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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá především návrhem koncepce jednoúčelového 

stroje pro odizolování plochých kabelů. Navržené řešení musí splňovat požadavky 

na kvalitu odizolování. Součástí práce je technicko – ekonomické zhodnocení 

voleného řešení a také analýza rizik. 

 

Klíčová slova: 

Plochý závěsný kabel, odizolování, jednoúčelový stroj, servomotor, synchronní 

řemenový převod. 

 

Abstract 

The subject of this diploma thesis is especially design of main conception of one 

purpose machine for outinsulating of flat cables. Designed solution must implement 

basic requirements of outinsulating‘s quality. Part of this thesis includes also 

technical-economics evaluation of choosed solution and analysis of risks. 

 

Key words 

Flat traveling cable, outinsulating, one purpose machine, servo-drive, timing belt 

drive. 
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1 Úvod 

Ploché kabely jsou dnes běžnou součástí většiny výtahů a různých 

zvedacích zařízení, využívají se převážně ke spojení ovládání výtahu 

s rozvaděčem. Kabel je umístěn v šachtě výtahu volně tak, aby se mohl v závislosti 

na poloze kabiny zvedat či spouštět. Zde dochází ke značnému namáhání na tah 

a ohyb, proto jsou jednotlivé vodiče obaleny velice pevnou izolací, případně 

vyztuženy ocelovými lanky či jinými prvky. 

Odizolování je proces, kdy je odstraněna izolace kabelu a jsou uvolněny 

jednotlivé vodiče, z důvodu další manipulace. Při tomto procesu nesmí dojít 

k narušení izolace vodičů ani jiných stínicích prvků. Zvláště u kabelů, které 

obsahují právě tyto prvky, se odizolování stává větším problémem. Vnitřní struktura 

kabelu je navíc mnohdy velmi rozlišná a pestrá. 

Pro návrh požadovaného stroje je nutno si uvědomit všechny souvislosti 

vyplývající z procesu odizolování. Různorodé typy kabelů, lišících se jak rozměrově 

tak různou kombinací vodičů. 

Jedním z důležitých hledisek dnešní doby je rychlost procesu. Neméně 

důležitým hlediskem je také vzhled odizolované části, hlavně v místě počátečního 

řezu. Někteří zákazníci trvají na takřka dokonalém přechodu mezi odizolovanou 

a neizolovanou částí kabelu. S tímto požadavkem však vzrůstají požadavky na 

samotné zařízení. 

Zařízení, které je navrhováno by mělo splňovat náročné požadavky 

zákazníků, především již zmiňovanou kvalitu odizolování. Vyžadována je taktéž 

jednoduchost obsluhy, jelikož na obsluhu nejsou kladeny vysoké požadavky. 

Bezpečnost zařízení je nutností. Plynulost výroby nás také nutí uvažovat 

o zařazení stroje do linie výrobní linky. 

1.1 Profil společnosti 

Gebauer & Griller je rakouská 

společnost, která se zabývá výrobou 

kabelů různého typu. Výrobní závod 

v Mikulově produkuje převážně hotové kabely pro automotive – jedná se hlavně 

o startovací kabely. Dále se část výroby věnuje kompletování kabelů a vodičů do 
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svazků, které se uplatňují ve výtahovém průmyslu. Jedním z hlavních produktů této 

oblasti jsou tzv. ploché závěsné kabely. 

Společnost má rozsáhlou působnost také v Rakousku a Německu, kde se 

kabely přímo vyrábí, nebo se zde nacházejí vývojová centra. Nedávné rozšíření 

produkce do Indie – Bangalore, Moldávie – Balti a snaha proniknout na americký 

trh může přiblížit rozsáhlost této společnosti. Celkový roční průměr počtu 

zaměstnanců v současnosti přesahuje hodnotu 1900. [1] 
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2 Úvod do výroby plochých kabelů 

Plochá vedení k přenosu elektrické energie jsou vhodná především 

u zvedacích zařízení, které jsou charakteristické proměnlivou výškou, jako jsou 

například výtahy. Kabely jsou namáhány především na ohyb a tah. Poměrně 

robustní konstrukce a hlavně pevná izolace dokáže tomuto namáhání odolat. 

2.1 Popis plochého kabelu 

Jádrem celého kabelu jsou měděné vodiče, které jsou spleteny do 

požadovaného tvaru. Tyto vodiče jsou přímo určeny k přenosu elektrické energie 

a předávání informací, jedná se tedy o aktivní prvky. Ochranu těchto vodičů tvoří 

izolace vodiče, jedná se o materiál z PVC, kterým jsou vodiče obaleny. Samotný 

plochý kabel je poskládán z několika skupin těchto vodičů v závislosti na 

požadavku zákazníka s ohledem na příslušné normy. Můžeme zmínit například 

rakouský elektrotechnický institut ÖVE (Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik), který se zabývá standardizací a certifikací právě těchto kabelů, 

případně evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice - CENELEC. Součástí 

kabelu mohou být také provázky, přímo související s procesem odizolování. 

