastat opakování celého 

pracovního cyklu.  

 

Pojem mechanizmus je blíže vysvětlen v kapitole 1.1. Pro vykonání pohybu bude použit 

pneumatický válec, jehož přesný typ je vybrán v konstrukční části návrhu. Pneumatický 

systém byl zvolen s přihlédnutím na zadání v kapitole 2.1 pro veškerý pohon mechanismů 

na stroji. Pro vedení pohybu se nabízí více možností. Je zvolen pohyb pomocí lineárního 

vedení s kluzným a valivým pohybem. 
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Obr. 25 Horní rám v pohotovostním režimu pro zakládání světlometu s přípravkem 

(vlevo) a Horní rám v pracovním režimu s přípravkem pro přehlednost bez umístěného 

světlometu (vpravo) – červené šipky znázorňují možný pohyb horního rámu 

 

Do základního rozdělení lineární techniky patří (Obr. 26): 

• vodící tyče 

• kuličkové šrouby 

• hřebeny s pastorky 

• lineární vedení kolejnicové 

 

 
Obr. 26 Kuličkový válcovaný šroub s jednoduchou přírubovou maticí dle DIN 69051 

(vlevo) a Hřeben se šikmým ozubením z uhlíkové oceli (vpravo) [44] 

 

Vedení lze realizovat pomocí různých provedení, do kterých patří vodící tyče s 

kuličkovými pouzdry, s ložisky jako jsou křížová válečková ložiska nebo případně i s 

celým lineárním setem, různé typy kuličkových šroubů jako jsou válcované, okružované a 

broušené s ložiskovými domy, zubový hřebeny s pastorky a lineární vedení kolejnicové, 

kde existují různé druhy profilovaných kolejnic. Většinu provedení lineární techniky lze 

vyrobit v bržděné verzi.  

 

Vozíky lze použít ve variantách jako jsou: 

• rolničkové 

• kuličkové 

• válečkové, které fungují jako vodící systém 

• teleskopické vedení 

 

Pro pojezdový mechanizmus horního rámu je zvolena firma Hiwin. Je vybráno lineární 

vedení s profilovou kolejnicí (Obr. 27) zajišťující potřebný lineární pohyb pomocí 
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valivých elementů. Ty mohou být v podobě kuliček nebo válečků mezi kolejnicí a 

vozíkem.  

 

 
Obr. 27 Hiwin lineární kuličkové vedení s profilovou kolejnicí [44] 

 

 

Jedná se o nákladnější provedení zajišťující vysokou přesnost, únosnost a dlouhou 

životnost. Alternativou by byli vodící tyče, které jsou ekonomicky méně nákladné. 

Vysoká přesnost nám u stroje umožňuje naprogramovat ofukovou trysku tak, aby se 

v případě potřeby pohybovala blízko světlometu. Lze zvolit kolejnice předvrtané nebo 

kolejnice určené k obrábění, které se doplní o potřebné otvory pro uchycení. Konkrétní 

velikost vozíku, kontrolu životnosti, bezpečnosti únosnosti, počtu otvorů v kolejnici a 

dalších důležitých parametrů jsou zvoleny v kapitole 4.3.1 [44]. 

 

3.5 ZDVIHACÍ MECHANIZMUS ROLETKY 

Při pracovním režimu je nutné oddělit pracovní prostor od nechráněného prostoru, kde se 

může pohybovat pracovník. Tento mechanizmus může být opět poháněn elektricky, 

pneumaticky nebo hydraulicky. Pokud neuvažujeme nad neautomatickým zavíráním 

obsluhou stroje. Mechanizmus musí převést pohyb a to konkrétně z pohonu na koncový 

prvek. Tím je v tomto případě roletka suplující dvířka, která se může pohybovat v ose Z 

(Obr. 28). 

 

Vzhledem k použití pneumatických prvků u pojezdového mechanizmu a požadavkům 

plynoucí ze zadání je i zde vybrán a použit pneumatický pohon mechanizmu zajišťující 

podmínku oddělení pracovního a ostatního otevřeného prostoru. 
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Obr. 28 Zavřená roletka a znázornění pohybu v ose z 

 

3.6 PNEUMATICKÝ SYSTÉM 

Do pneumatického systému musíme zařadit při návrhu následující prvky nebo skupiny 

prvků popsané níže. 

 

3.6.1 VÁLEC PRO POSUN HORNÍHO RÁMU 
Jako vhodný válec pro posun horního rámu byl zvolen kruhový jednočinný válec od 

firmy SMC C85N s průměrem pístu 20 a zdvihem 650 mm. Jedná se o válec 

s jednostrannou pístnicí dle ISO 6432 s elastomerovým tlumením krajních poloh. Je to 

nerozebíratelný válec s možností použití snímačů polohy. Operační tlak je do 1 MPa. Tah 

i tlak podobný přibližně 150 N. Válec by dovedl zdvihnout kolmo vzhůru přibližně až 17 

kg. Zde ovšem budou pouze uvádět do pohybu po valivém vedení horní rám stroje, 

potřebná síla bude tedy několikanásobně nižší. To slibuje vysokou živostnost. 

Z podobných řad měly všechny vysokou hodnotu tažné a tlačné síly, proto jsou zvolena 

takto [42]. 

 

Dle vzorce z katalogu pro lineární vedení společnosti Hiwin lze přibližně vyčíslit třecí 

sílu následujícími vzorci. 

 

Výpočet třecí síly: 

𝐹𝑡 =  𝜇 · 𝑊 + 𝑆 = 2 · 𝜇 · 𝑊 (1)  

𝐹𝑡 =  2 · 0,008 · 490,5 

𝐹𝑡 =  7,848 ≐ 8 𝑁 

 

Kde: 

• Ft….. je výsledná třecí síla. 

• μ ….. je třecí koeficient (pro zjednodušení nerozdělen na statický a dynamický), 

stanoven výrobcem na 0,008. 

• W….. je zatěžující síla od horního pohyblivého rámu. 

• m1….. je hmotnost prvků a vlastní hmotnost horního rámu, stanovena na 50 kg 

• 𝑆….. je třecí odpor, 𝑆 =  𝜇 · 𝑊. 

 

Výpočet zatěžující síly – tíhové síly: 

𝑊 = 𝐹𝑔1 =  𝑚1 
· 𝑔 (2)  
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𝑊 =  50 · 9.81 = 490,5 𝑁 

 

Kde: 

• Fg1….. je tíhová síla od horního pohyblivého rámu. 

• g…..je tíhové zrychlení v našich zeměpisných šířkách.  

 

Válec je tedy dostatečně předimenzovaný. Také vidíme, že lineární vedení je dle výsledků 

velikosti tažné síly pro rozpohybování horního rámu vhodná volba pro zaměstnance 

vzhledem k nízké námaze pro uvedení do pohybu. Stlačený vzduch do válce dle ISO 

8573-1:2010 [7:4:4] [41], [43], [44]. 

 

3.6.2 VÁLEC PRO MECHANIZMUS ZDVIHU ROLETKY 

Válec pro mechanizmus zdvihu roletky byl zvolen od firmy SMC typu CD85N 

s průměrem pístu 16 a zdvihem 125 mm. Další informace k tomuto tématu jsou v kapitole 

4.4 [42].  

 

3.6.3 VÁLEC PRO POJEZD OFUKOVÝCH ROTAČNÍCH TRYSEK - HORNÍ A DOLNÍ 

Válec pro pojezd ofukových rotačních trysek je zvolen od firmy FESTO typ SLG-12-400.  

Další informace k tomuto tématu jsou v kapitole 4.5 [41]. 

3.6.4 OSTATNÍ KOMPONENTY 

Jedná se o další prvky systému nutné k propojení, ovládání a fungování celého stroje: 

• jednotka úpravny vzduchu včetně hlavního ventilu stroje (Obr. 29) 

• vícenásobné připojovací desky v kazetovém provedení pro umístění 

elektropneumatických ventilů v blocích (Obr. 29) včetně přípravy pro připojení 

přípravku 

• ionizační jednotku (Obr. 30) a propojovací hadičky (Obr. 53) přípojné do 

rychlospojek (Obr. 12) apod.  

 
Obr. 29 Jednotka úpravny vzduchu s manometrem a hlavním ventilem stroje (vlevo) a 

Vícenásobné připojovací desky v kazetovém provedení pro umístění elektropneumatických 

ventilů v blocích (vpravo) [41], [42] 

 

Umístění těchto prvků je popsáno v kapitole 4.8 (Obr. 50). V případě, že by byla potřeba 

zvýšeného proudění ionizovaného vzduchu pro ofuk dílu umístěném v přípravku, je 
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možné stroj doplnit o ionizační lištu tzv. ionizér v tyčovém provedení pro odstranění 

statické elektřiny (Obr. 30) [41]. 

 

 
Obr. 30 Ionizační jednotka Eltex ES50-S20 (vlevo) a Ionizační lišta SMC (vpravo) [42], 

[59] 

 

3.7 ANALÝZY STROJE PRO BEZPEČNOST PRÁCE 

Vybrány jsou nejdůležitější analýzy směřující k získání označení CE stroje. Tento 

certifikát je nezbytný pro použití v bezpečném provozu, který respektuje normy a 

zákonné povinnosti. Výhodou tohoto postupu, tvorby analýz během koncepce stroje, je 

možnost nápravy při zjištění nedostatků. V rovině koncepčního návrhu lze většinou 

dynamicky reagovat.  

