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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh zařízení pro značení bužírek, využívaných 

k izolaci vodičů elektromotorů. Práce je zpracována na základě úzké spolupráce s firmou 

Motors Leroy Somer. Praktická část je zaměřena na výběr a vymodelování nejvhodnější 

varianty zařízení s ohledem na dovolený finanční rozpočet, maximální možný zabraný prostor 

v hale a jednoduchost obsluhování zařízení. Vše bude doplněno vizuálními podklady ve formě 

renderů, či výkresů. 

ABSTRACT 
 

The goal of this bachelor thesis is construction design of device used for tubing signing, used 

to insulate conductors in electromotors. Thesis is based on close cooperation with Motors Leroy 

Somer company. Practical part is focused on choosing and designing the most appropriate 

variant of device with respecting specified requirements such is financial budget, maximal size 

of placement in hall and simplicity during manipulating with device. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Inovace, konstrukce, strojní zařízení, bužírky, značkování, návrh, srovnání, zlepšení, 

elektrotechnika, vodiče. 

 

KEY WORDS 

 
Innovation, construction, machinery, tubing, marking, design, comparing, improvement, 

electrotechnics, conductors. 
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1 ÚVOD 

Značení bužírek speciálními elastickými plastovými návleky se specifickým označením je 

nedílnou součástí vodičů, nejen u elektromotorů, ale obecně v elektrotechnice. Označení slouží 

pro korektní posloupnost zapojení vodičů a pro možnost pozdější opravy či výměny poškozené 

části. 

Dosavadní způsob značení bužírek je kompletně vykonáván manuálně a nevyužívá žádné 

automatizované části, čímž se práce stává v současnosti nedostatečně rychlou vzhledem k počtu 

potřebných označených bužírek v daném časovém úseku, aby se výroba nezpomalovala a tím 

nevznikaly finanční ztráty firmy. 

Vypracování této práce vzniklo na základě dřívější kooperace s firmou zabývající se 

kompletní výrobou a kompletací elektromotorů. 

Cílem této bakalářské práce je vyhotovit konstrukční návrh a detailní popis strojního 

zařízení, jež automatizuje navlékání speciálních návleků na bužírky, pro efektivnější zrychlení 

výrobního procesu a ušetření finančních prostředků, které by mohly být využity pro 

modernizaci jiné části, či úseku výroby. Na základě osobní konzultace se zástupcem firmy byly 

stanoveny základní podmínky, podle nichž byl návrh strojního zařízení vytvořen. 

Celá práce je podložena vizuálními podklady vytvořeny v aplikaci SolidWorks pro 

jednodušší představivost a výkresy pro potenciální výrobu či pro jinou, tomuto strojnímu 

zařízení podobnou modernizaci. 
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2 Rozbor současného stavu využívané technologie 

2.1 Prostor pro kompletaci bužírek 

 

Prostor vyhrazený pro sekci kompletaci bužírek dosahuje velkých rozměrů, ačkoliv 

samotný stroj na stříhání bužírek zaujímá přibližně 1/10 pracovní plochy.  

Ve vyčleněném prostoru se také nachází pracovní stůl, kde manuálně pracovníci chystají 

jednotlivé komponenty. Úkony začínají stříháním značek na jednotlivé části, které jsou 

dodávány v hadicích, po jejichž rozstříhání vznikne přibližně 1000 kusů značek. Po osobní 

konzultaci s francouzským dodavatelem byla domluvena dodávka kusů již nastřihaných, čímž 

by se předešlo jedné, z nejvíce časově namáhavých prací. Tyto značky je nutno roztřídit do 

jednotlivých boxů, po dvou různých průměrech a různém značení, které obsahuje písmena A–

F a T1–T12 pro malé i velké průměry. Celkově je tedy 30 originálních značek, které firma 

využívá v této aplikaci. 

Firma zřídka využívá také značení, které není později tepelně ošetřováno, proto původně 

nebylo zamýšleno formou silikonových značek, ale pouze papírovými nálepkami, i přesto bylo 

usouzeno, že tyto značky, ručně propiskou popsané, vyžadují dost času na značení, a tak budou 

vyřazeny a nahrazeny silikonovými značkami, přesně tak, jako je tomu u běžného značení. 

 

 

Obrázek 1: Schéma současného pracoviště 

 

Průchozí ulička slouží pro všechny pracovníky výrobní haly, ať už pro volný průchod, 

tak pro dovoz materiálu ostatním výrobním stanovištím. Další pracoviště, fialově značené, 

značí úseky okolo tohoto stanoviště, kde se nachází další, či předchozí krok výroby. Regály 

obsahují zásoby, jako jsou kotouče s bužírkami, pytle se silikonovými značkami a příslušenství 

potřebné ke stávající kompletaci. Přípravné pracoviště je prostor vyhrazený pro pracovníky 

úseku, kde připravují potřebné kroky, jako je rozbalování a stříhání značek, chystání kotoučů a 

také je to prostor vyhrazený pro značení nastřihaných bužírek. Značení je prováděno manuálně 

pomocí roztahovacích nůžek popsaných níže. Stříhací zařízení je stávající strojní zařízení 

nacházející se na firmě, které rozděluje bužírku odvíjenou z kotouče na předem danou délku, 

nastřihaná potom pomocí gravitace padá do zásobníků, kde není nijak skládaná. 
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2.2 Stříhací strojní zařízení bužírek 

 

Dosavadní strojní zařízení pomáhající při kompletaci bužírek pouze stříhá bužírky, 

neznačí je. Značení musí vykonávat zvlášť obsluha, viz. kapitola 2.3. 

Stříhačka bužírek se skládá z vedení přímočarého pohybu a samotného stříhacího 

mechanismu. Přímý pohyb zajišťují páry válečků postavených svisle k zemi a párů poháněných 

válečků postavených vodorovně k zemi. Společně ve dvojici zajišťují přímočarý posun. 

Bužírka je dodávána z kotouče umístěného na stojanu umístěného vpravo od stroje. Pro prvotní 

rozjezd, je třeba kousek bužírky odmotat a vložit do vodorovných válečků, aby si stroj zachytil 

trasování bužírky. 

Délka, množství a průměr stříhaných bužírek se volí zvlášť v PLC připojenému ke 

střihačce. Osobní konzultace se zástupcem firmy vedla k závěru, kdy při potencionální výrobě 

návrhu nového strojního zařízení, jež bude umožňovat značení, bude staré PLC vyměněno za 

novější. Nové PLC by obsahovalo programy pro jednotlivé kombinace délek a průměrů 

bužírek, společně s potřebnými značkami dle předem daných, firemně interních norem. 

Předešlo by se tak dosavadnímu kroku, jež vyžadoval zadání délky a počtu kusů manuálně. Byť 

nepatrně, i zde by se zkrátil čas a snížila se tak chybovost vlivem špatného zadání délky, či 

počtu kusů. Proces by tedy vypadal v praxi tak, že pracovník zadá kompletaci motoru č.1 a 

vybraný program v PLC by již věděl, o jakou délku bužírky a o jaký počet se jedná. 

Vnější rozměry stroje jsou přibližně 1300mm×600mm×1400mm(d×š×v). 

 

 

 

 Obrázek 2: Současné stříhací zařízení 
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2.3 Nástroje, značky a proces značení bužírek 

Pro navlékání značek na bužírky používají pracovníci speciálních roztahovacích kleští, 

na jejichž principu byl navrhnut roztahovák automatizovaný. Kleštěmi je značka roztažena, 

navlečena na bužírku a ručně sundána na bužírku. 

   

            

            Obrázek 4: Schéma principu   

   roztahovacích nůžek 

       

 Obrázek 6: Příklad značení bužírek[1] 

Parametry značek 

Druh 

značky 

Vnější 

průměr 

[mm] 

Vnitřní 

průměr 

[mm] 

Tloušťka 

stěny 

[mm] 

Délka [mm] Značení [-] 

Větší 7 5 1 
10 mm 

T1 – T12 

A - F 
Menší 4 3 0,5 

Papírové Libovolné Speciální 

Tabulka 1: Přehled parametrů silikonových značek 

 Dle zvyků firmy se používají pro speciální případy některých bužírek papírové lepící 

značky, které propiskou obsluha manuálně popíše, dle potřeb na zakázkovém listu. Ovšem tento 

zvyk zabírá více času a je z hlediska výroby neefektivní, proto bylo rozhodnuto, že i tyto značky 

budou v budoucnu vyměněny, po domluvě s francouzským dodavatelem, za značky silikonové, 

aby bylo značení přesně dané. 