 

Obrázek 1 – Model plochého kabelu 
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2.2 Značení plochého kabelu 

Pro práci s těmito kabely je dobré alespoň orientačně znát jejich značení. 

Jedná se o charakteristický kód, kombinaci písmen a číslic, který dokáže hodně 

napovědět o konstrukci kabelu. 

2.2.1 Značení dle CENELEC 

CENELEC je evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice, zabývající 

se vytváření standardů ve značení, což usnadňuje komunikaci např. mezi 

obchodníky z různých zemí a rozšiřuje možnosti obchodu. 

Tabulka 1 – Popis kabelu dle CENELEC [2]
 

Základní rozdělení 

H…harmonizovaný typ 

A…národní typ kabelu 

Jmenovité napětí 

05…300/500V 

07…450/750V 

Izolační materiál 

V…PVC 

Plášť 

V…PVC 

 

Specifické vlastnosti 

H6…3 nebo více jader 

D3…vložený nosný prvek 

Druh vodiče 

F…Ohebné slaněné vodiče 

Počet vodičů 

Zemnící vodič 

X Se zemnicím vodičem 

G Bez zemnícího vodiče 

Průřez vodičů [mm2] 

 

Příkladem tedy může být kabel H05VVH6-F 24G0,75: 

 harmonizovaný typ; 

 jmenovité napětí 300/500V; 

 izolační materiál vodičů – PVC; 

 materiál pláště – PVC; 

 3 nebo více jader; 

 ohebné slaněné vodiče; 

 24 vodičů o průřezu 0,75mm
2
 z toho jeden zemnicí. [2] 
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2.2.2 Značení dle ÖVE 

ÖVE je mezinárodně akreditovaný inspekční orgán výrobků, procesů 

a systémů pro oblast elektrotechniky a bezpečnostní techniky. Jeho sídlo je ve 

Vídni. 

Tabulka 2 – Popis kabelu dle ÖVE [2] 
 

Základní rozdělení 

LEA… Ovládací kabely výtahů 

LEAFL… Ploché ovládací kabely 
výtahů 

LET… Samonosný napájecí kabel 

LS… Kabel ovládání 

Povrchová úprava 

V… Cínovaný 

Materiál izolace 

Y… PVC 

2Y… Polyetylen PE 

Izolační páska/fólie 

F… Fólie nebo páska 

Stínění 

CV… Pletená pocínovaná měď 

DV… Pocínovaná měď ve spirále 

Plášť 

Y… PVC 

 

Výztuž 

Q… Pletené pozinkované ocelové 
lano 

T… Závěsná jednotka / odlehčení 
uložení 

Vnější plášť 

Y… PVC 

Základní informace 

J… Se zemnicím vodičem 

O… Bez zemnícího vodiče 

B… Barevné kódování 

Z… Číselný potisk 

Počet vodičů 

Průřez vodičů [mm2] 

Dodatečné informace 

F… Ohebné splétané vodiče 

H… Bezhalogenový typ 

FRH… Oheň retardující typ 

ST… Ocel 

 

Například kabel LEAFL-(Y+V2YCVF)TY-JZ 12x1F+4x0,5F: 

 plochý kabel určený k ovládání výtahu; 

 1. části s izolací PVC; 

 2. část cínovaný, izolace z PE, stínění z pletené pocínované mědi, 

izolační fólie; 

 kabel je vyztužen pro odlehčení při uložení; 
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 vnější plášť z PVC; 

 kabel obsahuje zemnicí vodič; 

 vodiče jsou opatřeny rozlišovacím číselným potiskem; 

 kabel je poskládán z 12 ti splétaných vodičů o průřezu 1mm
2
 a 4 

splétaných vodičů o průřezu 0,5mm
2
. [2] 

Tabulky s možnostmi značení kabelů neobsahují všechny existující varianty, 

jsou zde uvedeny pouze nejčastěji používané, s nimiž se běžně setkáváme. 

2.3 Typ izolace 

Ploché kabely se vyrábí s dvěma druhy izolace, hlavní rozdíl je v obsahu 

halogenových prvků, které mohou být za určitých okolností pro člověka 

nebezpečné.  

2.3.1 Izolace obsahující halogenové prvky 

Kabel s izolací obsahující halogenové prvky (F, Cl, Br, I, At) je levnější 

variantou. Materiály jsou dostupné a jejich zpracování není příliš náročné. Používají 

se tam, kde nejsou speciální požadavky na bezpečnost. [3] 

Při vznícení takového kabelu dochází ke vzniku toxického silně korozivního 

plynu, který může kromě lidského zdraví výrazně poškodit např. i elektroniku. 

2.3.2 Izolace bez halogenových prvků 

V případě, že kabel neobsahuje halogenové prvky, nedochází při hoření ke 

tvorbě nebezpečných plynů a vyvarujeme se tedy i poškození elektroniky. Nahradit 

však halogenové prvky je náročnější a odráží se to i v ceně. 