 

 
Obr. 31 Funkce managementu rizik 
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Výrobní stroj je vystaven nebezpečným proměnlivým faktorům způsobující poškození 

stroje. Tyto faktory jsou také označovány jako rizika a zabývá se jimi obecně 

management rizik (Obr. 31). Ten obecně obsahuje bezpečnost systémů, systém 

managementu kvality, systém managementu životního prostředí a bezpečnost strojních 

zařízení. Vždy je potřeba eliminovat možnost zranění. Nelze spoléhat, že se budou 

bezpečnostní předpisy dodržovat, je potřeba pro slabší místa vymyslet taková opatření, 

která poruchu, poškození či úraz eliminují na minimum. Pro fatální následky nestačí 

porušit jedno pravidlo, ale kumulovat několik porušení zákazů. Nebezpečná místa je třeba 

sledovat a zapisovat je do dokumentace. 

 

Při procesu managementu rizik se postupuje logickými kroky k analyzování procesu, 

zkoumání rizik, hlídání nebezpečných faktorů. V případě poruchy se hledá řešení vedoucí 

k odstranění rizika nebo vedoucí ke snížení rizika na bezpečnou úroveň [18]. 

 

3.7.1 ANALÝZA RIZIK 

Prvním krokem k vytvoření analýzy rizik je sběr potřebných dat o zkoumaném procesu. 

Po zjištění veškerých rizik lze začít s jejich analyzováním a to konkrétně deduktivně a 

induktivně. První jmenovaný způsob zkoumá příčiny nebezpečných událostí, které poté 

odstraníme nebo snížíme na přijatelné riziko. U induktivní metody zkoumáme i dopady, 

které tyto příčiny mají – zkoumáme v podstatě rozsah a velikost škod. Poté je možné 

stanovit celkové riziko (Tab. 1), které hrozí. Níže je ukázka, z čeho by měla vycházet 

základní jednoduchá a rozsáhlá matice pro určení rizika. Management rizik by ji později 

měl rozšířit, zdokonalit nebo chcete-li zpřesnit. 

 

Tab. 1 Příklad matice rizik 

 
 

Příklad metod, pomocí kterých lze analýzu rizik řešit, jsou checklist analysis, safe review, 

fault tree analysis (FTA), event tree analysis (ETA), bowl-tie approach, failure mode and 

effect analysis (FMEA), failure mode, effects and criticality analysis (FMECA), hazard 

and operability (HAZOP), human reliability analysis (HRA), what-if analysis a další. 

Obecná analýza rizik se u tohoto stroje pro přehlednost dělí do oblastí dle původu vzniku 

na rizika mechanická, pneumatická a elektrická. Řídí se následným výpočtem a tabulkami 

[8], [14], [18]. 

 

Hodnocení konečného rizika R vypočteme z rovnice: 

𝑅 = 𝑃 · 𝑆 (3)  
 

Kde: 

• R….. je výsledná velikost rizika, význam hodnot v Tab. 3 
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• P….. je pravděpodobnost uskutečnění rizika, návrh hodnot v Tab. 2 

• S….. je rozsah vzniklého poškození, návrh hodnot v Tab. 2 

 

Tab. 2 Návrh hodnot pro P a S 

 
 

Tab. 3 Význam výsledných hodnot rizika 

 
 

3.7.2 ANALÝZA ZPŮSOBŮ A DŮSLEDKŮ PORUCH - DFMEA 

FMEA je dle normy ČSN EN 60812:2007 definována jako „Systematický postup analýzy 

systému za účelem zjištění potencionálních způsobů poruch, jejich příčin a důsledků“. 

Zkratka vychází z překladu „Failure mode and effects analysis“. Česky to lze přeložit 

jako analýza způsobů a důsledků poruch. Zkušenosti ukazují, že při použití této metody 

lze redukovat počet neshod, konkrétně je možné odhalit 70 - 90 %. V běžné praxi se 

uplatňuje nejčastěji dle metodiky výrobců automobilů QS 9000 nebo dle metodiky 

německého sdružení automobilového průmyslu VDA [46]. 

 

Obecný postup: 

• kompletizace základních údajů 

• určení selhání 

• posouzení závažnosti 

• určení pravděpodobnosti 

• určení detekce, odhalení chyby 

• určení čísla priority 
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• zavedení, optimalizace a kontrola 

  

Důvody: 

• zjistí se poruchy s nežádoucím dopadem na provoz systému 

• splní se smluvní požadavky zákazníka 

• zlepší se bezporuchovost a udržovatelnost systému 

• zlepší se bezpečnost systému 

• identifikuje a vyhodnotí se nežádoucí důsledky poruchy systému nebo objektu 

• stanoví se kritičnost každé poruchy 

• pomáhá s plánováním a strategií údržby 

• stanoví se dopad poruchy na daný proces 

• odhadne se míra závažnosti poruchy 

• odhadne se míra pravděpodobnosti poruchy 

• zlepší se celkový plán návrhu a vývoje s důrazem na zmírnění důsledků nebo 

pravděpodobnosti vzniku poruchy 

 

Tab. 4 Tabulka analyzující rizika v praxi [20] 

 
 

Výsledkem je určení významu chyby (Tab. 4 – koeficient kritičnosti), pravděpodobnosti a 

jejího odhalení. Pro tento stroj byla zpracována FMEA zaměřená na konstrukci – tzv. 

design FMEA, zkráceně DFMEA.  

 

Do tabulky je vždy poznačeno: 

• typ – rozdělení do dílčích podskupin 1-7 

• popis – stručný název 

• funkce – definování popisu funkce 

• způsob poruchy – přiblížení konkrétní poruchy 

• příčina poruchy – přiblížení důvodu poruchy 

• lokální důsledek – následek místní 

• globální důsledek – následek celkový 
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• způsob detekce – odhalení poruchy 

• míra závažnosti poruchy – závažnost I – IV 

• míra pravděpodobnosti poruchy – pravděpodobnost I – IV 

• opatření pro zmírnění důsledků a pravděpodobnosti – nápravná opatření pro 

zmírnění rizika 

 

Pro hodnocení byla zavedena tabulka kvalitativní klasifikace závažnosti konečných 

způsobů a důsledků poruch (Tab. 5 a Tab. 6). Kompletní analýza DFMEA je přílohou této 

diplomové práce. Při uvedení do pracovního cyklu by bylo vhodné zavést například tzv. 

poruchové listy, kde se zaznamenávající veškeré poruchy nebo stavy, při kterých došlo k 

nenadálým událostem [14], [15], [20]. 

 

Tab. 5 Klasifikace závažnosti konečných způsobů a důsledků poruch 

 
 

Tab. 6 Klasifikace pravděpodobnosti konečných způsobů a důsledků poruch 

 
 

3.8 ERGONOMIE 

Pojem ergonomie lze obecně překládat jako věda o práci. Při přihlédnutí na nynější 

význam ji lze definovat jako vědu věnující se jakékoliv činnosti člověka. Ergonomie se 

jako každá moderní a praktická disciplína stále rozvíjí. 
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Konkrétně dle ČSN EN 614-1 se jedná o víceoborovou vědní disciplínu, která shrnuje 

poznatky biologických, společenských a technických vědních oborů o postavení člověka 

v pracovní činnosti v rámci pracovního systému. Ergonomie dle Chundely je 

interdisciplinární systémový vědní obor, který komplexně řeší činnost člověka i jeho 

vazby se strojem a prostředím, s cílem optimalizovat jeho psychofyzickou zátěž a zajistit 

tak rozvoj jeho osobnosti. 

 

Celý systém člověk – stroj – prostředí je nutno přizpůsobit člověku, tzn. jeho 

schopnostem, znalostem a dovednostem. Toto přizpůsobení člověka zejména v oblastech 

výšky, hmotnosti, síla, smyslové soustavy, psychologie člověka, apod. Přizpůsobení 

stroje potom spočívá zejména v oblastech rozměrů, ovládání, sdělovače a jejich umístění, 

apod. Přizpůsobení pracovního prostředí lze ovlivňovat prostřednictvím úprav osvětlení, 

záření, hluku, vibrací, teplota, apod. U tohoto rámu se z ergonomického pohledu řešilo 

především umístění ovládacích prvků v ergonomické zóně a tvar rámu tak, aby se při 

postoji člověka před strojem vlezla chodidla před stroj, popřípadě špičky noh pod rám 

stroje (Obr. 32). Rozmístění většiny ovládacích komponentů je dáno zadáním [23], [26]. 

 
Obr. 32 Umístění chodidel u rámu stroje (vlevo, detail vpravo) 
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4 KONSTRUKČNÍ NÁVRH 
Tato kapitola se zabývá konstrukčním návrhem a souvisejícími výpočty doplněné o celé 

analýzy. 