 

 

Obrázek 3: Roztahovací nůžky 

SES-Sterling [1] 

Obrázek 5: Silikonová značka 
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Obrázek 7: Schéma průběhu kompletace bužírek 

 

Proces začíná dodáním kotouče bužírky a balíků značek na pracoviště. Kotouč bužírky 

pracovník vybalí a nasadí na stojan, který se nachází vedle střižného zařízení. Po zavedení 

bužírky do stroje a výběru daného programu jsou stříhány bužírky, jejíž délka se pohybuje od 

200 do 1000 mm. Mezitím už obsluha chystá značky. Značky je třeba nastříhat po jednotlivých 

dílech, neboť jsou dodávány v „hadech“ po 100 kusech, kde každý 6. kus je prázdný, bez 

značky. Tento kus se nazývá kalibrační a výrobce ho používá pro kalibraci vzdálenosti potisku 

na značkách. Kalibrační kus je nežádoucí a je to tedy odpad, který se vyhazuje.  

Po nastříhání značek a bužírek se oboje naskládá do příslušných boxů a obsluha je 

postupně zkompletuje dohromady. Vzdálenost značky na bužírce se obvykle dává 10 cm od 

okraje s tím, že může být i o 2 cm blíže či dále od kraje, nehraje to tak významnou roli. Značka 

má nápis na obou stranách zrcadlově obráceně, takže je jedno, jak pracovník značku na bužírku 

vloží. Značka slouží pouze pro orientaci na dalším manuálním stanovišti, takže svoji funkci 

naplňuje dostatečně. 

Poté, co jsou bužírky označeny, je pracovník stanoviště naskládá do tubusů, jež každý 

z nich má dané označení na daný typ bužírky. Poté, co jsou všechny potřebné tubusy pro danou 

zakázku plné pracovník pracuje na další zakázce a proces se opakuje s tím, že již plní jiný stojan 

s tubusy pro jinou zakázku.  



  

 

14 

 

 Obrázek 8: Stojan s tubusy 

2.4 Doba trvání kompletace bužírek 

 

Jednotlivé časové úseky značení bužírek jsou relativně krátké, ovšem po sečtení všech 

úseků vyjde časový interval, který je třeba novým zařízením překonat, aby byla změna přínosná. 

Pracovní postup se od začátku, kdy se začaly kabely značit, nezměnila a je třeba ji 

zmodernizovat, zautomatizovat. 

 

Časově měřené úseky Čas [s] 

Stříhání značek  480 

Stříhání bužírek 500 

Kompletace  2500 

Třídění do tubusů 60 

Tabulka 1: Časově měřené úseky 

 

K veškerým časovým úsekům je připočtena časová prodleva, která vyjadřuje volný pohyb 

pracovníka od úseku k úseku a jiné potřebné činnosti s tím spojené. 

V časech není započítaná nečekaná prodleva, způsobená nečekanou poruchou stroje, či 

jiné vyrušení pracovníka. 

Stříhání značek je započteno na jeden dodávaný balík, ve kterém je uloženo 250 značek. 

Do stříhání bužírek je započteno vybalování kotouče, nasazování na stojan, prvotní navlékání 

do strojního zařízení a výběr daného PLC programu. Kompletace je hodnota vyjadřující čas, 

jenž je potřeba na dodání nastříhaných značek a bužírek na dané pracoviště společně 

s manuálním značením jednoho balíku značek. Třídění do tubusů by nemuselo být zahrnuto, 

neboť tento úkol pracovníka neodpadne ani po automatizaci, ale je zahrnut pro kompletní 

uvedení problematiky. 

Aby bylo srovnání adekvátní, stříhání bužírek je přepočteno také na 250 kusů, neboť po 

modernizaci je plánováno spojení těchto úkonů. 
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3 Cílené bloky automatizace a požadavky 

3.1 Dualita staré stříhačky 

 

I když je současná stříhačka určená pouze k posuvu a střihu bužírky, pro ušetření financí 

bylo zamýšleno vytvořit konstrukční návrh strojního zařízení, jehož součástí by byla i původní 

stříhačka. Princip zamýšleného, navrhovaného značkovače je umožnění vykonávání ostatních, 

potřebných kroků ke značení bužírek. Nejdůležitějším krokem, který byl zautomatizován, je 

značkování. V následujících kapitolách bude přesněji popisováno, jakým způsobem se 

přídavný modul zkonstruoval v modelu a proč jsou jednotlivé části navrženy a vybrány jako 

finální. Nebude opomenuta také argumentace výběru dílů pro co nejlepší synchronizaci 

strojního zařízení jako celku. Nutno podotknout, že jedna z firem, oslovená na modernizaci také 

zahrnula do modernizace i výrobu nové stříhačky, jež by stála necelých 900 tis. Kč. s DPH. 

Nové navržené strojní zařízení bude ke stříhačce přivařeno vnějším rámem a dodatečně 

dle potřeb firmy upraveno. 

3.2 Požadavky na modernizaci 

 

Podstata této inovace ční ve zkrácení doby kompletace bužírek a ušetření financí, při 

zanechání úrovně kvality značení. Na pracovišti, kde se stříhají a značkují se bužírky, pracuje 

současně 6 pracovníků, kde je stanovený mzdový náklad jednoho z nich na 41 666 Kč, což dělá 

ročně cca 3 000 000 Kč za všechny pracovníky a 9 000 000 Kč za 3 roky. 

Rozpočet na strojní zařízení, náklady na servis a obsluhu byl stanoven na 3 mil. Kč, 

v časovém intervalu tří let. Pokud by výše finančního provozu, společně s výrobou nového 

strojního zařízení dosahovala maximálně této částky, firma bude uvažovat o jeho výrobě a 

zavedení do výrobní linky. Na novém strojním zařízení firma vyžaduje, aby pracovali 

maximálně 2 pracovníci, ideálně 1, aby snížili co nejvíce lidský faktor chybovosti. Dále by 

strojní zařízení nemělo být náročné na obsluhu, rozebíratelné, servisovatelné, intuitivní a 

jednoduché. 

Rozměry strojního zařízení nebyly přesně stanoveny, avšak dle osobního úsudku by měly 

odpovídat podobným rozměrům původní stříhačky. Předpokládá se redukce velikosti prostoru, 

neboť nebude třeba tolik příslušenství a místa pro 6 pracovníků. 

Samotná firma o podobné inovaci přemýšlí již delší dobu, ale z nedostatku 

kvalifikovaných pracovníků nebyli doposud schopni pracoviště změnit. Dle zástupce firmy byla 

již navrhnuta jedna varianta inovace ve formě tiskárny, která by tiskla značky přímo na bužírky. 

Cena takové tiskárny ovšem vychází na necelé 2 mil. Kč. Problém nebyl ovšem v ceně za 

samotné zařízení, ale i ve funkci. Po zaslání vzorku bužírky se zjistilo, že pro umožnění tiskárně 

tisknout na daný povrch speciální bužírky, je třeba ji nejprve povrchově upravit a narušit tak 

část povrchu, na který by poté byl nanesen tiskací inkoust. Po povrchové úpravě ovšem nastaly 

dva problémy. Povrch po poškození nebyl zcela schopen vykonávat plně svou funkci izolace a 

inkoust na kluzkém povrchu nedržel, jak lze vidět na obrázku níže, proto bylo od tohoto nápadu 

upuštěno. Další alternativou byla další firma s podobným zařízením, jehož výsledek byl ovšem 

neměnný.  

Závěrem z tisknutí značení přímo na bužírku tedy není ideální a muselo se od něj upustit, 

najít jiné alternativní řešení. 

 

 

 

 

 



  

 

16 

 

Obrázek 10: Schéma značení bužírek po modernizaci 

 

                   Obrázek 9: Bužírka značená tiskem 

Finanční přehled 

Měsíčně 3 Roky 

1 Pracovník*  

[Kč] 

 6 Pracovníků* 

[Kč] 

 1 Pracovník* 

[Kč] 

6 Pracovníků* 

[Kč] 

Rozpočet 

41 666 250 000 1 500 000 9 000 000 9 000 000 

             *Mzdové náklady      Tabulka 2: Finanční přehled zadání 

Maximální hranice rozpočtu se ve firmě porovnává se součtem mzdových nákladů 

pracovníků daného stanoviště za 3 roky. 

Dle souvisejícího faktu z výše uvedeného textu a této tabulky vychází závěr, že pokud 

bude na novém pracovišti nanejvýše jeden pracovník, jehož mzdové náklady budou činit 

dohromady 1,5 mil Kč během 3 let a zároveň náklady spojené s novým strojním zařízením 

během 3 let méně, jak 7,5 mil Kč – náklady nového strojního zařízení, investice se vyplatí a 

bude realizována. 

Náklady na navrhnuté strojní zařízení se ovšem odhadují na mnohem nižší částky a pokud 

by tak doopravdy bylo, bude firma mít možnost zvýšit mzdu obsluze nového zařízení, či 

investovat do jiných odvětví, ba dokonce postupem času zařízení vylepšit, modernizovat dle 

požadavků firmy. 