Tato varianta nachází uplatnění např. v datových centrech či 

telekomunikačních ústřednách. Nalezneme je také ve výtazích určených k evakuaci 

osob, metrech, v železniční nebo lodní dopravě. [4] 

Současně s bezpečnostním hlediskem se klade důraz i na ekologii. 

Identifikace látek nebezpečných pro životní prostředí a jejich nahrazení je doplněna 

snahou zvyšovat schopnost recyklace kabelu a zamezit tak znečišťování. 

Kabel bezhalogenového typu může být označen různým způsobem: 

 Halogen Free; 

 Zero Halogen; 

 No Halogen; 
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 0H; 

 ZH. [3] 

2.3.3 Materiálové vlastnosti izolace 

Tabulka 3 – Základní mechanické vlastnosti izolace [2] 

 

2.4 Příklady kabelů 

 

Obrázek 2 - H05VVH6-F [2] 
 

LEAFL-NYNY-JZ je variantou neobsahující halogenové prvky.[2] 

 

Obrázek 3 - H05VVD3H6-F [2] 

Materiál Polyvinylchlorid Polyethylen 

Zkratka PVC PE 

Pracovní teplota -30°C / +70°C -50°C / +70°C 

Relativní permitivita 4,0 x 10-3 2,3 x 10-3 

Vnitřní odpor [Ω x cm] 1012 – 1015 1017 

Pevnost v tahu [N/mm2] 10 - 25 20 - 30 

Prodloužení při přetržení [%] 150 – 300 500 

Absorpce vody [%] 0,4 0,1 
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Obrázek 4 - LEAFL-(Y+Y+V2YCVF)Y-JZ 16x0,75F+1,5F+2x0,5F [2] 
 

 

Obrázek 5 - LEAFL-(Y+Y+V2YCVF)TY-JZ 16x0,75F+1,5F+2x0,5F ST [2] 
 

 

Obrázek 6 - LEAFL-(Y+Y+2Y+2YC)Y-JZ 16x0,75+4x1+2(4x0,25)+2x0,25 [2]        
 

2.5 Skladování a přeprava kabelů 

Kabely jsou navinuty na dřevěné 

přepravní bubnové zásobníky s  možností 

odvíjení. Vnitřní konec kabelu je prostrčen na 

straně také kvůli identifikaci. Vnější průměr 

bubnových zásobníků se pohybuje od 600mm 

do 2400mm.[2] 

Tyto zásobníky zajišťují dostatečnou 

ochranu vedení při přepravě a následném skladování. 

3 Současné řešení strojního odizolování 

V současnosti se ve výrobě nacházejí tři skupiny strojů určených 

k odizolování plochých kabelů. Již několik let používané zařízení, které se 

vyznačuje spolehlivou funkcí, ale hůře si poradí s novými typy kabelů, svou 

Obrázek 7 – Skladování kabelů [2] 
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strukturou složitějších. Dále společnost disponuje modernějším zařízením, které 

nevyniká svými celkovými parametry, ale dokáže většinu kabelů odizolovat 

v požadované kvalitě. Další, nejnovější, zařízení ve fázi prototypu čeká na 

dokončení a uvedení do provozu. 

Procesem odizolování se snažíme zbavit izolace kabelu, ale zároveň nesmí 

dojít k poškození izolace vodičů natož vodičů samotných. Důležité je si také 

uvědomit, že se proces odizolování neskládá pouze ze strojního odizolování, ale 

i dodatečné ruční práce. Jedná se například o odstranění spodní části izolace 

případně vyproštění vodičů pomocí provázků. 

3.1 Zařízení FA01(02)C 

Principiálně zřejmě nejjednodušší varianta ze zde zmiňovaných. Zařízení si 

dokáže poradit s jednoduchými kabely. Odizolování je rychlé a na obsluhu 

jednoduché. Samotné zařízení působí kompaktně i vzhledem k celému k umístění 

na výrobním páse. Rozměrově vychází ze všech variant nejlépe. K hlavnímu 

a vedlejšímu pohonu se využívá stlačeného vzduchu a elektromotoru.   

Obrázek 8 – Pohled na zařízení FA01C 
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3.1.1 Popis funkce 

Hlavní pohyb koná kabel, vedlejší pohyb řezný nůž. Při odizolování je kabel 

umístěn mezi gumovými pásy, které jsou nasazeny na řemenicích. Horní polovina 

je pneumaticky ovládána k pohybu nahoru a dolů, dojde tedy ke stlačení a při 

otočení celého mechanismu k lineárnímu posuvu celého kabelu. Tento pohyb je 

synchronizován s pohybem řezného nože, který zajede do určité hloubky kabelu 

a horní část izolace seřízne. Délka odizolování se nastavuje ručně podle měřidla 

umístěného na pracovním stole. Z hlediska možného vzniku chyby při měření toto 

řešení tedy není optimální. Ovládání je pomocí obouručného ovládání. 