4.1 RÁM A PRACOVNÍ PROSTOR 

Z možností rozebraných v konceptu a vzhledem k požadavkům v zadání byla vybrána 

varianta skládání rámu z nakupovaných profilů firmy Alutec. Tato je firma nabízí 

hliníkový konstrukční systém s více než 100 typy profilů. Mezi výhody hliníkových 

profilů patří nízká hmotnost v porovnání s ocelovými profily, vysoká pružnost při 

zachování pevnosti, vysoká přesnost a rychlá nastavitelnost díky drážkám a možnost 

opakovaného použití. 

 

Konkrétně byly zvoleny profily s objednacím kódem 103030 (30 x 30 mm), 101890 (18,5 

x 90), 103060 (30 x 60 mm), 104545 (45 x 45 mm), 103232 (32 x 32 mm), 103245 (32 x 

45 mm), 103290 (32 x 90 mm), 101845 (18,5 x 45 mm), 101803 (18,5 x 45 mm), 101890 

(18,5 x 90 mm). Materiál profilu je EN AW 6060 s vlastnostmi uvedenými v kapitole 4.2. 

Z tohoto materiálu je vyrobeno přes 80% všech hliníkových profilů [47]. 

 

Jednotlivé profily jsou spojovány pomocí šroubových spojů nejčastěji s průměrem 8 mm 

a metrickým závitem. V namáhaných místech jsou profily spojeny i pomocí fixačních 

úhelníků (Obr. 33). Ty zajistí vyšší pevnost, která je ovšem dostatečně předimenzována 

viz. kapitola 4.2 a její výsledky. Hlavní výhodou je vyšší tuhost. Rám bude postaven 

pomocí stavěcích patek od firmy Alutec s objednacím kódem 404010L. Kompletace 

sestavy je znázorněna ve výkresu sestavy s označením 16022.0101.000. 

 
Obr. 33 Nosný rám včetně šroubových spojů, fixačních úhelníků a záslepek 

 

Pracovní prostor pro přípravky musí splňovat rozměry viz. kapitola 2.2. Umístění je dáno 

vybraným rozložením z kapitoly 3.2. Krytí rámu je provedeno pomocí plechu tloušťky 

1.5 mm. Jedná se o typ 17240 (1.4301). Tento plech nemá předepsanou povrchovou 
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úpravu, protože se jedná o nerezový plech. Tvorbě rezu zabraňuje jeho složení, proto 

disponuje vysokou životností bez nutnosti povrchových úprav. 

 

Na rám bude připevněna pomocí šroubů základní deska, na které budou ležet přípravky 

pro světlomety. Tato deska je z materiálu Alplan. Ten vyniká dobrou obrobitelností, 

cenou i dostatečnou pevností. Celá pracovní deska má rozměry přibližně 940 mm a 400 

mm. Pracovní prostor bude kryt horním pohyblivým rámem. Na rám bude umístěn box 

s rozvaděčem. To lze vidět na následujícím obrázku (Obr. 34), tedy do takové pozice, 

která byla navrhnuta v kapitole 3.2 zabývající se rozvržením základních prvků stroje. 

 

 
Obr. 34 Umístění boxu s rozvaděčem – rozvaděč (červeně), nosný rám (žlutě), další 

komponenty (převážně šedá) 

 

4.2 ANALÝZA SILOVÝCH ÚČINKŮ 

V této kapitole je provedena zjednodušená analýza silových účinků včetně deformačních 

a napjatostních výsledků doplněné o výpočtové části v oblasti bezpečnosti. Výsledky 

výpočtů potvrzují předpoklady chování rámu při daném zatížení. Kompletní výsledky 

jsou k dispozici v příloze. 

 

4.2.1 OBECNÝ PŘÍSTUP 
Jednou z možností, jak zjistit průběh napětí a chování rámu při zatížení je pomocí metody 

konečných prvků – dále MKP. MKP je nástroj používaný k řešení rozmanitých 

inženýrských úloh.  

 

Tři hlavní oblasti použití jsou obecně [34]: 

• řešení problémů, ve kterých se systém mění v čase, například statická analýza 

napětí lineárně pružných konstrukčních systémů 

• řešení vlastních hodnost, například lineární stabilita a vlastní kmitání konstrukcí. 

• řešení problému šíření, například hydrodynamika a šíření vln 
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OBECNÝ POSTUP 

Jako obecný postup by se dalo označit u profilových rámu následující kroky. Využívá se 

početních programu, jakou jsou Ansys, MCS Adams, nebo bývají součástí primárně 

modelovacích programů jakou jsou PTC Creo, SolidWorks a další. Řešení může 

zohledňovat nejn statické zatížení ale i dynamické. Vždy je třeba uvažovat, zda-li je 

možné provést zanedbání. Zpravidla u mechanismů, kde jsou velké hybnosti komponentů 

stroje, to nelze. 

 

Nejdříve je potřeba určit metodu řešení. U 3D rámů, které jsou složeny z profilů se 

standardně používá metoda, kdy se úloha zjednoduší pro výpočet na prutovou soustavu, 

které se později zadají fyzikální vlastnosti. Prut je možné definovat pomocí tělesa 

vytvořeného pohybem těžiště průřezu po střednici, při kterém je k ní průřez kolmý. 

Střednice může být přímá, lomená i zakřivená čára. U běžných profilů je to zpravidla 

přímka. Některé rámy lze degradovat na 2D úlohu, čímž se získání řešení stává 

jednodušším. Využívat se dá i symetričnosti zadání. Prvním krokem je obecně vytvoření 

modelu rámu pro výpočtový program. 

 

Ve většině programů je funkce na proložení daného průřezu profilu prutem nazvaná 

beam. Je potřeba správně zvolit počet uzlů, tzn. míst, kde probíhá výpočet. Mezi 

alternativní možnosti lze zařadit vymodelování 3D tělesa bez využití prutových střednic. 

Tyto metody se používají běžně pro výpočty u obecných 3D těles (Obr. 35). Lze řešit 

jako jednodušší těleso nebo skořepinu – snažší výpočet pro výpočetní techniku a nebo 

jako tuhé těleso tzv. solid. Je na zvážení každého výpočtáře, který typ se hodí dle 

vstupního zadání. 

 

 
Obr. 35 Ukázka tělesa (vlevo) a Výsledné hodnoty deformace (uprostřed) a napětí 

(vpravo) u objektu řešeného jako 3D těleso [28] 

 

Dalším nezbytným krokem je prutům přidělit jejich fyzikální vlastnosti – konkrétně pak 

průřez – tvar profilu, G a další charakteristiky. Následuje nutnost zavazbení počítaného 

objektu. Určit je třeba statickou určitost. Jsou zde různé druhy vazeb. Mezi okrajové 

podmínky patří i zatížení celého objektu. Nesmíme zapomenout tíhovou sílu i různorodé 

vnější zatížení. Je potřeba zohlednit spojení jednotlivých profilů a rozhodnout se o 

zanedbání či následnou kontrolu. Typicky je to pevnost svárů, maximální napětí, které je 

schopno přenést šroubové spojení, nýtové a další. Tímto zjistíme poměrně přesný průběh 

napětí a dalších charakteristik, které s ním souvisí.  

 



BRNO 2019 

 

 

 

51 
 

KONSTRUKČNÍ NÁVRH 

 

 

 

 

 

Poslední a nejdůležitější část je správná interpretace dosažených výsledků. Kromě 

zjištěných dat je třeba zvážit další doplňující výpočty. Vhodné je u podobných zařízení, 

která jsou zatížena řádově většími silami spočítat i například kontrolu tzv. klopného 

momentu. Jedná se o mezní stav, kdy vektor síly, tedy její směr a velikost je schopná 

zařízení převrátit. Ze zadání víme, že stroj bude připevněn k zemi pomocí jistících prvků 

zamezující překlopení. Mezi výhody stroje patří umístění výšky těžiště, které lze 

předpokládat v první třetině od země, vzhledem k rozmístění podsestav i s ohledem na 

váhu [48], [49], [50]. 

 

Výsledky a jejich hodnocení lze číst dle různých teorií a jsou nejdůležitější částí výpočtu. 

Při odečítání a vykreslování hodnot do modelu ve většině programů lze použít následující 

základní formy odečtu (Tab.7). 

 

Tab. 7 Zobrazované veličiny [37] 

 
 

4.2.2 ANALÝZA SILOVÝCH ÚČINKŮ DANÉHO RÁMU 

Tato kapitola přiblíží silové působení v profilech rámu. Jedná se o zjednodušenou 

analýzu, která je však pro tento případ dostačující. Výsledkem je stanovení mechanických 

vlastností a účinky namáhání. 

 

UKÁZKA JEDNOHO PROFILU 

Pro získání elementární představy, možností deformací a hodnot napětí v profilech 

umístěných v rámu je popsáno nejdříve níže primitivní úlohu s výsledky zatížení. 

 

Vstupní zadání:  

Výpočet maximálního průhybu nosníku – prutu o délce l, který je zatížen uprostřed silou 

F (Obr. 36). Těleso je staticky určité, protože je podepřené obecnou a rotační vazbou 

[28,] [51], [63]. 
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Obr. 36 Prutová staticky určená úloha se zatížením silou F 

 

Zadané hodnoty jsou: 

m2 =  82,1 kg 
g = 9,81 m s-2 

F1 = neznámá N 
l = 700 mm = 0,7 m 
E = 70 GPa = 7· 109 Pa 
𝑙𝑦 = 1,73 · 10-7 m4 
 

Kde: 

• m2….. je zatěžující hmotnost, tato hodnota je určena záměrně, protože je to dle 

ÚZIS ČR z průzkumu v roce 2002 průměrná váha může. Předpoklad zatížení 

vlastní váhou průměrným člověkem. Zanedbána je vlastní váha profilu.  