3.3 Cílené bloky automatizace 

 

Z úseků vyjmenovaných výše bude automatizováno primárně značení bužírek, neboť 

tento úkon zabírá nejvíce času. Zde se předpokládá největší úspora času, jelikož je stroj schopný 

opakovat algoritmus periodicky, bez časově měnného intervalu. Také zmizí nutnost stříhání 

značek a bude vyměněno za již nastříhané kusy, balené po stejném množství, bez kalibračních 

kusů, dokonce za stejnou cenu. Nejvýznamnějším krokem k modernizaci bude spojení 

jednotlivých úkonů značení a stříhání bužírek, za jejímž cílem je tato práce vypracována. Staré 

schéma současné situace uvedené v kapitole 2.3 na obrázku č.7 bude nahrazeno schématem 

uvedeném níže. 
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4 Návrh strojního zařízení 

4.1 Celková soustava 

 

K současnému mechanismu stříhání bužírek bylo třeba vymyslet nové strojní zařízení 

s integrovanou stávající stříhačkou, jež by umožňovalo značkování střižené bužírky. 

V ideálním případě by se mělo přidat ke stříhačce, zároveň se zásobníkem hotových bužírek, 

zásobníkem značek a samotným značkovačem. Celé strojní zařízení, obsahující navržený 

značkovač se stříhačkou, je rozdělená do hlavních 3 dílčích podsoustav. První z nich je původní 

stříhací soustava s držákem kotouče bužírky. Druhou částí je značkovač, který obsahuje 

nejdůležitější součásti, jako jsou roztahovák a zásobník značek usazený na silentblocích. 

Poslední podsoustavou, ovšem nedílnou součástí, je odnímatelný zásobník hotových, 

označkovaných bužírek. 

Prostor roztahováku a trasování bužírky je celý krytovaný plexisklem, pro dobrou 

viditelnost dovnitř stroje zajišťující lepší kontrolu. Na plexiskle je z přední části připevněna 

také úchytka, neboť přední části jsou otevíratelné, k umožnění servisu a jiné potřebné 

manipulace. 

Na následujících obrázcích je vyobrazena celá soustava. Jednotlivé součásti a soustavy 

budou rezebírány postupně v následujících kapitolách. 

 

 

Obrázek 11: Celková soustava strojního zařízení 

 Na sestavě posouvání bužírky se střihačem, v pravé části obrázku, společně s držákem 

bužírky na kotouči, jdou vidět aktuální dvířka z plexiskla. Tato konstrukce byla zavedena i na 

nové podsoustavě s roztahovákem. Důvodů zavedení je ihned několik. Plexisklo je připevněno 

na klavírovém pantu a je na něm přidělán plastový úchyt. Dvířka jsou tedy manuálně otvíratelná 

pro jednoduchou manipulaci s zařízením. Dalším důvodem je jednotvárnost staré konstrukce 

s konstrukcí novou. Nová tedy nebude vypadat, jako by se přidávala k nastávající, ale celková 
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soustava bude působit jako nedílný celek. Krok jednotvárnosti byl uplatněn i u rámové, na 

obrázku červené, kovové konstrukce.  

Střední část, část s roztahovákem má polykarbonátové desky v horní části, který plní 

současně i funkci víka a ze stejného materiálu i tloušťky je víko i ve spodní části rámové 

konstrukce. Polykarbonátová deska je ke kovovému rámu připevněna pomocí šroubového 

spoje. Zvolen byl tento materiál kvůli ušetření financí, kdy plní funkci stejně, jako jiný kovový 

materiál. Polykarbonát navíc zaručuje menší hmotnost soustavy jako celku, oproti 

zamýšlenému kovovému materiálu.  

 

 

 

Obrázek 12: Střihací část  

 

Na obrázku uvedeném výše je současná konstrukce stříhacího mechanismu. V pravé části 

stroje se nachází otvor v plexiskle, kudy pracovník vede bužírku z kotouče. Pomocí navíjecích 

kol je potom bužírka vedena dále do roztahováku. Celá konstrukce je obehnána kovovým 

rámem, s našroubovaným plexisklem zepředu, zprava a shora, pro lepší viditelnost i vizuální 

kontrolu. Zezadu je potom hnací ústrojí, které ovšem nebylo z jistých důvodů umožněno otevřít, 

proto je znázorněno ilustračně. Hnací ústrojí roztahováku je zamýšleno dle stejného principu. 

V levé části je konstrukce spojena s rámem obsahující roztahovák značek. 
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          Obrázek 13: Podsoustava s roztahovákem 

 

Během návrhu roztahováku bylo řešeno posouvání bužírky stejně, jako u soustavy 

stříhačky, a to pomocí hnacích kol. Pro hnací ústrojí je vyhrazen box podobných rozměrů, jako 

tomu bylo u posouvajících kol u stříhacího ústrojí. V dalších kapitolách se bude používat název 

odvíjecích kol pro kola v okolí roztahováku, vedoucí do zásobníku hotových bužírek a názvu 

navíjecí kola pro kola v okolí stříhacího mechanismu. 

 

Obrázek 14: Roztahovák se zásobníkem značek 

Na obrázku č.14 lze vidět zásobník značek (vrchní část obrázku), přišroubovaný na 

silentblocích, se značkami a roztahovákem v pravé části obrázku. V pozadí se nachází box 

s hnacím ústrojím odvíjecích kol a v levé části vycházející hotová, označkovaná bužírka. 
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Obrázek 15: Vedení bužírky u roztahováku 

4.2 Navlékací mechanismus 

 

Při navrhování navlékacího mechanismu bylo vymodelováno a promyšleno více variant 

řešení, až na jedno ovšem všechny nevyhovovaly nebo práci ne úplně zjednodušovaly, či by 

byly finančně náročné na výrobu. Výsledný navlékací mechanismus, jinak také roztahovák, se 

skládá z 5 pneumatických válců a lineárního vedení poháněného elektřinou, jako jedna z mála 

částí soustavy. Tři písty(zelené), vzájemně pootočeny vůči sobě o 120°, roztahují samotnou 

značku, jak lze na obrázku č. 4 vidět.  

 

 

           Obrázek 16: Roztahovací písty 

 

Dva písty zrcadlově vůči sobě(zelené), umožňují roztahovací písty posouvat vpřed a 

vzad, vzhledem k bužírce. Tímto pohybem je umožněno stahovat značku ze stahováku pomocí 

stahovací bariéry(červeně), viz obrázek č.5. Zde byla zvolena cesta stahovací bariéry, 

upřednostněna před ostatními nápady, neboť byla mnohem jednodušší, než přidávat robotickou 

ruku či další mechanismus, který by vyžadoval dodatečné napájení a vyšší finanční náročnost. 
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Obrázek 18: Roztahovací jehla 

 

   Obrázek 17: Stahovací písty a stahovací bariéra 

 

Nedílnou součástí jsou jehly znázorněné na obrázku č.18, jež jsou připevněny na 3 pístech 

zobrazených na obrázku č.4. Tyto jehly slouží jako transportní držák značek a zároveň jako 

samotný značkovač. Technologií výroby byla zvolena 3D tisk, z materiálu nerezové oceli 

(SS316L), což finančně vychází mnohem lépe, než jiné technologické postupy, vzhledem 

k rozměrům součásti a faktu, že součást je již vymodelovaná a stačí vložit do 3D tiskárny už 

jako hotový model, to je výhodou i pro archivaci a rychlou výrobu v budoucnu. Jeden kus 

vychází od firmy 3D Wiser na částku do 2000 Kč. V těle této jehly se nachází dva otvory na 

šroubový spoj, jímž je zaručena rozebíratelnost součásti a také její potenciální výměnu při 

problému. Šroubový spoj je dvojitý, čímž je zaručen pohyb jak axiální, tak radiální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původním, prvním návrhem místo uvedené roztahovací jehly, byly součástí nim velmi 

podobné. Měly obsahovat navíc vzdušné otvory, jež by značku stahovaly pomocí proudů 

vzduchu, místo manuálního stahováku, který je ve finálním návrhu. Vzduchový stahovák byl 

zavržen, neboť z důvodu velmi malých rozměrů jej nebylo možné konstruovat. Původní návrh 

stahováku je uveden níže, na obrázku č. 19. 
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Obrázek 19: První návrh stahovacího mechanismu 

 

Třetí varianta návrhu, který nebyla zvolena také kvůli rozměrům, obsahovala již manuální 

stahování, ovšem rozměrově by výroba byla dost náročná a muselo by mechanismu být přidáno 

dalších pár hnacích součástí, které by hýbaly stahovacími kleštěmi. Tento návrh byl již 

předchůdce finálního návrhu.  