Výsledek odizolování však není příliš uspokojující. Při postupném vnikání 

řezného nástroje a současnému pohybu kabelu dochází ke vzniku obloukového 

tvaru. Nedochází tedy k oddělení materiálu v jedné rovině řezu ale postupně. 

Nicméně nutno podotknout, že na funkčnost samotného kabelu nemá tento 

výsledek odizolování žádný vliv. Nicméně je pro některé zákazníky 

neakceptovatelný. 

Po celém procesu následuje ruční odstřižení spodní části izolace střižnými 

kleštěmi. 

Základní parametry získané ze štítku zařízení jsou následující: 

 Příkon: 400 W 

 Napájecí napětí: 400 V AC 

 Tlak vzduchu: 1 MPa 

 Ovládací napětí: 24 V DC 

 Výrobní číslo: FA01(02)C 

 Rok výroby: 2005 

O vývoj zařízení se firma postarala sama. 

3.1.2 Geometrie řezu 

Řeznou část procesu zajišťuje 

ocelový profilový nůž umístěný 

v řezném nástroji. Jeho profil je tvořen 

v závislosti na požadovaném kabelu. 

Zařízení má k dispozici dva druhy 

připravené vstoupit do procesu. 
Obrázek 9 – Profilový nůž 
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Nejčastěji se využívá tvarově jednoduchého nože, který má stejnoměrně 

vykrojenou vnitřní část a zaoblené vnitřní hrany. Všechny nože jsou mírně širší než 

kabel.  

Jako materiál se používá vysoce legovaná nástrojová ocel 1.2379. Tento 

materiál se výborně hodí pro nástroje určené k tváření za studena, disponuje 

vysokou otěruvzdorností a rozměrovou stálostí. Je kalitelná na vzduchu a vhodná 

k nitridaci.[5] 

3.1.3 Výhody a nevýhody 

Mezi hlavní výhody můžeme 

zařadit rychlost odizolování, 

jednoduchost zařízení a snadnost 

jeho ovládání. Dále je zařízení 

kompaktní, je snadné jej 

zakomponovat do výrobní linky. 

Naopak jako nevýhoda se jeví menší 

univerzálnost vzhledem ke složitější 

struktuře kabelů a nevzhledný 

začátek odizolování. 

3.2 Zařízení FA03C 

V závislosti na kvalitě odizolovaného kabelu dle přechozího zařízení a větší 

flexibilitě vzhledem ke stavbě kabelu bylo zkonstruováno zařízení novější. Toto 

zařízení je řešeno jako samostatný celek, je tedy mnohem horší ho zakomponovat 

do výrobní linky. Jako rám jsou použity ocelové a hliníkové profily. Je zde také 

využit jiný princip odstranění izolace, rozdělený do dvou kroků. 

3.2.1 Popis funkce 

Zařízení je na ovládání poněkud složitější, první krok sestává z naříznutí 

izolace. Kabel je umístěn na pracovní desku mezi dvě optická čidla. Tyto čidla jsou 

součástí ručního nastavovacího zařízení. Je potřeba nastavit požadovanou délku 

odizolování - ručně. Následuje umístění konce kabelu mezi body dvou optických 

čidel. V momentě kdy je tato podmínka splněna může dojít obouručným ovládáním 

ke spuštění dvou přidržovačů. 

Obrázek 10 – Viditelný náběh odizolovaného 
kabelu 
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Před samotným stlačením kabelu dojde ke spuštění optické závory, aby 

nebylo možno vniknout mezi pracovní plochy přidržovače. Po upnutí kabelu 

dochází opětovným stiskem obouručného ovládání ke střihu. Profilový střižný 

nástroj vnikne oboustranně do kabelu a dojde k rozdělení izolace na dvě části. 

Pohyb nástroje je rozdělen do dvou směrů, nejdříve se pohybuje do středu kabelu 

a poté krátkým pohybem v kolmém směru (proti přidržovačům), kde v místě řezu 

utrhne izolace od sebe. Následuje uvolnění celého kabelu a přechází se k druhému 

kroku. Celý kabel je 

posunut, tak aby se 

uvolněná izolace 

nacházela na pracovní 

desce. Po stisknutí tlačítek 

pro spuštění přejde do 

aktivního režimu jedno 

z optických čidel, které 

sejme odizolovaný konec kabelu. Řezný nástroj zajede na požadované místo 

Obrázek 11 – Pohled na zařízení FA03C 

Obrázek 12 – Výsledek odizolování zařízení FA03C 
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a postupně nařezává izolaci v místech 

seskupení žil v závislosti na rozmístění uvnitř 

kabelu. Tím celý proces končí, dojde k navrácení 

řezného mechanismu do výchozí polohy 

a uvolnění všech přidržovačů. 

Výsledkem je výborně odizolovaný 

začátek kabelu, kolmý na vodiče bez otřepů. 