• F1…..je zatěžující síla od hmotnosti člověka. 

• l … předpokládaná maximální délka nepodepřeného profilu použitého u rámu 

stroje, kterým se zabývá tato diplomová práce. 

• E…..je Youngův modul pružnosti – materiálová charakteristika pro materiál 

profilu. Určeno z tabulek výrobce firmy Alutec. Také nazýván modul elasticity. 

• ly…..je moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose – průřezová 

charakteristika pro materiál profilu. Určeno z tabulek výrobce firmy Alutec. 

V případě profilu 45x45 je hodnota momentu setrvačnosti k vodorovné těžišťové 

ose stejný k ose x i y. 

• F….zatěžující neznámá síla. 

 

Vlastní výpočet:  

Nejdříve zjistíme zatěžující sílu dle vztahu: 

𝐹𝑔2 = 𝑚2 · 𝑔 (4)  

 

Po dosazení hodnot ze zadání získáváme rovnici ve tvaru: 

𝐹𝑔2 = 82,1 · 9,81 

𝐹𝑔2 = 805,401 ≐ 805 𝑁 

 

Pro tento případ uvažujeme, že vliv posouvajících a normálových sil na deformaci je 

zanedbatelný, proto pak pro průhyb w platí: 

𝑤 =   
∫ 𝑀(𝑥)  𝛿𝑀(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

0

𝐸 ·  𝑙𝑦
 

(5)  

 

Kde: 

• w…..je průhyb. 

• M(x)…..je funkce ohybového momentu na nosníku od skutečného zatížení silou 

F. 
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• dM(x)…..je funkce virtuálního ohybového momentu na nosníku od jednotkového 

zatížení. 

 

Po úpravách integrálu dostáváme zjednodušený vzorec pro výpočet průhybu: 

𝑤 =  
𝐹𝑔2  ·  𝑙3

48 ·  𝐸 ·  𝑙𝑦
 

(6)  

 

Po dosazení hodnot ze zadání získáváme rovnici ve tvaru: 

𝑤 =  
805 ·  0,73

48 ·  7 · 109 ·  1,73 · 10−7
 

𝑤 = 0,00475012 ≐ 0,005 𝑚 = 0,5 𝑚𝑚 

 

Teoretický průhyb je tedy necelá polovina mm. Což lze považovat a lidským okem i 

vnímat jako tuhé těleso bez deformace. 

 

Kontrola je provedena pomocí výpočetní webové interaktivní aplikace (Obr. 37) vhodné 

pro koncepční a konstrukční návrhy, které potvrzují vypočtené hodnoty nebo přiblíží 

deformaci a napětí. Použita byla aplikace přímo od výrobce Alutec, podobné nabízí i web 

e-konstrukter.cz. U výpočtu lze vidět i napětí v ohybu, které zdaleka nedosahuje dovolené 

napětí v ohybu, je tudíž zaručen vysoký koeficient bezpečnosti [59]. 

 

 
Obr. 37 Výpočet dle výrobce Alutec [38] 

 

Zhodnocení: 

Zde vidíme, že průhyb i napětí jsou rovny poměrně nízkým hodnotám a bezpečnost 

takového případu je výrazně nad minimální požadovanou hodnotou, kterou lze stanovit 

jako vyšší než 10. Tato demonstrace předpovídá, že při těchto nízkých zatížení jsou 

profily dostatečně pevné i tuhé. 
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RÁM 

Vstupní zadání:  

Analýza silových účinků obsahující hodnoty deformací a napětí na rámu. 

Rám bude převeden na úlohu typu 3D tělesa se zanedbanými spoji. V případě, že se 

neřeší šroubové spoje, těleso považujeme za jedno. Můžeme si představit jakýsi odlitek, 

popřípadě svařenec s ideálními a dostatečně pevnými sváry. Ve skutečnosti bude spojen 

šroubovými spoji, které jsou levnější variantou oproti svaření. To je zde ovšem vzhledem 

k materiálu také možné. Zde se jedná o materiál slitiny hliníku, konkrétně se jedná o Al 

Mg Si 0,5 F 25 dle DIN 3.3206.72 opatřené přírodním eloxem o tlouštce 15 mikronů. 

Označení je tedy EN AW 6060. Alternativa ČSN 424 4001. Ve světě se používá označení 

často EN AW 6061 [38], [47]. 
 

Výhodou těchto slitin je obecně nízký váha, dobrá chemická odolnost a dobré 

mechanické vlastnosti. Výše výrobních nákladů je u hliníkových slitinových profilů 

válcovaných za studena příznivě ovlivněna také snadnou opracovatelností. Pro zajímavost 

činí cena opracování hliníkové slitiny 30 – 70 % ceny stejného druhu opravování u oceli. 

Zde jsou u rámu vrtány pouze zahloubené otvory pro šrouby. Reálně bychom tedy mluvili 

spíše o nějakém menším čísle z uvedeného intervalu úspory. Materiál lze obecně pájet, 

svářet, šroubovat, nýtovat apod. Zde je nejlevnější variantou šroubové spoje s možností 

dalšího využití profilů po konci životnosti, snadné rozložitelnosti stroje z důvodu 

přepravy apod. Řeší se staticky určitá úloha – vazby vetknutí. Při úloze se neuvažují 

dynamické účinky, které se zanedbávají. To se děje z důvodu, že lze předpokládat, že síly 

při pohybu horního rámu a pneumatických válců budou velmi nízké. Výpočet bude řešen 

v programu PTC Creo 5 pro engineering. Jedná se o poměrně přesný výpočetní 3D model 

včetně drobných rádiusů uváděných výrobcem [52], [53], [54], [59], [66]. 

 

Zadané hodnoty: 

Vlastnosti průřezu profilu a materiálu: 

Q = 2,47 kg · 𝑚−1 
Ix/y = 17,38 cm-4  
Wx/y = 7,72 cm3 

E = 70 GPa 
𝑙𝑦 = 1,73 · 10-7 m4 

Rm =  205 N · mm-2 

Rp 0,2 = 110 N · mm-2 

mr =  32,6 kg 
 

Kde (vysvětleny pouze dříve nepoužité veličiny): 

• Q…..je jednotková hmotnost uváděná výrobcem. 

• Ix/y…..je moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose. 

• Wx/y …..je ohybový moment k těžišťové ose - průřezová charakteristika pro 

materiál profilu. 

• Rm …..je pevnost v tahu pro tepelnou úpravu T4, minimální zaručená hodnota 

výrobcem. 

• Rp 0,2 …..je mez kluzu pro tepelnou úpravu T4, minimální zaručená hodnota 

výrobcem. 

Pevnosti v tahu kolmo na osu profilu. V tlaku jsou vyšší. 

• mr….. je celková hmotnost rámu odečtena z programu. 
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1. Běžné zatížení – zatížení, kterému bude rám vystaven v běžném pracovním 

režimu. Konkrétně je zatížení koncipováno následovně: 

mcb =  220 kg 
kb = 1,5 
g = 9,81 m s-2 

Fvb = neznámá N 
 

Kde (vysvětleny pouze dříve nepoužité veličiny): 

• mcb….. je celková zatěžující hmotnost, tato hodnota je určena dle váhy 

jednotlivých komponentů, které rám nese. Tato hodnota je včetně bezpečnostního 

koeficientu 1,5 pro případ, že by bylo potřeba vyměnit díl čí přidat. 

• kb….. je bezpečnostní koeficient. 

• Fvb…..je výsledná zatěžující síla způsobená běžným zatížením, která je 

rozmístěna poměrně pravidelně. Například box na rozvod elektřiny do drážek 

profilu, tak jak bude montován. Základní deska pro přípravek zase na nosné 

profily pod přípravkem. 

 

Nejdříve zjistíme zatěžující sílu dle vztahu: 

𝐹vb= 𝑚𝑐𝑏 · 𝑔 (7)  
 

Po dosazení hodnot ze zadání získáváme rovnici ve tvaru: 

𝐹vb= 220 · 9,81 

𝐹vb= 2158,2 ≐ 2158 𝑁 

 

Přesné rozmístění zatěžující síly je vidět v příloze. 

 

2. Extrémní zatížení – zatížení, kterému by mohl teoreticky být rám vystaven 

v případě porušení manuálu pro obsluhu a servis stroje. Do tohoto stavu je bráno 

v potaz možnost, že si na stroj někdo sedne, lehne, něco na něj položí apod. 

Konkrétně je zatížení koncipováno následovně: 

mce =  350 kg 
g = 9,81 m s-2 

kb = 1,5 

Fve = neznámá N 
 
Kde (vysvětleny pouze dříve nepoužité veličiny): 

• mce…..je celková zatěžující hmotnost, tato hodnota je určena dle váhy 

jednotlivých komponentů, které rám nese. Je navýšena o odhadnutou váhu, kterou 

je možné předpokládat v krizovém extrémním případě.  