 

 
Obrázek 20: Druhý návrh stahovacího mechanismu 

 

Celý roztahovák je veden pomocí lineárního vedení, poháněného pneumatickými válci, 

jež jsou znázorněné na obrázku níže, žlutou barvou. Lineární vedení je ukotveno ve vrchní i 

spodní části pásovinou z konstrukční oceli, pro vysokou pevnost. Zamýšleny byly i jiné 

materiály, které jsou hmotnostně lehčí, avšak zde by se mohl v budoucnosti vyskytnout 

potencionální problém s přesností a pevností konstrukce jako celku. V původním návrhu bylo 

zamýšleno využití také profilů tvaru C místo pásoviny, ovšem ani toto řešení se neukázalo jako 

nejlepší, neboť šroubování do šikmé plochy není konstrukčně ideální. Zde je opět řešeno vše 

šroubovými spoji, kvůli možným modifikacím, opravám, či servisu. Lineární vedení slouží 
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Obrázek 21: Lineární vedení roztahováku 

k posuvu soustavy pístů, jež roztahují značky mezi bužírkou a trubicí zásobníku značek. 

Modrou barvou je pak znázorněno spojení pístu, jež pohání lineární vedení s konstrukcí 

připojenou na vozík kolejnice lineárního vedení.  

 
 

 

 

   Obrázek 22: Poloha bužírky a hubice ze zásobníku 

Mechanismus sběru značky roztahovacími jehlami funguje na jednoduchém principu. 

Jehly vyjedou k hubici zásobníku pomocí lineárního vedení na roztahováku, pomocí vzduchu 

je značka vytlačena z hubice zásobníku a doraz je řešen kompromisem mezi rychlostí a 

množstvím tlačeného vzduchu, společně s rádiusem zaoblení jehly. Potom, co je značka 

vytlačena vzduchem na jehlu, sjedou jehly pomocí lineárního vedení zpět do polohy k bužírce, 

dopředu před stahovací bariéru a jehly se roztáhnou. Pro roztažení jdou vidět drážky v bariéře 

na obrázku č.22 v pravé části, jež umožňují plynulý pohyb jehel. Po roztažení je do otvoru, ve 

stahováku, pomocí navíjecích kol vpravena bužírka. Po vpravení není třeba mačkat bužírku 

stahováním jehel do původní polohy, jak bylo původně zamýšleno dřívějšími návrhy stahováku, 

ale stačí pouze s jehlami vůči pohybu bužírky pohnout opačným směrem, zpět dozadu. 
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Roztažením značky a uvedeným pohybem zároveň je způsobeno stažení značky o stahovací 

bariéru. Tvar tohoto stahováku byl navržen tak, aby se na něj daly uplatnit oba průměry značek 

a bužírek, které se v aplikaci využívají. 

Jednotlivé pohyby by mohly být naváděny pomocí PLC, které je již součástí stříhačky, 

bylo by ovšem na místě nakoupit více licencí, na kinematiku do PLC a rozšířit program o více 

pomocných prvků. Dle přání dalšího rozšíření, by mohly být přidány také optická čidla na 

zjišťování přítomnost bužírky. 

4.3 Zásobníky návleků 

 

Zásobník značek, jenž by stál minimum financí a fungoval by přesně dle požadavků byla 

dost těžká pasáž. Na trhu se objevují různé typy zásobníků, přes lineární podavače, kruhové 

vibrační zásobníky, vibrační stoly, podávací stanice, po klasické gravitační. Všechny typy mají 

své výhody i nevýhody, veškeré konstrukce však spojuje jedna věc. Vysoká cena. Níže jsou 

uvedené některé typy, o kterých bylo uvažováno při vývoji potřebného zásobníku, pro tuto 

aplikaci. 

4.3.1 Kruhový vibrační zásobník 

 

Tento typ zásobníku je dnes nejběžnější a využívá se v nejrůznějších aplikacích, snad ve 

všech průmyslových odvětvích. Je promyšlený, sofistikovaný, avšak jeho cena je dost vysoká. 

Dle rozměrů a příslušenství či modifikací, se tento typ zásobníku pohybuje v rozmezí 34 000 

Kč až 250 000 Kč, což nepřichází v úvahu v této aplikaci, kvůli myšlence, která se snaží udržet 

finanční investici na co nejmenší hranici, za co nejvíce přínosu.  

Zásobník se skládá z trychtýřovité mísy, jež má po vnitřním průměru výstupky, které jsou 

dle potřebné aplikace rozměrově upraveny a postupně třídí díly dle polohy. Díly 

s nevyžadovanou polohou spadnou díky svému tvaru zpátky, na dno mísy. Zásobník tedy 

nejdřív pomocí vibrací potřebné díly vynese směrem nahoru a lineárním podavačem potom 

dodá, na předem určené místo, v potřebné poloze.  

Výrobce uvedeného typu zásobníku je schopen dodávat modifikované, kruhové vibrační 

zásobníky pro specifické předměty, za modifikaci si ovšem zákazník značnou sumu připlatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Kruhový vibrační zásobník s vibračním lineárním podavačem Hanus [2] 
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Obrázek 25: Válcová mísa Vondra a 

Vondra [3] 

Obrázek 24: Kuželovitá mísa Vondra a 

Vondra [4] 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Vibrační dávkovací váha 

 

Speciální zařízení, které dokáže dávkovat součástky za pomocí váhy na přesnost až 0,1g, 

což by na silikonové značky stačilo. Výhodou tohoto typu dávkovače je více zásobníků, kam 

by se mohlo dát více typů značek naráz a nemuselo by se vyměňovat po každém typu, avšak 

problém nastává při potřebné orientaci dílu, což zde není nezaručeno. Zařízení také nezaručuje 

fakt, že se značky v zásobníku nebudou sekat, jelikož jsou značky silikonové a tím pádem mají 

tendenci se zachytávat a ohýbat se díky své pružnosti a lepkavému povrchu. Největší riziko 

zasekávání značek je v hrdle zásobníku, které je zde nejvíce zúžené.  

Cenová relace vibrační dávkovací váhy se pohybuje mezi 60 000 Kč až 350 000 Kč. 

 

 

 

Obrázek 26: Vibrační dávkovací váha Blažek [5] 
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4.3.3 Vlastní návrh vibračního zásobníku 

 

Během návrhu byly zahrnovány podmínky, ve kterých by zásobník byl schopen 

vykonávat svou práci několik let, aniž by bylo zásobník třeba nějak modifikovat. Myšlenka 

takového zásobníku byla vytvořit co nejjednodušší model, který by byl jednoduchý jak na 

výrobu, tak na obsluhu a finančně dostupný nejen pro tuto aplikaci.  

Základem návrhu byla tedy nádoba s vibračním pohonem a dopravníkovou trubicí. 

Zásobník a trubici, která je pevně svařena se zásobníkem rozvibruje průmyslový vibrátor a za 

vzniklých vibrací se potom značka pomalu posouvá směrem k předem danému místu, tedy do 

dopravníkové trubice. Značky jsou do zásobníku plněny z vrchní, otevřené části. Zásobník má 

sklon dna 45°, aby byl odpor značek vůči zásobníku menší, než když má zásobník dno 

rovnoběžné se zemí. Konstrukce zásobníku je volena tak, aby se do něj vešly jak malé, tak velké 

značky. V daných uzlech zásobníku jsou jisté vůle, aby se značky nesekaly a pomocí vibrací 

postupovaly kontinuálně směrem k jehlám roztahováku. Funkcionalita zásobníku byla ověřena 

výrobcem vibračních zásobníků, který udal, že bude třeba udělat speciální povrchová úprava 

zásobníku, aby byla jistota, že se značka nezadrhne a tím se nezastaví celý proces značení 

bužírek. Složení povrchové úpravy nebylo z důvodu soukromého know-how blíže 

specifikováno, avšak celý zásobník je vyroben z plechu a přikládaná trubice vedoucí 

k roztahováku vytvořena pomocí 3D tisku, technologie FDM z nerezové oceli (SS316L). 

 

Obrázek 27: Zásobník značek s vibrátorem 

Na obrázku č. 20 lze vidět šedou barvou konstrukce samotného zásobníku a trubice 

vycházející ze zásobníku, pomocí níž je značka dopravována k roztahováku. Červenou barvou 

je označena připojovací konstrukce zásobníku k vrchní desce rámu roztahováku. Konstrukce je 

připojena přes silentbloky šroubovým spojem uvedeným níže. Modrý válec značí průmyslový 

lineární pneumatický vibrátor, na němž je vyznačen zeleně vzduchový přívod jako napájení. 