Izolaci je nutno stejně jako u předchozího 

případu odstranit manuálně avšak již bez použití 

střižných kleští. K tomuto procesu se využívá 

provázků umístěných u každého svazku 

uvnitř kabelu. 

3.2.2 Geometrie řezu 

Prvotní oddělení izolace je realizováno střižným nástrojem. Tento nástroj se 

nejprve pohybuje kolmo k ose kabelu, po dosažení krajní polohy zajistí 

pneumatický motor prudký pohyb v ose kabelu tak, aby došlo k meziodizolování 

vzdálenosti přibližně 50mm. 

Řezný nástroj je využíván k naříznutí izolace a usnadnění tak výsledného 

ručního proříznutí pomocí provázků umístěných v každém svazku uvnitř kabelu. 

Jednotlivé nože jsou výškově nastavitelné, tak aby bylo možno lépe nastavit 

hloubku řezu v kabelu. Pevnou pozici kabelu při řezu zajišťuje výměnná pracovní 

deska a válečky umístěné před a za řezným nástrojem.  

3.2.3 Výhody a nevýhody 

Jak je z předchozího textu zřejmé, výsledek odizolování je uspokojující. 

Nacházíme však nevýhody v samotném pracovním procesu. Ruční nastavení délky 

je někdy vzhledem k stabilitě celého nastavovacího zařízení obtížné a zbytečně 

zdlouhavé. Proces se skládá z více kroků, dochází tedy k výraznému prodloužení 

hlavních i vedlejších časů. Primárně je stroj určen pro tvarově složité kabely. 

Střižný i řezný nástroj jsou tedy vyměnitelné pro daný případ. Oproti předchozímu 

zařízení je ovládání složitější a samotný stroj působí komplikovaným dojmem. 

Zastavěná plocha je oproti prvnímu případu několikrát větší. 

Obrázek 13 - Střižný nástroj 
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3.2.4 Napojení na informační systém 

Celé zařízení je napojeno na informační systém SAP. Před zahájením práce 

je oskenována průvodní karta, ze které se načtou požadované informace o výrobku 

(typ kabelu, délka odizolování vnitřní a vnější strany, identifikační bar kódy obou 

nástrojů). Na displeji se zobrazí požadovaná délka odizolování, obsluha musí 

nastavit tuto stejnou délku (v toleranci dle délky odizolování). Když je toto splněno 

je nutno ještě oskenovat střižný a řezný nástroj, které jsou opatřeny čárovým 

kódem. 

3.3 Zařízení FA0XC 

Základní myšlenka tohoto stroje spočívá v navinutí části kabelu, která má 

být odizolována na buben. Tento buben je také hlavní odlišností od předchozích 

případů. Celý stroj je zkonstruován z ocelových a hliníkových profilů. Samotný 

buben je z hliníkové slitiny. 

Návrhem stroje se zabývala rakouská firma KHU Sondermaschinenbau 

GmbH se sídlem v Hagenbrunnu. 

 

Obrázek 14 – Pohled na zařízení FA0XC 
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3.3.1 Popis funkce 

Nad bubnem se nachází střižný a řezný nástroj velmi podobné konstrukce 

jako u zařízení FA04C. Na obvodu bubnu najdeme přidržovač, který drží konec 

kabelu, přidržovač je ovládán pneumaticky. Elektromotor zajišťuje přes řetězový 

převod otáčení celého bubnu. 

3.3.2 Výhody a nevýhody 

Zařízení je během psaní této práce testováno a jsou na něm prováděny 

další konstrukční úpravy a vylepšení. Nicméně, již nyní jsou patrné některé výhody 

či nevýhody. 

Jako klad můžeme uvést minimální zatížení kabelu na tah, izolace tedy není 

natahována vzhledem k slaněným vodičům v jádru kabelu. Nevýhodou je, díky 

značným rozměrům bubnu, jeho kruhovitost. Odchylky kruhovitosti mají vliv na 

samotnou pozici kabelu vzhledem k řeznému nástroji a dochází např. k poškození 

samotných vodičů. 

3.4 Výsledek srovnání všech strojů 

Výsledek odizolování můžeme shrnout prostřednictvím následující tabulky. 

Tabulka 4 - Srovnání jednotlivých způsobů odizolování 

Porovnávané kritérium 
Typ zařízení 

FA01C FA03C FA0XC 

Rychlost odizolování jednoho 
kabelu 

+ - ? 

Výsledek odizolování - + + 

Zastavěný prostor + - - 

Flexibilita zařízení - + ? 

Jednoduchost ovládání + - + 

Bezpečnost - + + 
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4 Navíjení kabelu 

Navíjení kabelu do svazku předchází operaci odizolování. Kabely jsou 

navíjeny do kruhového, případně oválného svitku. V současnosti využíváme dva 

druhy zařízení.  