• Fve…..výsledná zatěžující síla způsobená extrémním zatížením, která je 

rozmístěna poměrně pravidelně.  

 

Nejdříve zjistíme zatěžující sílu dle vztahu: 

𝐹ve= 𝑚𝑐𝑒 · 𝑔 (8)  

 

Po dosazení hodnot ze zadání získáváme rovnici ve tvaru: 

𝐹ve= 350 · 9,81 

𝐹ve= 3433,5 ≐ 3434 𝑁 
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Přesné rozmístění zatěžující síly je vidět v příloze. 

Následující postup ve výpočetním programu PTC Creo 5: 

1) 3D Model tělesa (Obr. 38) 

 
Obr. 38 Příčný řez profilem Alutec 104545 s rozměry 45x45 mm 

 

2) Nastavení vlastností tělesa 

• to lze v programu, který s hodnotami přímo počítá (Obr. 39) 

 
Obr. 39 Nastavení vlastností materiálu u počítaného tělesa 

 

3) Nastavení vazeb tělesa 

• vazby typu constrain odebírající všechny stupně volnosti 

 

4) Nastavení zatížení tělesa – od tíhové síly i vnější 

• lze vidět v příloze diplomové práce 

 

5) Předvýpočtová část – vytvoření výpočetních uzlů a kontrola zadaných údajů 

• z modelu je třeba vytvořit síť prvků, tzv. uzlových bodů, ve kterých při následném 

samotném výpočtu budou počítané přímé hodnoty (Obr. 40) 
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Obr. 40 Vytvoření uzlových bodů pomocí funkce AutoGEM 

 

6) Výpočet – přibližně 1 hodina pro každý typ zatížení 

• při správném nastavení a zvolení vhodných okrajových podmínek včetně přesnosti 

výpočtu se při náročnosti tohoto rámu jedná řádově o desítky minut výpočtu 

7) Analýza výsledků – níže 

 

VÝSLEDKY A JEJICH HODNOCENÍ 

Obecně tato analýza výsledků spočívá ve správném vyložení, porozumění a interpretaci 

dosažených požadovaných výsledků. 

1. Běžné zatížení – komentáře k výsledkům až u 2. zatížení včetně ukázky vizualizace 

• Hodnota maximálního redukovaného (ekvivalentní) napětí dle teorie HMH 

(Huber, von Mises, Hencky) – přibližně 18,2 MPa (Obr. 41). 

• Hodnota maximálního napětí – přibližně 12,3 MPa. Koeficient bezpečnosti napětí 

dle hodnoty maximálního napětí = bezpečnost mezního stavu pružnosti. 

      𝑘𝑏 = 𝑅𝑝 0,2 σ𝑚𝑎𝑥/𝑏⁄  (9)  

𝑘𝑏 = 110 12,3⁄  

𝑘𝑏 ≐ 8,9  
 

Kde: 

• σmax/b… je hodnota maximálního napětí pro běžné zatížení. 

• kb… je hodnota koeficientu bezpečnosti pro běžné zatížení. 

 

Bezpečnost je dostatečná. 

• Hodnota maximální deformace (totální posunutí) – přibližně 0,59 mm. 

 

2. Extrémní zatížení 

• Hodnota maximálního redukovaného (ekvivalentního) napětí – 17,3 MPa (Obr. 

41). Což je méně než maximální redukované napětí při nižším zatížení. To je dáno 

rozmístěním sil a menší maximální deformací. Ovšem celkově je rám více 

deformovaný i více namáhaný – větší oblasti s mírně menším napětím než je 

maximální od běžného namáhání. Toto napětí se koncentruje pouze v nejvíce 

namáhaném místě. Běžná hodnota tohoto koeficientu pro rámy neohrožující přímo 

lidský život oproti výtahům, těžké techniky apod. stačí v intervalu 1,5-5. 

Bezpečnost je tedy opět dostatečná. Bezpečnost posuzuje mez kluzu. Při 

překročení této hodnoty se začíná měnit relativní prodloužení i fyzikální vlastnosti 
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materiálu. V případě překročení mezi pevnosti dojde k trvalé plastické deformaci 

[21], [52]. 

 

 
Obr. 41 Redukované napětí běžné zatížení (vlevo) a Redukované napětí extrémní zatížení 

(vpravo) 

 

• Hodnota maximálního napětí přibližně 14,4 MPa. Což je nepatrně více než při 

nižším zatížení. Koeficient bezpečnosti napětí dle hodnoty maximálního napětí = 

bezpečnost mezního stavu pružnosti: 

            𝑘𝑒 = 𝑅𝑝 0,2 σ𝑚𝑎𝑥/𝑒⁄  (10)  

𝑘𝑒 = 110 14,4⁄  

𝑘𝑒 ≐ 7,6 

 

Kde: 

• σmax/e… je hodnota maximálního napětí pro extrémní zatížení. 

• ke… je hodnota koeficientu bezpečnosti pro běžné zatížení. 

 

Bezpečnost je dostatečná. 

• Hodnota maximální deformace (totální posunutí) – přibližně 0,45 mm (Obr. 42). 

Což je méně než maximální deformace při nižším zatížení. Celkově je však větší 

část rámu okolo 0.2 mm, toto je zřetelné nejvíce v oblasti středového vyztužení 

rámu. Celková deformace rámu je vyšší, ačkoliv nejvyšší výchylka posunutí je 

menší než u běžného zatížení.  
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Obr. 42 Deformace u extrémního zatížení – střed rámu 

 

To je dáno rozestavením profilů a zatěžujících sil. Rám by mohl být i ze slabších profilů, 

ovšem respektuji přání zákazníka, které může být ovlivněno i ekonomickým hlediskem. 

Konkrétně potom standardně používané hliníkové profily pro snížení celkových nákladů. 

V modelu výpočtu nejsou zohledněny fixační trojúhelníky, které ještě zvýší tuhost rámu a 

rozloží ideálněji zatížení na celý stroj. Rám je schopen unést několikanásobně více, což se 

dalo očekávat. 

 

Nyní srovnáme maximální hodnoty deformace s často uváděnou mezní hodnotou, kdy se 

jeví těleso jako tuhé pro lidské oko ze vzdálenosti 0,5 m. Hodnota určena jako mezní je 

0,7 mm. Po porovnání můžeme považovat těleso za tuhé například u těhlice podvozku 

automobilu. Rám proto považuji jako tuhý. 

 

Reálná hmotnost stroje bez rámu po dokončení konstrukční části je 175 kg, což je méně 

než předpokládané běžné zatížení. Koeficient bezpečnosti rámu bude ještě vyšší. 

Kompletní výsledky zobrazené jako 3D vizualizace včetně rozložení hodnot dle barevné 

škály jsou k dispozici v příloze [22], [65]. 

 

4.3 POJEZDOVÝ MECHANIZMUS HORNÍHO RÁMU 

Tato kapitola se zabývá výpočty související s řešením mechanismu pojezdu horního 

rámu. 

4.3.1 VEDENÍ 

Základním předpokladem pro dodržení bezpečnosti je vytvoření vhodné mezery mezi 

pohybujícím se horním rámem a zbytkem stroje. Ta je stanovena na maximálně 5 mm. Do 

této mezery není tedy možné strčit ani lidský prst. 

 

Dle koncepčního návrhu je vybráno od firmy Hiwin lineární vedení s profilovou kolejnicí 

zajišťující lineární pohyb pomocí kuličkových valivých elementů mezi kolejnicí a 

vozíkem. Sestava je schopná zachytávat veliké síly v horizontálním i vertikálním směru. 

Výsledkem je velmi přesný pohyb. Vynikající je zde koeficient tření, který je v porovnání 

s kluznými systémy pouze přibližně 2 %. Konkrétní třecí síla u mnou vybraného vozíku 

je přibližně 1 N při správném mazání prostřednictvím mazací jednotky. Vozíky s 

válečkovými elementy jsou tužší a určeny pro použití spíše pro obráběcí centra, těžké 

řezací stroje, strojní vybavení, brusky, formovací stroje, automatizační zařízení či 

vysokorychlostní polohování apod.  Zde ovšem stačí použití kuličkových elementů 

vzhledem k nízkému zatížení. Jedná se o dražší variantu zaručující bezproblémový 



BRNO 2019 

 

 

 

60 
 

KONSTRUKČNÍ NÁVRH 

 

 

 

 

 

provoz s minimálními servisními požadavky pro každodenní používání. Výrobce udává 

vysokou únosnost, nízké posuvové síly a vysokou účinnost. 

 

Modelová řada EG/QE (Obr. 43) s čtyřmi oběžnými řadami kuliček je vhodná pro svoje 

kompaktní rozměry. Tato řada má dotykový úhel 45°, disponuje přídržnými lištami, které 

brání kuličkám ve vypadnutí při demontáži. Zároveň má 6 různých druhů připojení 

maznice nebo mazacího nástavce. EGH20SA je typ úzkého vozíku, který je využíván v 

konstrukci stroje a EGR typu 20 jsou kolejnice s připevňovacími otvory skrze kolejnici. 