Na obrázku vlevo lze vidět na trubici níže také dva vzduchové vstupy, které budou také 

komentovány na dalších snímcích. 
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           Obrázek 28: Detail svislého a vodorovného posuvu 

Vodorovný šedý vstup značí posuv z trubice samotného zásobníku značek do vedlejší 

části trubice, na které je přidělán svislý posuv. Princip je stejný, jako ve zbrojním průmyslu, 

konkrétně v puškách. Nejdříve se vodorovně vzduchem nastřelí značka do trubice, na níž je 

svislý vstup přívodu vzduchu a na pokyn PLC je značka vstřelena na jehly roztahováku. 

 

 

Obrázek 29: Lineární průmyslový pneumatický vibrátor 

Model vibrátoru uvedeného na obrázku výše byl vytvořen na základě ilustrací výrobce 

HAS a.s., jež tyto vibrátory nabízí [6]. Konstrukce vibrátoru je připevněna pomocí desky, v níž 

jsou připraveny 4 díry na šroubový spoj. Je tedy umožněna rozebíratelnost a jednoduchá 

manipulace. 
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Obrázek 30: Zásobník a silentbloky 

 

Obrázek 31: Konstrukce silentbloku 

Na obrázku výše je znázorněný silentblok využitý v soustavě. Jde o jednoduchou 

konstrukci složenou ze 2 šroubů daného průměru, na níž je na jednom konci podložka stejného 

materiálu pevně spojena se závitovou částí a druhý konec šroubu slouží k upevnění ke 

konstrukci za pomocí matky a podložky. Dva šrouby se takto spojí naproti sobě tuhým, 

gumovým válcem plné výplně, nejčastěji nalisováním či lepeným spojem. Guma je známá 

svým tlumícím účinkem, a je tak vhodná pro tlumení vibrací v této aplikaci i finančně je to 

velmi příznivé řešení. 



  

 

29 

 

4.4 Zásobníky označených bužírek 

 

Nastříhané a označené bužírky projely celým strojním zařízením a bylo třeba je nějak 

uskladnit. Tento krok by se nedal až tak automatizovat, jako tomu bylo u samotného 

značkování, avšak na konci strojního zařízení se nachází stojan, který je uzpůsoben výšce 

ostatních komponent tak, aby bužírky do boxu, který je na stojanu položen nepadaly chaoticky, 

ale přibližně rovnoměrně, což později zjednodušuje manipulaci s hotovými, označenými 

bužírkami.  

Samotný stojan zásobníku hotových bužírek je stejného materiálu, jako dosavadní stojan 

střihacího mechanismu, jež na firmě současně je. Rozměry byly upraveny, aby odpovídaly 

největším kusům padajícím do úložného boxu na stojanu. V praxi to potom znamená, že 

nejdelší bužírky, vyráběné na firmě, se vlezou do boxu hotových bužírek s rezervou cca 10 cm, 

menší kusy pak rezervu zvyšují, takže není třeba box vyměňovat za menší, či větší. Je pouze 

třeba ho po naplnění manuálně vyprazdňovat. 

Pro samotný box hotových bužírek je okolo plochy, na níž stojí, přinýtovaná po obvodu 

klec z pásoviny 5 mm tloušťky, která slouží ke 2 úkolům. První je zarážka, jenž slouží jako 

ochrana boxu před spadnutím z plochy stojanu a druhým účel je fyzická podpora kovové 

konstrukce, na níž je připevněn plech, po němž padá bužírka. Pásovina tak zajišťuje, že se 

kovová konstrukce neprohne. Ke konstrukci nad boxem je připevněn pomocí nýtů ohnutý 

plech, který vede bužírku do boxu. Samotná kovová konstrukce je zezadu také připevněna 

šroubovým spojem ke konstrukci rámu, jež obléhá roztahovák a odvíjecí kola, aby nebyl na 

pásovinu takový nápor na ohyb a aby byl zcela rozebíratelný. Ve spodní části stojanu je pro 

větší pevnost navařen profil téhož materiálu a k připevnění do země slouží packa s dírou pro 

šroub, který se šroubuje do betonu. Tento princip je již uplatněn u současné stříhačky, proto byl 

zanechán i zde. 

 

 Obrázek 32: Zásobník bužírek a nosná konstrukce 
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Obrázek 33: Připevnění kovové konstrukce a podpora 

 

 

Obrázek 34: Plastový box na hotové bužírky 

4.5 Krokový postup k PLC 

 

Pro úplnou funkci bylo třeba vymyslet i schéma, dle kterého bude fungovat celé strojní 

zařízení připojené na PLC. Na přání firmy bylo toto schéma podrobně zpracováno, ovšem 

naprogramováno by bylo profesionálními programátory zabývajícími se touto problematikou.  

Nejprve bylo třeba sepsat tabulku všech proměnných, které v soustavě figurují a poté bylo 

postupně sestaveno schéma cyklu, jež bylo zakončeno nekonečnou smyčkou. 
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Vzduchové 

přívody 

Název části 
Vstup 

(I) 

Poloha Výstup 

(O) 

Poloha Rozšířený 

vstup 

Rozšířený 

výstup 

Roztahovací 

Píst 1 
RP1I 

Roztaženo 
RPO1 

Staženo 

SRP1I SRP1O 
Roztahovací 

Píst 2 
RP2I 

Roztaženo 
RPO2 

Staženo 

Roztahovací 

Píst 3 
RP3I 

Roztaženo 
RPO3 

Staženo 

Posouvající 

Píst 1 
PP1I 

Vysunuto 

před stahovák 
PPO1 

Vysunuto za 

stahovák 
SPP1I SPP1O 

Posouvající 

Píst 2 
PP2I 

Vysunuto 

před stahovák 
PPO2 

Vysunuto za 

stahovák 

Vibrátor 1 V1 Vibruje - Nevibruje V1 - 

Vodorovný 

Posuv 
VP1 

Fouká 
- 

Nefouká 
VP1 - 

Svislý Posuv SP1 Fouká - Nefouká SP1 - 

Lineární 

Vedení 
LV1 

Směr vzhůru 
- 

Směr dolů 
SLV1I SLV1O 

Elektrický 

ovládané 

Navíjecí 

Kola 
NK1 

Točí se 
- 

Netočí se 
NK1 - 

Odvíjecí 

Kola 
OK1 

Točí se 
- 

Netočí se 
OK1 - 

Stříhačka S1 Stříhá - Nestříhá S1 - 

 

Tabulka 3: Proměnné PLC 

 

Tabulka je rozdělená do 2 sekcí, pro lepší obecnou orientaci. První jsou vzduchové 

přívody, jež značí všechny vstupy a výstupy, kde bude připevněn tlačený vzduch, na jehož 

základě budou součásti v oblasti napájeny. Druhým odvětvím jsou elektricky řízené části. 

Ve druhém sloupci jsou názvy daných součástí, ať už vzduchově či elektricky řízené, aby 

bylo jasné, o jakou součást se jedná.  

Sloupce Vstup (I) a Výstup (O) jsou vstupy a výstupy jednotlivých součástí. Vstupy jsou 

obecně značeny I, dle anglického Input a výstupy O, jako Output. V názvu vstupů a výstupů je 

první písmeno dané části, jež je v tabulce, zvýrazněno modře. Tímto značením lze jednoduše 

pojmenovávat jakékoli další přidané součásti a zpětně lehce analyzovat, o jakou část se dle 

zkratky jedná. 

Poslední dva sloupce jsou věnovány rozšířeným vstupům a výstupům. Pro funkcionalitu 

tyto sloupce nejsou třeba, mají však své opodstatnění. Je to finanční ulehčení sestavy. Jako 

první byly sečteny dohromady vzduchové vstupy roztahovacích pístů a vznikla soustava, odtud 

počáteční písmeno vstupu S. Jelikož jsou ve strojním zařízení 3 roztahovací písty, z nichž každý 

má 1 vstup a 1 výstup, dělá to dohromady 6 různorodých proměnných, které díky rozšíření byly 

redukovány na 2. Roztahovací píst má přesně daný směr, kterým se bude hýbat, což platí pro 

všechny 3 písty, proto bude do všech vstupů roztahovacích pístů vedena jedna vzduchová 

hadice, která bude pouze rozvětvena do 3 vstupů u těchto pístů, hlavní přívod bude tím pádem 

pouze 1, místo původních 3. Stejná logika byla uplatněna pro výstupy těchto pístů, dokonce i u 

vstupů a výstupů posouvajících pístů a pístů určených pro pohon lineárního vedení. U ostatních 

kvůli přehlednosti byly doplněny názvy těchto rozšířených vstupů a výstupů, ale nebyly reálně 

vytvořené, neboť to nebylo potřeba. Šlo tu pouze o přehlednost. 