4.1.1 Svislé navíjecí zařízení FS01C 

Svislé navíjecí zařízení 

můžeme rozdělit do několika 

částí. V odvíjecí části dochází 

k odmotávání kabelu z cívky 

pomocí elektromotoru přes 

řemenový převod. Kabel je poté 

usměrněn pomocí gumových 

pásů přes měření a střižného 

zařízení až k navíjecí cívce. 

Správnou délku kabelu zajišťuje 

propojení měřicího zařízení s informačním systémem. Bezpečnost při navíjení je 

zajištěna padacím krytem. 

Rychlost kabelu při navíjení je možno plynule regulovat, optimální rychlost 

se pohybuje v rozmezí 40-45 m/min. 

4.1.2 Vodorovné navíjecí zařízení FS03C 

Při navíjení kabelu do vodorovné 

polohy je hlavní rozdíl v otočení kabelu 

o 90° oproti poloze na bubnovém 

zásobníku. Kabel je přes systém kladek 

veden mezi gumové řemeny umístěné 

na řemenicích jako v prvním případě. 

Dále přes odměřovací zařízení přes 

střižný nástroj až k navíječi. Navíječ je 

poháněn elektromotorem přes řetězový 

převod. Disk, na kterém kabel při 

navíjení leží, je opatřen vyjíždějícími kolíky pro vymezení vnitřního průměru svitku. 

Obrázek 16 – Odvíjecí část zařízení 

Obrázek 15 – Pohled na svislé navíjecí zařízení 
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Pomocí přípravků je možno vytvořit 

svitek do tvaru oválu, což je díky 

snadnějšímu balení vyžadováno 

některými zákazníky. 

Odvíječ je otáčen samostatným 

motorem, který má zároveň i funkci 

brzdy. 

Zařízení dosahuje rychlosti 

navíjení při optimálních podmínkách 

v rozmezí 30-35 m/min. Průměr 

otočného disku je 900 mm. 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 17 - Navíjecí část zařízení 
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5 Nové řešení 

Nové řešení bude dle srovnávací tabulky č. 3 založeno na zařízeních 

FA01C a FA03C. 

5.1 Rozvržení výrobní linky 

Celý proces konfekce plochého kabelu se skládá z několika částí. Tok 

materiálu je směřován zprava do leva, viz obrázek níže. Na počátku celého cyklu je 

materiál veden z jednoho ze dvou odvíječů. Použití dvou odvíječů hraje významnou 

roli v případě vychystání materiálu. Není nutno čekat, než obsluha vymění bubnový 

zásobník. Materiál je již přichystán na druhém odvíječi. Kabel je poté přiveden přes 

pohon s odměřováním a potisk ke střižnému nástroji. Za střižným nástrojem se 

nachází zařízení pro navíjení. Po ukončení cyklu navíjení je kabel připraven 

k procesu odizolování. 

Nastává samotný proces odizolování plochého kabelu. 

Odizolovaný kabel je poté po válečkové trati posouván mezi jednotlivými 

pracovišti až ke konci výrobní linky, kde je otestován, zabalen a uskladněn 

k vývozu. 

 

 

 

 

Obrázek 18 – Schéma pracoviště plochých kabelů 
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5.2 Základní schéma zařízení 

Samotné zařízení se skládá z několika částí. Kabel je uložen na otočném 

stole, který je součástí válečkového dopravníku. 

Pohon kabelu ve směru osy x zajišťují dva páry řemenic 

s ozubeným řemenem, kde spodní dvojice je připevněna k rámu napevno. Horní 

dvojice je uložena tak, aby umožňovala přítlak kabelu prostřednictvím řemenu. 

Tento pohyb v ose y je dosažen pneumatickým pohonem a přesným kruhovým 

vedením. Rotační pohyb tohoto mechanismu zajišťuje elektrický servomotor 

s možností přesného řízení polohy. Tímto řešením se nabízí možnost ovládat délku 

odizolování plochého kabelu elektronicky. 

Proces odizolování budou zajišťovat dva nástroje. Řezný nástroj určený 

k odstranění horní části izolace, nastavitelný pod úhlem. Střižný nástroj, určený 

k úpravě náběhu odizolovaného kabelu, tvořený horní a spodní částí. Pohyb 

nástroje bude umožněn pneumatickým pohonem jak v ose x tak i v ose y. 

Obrázek 19 – Základní schéma zařízení 
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Správnou polohu kabelu při odizolování zajišťuje pracovní deska 

s polohovatelnými bočnicemi. Poloha bočnic bude řízena také elektronicky. 

5.3 Pohon kabelu 

Hlavní mechanismus bude poháněn elektrickým pohonem společně 

s dalšími prvky. 

5.3.1 Elektrický pohon 

Pohon kabelu je realizován elektrickým motorem přes převodový 

mechanismus. Motor  je s mechanismem spojen spojkou. Svislý pohyb horní části 

mechanismu zajišťuje pneumatický motor. 