Dynamická únosnost je výrobcem udávaná v katalogovém listu výrobku s hodnotou 7 230 

N a statická únosnost je udávaná 12 740 N. Pro porovnání hodnoty 12 740 N tlačí tíhovou 

silou těleso, které je v klidu a váží přibližně 1,2 tuny. Můžeme hovořit o velmi vysoké 

bezpečnosti proti přetížení. Celkově jsou použity 4 vozíky v rozích. 

 

 
Obr. 43 Umístění viditelných vozíků červeně (vlevo, detail vpravo) 

 

Otvory jsou zakryty zátkami montážních otvorů kolejnic v plastové verzi C5. Ochrana 

proti korozi je zajištěna ochrannými povlaky nebo je výrobek z nerezové oceli. 

Integrován je těsnící systém a stírání prachu, které výrazně zvyšuje životnost. (Obrázek 

životnost). Tuhost kolejnice závisí i na předepnutí. Ovšem vzhledem k malému zatížení 

nemá smysl se tuhostí zabývat detailněji. Varianta předepnutí označena ZO, která je s 

vymezenou vůlí – lehké předepnutí vhodná pro stálý směr zatížení, s nízkými vibracemi 

vyrobena s nižší přesností – jsou tedy i levnější. Výrobce doporučuje utahovací moment 

šroubů dle ISO 4762-12.9 pro šroub s průměrem 5 mm, délkou 16 mm a metrickým 

závitem je 9 Nm. 

 

Jelikož je použita varianta s předvrtanými otvory pro šrouby spojující kolejnici a základní 

desku, není třeba dělat výpočty pro výpočet délky kolejnice a jejího rizika na nestability v 

koncích. Ta mimo jiné hrozí méně, pokud je mechanizmus namáhán pomocí malých sil 

jako v tomto případě. Dále výrobce v technickém listu uvádí doporučení o počtu otvorů, 

opět se provádí u kolejnic, kdy se díry vrtají dle potřeby [44], [55]. 
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Lze odhadovat, že celková jmenovitá životnost je nad míru možné celkové životnosti 

stroje, což lze dokázat pomocí vzorce, jehož výpočet bude následující: 

𝐿 = (
𝑓ℎ  · 𝑓𝑡 · 𝐶𝑑𝑦𝑛

𝑓𝑤 · 𝑃
)

3

· 𝑘0 
(11)  

𝐿 = (
1 · 1 · 7230

1.5 · 490.5
)

3

· 50 · 103 

𝐿 = 47445396,89 ≐ 47,4 · 103 𝑘𝑚 

 

Kde: 

• L….. je výsledná velikost jmenovité životnosti. 

• 𝑓ℎ….. je faktor tvrdosti. 

• 𝑓𝑡….. je teplotní faktor. 

• 𝐶𝑑𝑦𝑛….. je dynamická únosnost. 

• 𝑓𝑤….. je faktor zatížení, při daném zatížení s normální zátěží 1.50. 

• P….. je ekvivalentní dynamické zatížení, pro rám. 

• 𝑘0….. koeficient určený výrobcem, pro daný typ 50 km. 

 

Výpočet ekvivalentního zatížení Pe: 
𝑃𝑒 = 𝐹𝑔1 =  𝑚1 · 𝑔 (12)  

𝑃𝑒 =  50 · 9.81 = 490,5 𝑁 

 

Celková životnost pojezdového mechanismu stroje se řídí následující rovnicí: 

ž𝑐 =
𝐿

𝐿𝑟𝑜𝑘
=

𝐿

𝑛𝑟 · 𝐿0
 

 

(13)  

ž𝑐 =
47.4 · 106

1576800 · 1
= 30.0608828 ≐ 30 𝑟𝑜𝑘ů 

 

Výpočet 𝑛𝑟: 

𝑛𝑟 =  𝑛𝑚 · 𝑛𝑚𝑖𝑛/𝑟𝑜𝑘 (14)  

𝑛𝑟 =  3 · 525600 = 1 576 800 

 

Kde: 

• ž𝑐….. je celková životnost pojezdového mechanismu stroje. 

• 𝐿….. ujetá vzdálenost za celý pracovní život. 

• 𝐿𝑟𝑜𝑘….. ujetá vzdálenost za rok. 

• 𝑛𝑟….. je počet pracovních cyklů za rok. 

• 𝐿0….. je ujetá vzdálenost jednoho pracovního cyklu, přibližně 1 m. 

• 𝑛𝑚….. je počet pracovních cyklů za minutu. 

• 𝑛𝑚𝑖𝑛/𝑟𝑜𝑘….. je počet cyklů v jednom roce při nepřetržitém provozu, 60· 24 ·

365 = 525 600. 

 

Výsledná životnost celého pojezdu tedy přesahuje 30 roků. 
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Obr. 44 Pojezdový mechanismu horního rámu detail spojení vozíku a rámu pomocí kostky 

– červeně vozík, zeleně kolejnice, skryté profily rámu 

Celkový mechanizmus (Obr. 44) je tvořen kolejnicí připevněnou pomocí šroubů do 

základní desky. Na kolejnici se pohybuje v jedné ose vozík, který je pomocí tvarové 

kostky připevněn pomocí šroubů do horního rámu stroje. 

 

4.3.2 VYKONÁVÁNÍ POHYBU 

Vykonávání pohybu horního rámu s rotační ofukovou tryskou je poloautomatické. Tzn. 

kombinací ručně a s pomocí pneumatického válce. Při správném založení dílu a zatažení 

horního rámu ručně za madlo k sobě. Dojde k zakrytí pracovního prostoru a ke spuštění 

pracovního cyklu. Na jeho konci při nechybovém průběhu dojde k odsunutí horního rámu 

pomocí pneumatického válce do výchozí pozice. Celý proces se opakuje pro každý 

jednotlivý světlomet nebo skupiny světlometů. Ukázka krajních poloh horního rámu je 

v kapitole 3.4. 

 

Je zde použit lineární pneumatický válec společnosti SMC označený jako typ C85N20 se 

zdvihem 650 mm (Obr. 45), což koresponduje se zadáním. Jedná se o kruhový 

rozebíratelný válec s jednostrannou pístnicí ve standardním provedením s průměrem pístu 

20 mm. Z tohoto válce bude při montáži vyjmuta vratná pružina. Tento válec splňuje 

podmínky a lze jej označovat ISO normou 6432. Výhodou tohoto typu válce je možnost 

vyměnění těsnění pístnice [42]. 

 

 
Obr. 45 Pneumatický válec ve vysunuté (nahoře) a zasunuté poloze (dole) 

 

4.4 ZDVIHACÍ MECHANIZMUS ROLETKY 

Je zde použit pneumatický válec firmy SMC s označením CD85N16 a se zdvihem 125 

mm. Pomocí jednoduché kladky a ocelového lanka je zajištěno, že v případě krajních 

poloh válce dochází k uzavírání, respektive otevírání roletky. Ocelové lanko je 

připevněno k válci na jednom konci a k roletce na druhém konci (Obr. 46). Spojení je 
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provedeno pomocí upevnění do ocelových ok. Kompletace sestavy je znázorněna ve 

výkresu sestavy s označením 16022.1100.000 [42].  

 

Pro kontrolu vrchní úvratě roletky, otevřeného pracovního prostoru, je umístěno indukční 

čidlo firmy IFM typ IE5287. Indukční čidlo dokáže indikovat pouze feromagnetický 

materiál, proto je namířeno na plechový kryt stroje. Signál posílá opět do řídící jednotky 

PLC [45]. 

 

Pro zvýšenou odolnost jsou kladky a jejich hřídelky z materiálu 17 240, tedy z nerezové 

oceli. Vlastní držák kladky a hřídelky je z materiálu slitiny EN AW 5083. Kladka je 

s hřídelí spojená prostřednictvím ložiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 46 Díly zabezpečující přenos pohyb mechanizmu roletky 

 

4.5 SBĚRNÝ BOX S ROTAČNÍ OFUKOVOU TRYSKOU 

Celý box je spojen s rámem pomocí šroubových spojů. Při kompletaci je nutné utěsnit 

tmelem pro zamezení úniku vzduchu a nečistot do volného prostoru, stejně jako napojení 

na vakuový box. Díly byly podrobněji rozepsány v kapitole 3.1.2 a kapitole 3.3. 

 

Sběrný box se skládá z (Obr. 47): 

• plechového svařence 

• nosného profilu 

• rotační ofukové trysky s přívodem ionizovaného vzduchu 

• pneumatický válec řady SLG-12-400 s průměrem pístu 12 mm a zdvihem 400 mm 

od firmy Festo  

• napojení na vakuový box 

• konektoru a průchodky pro pneumatický a elektrický systém 

• drobných prvků pro spojení jako jsou plechové ohýbané výpalky a šroubů 
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Obr. 47 Sběrný box pro svod nečistot s rotační ofukovou tryskou (vlevo izometrický 

pohled, vpravo pohled zespodu) – svařenec (šedě), průchodka pro napojení do 

elektrického systému (červeně), konektor pro napojení do pneumatického systému 

(zeleně), nosný profil (žlutě), rotační ofuková tryska (oranžově), pneumatický válec pro 

lineární pohyb trysky Festo (modře), otvor pro vystupující proud vzduchu směřující do 

vakuového boxu (černě) 

 

4.6 VAKUOVÝ BOX S FILTREM NEČISTOT 

Vakuový box je poslední poslední důležitou podsestavou stroje. Tento box musí být 

stejně jako sběrný box vzduchotěsný, a to i po upevnění k rámu a sběrnému boxu. 