Sloupce polohy jsou označeny daným odstínem zelené a znázorňují polohu, ve které se 

součást nachází. Je-li ve vstupu/výstupu hodnota 1, je označena zeleně. Tmavě zelená pro 

vstupy, světle zelená pro výstupy. Tento doplněk byl potřeba, aby se mohla definovat základní 

poloha. 
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Obrázek 35: Postupové schéma PLC 

U některých součástí není vyplněn výstup. Je to z důvodu jednoduchosti programování. 

Pro lineární vedení se pošle signál do PLC se souřadnicemi, na které má jet a impulz pro chod 

vedení. Po přijetí na místo dle programu zastaví. Vstup se přepíše dalším vstupem, není tedy 

třeba definovat výstup. 

Po vytvoření tabulky jednotlivých proměnných bylo třeba udělat postupové schéma, 

podle něhož se sepíše program do PLC, aby stroj věděl, jaký krok kdy udělat pro hlavní 

značkovací program. Schéma je uvedeno níže. 

 

  
 

 

Celý program začíná spuštěním. Ihned po spuštění spíná vibrátor, připevněný na 

zásobníku silikonových značek společně s pohonem lineárního vedení, tedy dvojicí 

pneumatických válců, které vyjíždí z původní polohy od bužírky, směrem k trubici od 

zásobníku. Vyjíždí směrem nahoru. Zatímco vibrátor běží celý cyklus, pohon lineárního vedení 

čeká na další pokyn. 

Po tom, co jsou pneumatické válce na místě, spíná první vzduchový vstup, jež vystřelí 

značku horizontálně z trubice zásobníku do vedlejší trubice a poté se vstup nastaví na hodnotu 

nulu, čímž se vypne. Jakmile je značka ve vedlejší trubici, sepne druhý vzduchový vstup, jež 

vystřelí značku na jehly roztahováku a vystřelení nastaví hodnotu vstupu na 0, který vzduchový 

vstup vypne. 

Po krátkém časovém intervalu, kdy je značka dopravena na jehlu roztahováku, se vyšle  

signál do pohonu lineárního vedení, které sjede dolů, aby byly jehly osově souměrné 

s průchodem ve stahováku, a tedy i s bužírkou, která je dodána navíjecími koly. Do vstupu 

posouvajících pístů se vpustí vzduch, čímž se stlačí píst a ten se vysune dopředu, tím dostane 

značku společně s jehlami před stahovák. Následuje změna hodnoty na vstupu roztahovacích 

pístů na hodnotu 1, čímž se roztahovací písty posunou vzad a tím roztáhnou značku. S tímto 

pohybem se zároveň vyšle signál do navíjecích kol, jež se rozpohybují a natlačí bužírku pod 

stahovací bariéru. 

Po roztažení značky a po krátké prodlevě, kdy bude natlačena bužírka pár centimetrů před 

stahovák, může PLC vyslat signál do posouvajících pístů, jímž změní výstup na 1. Signálem se 

posouvající písty vrátí do původní polohy a díky pohybu zpět stahovací bariéra samovolně 

stáhne značku z jehel připevněných na roztahovacích pístech. Mezitím, co posouvající písty 

stahují značku pomocí stahovací bariéry střihací mechanismus stříhá bužírku na již nastavenou 

požadovanou délku.  
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Po ustřižení a nasazení značky na bužírku následuje zdvih střihacího mechanismu a signál 

do odvíjecích kol, jež se nachází za stahovákem, která ustřiženou a označenou bužírku posune 

směrem do zásobníku hotových bužírek.  

Hned, jak bude bužírka za místem stahovací bariéry, se roztahovací jehly stáhnou, 

zároveň s roztažením jehel dostanou pneumatické válce pohánějící lineární vedení impulz 

k pohybu směrem nahoru a vodorovný posuv vystřelí značku. 

Po těchto krocích se celý cyklus opakuje na předem daný počet opakování. 

4.6 Výpočtová zpráva 

 

4.6.1 Spotřeba vzduchu 

 

Spotřeba vzduchu na navrhované soustavě se týká všech vzduchových přívodů. 

Následující tabulka je výpis všech těchto vstupů a výstupů, kterých se budou výpočty 

spotřebovaného vzduchu týkat. 

 

Součást Počet 

součástí 

Celkový počet přívodů 

součásti 

Roztahovací pneumatický válec 3 6 

Posouvající pneumatický válec 2 4 

Vibrátor 1 1 

Svislý posuv v trubici zásobníku značek 1 1 

Vodorovný posuv v trubici zásobníku 

značek 

1 1 

Pneumatický válec – lin. pohon 2 4 

Celkový počet vzduchových přívodů - 17 

Tabulka 4: Výčet přívodů vzduchu 

 

 V první řadě bylo třeba dle specifikací pístu, v návrhové soustavě, zjistit, v jakých 

přetlacích je píst schopný pracovat. Pneumatický píst DSNU-20-15-PPV-A, jehož průměr pístu 

je 20 mm a zdvih 15 mm, je schopen pracovat v přetlaku 1-10 bar. Tento píst je určen pro 

roztahování značky a k posuvu před a za stahovák.  

 Dle domluvy s firmou bude přetlak na jednotlivé pneumatické válce určené pro 

roztahování značek veden o přetlaku 0,8MPa a pro pneumatické válce určené pro posuv vpřed 

a vzad, bude tlak 0,9MPa. Zde je volen větší tlak, neboť budou písty posouvat všemi 3 

pneumatickými válci a svařovanou konstrukcí s nimi spojenou. 

 Pro nejpřesnější výpočet bylo využito speciálního programu, přímo od výrobce Festo, 

ProPneu[7]. Do programu byl zadán specifický pneumatický válec, tlak, jímž bude napájen a 

sklon montáže. Po zadání parametrů program nasimuloval situaci a vypočítal, jakou rychlostí, 

za jaký čas se posune o požadovanou vzdálenost a jaký průtok vzduchu během toho bude 

potřebovat za cyklus (vytažení a zatažení). Ilustrační výstup z programu je uvedený na obrázku 

níže.  

 Pro pohon lineárního vedení byla zvolena dvojice pístů DSNU-20-50-P-A, jež má delší 

zdvih. Tlak určený pro pohon byl zachován na hodnotě 0,9MPa. 
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Obrázek 36: Výstup ProPneu pneumatického válce určeného pro roztažení značky[7] 

Program byl využit jak pro pneumatické válce určené pro vodorovný posuv, jež stahuje značku 

z jehel, tak pro pneumatické písty určené pro roztahování. Lišily se hodnotou přetlaku vzduchu, 

montážním úhlem a vzdáleností, jež byla potřebná. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

 Potřebný 

zdvih [mm] 

Přetlak 

[bar] 

Čas zdvihu 

[s] 

Průtok 

vzduchu na 

cyklus [l] 

Průtok 

součástí 

Roztahovací 

válce 

10,6 8 0,040 0,283 0,849* 

Posouvající 

válce 

15 9 0,046 0,347 0,694** 

 

Pohon lin. 

vedení 

40 9 0,051 0,545 1,09** 

        *3 roztahovací válce, **2 posouvající válce, **2 válce pro pohon lin. vedení 

Tabulka 5: Tabulka výstupů z ProPneu válců 

 Další položkou je průmyslový lineární vibrátor, do které vede hadice s přetlakem 4 barů. 

Výrobce lineárního vibrátoru, konkrétně A/K15 HAS uvádí spotřebu vzduchu při daném 

přetlaku 15Nl/min [8]. 

 Pro horizontální a vertikální posuv značek v trubici od zásobníku byla spotřeba vzduchu 

volena na 0,01l/cyklus při přetlaku 6 barů. Pro lepší orientaci a celkovou spotřebu vzduchu 

navrhovaného strojního zařízení, byla sestavena tabulka, která uvádí spotřebu jednotlivých 

komponent za jeden cyklus, tedy za jednu označenou bužírku a nachystání na značení další 

bužírky. K celkové spotřebě nebyla přičtena hodnota spotřeby vzduchu vibrátoru, neboť její 

hodnota je vzhledem ke spotřebě vzduchu ostatních komponent velmi malá a tím pádem 

k celkové spotřebě zanedbatelná. 
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 Spotřeba vzduchu [l/cyklus] 

Pneumatické válce určené pro roztahování 0,849 

Pneumatické válce určené pro posouvání jehel 0,694 

Horizontální posuv 0,01 

Vertikální posuv 0,01 

Pohon lineárního vedení 1,09 

Celková spotřeba 2,653 

Tabulka 6: Spotřeba vzduchu za jeden cyklus 

4.6.2 Čas jednoho cyklu značení 

 

Pro výpočet potřebného času na jeden cyklus, tzn. na jednu označkovanou bužírku, bylo 

převzato a upraveno PLC schéma tak, aby se z něj daly vyhodnotit jednotlivé časové úseky. 