Jako elektrického pohonu uvažujeme užití asynchronních, synchronních 

nebo stejnosměrných motorů. Jedním ze základních požadavků na elektrický 

pohon je získání zpětné vazby o poloze, v které se nachází. To nám umožní 

nastavit požadovanou délku odizolování přes řídicí systém. Nikoli jak je tomu nyní, 

kdy délku nastavuje manuálně obsluha. 

Stejnosměrný motor je motor s permanentním magnetickým polem. Díky 

svým vlastnostem jde o nejrozšířenější typ motoru pro polohové mechanismy 

strojů. Rozšířené jsou zejména pro aplikace automatického řízení a v robotice. [15] 

Stejnosměrné motory jsou rozšířené také díky svým nízkým zástavbovým 

rozměrům oproti robustnějším asynchronním. 

Jako elektrického pohonu volíme synchronní servomotor značky Lenze 

MCS 09D41- s následujícími parametry: 

MCS 09D41 3x400V 

Jmenovité otáčky           
   

Jmenovitý moment          

Jmenovitý výkon        

Jmenovitý proud         

Max. proud          

Jmenovité napětí            

Jmenovitá frekvence          

Účinnost        

Hmotnost          
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Obrázek 20 -  Synchronní servomotor Lenze řady MCS 19 [6] 

5.3.2 Převodový mechanismus 

Jelikož větší část těchto hnacích prvků dosahuje vyšších otáček, než je 

požadováno u výstupního mechanismu, bude nutno použít jako mezičlenu jednu 

z variant převodu.  

Nabízí se několik možností jak dosáhnout nižších otáček. Šnekové 

převodovky s válcovým šnekem a globoidním kolem se používají pro realizaci 

vysokého převodového poměru. Osy vstupního a výstupního hřídele jsou 

konstruovány mimoběžně ve vzájemném úhlu 90°. Někdy se využívá 

samosvornosti tohoto převodu, což však při aktuální aplikaci není nutné. Šnekové 

převodovky mohou dosahovat převodového poměru i = 100 a účinnost se pohybuje 

v rozsahu 70 až 90 % v závislosti na požadovaném převodu.[8] 

Planetové převodovky se vyznačují vysokou přesností, malými rozměry 

a vysokými převody, které dosahují i = 100 ale i hodnot vyšších. Vyrábí se jak 

k přímému spojení, kdy je vstupní a výstupní hřídel v jedné ose, ale i ve 

vzájemném úhlu 90°. Jednou z předností planetových převodovek je jejich vysoká 

účinnost, pohybující se kolem hodnoty 95%. Planetové převodovky jsou 

konstrukčně složitější a odpovídá tomu i jejich vyšší pořizovací cena. 

Převodový mechanismus se skládá z dvou párů řemenic. Spodní pár 

poháněný servomotorem, spojený řemenem. Horní pár ovládaný pomocí 

http://www.as-servo-motor.com/products/Lenze MCS 19 synchronous servo motors MCS 19P30.html
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pneumatického pohonu ve svislém směru, zajišťující přítlak kabelu ke spodnímu 

páru. 

Řemenice volíme z litiny. Jako materiál je u většiny výrobců možno dále volit 

slitinu hliníku, nerezovou ocel, litinu a různé druhy plastů. Řemenice je doporučeno 

vyvažovat až od rychlostí 30m/s. Všechny 4 řemenice volíme stejných rozměrů.[14] 

Typ řemenice: 48 8M 85 F 

Počet zubů: 48 

Rozteč: 8mm 

Volitelné pouzdro: TL 2517 

Provedení: A, AF 

Hmotnost: 2,7kg 

Šířka řemene: 85mm 

               

               

         

       

       

        

       ,         

 

Obrázek 21 – Rozměry řemenice typ A[14] 

 

Obrázek 22 - Rozměry řemenice typ AF[14] 

 

Obrázek 23 – Příklad řemenic společnosti Megadyne[14] 

Řemen volíme dle řemenic, rozteč zubů musí být shodná. Povrch řemene 

volíme takový, aby tření mezi řemenem a kabelem bylo dostatečně vysoké 

http://www.megadyne.cz/cz/prehled-produktu-megadyne-9.html
http://www.megadyne.cz/cz/prehled-produktu-megadyne-9.html
http://www.megadyne.cz/cz/prehled-produktu-megadyne-9.html
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a nedocházelo k prokluzování. Tomuto požadavku odpovídá gumová vrstva, která 

je odolná proti opotřebení. 

Výpočet teoretické délky řemene     při volené vzdálenosti os řemenic 

       : 

                                   (1)  

Z katalogu výrobce volíme nejbližší vyšší hodnotu délky ozubeného řemene 

        .  