Veškeré díly byly podrobněji popsány v kapitolách 3.1.3 a 3.3. Kompletace sestavy je 

znázorněna ve výkresu sestavy s označením 16022.0200.000. 

Sběrný box se skládá z (Obr. 48): 

• plechového svařence 

• otevíratelných dvířek 

• vyměnitelného filtru nečistot 

• plechového difuzoru 

• napojení ze sběrného boxu 

• napojení na externí zdroj vakua 

• šroubů 

 

Obr. 48 Vakuový box s filtrem nečistot (vlevo izometrický pohled, vpravo pohled zepředu) 

– svařenec (šedě), filtr nečistot (modře), vstup proudu vzduchu ze sběrného boxu s rotační 

tryskou (zeleně), plechový difuzor (žlutě), vystupující proud vzduchu – přívod vakua 

z externího zdroje (červeně) 
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4.7 LOGIKA PRO ŘÍZENÍ STROJE 

Chování stroje bude zajištěno pomocí programovatelného automatu, jehož přítomností je 

zajištěno veškeré ovládání. Přijímá vstupní hodnoty, vyhodnocuje dané situace a ovládá 

pneumatické a elektrické prvky modelu. Typicky to jsou pneumatické válce, ventily, 

signalizační prvky apod. 

 

Pro tzv. PLC automat je schopen programátor vytvořit řídící program, který je nahrán do 

PLC pomocí propojovacího datového kabelu. Řídící program musí být vytvořen 

v souladu s logikou stroje. Je nezbytné, aby byly pochopeny veškeré možnosti, které 

mohou při běhu stroje nastat. Základní rozdělení programu lze shrnout do oblastí 

pracovního režimu, servisního a nouzového včetně podprogramu přerušení při náhlém 

vypnutí stroje. 

 

Jednotlivé stavy, které mohou nastat jsou zachyceny na následujícím schématu (Obr. 49). 

Pomocí něho je schopen IT pracovník naprogramovat řídící prvek tak, aby po 

vyhodnocení situace rozhodl o dalších procesech dle programu. Vytvoření diagramu bylo 

vypracováno dle zadání chování stroje v kapitole 2.1 konkrétně spuštění a zastavení 

stroje. Kompletní diagram je k dispozici v příloze diplomové práce [29]. 

 
Obr. 49 Vývojový diagram ukázka 

 

4.8 PNEUMATICKÝ SYSTÉM 

Výsledkem této podkapitoly je pneumatické schéma nezbytné pro zapojení 

pneumatických prvků. Vzduch je přivedený do jednotky úpravny vzduchu s manometrem 

(Obr. 29), kde je možné nastavit pracovní tlak a zároveň v případě potřeby vypnout 

prostřednictvím hlavního ventilu stroje přívod vzduchu a odpojit stroj od pneumatického 

systému. Dále pokračuje do vícenásobné připojovací desky v kazetovém provedení pro 

osm ventilových pozic (Obr. 29). Odkud je veden je jednotlivých oblastí. Umístění 

jednotlivých prvků lze vidět níže (Obr. 50). 
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Obr. 50 Rozmístění dílčích pneumatických prvků stroje 

 

 

Obr. 51 Napojení přípravku ke stroji - připojení pneumatickému a elektrickému systému 

(vlevo, detail vpravo) 

 

Pneumatické schéma (Obr. 52) lze pomyslně rozdělit do těchto podoblastí, které je třeba 

připojit k pneumatickému obvodu. A to konkrétně skupina pro posuv horního rámu, zdvih 

roletky, dvakrát posuv rotační trysky, dvakrát vzduch pro rotační trysky, příprava pro 

přípravkovou sekci (napojení této sekce ke stroji je patrné z Obr. 51) a ionizační jednotku. 

Vše je detailněji popsáno v kompletním pneumatickém schématu v příloze diplomové 

práce. 
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Obr. 52 Pneumatické schéma ukázka posuvu ofukové trysky – SLG-12-400-P-A (Festo 

pneumatický válec dvojčinný bezpístový, průměr 12 mm, výsuv = zdvih 400 mm), QSML-

M3G (nástrčný konektor se závitem), MZC1-4V3PS-KP0 (magnetický senzor pro kontrolu 

polohy válce) 

 

Pro připojení hadice k válci se používá škrtící ventil se zpětným ventilem a nástrčnou 

spojkou řady AS-FM od firmy SMC. Pro řízení jsou použity monostabilní nepřímo 

ovládaný 3/2 v pozici NC – normálně uzavřený ventil. Dále nepřímo ovládaný 5/3 ventil, 

který je použít v případě, že hrozí poranění při přerušení dodávek energie. Hlavní výhoda 

ventilu s pěti cestami a třemi polohami je jeho bezpečnost – vrací se do své střední 

polohy, kde dojde k uzavření okruhu v aktuální poloze. Nehrozí tedy například pohyb 

břemene, které tento ventil prostřednictvím pneumatického válce zvedá. U přípravků se 

předpokládá použití i 5/2 ventilů [69]. 

 

Součástí práce je i zjednodušená kontrola spotřeby stlačeného vzduchu pneumatickým 

systémem, která je uvedena níže. 

 

KONTROLA PRŮTOKU 

V této podkapitole je proveden přibližný výpočet průtoku pro představu spotřeby vzduchu 

pro pneumatický systém použitý na stroji. Vzhledem k umístění stroje ve velkokapacitní 

výrobní hale lze předpokládat, že zásoba stlačeného vzduchu je dostatečně 

předimenzována [56], [57], [58], [59]. 

 

Orientační výpočet spotřeby stlačeného vzduchu – dle SMC Training [42] [68]: 

𝑄𝑜 =  
1,4 · 𝐷2 · 𝜋 · 𝑣2 · (𝑝 + 0,1) · 60

4 · 105
 

(15)  

 

Kde: 

• Q0… je teoretická spotřeba stlačeného vzduchu. 

• 1,4… je koeficient na kompenzaci termodynamických ztrát. 

• Q….. je hodnota průtoku.  

• D…..je průměr pístu. 

• π… je matematická konstanta, je rovna přibližně 3,14. 
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• v2… je rychlost pístu odečtená z tabulek. 

• p… je tlak vzduchu ve válci. 

• 60… je konstanta kvůli převodu na minuty. 

 

Alternativní výpočet spotřeby stlačeného vzduchu (pomocí Tab.8) [67]: 

• teoretická spotřeba vzduchu pneumatického válce: 

𝑄𝑡𝑖 = 𝑍𝑖 · (𝑞𝑝𝑖 + 𝑞𝑧𝑖) · 𝑛𝑖 · 0,1 (16)  

 

Kde: 

• Qti… je teoretická spotřeba stlačeného vzduchu. 

• Zi … je zdvih. 

• qpi … spotřeba vzduchu na 10 mm pohybu tyče při vysouvání. 

• qzi … spotřeba vzduchu na 10 mm pohybu tyče při zasouvání. 

• ni … je počet dvojzdvihů. 

 

Tab. 8 Spotřeba vzduchu v l na 10 mm zdvihu [67] 
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V tomto systému spotřebovávají vzduch následující komponenty (předpokládaný 

pracovní tlak 0,7 MPa, počet dvojcyklů 6 za minutu): 

1) Válec pro pohyb horního rámu SMC C85N20-650 – průměr pístu 20 mm, zdvih 

650 mm. 

𝑄𝑡1 = 650 · (0,0251 + 0,0208) · 6 · 0,1 

𝑄𝑡1 =  17,901 l𝑚𝑖𝑛−1 

 

2) Válec pro pohyb ofukových trysek Festo 2x SLG-12-400 – průměr 12 mm, zdvih 

400mm. 

𝑄𝑡2 = 400 · (0,0089 + 0,0072) · 6 · 0,1 

𝑄𝑡2 =  3,864 l𝑚𝑖𝑛−1 

 

3) Vzduch dodávaný pro ofukové trysky s ionizovaným vzduchem – na zakázku 

vyráběná tryska 2x s odběrem dle dat zákazníka. 

𝑄𝑡3 =  25 l𝑚𝑖𝑛−1 

 

4) Připojení pro přípravky – předpoklad 5x SMC MKB12-10 – průměr pístu 12 mm, 

zdvih 10 mm. 

𝑄𝑡4 = 10 · (0,0089 + 0,0072) · 6 · 0,1 

𝑄𝑡2 =  0,0966 l𝑚𝑖𝑛−1 

 

5) Válec pro zdvih roletky SMC CD85N16-125 – průměr pístu 16 mm, zdvih 125 

mm. 

𝑄𝑡4 = 125 · (0,016 + 0,0136) · 6 · 0,1 

𝑄𝑡2 =  2,2 l𝑚𝑖𝑛−1 

 

6) Pneumatické ztráty vzniklé především třením při pohybu vzduchu v potrubí a 

netěsnostmi spojů. Pro tyto termodynamické ztráty je zvolen ztrátový koeficient 

soustavy.  Propojovací hadice (Obr. 53) budou průměru 8 a 6. 