Následující schéma ukazuje veškeré pohyby v jednom cyklu značkování. Zde vybrán jako 

začátek cyklu pro výpočet potřebného času posuv lineárního vedení směrem vzhůru. Krok po 

kroku jsou výpočty s nimi spojené, na následující straně. 

 

 

Obrázek 37: Schéma pro výpočet potřebného času jednoho cyklu 

   

 

Prvním krokem cyklu je posuv lineárního vedení směrem vzhůru. Pro vybrané lineární vedení 

byly zvoleny již výše zmíněné pneumatické písty, jež by dosáhly potřebnou vzdálenost 40 mm 

za 0,051, ke které je přičtena hodnota 0,4s. Vysvětlení této hodnoty je uvedené níže, u výpočtu 

času posuvu posouvajících a roztahovacích pneumatických válců. 

 

𝑡𝐿𝑉𝑉 = 0,03𝑠 + 0,4 = 0,43 

 

kde 

 

𝑡𝐿𝑉𝑉 … č𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛ý 𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑣 𝑙𝑖𝑛𝑒á𝑟𝑛íℎ𝑜 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛í 𝑠𝑚ě𝑟𝑒𝑚 𝑣𝑧ℎů𝑟𝑢. 

 

Lineární vedení směrem vzhůru urazí potřebnou vzdálenost za 0,03s. 
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 Druhým a třetím krokem cyklu je horizontální, resp. vertikální posuv značky v trubici 

od zásobníku pomocí vzduchu. Při přetlaku 6 barů, dle zkušenosti odborných pracovníků firmy 

bylo dohodnut čas 0,5 s. Po dobu 0,5 s bude tedy trvat jak horizontální, tak vertikální posuv. 

 

𝑡𝐻 = 0,5𝑠 

 

𝑡𝑉 = 0,5𝑠 

 

𝑡𝐻𝑉 = 𝑡𝑉 + 𝑡𝐻 = 0,5 + 0,5 = 1𝑠, 

 

kde 

 

𝑡𝐻   … č𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡á𝑙𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑣𝑢 

𝑡𝑉   … č𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘á𝑙𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑣𝑢 

𝑡𝐻𝑉 … 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý č𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡á𝑙𝑛í 𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘á𝑙𝑛í 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑣. 

 

Druhý a třetí krok tedy zabere 1 sekundu. 

 

 Čtvrtý krok je časově stejný, jako je krok první. Rozdíl je pouze ve směru. Lineární 

vedení koná pohyb směrem dolů, stejnou rychlostí, stejný časový úsek. Můžeme tedy psát: 

 

𝑡𝐿𝑉𝑉 = 𝑡𝐿𝑉𝐷 = 0,43𝑠 

 

 Pátý krok vyžaduje posun bužírky 10 cm před stahovák, aby značka byla o tuto 

vzdálenost od konce bužírky. Bužírka je tedy navíjecími koly posunuta o 220 mm. Pokud je 

posuvová rychlost navíjecích kol 0,5m/s, platí: 

 

𝑠𝑁𝐾𝑆 = 220𝑚𝑚 = 0,22𝑚 

 

𝑣𝑁𝐾 = 0,5𝑚/𝑠 

 

𝑡𝑁𝐾𝑆 =
𝑠𝑁𝐾𝑆

𝑣𝑁𝐾
=

0,22

0,5
= 0,44𝑠, 

 

kde 

 

𝑠𝑁𝐾𝑆 …    𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛𝑢𝑡í 𝑏𝑢ží𝑟𝑘𝑦 10𝑐𝑚 𝑝ř𝑒𝑑 𝑠𝑡𝑎ℎ𝑜𝑣á𝑘 

 

𝑣𝑁𝐾  …    𝑝𝑜𝑠𝑢𝑣𝑜𝑣á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑎𝑣í𝑗𝑒𝑐í𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑙 
 

𝑡𝑁𝐾𝑆 …    č𝑎𝑠, 𝑧𝑎 𝑘𝑡𝑒𝑟ý 𝑗𝑒 𝑏𝑢ží𝑟𝑘𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑒𝑛𝑎 10 𝑐𝑚 𝑝ř𝑒𝑑 𝑠𝑡𝑎ℎ𝑜𝑣á𝑘. 

 

Navíjecí kola dopraví bužírku na určené místo za 0,44s. 

 V tomto kroku také reagují posouvající písty pro posunutí značek před stahovák, aby 

se ušetřil čas a tím i zrychlil proces. Byť nepatrně, na větším množství cyklů je to vždy vidět. 

Posunutí značek, jak již bylo uvedeno v sekci spotřeby vzduchu, trvá 0,046s. Do celkového 

součtu časů cyklu bude započítáván čas dopravení bužírky, neboť v tomto kroku trvá déle a 

než navíjecí kola dopraví bužírku na místo, značka bude již před stahovákem. 
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 Po dopravení značky před stahovák společně s bužírkou nastává 6. krok, kdy je třeba 

značku roztáhnout. Tento krok trvá dle tabulky č.5, 0,040s a je zpracováván pneumatickými 

válci určenými k roztahování značky. Je třeba však zahrnout reálnější faktory, jako je spínání 

čidel na pneumatickém pístu, délkou vzduchových rozvodů, doba k otevření samotného ventilu 

pro tlačení vzduchu a reakční doba PLC. Všechny tyto operace jsou současně velmi precizní a 

svižné. Není jednoduché, často nemožné tento krok optimalizovat a odhadnout, či vypočítat 

přesně. Po konzultaci s odborníky zadávajícími tuto práci bylo domluveno, že k odvozenému 

času bude připočtena hodnota 0,4s. Tato hodnota bude připočtena i k pístům posouvajícím a 

byla připočtena i k pístům pohánějící lineární vedení. 

 

𝑡𝑅𝑍 = 0,040𝑠 + 0,4𝑠 = 0,44𝑠, 
 

kde 

 

𝑡𝑅𝑍 … č𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑎ℎ𝑜𝑣á𝑛í 𝑧𝑛𝑎č𝑘𝑦 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐í 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘ý𝑐ℎ 𝑣á𝑙𝑐ů. 

 

 Po roztažení nastává předposlední krok, a to dostat značku na bužírku. Posouvající písty 

konají pohyb vzad, čímž shodí značku na bužírku. Čas, jež potřebují na požadovanou 

vzdálenost pneumatické písty na pohyb byl vypočítán pomocí software výrobce, výsledek je 

uvedený v tabulce č.5. S tímto krokem je taky spojeno stříhání bužírky. Zároveň se stažením 

značky stříhačka stříhá bužírku, aby byla hotová bužírka připravena na další dopravu do 

zásobníku hotových bužírek. Střižení je delší proces, než je posouvání pneumatických válců. 

Měřená hodnota střižení dle současného stroje je přibližně 0,1s, což je hodnota větší, proto bude 

do celkového času jednoho cyklu započítávána právě tato hodnota. 

 

𝑡𝑠 = 0,1s 

𝑡𝑃𝑆𝑍 = 0,046𝑠 + 0,4𝑠 = 0,446𝑠, 
 

Kde  

 

𝑡𝑠     … potřebný čas ke střižení 

 

𝑡𝑃𝑆𝑍 … č𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑜𝑢𝑣á𝑛í 𝑝í𝑠𝑡ů 𝑠𝑚ě𝑟𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑧𝑎𝑑𝑢 𝑑𝑜 𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜𝑙𝑜ℎ𝑦. 

 

 Posledním krokem je odvinutí hotové, označkované bužírky. Vzdálenost, kterou musí 

urazit bužírka před tím, než se roztahovací jehly můžou vydat směrem nahoru pomocí 

lineárního vedení, je 990 mm. Tato hodnota vychází z nejdelší možné délky bužírky, jež by se 

na novém strojním zařízení vyráběla. Nejdelší kus má 1 m a jelikož je bužírka před nasazením 

10 cm před stahovákem, počítá se rozdíl těchto hodnot. Na začátku kroku pracují odvíjecí kola 

i kola navíjecí. Navíjecí kola se otáčí 140 mm, neboť se na začátku kroku nachází i pod 

navíjecími koly. Druhým důvodem je příprava další bužírky co nejblíže ke stahováku. Tato 

hodnota není pro výpočet podstatná, ale z hlediska konstrukčního, pro správnou funkci bylo 

nutné ji zmínit. Podstatná vzdálenost je tu hodnota 990 mm.  
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Pokud tedy platí, že: 

 

𝑠𝐻𝐵 … 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡, 𝑜 𝑘𝑡𝑒𝑟𝑜𝑢 𝑗𝑒 𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑏𝑢ží𝑟𝑘𝑢 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛𝑜𝑢𝑡 𝑑á𝑙𝑒, 𝑛𝑒ž 𝑏𝑢𝑑𝑒 𝑚𝑜ž𝑛é 𝑣𝑦𝑗𝑒𝑡 𝑠  
           𝑙𝑖𝑛𝑒á𝑟𝑛í𝑚 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛í𝑚 𝑠𝑚ě𝑟𝑒𝑚 𝑣𝑧ℎů𝑟𝑢 𝑠 𝑒𝑜𝑟𝑧𝑡𝑎ℎ𝑜𝑣𝑎𝑐í𝑚𝑖 𝑗𝑒ℎ𝑙𝑎𝑚𝑖 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑎𝑙ší 𝑧𝑛𝑎č𝑘𝑢 

 

𝑣𝑁𝐾 = 𝑣𝑂𝐾 … 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑑𝑣í𝑗𝑒𝑐í𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑙 𝑎 𝑘𝑜𝑙 𝑛𝑎𝑣í𝑗𝑒𝑐í𝑐ℎ 𝑗𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑗𝑛á 

 

𝑡𝑂𝐻𝐵 … č𝑎𝑠 𝑜𝑑𝑣í𝑗𝑒𝑛í ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑏𝑢ží𝑟𝑘𝑦 

 

𝑡𝑂𝐻𝐵 =
𝑠𝐻𝐵

𝑣𝑁𝐾
=

0,99

0,5
= 1,98𝑠 

 

 

 Po tomto kroku se cyklus opakuje. Celkový čas cyklu je tedy spočítat dle vztahu 

uvedeného níže. 

 

𝑡𝐶 = 𝑡𝐿𝑉𝑉 + 𝑡𝐻𝑉 + 𝑡𝐿𝑉𝐷 + 𝑡𝑁𝐾𝑆 + 𝑡𝑅𝑍 + 𝑡𝑆 + 𝑡𝑃𝑆𝑍 + 𝑡𝑂𝐻𝐵 

     = 0,43 + 1 + 0,43 + 0,44 + 0,44 + 0,1 + 0,446 + 1,98 = 5,266𝑠 

 

Pokud vynecháme v počítání celkového úseku třídění do tubusů, které neodpadá, tak nám vyjde 

velice zajímavý poměr. Součet jednotlivých úkonů značení manuálně, které je provázeno 

současně, je na 250 značek, 3480 sekund. Pokud bychom počítali náš výsledek značení jedné 

značky také na 250 kusů, vychází značení téhož množství na 1316,5 sekund! 

 Zde vychází závěr, že po modernizaci by byla efektivita přibližně 2,643x větší, než 

manuální značení! 
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5 ZÁVĚR 
 

Celá práce byla rozložena do částí konstrukční a k ní přilehlá teoretická část. Byl 

zkonstruován zcela nový model strojního zařízení určeného ke zjednodušení, zautomatizování 

jednoho z úseků výrobního procesu elektromotorů, a to značení elektrovodičů. V tomto 

dokumentu jsou přiloženy a popsány jednotlivé detaily veškerých konstrukčních prvků 

navržené soustavy.  

Samotná výroba strojního zařízení v době odevzdávání této závěrečné práce nezačala, je 

však u externí firmy na nacenění pro potencionální výrobu. Firma, pro níž byl návrh zpracován, 

práci velmi oceňuje a na základě ní byla domluvena další spolupráce na jiných projektech. 

 

Naplnění zadání: 

 

Dle zadání bylo prvním krokem rozebrat současný stav využívaných technologií jak ve 

světě, tak ve firmě, pro kterou byl návrh zpracován. Tohoto bodu se týká úvod práce, kde je vše 

detailně popsáno a uvedené informace jsou podloženy fotkami z firmy současného strojního 

zařízení, které je současně jen z části automatizované. Co by bylo dobré zdůraznit je fakt, že 

jelikož se jedná o speciální strojní zařízení s velmi specifickými, jednoúčelovými požadavky, 

jejich dostupnost na trhu je velmi omezená. Tento fakt se stal překvapením i přesto, že se 

značení tohoto typu využívá hojně v mnoha průmyslových odvětvích po celém světě.  

 

Dále bylo třeba rozebrat, jaké výhody přináší finální navrhované strojní zařízení, oproti 

ostatním navrhovaným soustavám. Většina dílčích návrhů byla primárně vybírána dle finanční 

náročnosti výroby, což se nakonec ukázalo jako zajímavá cesta, neboť bylo touto cestou nutnost 

najít co nejlevnější a zároveň nejefektivnější řešení. Výjimka se týká roztahovacích jehel, které 

jsou dražší, než kdyby se svařovalo tělo a jehla samotná zvlášť, neboť jsou vyráběny technologii 

3D tisku. Bylo tak vybráno a odsouhlaseno firmou, aby se osobně zjistilo, jak moc je 3D tisk 

spolehlivý a potenciální na další inovace, či na koupi 3D tiskárny a výrobu potřebných dílů 

přímo v prostorách firmy. 

 

Jeden z bodů zadání bylo také sestrojení 3D modelu celkové sestavy, společně s výkresy 

vybraných uzlů. Pro firmu byly zpracovány veškeré potřebné výkresové dokumentace, aby se 

však předešlo nemalému množství příloh u této práce, jako příloha byly přidány 2 výkresy 

součástí, jeden montážního uzlu a celková sestava. Tyto výkresy by měly společně s ilustracemi 

uvedené v tomto dokumentu dávají dostatečný pohled na návrh jako celek. 

 

Výsledek do praxe: 

 

Výpočty v závěrečné práci byly jednoduššího typu. Jednalo se o spotřebu vzduchu a 

přibližný čas, za který je strojní zařízení schopno bužírky označkovat. 

Oproti původnímu času, kdy pracovníci značili bužírky manuálně, se čas značkování 

navrhovaným značkovacím zařízením zkrátil 2,64x! Prvotní očekávání zkrácení času, před 

samotným návrhem bylo 1,5 – 2. Tímto výsledkem tedy práce dospěla lepším závěrům, než 

bylo původně očekáváno, avšak hodnota je pouze přibližná a může se v praxi lehce lišit. Pro 

efektivnější značkování by bylo nutné volit nákladnější alternativy pneumatických pístů, se 

speciálními čidly, výkonnější pohon odvíjecích a navíjecích kol, nebo dokonce výměnu pohonu 

lineárního vedení a posuvných pístů za robotický manipulátor. 
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Po konzultaci s externím odborníkem se došlo k závěru, že kompletně by stálo vyrobit 

navrhnuté strojní zařízení maximálně do 500 000 Kč, neboť soustava obsahuje spoustu 

normovaných součástí a většina součástí je spojena pomocí šroubového spoje, čímž se stává 

soustava zároveň lehce rozebíratelnou. Uvedená suma je hrubý odhad maximální výše nákladů. 

Pokud by navrhované strojní zařízení opravdu stálo do uvedené částky, výsledek by byl ještě 

umocněnější. Přidaná hodnota zlepšené časové efektivity společně s finanční stránkou je přesně 

to, o co firma usiluje.  

 

Celkový návrh se jeví jako zdařilý, splnil veškeré požadavky a dosažené 

technicko-ekonomické parametry jsou silným argumentem pro případnou realizaci. Současně 

je jen na firmě, zda po nacenění opravdu značkovací zařízení nechají vyrobit a sestrojit. 

 

Návrhy na zlepšení: 

 

Dle odborníků z oslovené firmy specializujících se na výrobu zásobníků podobného typu  

je možná, je ale nutné funkční ověření konstrukčního řešení jak zásobníku, tak trubice 

vedoucí z něj.  

Pro redukci času, by byla lepší alternativa odebírat bužírky již nastříhané, na požadované 

délky, od dodavatele. Předešlo by se tak stříhání bužírek a výsledkem by byla redukce času 

v cyklu značení. 

Samotné návleky (silikonové značky) na bužírky byly doposud dodávány v dlouhých 

hadicích po více kusech. Po konzultaci byla domluvena jiná forma dodávky značek, pro vyšší 

efektivitu práce. Ukázalo se, že výrobce nemá problém s dodáváním návleků po jednotlivých, 

již nastřihaných kusech, jež jsou baleny po více kusech. Cena zůstala stejná a dodavatel je 

dokonce schopen zamezit přítomnosti kalibračních kusů, které se musely manuálně třídit a 

později vyhazovat, neboť byly bez patřičného značení odpadem.  

Pokud by firma nechala vyrobit značkovací zařízení a implementovala ho tak do své 

výroby, rapidně by se zredukovaly nejen náklady, ale také prostor, jež by se dal využít například 

k rozvoji jiných stanovišť, nebo nákupu více takových značkovačů pro ještě rychlejší výrobu. 

Pro optimální čas cyklu značení by bylo vhodné zařadit do návrhu řadu optických spínačů 

a čidel, aby byla výroba přesnější a nevznikaly tak nežádané prodlevy, jež by se mohly stát 

nákladnými. 
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