𝑘𝑧 = 1,4 

 

 
Obr. 53 Pneumatická hadice čirá 

 

Teoretická celková spotřeba vzduchu je tedy následující: 

𝑄𝑡 =  𝑘𝑧 · (𝑄𝑡1 + 2 · 𝑄𝑡2 + 2 · 𝑄𝑡3 + 5 · 𝑄𝑡4 + 𝑄𝑡5) (17)  

𝑄𝑡 = 1,4 · (17,901 + 2 · 3,864 + 2 · 25 + 5 · 0,0966 + 2,2) 

𝑄𝑡 = 109,6368 𝑙𝑚𝑖𝑛−1 ≐ 𝟏𝟏𝟎 𝒍𝒎𝒊𝒏−𝟏 

 

Pro kontrolu výpočtu a srovnání výsledků byly použity katology výrobce SMC a Festo, 

program SMC Model Selection a webové rozhraní SMC (Obr. 54) a webové výpočetní 

rozhraní e-konstrukter.cz (Obr. 55). Odchylky jednotlivých spotřeb byly maximálně do 

45 %, což považuji za dostatečně přesné vzhledem k výsledné celkové spotřebě Qt 

pneumatického systému. Ve výrobní hale je k dispozici více nezávislých zdrojů 

stlačeného vzduchu s možnostmi několikanásobně většího odběru. 
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Obr. 54 Program SMC Model Selection (vlevo) a Výpočetní rozhraní e-konstrukter.cz 

(vpravo) 

 

Následuje výroba stroje a finální montáž (Obr. 55) dle výrobních případně montážních 

výkresů. Ve výkresové dokumentaci je k dispozici tabulka pro zapisování případných 

změn. Tato tabulka je vzhledem k rozsahu konstrukční, výkresové i montážní práce 

vhodná. 

 

 
Obr. 55 Fotografie pořízené při montáži stroje 
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 ZÁVĚR 
Tato diplomová práce obsahuje koncepční a následný konstrukční návrh univerzálního 

stroje pro odsávání volných nečistot u skupiny světlometů (Obr. 56) nebo jejich částí, 

kterými mohou být moduly či reflektory. Ty jsou umístěny v jednoúčelových přípravcích.  

 

Konstrukce splňuje požadavky zákazníka. Především tedy maximální zástavbovou šíři 

400 mm, univerzálnost poloautomatického stroje v podobě užití pro různé levé i pravé 

světlomety s důrazem na bezpečnost, a použití profilů pro rámovou konstrukci firmy 

Alutec. 

 

Konstrukční část této práce obsahuje i analýzu silových účinků. Tu by bylo možné 

v tomto případě zanedbat vzhledem k malému zatížení stroje. Je tedy uvedena alespoň ve 

vhodné základní míře pro pochopení problematiky a jako důkaz, že rám převyšuje i při 

extrémních podmínkách zatížení bezpečnost mezního stavu pružnosti 7,5. Výsledky jsou 

shrnuty v kapitole 4.2 a kompletní dokumentace je k nahlédnutí v příloze této práce. 

 

Pro pohon mechanismů zde byl zvolen pneumatický systém. A to z hlediska umístění 

stroje v hale, kde je tento pohon standardem i pro výhody tohoto systému. Pro správné 

zapojení je k dispozici pneumatické schéma celého stroje. 

 

Mimo jiné práce obsahuje návrh ovládací logiky, kde jsou shrnuty veškeré stavy stroje. 

Tento diagram je vytvořen pro následné naprogramování automatického procesu pro 

zapojení. Dále je vytvořena konstrukční analýza způsobů a důsledků poruch DFMEA a 

analýza rizik RA zajišťující bezpečnost obsluhy a servisních techniků při práci na stroji. 

Tyto analýzy jsou nezbytné pro označení stroje certifikátem nezávadnosti CE, který 

většina zákazníků požaduje nebo sama na stroji doplňuje tak, aby mohl být použit ve 

výrobním provozu. Veškerá dokumentace nutná pro získání tohoto označení by byla nad 

rámec této práce, a proto není její součástí. 

 

V příloze diplomové práce je vybraná výkresová dokumentace konstrukčních podsestav a 

dílů. 

 

Obr. 56 Stroj pro odsávání volných nečistot včetně popisu 
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Cdyn [N] Dynamická únosnost 

D [mm] Průměr pístu 

d M(x) [–] Funkce virtuálního ohybového momentu na nosníku od jednotkového zatížení 

E [Pa] Modul elasticity 

F1 [N] Zatěžující síla od hmotnosti člověka 

Fg1 [N] Tíhová síla od horního pohyblivého rámu 

Fg2 [N] Tíhová síla od hmotnosti člověka 

fh [–] Faktor tvrdosti 

Ft [N] Třecí síla 

ft [–] Teplotní faktor 

Fvb [N] Zatěžující síla od hmotnosti prvků stroje - běžná 

Fve [N] Zatěžující síla od hmotnosti prvků stroje - extrémní 

fw [–] Faktor zatížení 

g [m·s-2] Tíhové zrychlení 

G [–] Tíhová síla 

Ix/y [cm4] Moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose 

k0 [–] Koeficient typu kolejnice 

kb [–] Bezpečnost mezního stavu pružnosti pro běžné zatížení stroje 

ke [–] Bezpečnost mezního stavu pružnosti pro extrémní zatížení stroje 

kz [–] Ztrátový koeficient 

l [mm] Maximální délka profilu u rámu stroje 

L [km] Hodnota jmenovité životnosti 

L [km] Celková vzdálenost ujetá za životnost 

L0 [km] Ujetá pracovní vzdálenost jednoho pracovního cyklu 

Lrok [km] Ujetá vzdálenost za rok 

ly [cm4] Moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose 

M(x) [–] Funkce ohybového momentu na nosníku od skutečného zatížení silou F 

m1 [kg] Hmotnost horního pohyblivého rámu 

m2 [kg] Hmotnost člověka 

mcb [kg] Celková hmotnost zatěžujících prvků stroje - běžná 

mce [kg] Celková hmotnost zatěžujících prvků stroje - extrémní 

mr [kg] Celková hmotnost rámu 

ni [–] Počet dvojzdvihů 

nm [–] Počet pracovních cyklů za minutu 

nmin/rok [–] Počet cyklů v jednom roce 

nr [–] Počet pracovních cyklů za rok 

P [–] Pravděpodobnost rizika 

p [MPa] Tlak vzduchu ve válci 

Pe [N] Ekvivalentní zatížení 

Q [kg·m-1] Jednotková hmotnost 

Q0 [l·min-1] Spotřeba stlačeného vzduchu   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 qpi [l] Spotřeba vzduchu na 10 mm pohybu tyče při vysouvání. 

Qt [l·min-1] Teoretická spotřeba stlačeného vzduchu 

Qt1 [l·min-1] Spotřeba stlačeného vzduchu válce 1 

Qt2 [l·min-1] Spotřeba stlačeného vzduchu válce 2 

Qt3 [l·min-1] Spotřeba stlačeného vzduchu trysek 

Qt4 [l·min-1] Spotřeba stlačeného vzduchu válce 3 

Qt5 [l·min-1] Spotřeba stlačeného vzduchu válce 4 

Qti [l·min-1] Teoretická spotřeba stlačeného vzduchu dané soustavy 

qzi [l] Spotřeba vzduchu na 10 mm pohybu tyče při zasouvání. 

R [–] Velikost rizika 

Rm [N·mm-2] Pevnost v tahu 

Rp 0,2 [N·mm-2] Mez kluzu 

S [N] Třecí odpor od horního pohyblivého rámu 

S [–] Rozsah vzniklého poškození 

v2 [m·s-1] Rychlost pístu 

W [N] Zatěžující síla od horního pohyblivého rámu 

w [mm] Průhyb 

Wx/y [cm3] Ohybový moment k těžišťové ose x a y 

Zi [mm] Zdvih válce 

žc [rok] Celková životnost 

μ [–] Třecí koeficient 

σmax/b [MPa] Hodnota maximálního napětí při běžném zatížení 

σmax/e [MPa] Hodnota maximálního napětí při extrémním zatížení 
 

 

2D  Dvojrozměrné zobrazení 

3D  Trojrozměrné zobrazení 

Al  Hliník 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CE  Conformity European 

CFD  Computational Fluid Dynamics 

ČSN  Chráněné označení českých technických norem 

DFMEA  Failure Mode and Effects Analysis 

DFMEA  Design Failure Mode and Effects Analysis 

ESD  Elektrostatický výboj 

F  Fluor 

FTA  Fault Tree Analysis 

HMH  Huber, von Mises, Hencky 

Mg  Hořčík 

MKP  Metoda Konečných Prvků 

PFMEA  Process Failure Mode and Effects Analysis 

PLC  Programmable Logic Controller 

PTC  Parametric Technology Corporation 

RA  Risk Analysis   
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 SFMEA  System Failure Mode and Effects Analysis 

Si  Křemík 
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