Dále přepočteme vzdálenost os na skutečnou hodnotu: 

       
       

 
 
            

 
       (2)  

5.3.3 Výpočty k pohonu 

Při výpočtu vycházíme ze stávajícího řešení na zařízení FA01C, kde jako 

pohon slouží motor s převodovkou s označením ‚‚HU 40A 72N4‘‘ 

disponující následujícími parametry: 

Výkon motoru:                 

Otáčky motoru:                  
   

Převod:                 

Jmenovitý moment motoru:                

Otáčky výstupního hřídele:               
   

Účinnost motoru a převodu:               

Pomocí převodového čísla dopočítáme krouticí moment na hřídeli 

z převodovky, kde zohledníme účinnost převodovky 70%: 

 
                                 

                    
(3)  

Známe-li průměr řemenice -             , jsme schopni dopočítat 

obvodovou rychlost na řemenici: 

 

       
                

    
  

 
        

    
              

(4)  
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Zároveň jsme schopni určit obvodovou sílu, která působí na plochý kabel: 

        
         
      

 
       

   
      (5)  

Zadané parametry pro návrh: 

Rychlost kabelu:              

 Roztečný průměr řemenice:               

Otáčky motoru:              
   

Potřebnou obvodovou sílu na řemenici volíme větší než je současná na 

zařízení FA01C:                

Otáčky řemenice: 

    
      

    
 
       

        
            (6)  

    
  
  
 
    

     
    (7)  

Z katalogu firmy Lenze volíme převodovku GSS05-2S s následujícími 

parametry: 

Převodový poměr:             

Účinnost:             

Moment setrvačnosti:             
        

 

Obrázek 24 – Převodovka Lenze GSS05-2S [8] 

 

http://www.lenze.com/en/products/gearboxes-and-geared-motors/helical-worm-gearboxes/stand-alone/
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Přepočítáme zpětně skutečné otáčky řemenice podle převodového čísla: 

        
  
  
 
    

     
            (8)  

K tomu abychom věděli, zda jsme zvolili správný pohon, potřebujeme znát 

hodnoty redukovaného momentu      a dynamického momentu   . Vzhledem 

k tomu, že mezi pracovním mechanismem a motorem je zařazen převod, je nutno 

hodnoty přepočítat na hřídel motoru, ty pak porovnáme s hodnotami voleného 

motoru. 

Výpočet redukovaného momentu: 

      
       

         
 

          

             
        (9)  

Dále uvažujeme rovnováhu kinetických energií. Přepočítaná kinetická 

energie se musí rovnat energii naší soustavy: 

 
 

 
       

  
 

 
     

  
 

 
     

  (10)  

Zátěž na řemenovém převodu    se skládá z hmotnosti plochého kabelu 

a hmotnosti řemenového převodu. Váha kabelu dosahuje do 900g na metr. 

Uvažujeme pracovní délku, s kterou bude mechanismus manipulovat max. 3m. 

Počítáme i s určitou rezervou o velikosti 7,5kg. 

Celková zátěž: 

    (     )             (11)  

Z výpočtového vztahu vyjádříme redukovaný moment setrvačnosti: 

 

        (
 

 
)     (

  
  
)   

          
 

      
      (

     

        
)   

                

(12)  

Zrychlení kabelu: 

    
  
  
 
      

  
 
        

   
               (13)  
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Z rovnováhy momentů v přechodovém stavu: 

 

                         

                               

(14)  

Vypočtený moment    porovnáme se jmenovitým momentem voleného 

motoru. 

                     (15)  

Volba motoru byla správná. 

S výhodou lze využít nabídku výrobce a zakoupit kompaktní jednotku 

sestávající z motoru a převodovky jako jedno řešení. 

 

5.4 Nástroj pro nařezání izolace 

5.4.1 Konstrukce nástroje 

Odstranění horní části izolace je prvním krokem v procesu odizolování. 

Dojde tak k odhalení jednotlivých žil, což je nezbytné pro provedení následujícího 

kroku odizolování. 

Nástroj je napevno připevněn k přírubě pneumatického pohonu. Pohyb je 

realizován pouze kolmo ke kabelu (ve směru osy y). Celý tento mechanismus je 

Obrázek 25 – Jednotka pohonu a převodovky GSS05-2S - 09DC41 [9] 
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připevněn ke svařované ocelové konstrukci, která je pevně spojena s pracovní 

deskou stolu. 

Součástí jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu musí být vhodný regulátor 

tlaku, tak abychom mohli řídit přítlak řezného nástroje ke kabelu. 

Držák nože je výměnný v závislosti na odizolovaném kabelu. Přesnou 

polohu nástroje zajišťuje kluzné vedení, nástroj je zajištěn proti uvolnění šroubem. 

Při každé změně kabelu je tedy nutno vyměnit i nástroj. Poloha ostří nože 

vzhledem ke kabelu je pevně určena konstrukcí nože. 

Délka pro odřezání horní části izolace musí být přibližně o 20mm kratší než 

délka celková požadovaná z důvodu konečné úpravy. Výsledkem musí být 

částečně odkryté vodiče, umístěné stále v izolaci, avšak snadno vyjmutelné. 

Jako pneumatický motor volíme stejný, který je určen pro ustřižení izolace.  

5.4.2 Pracovní cyklus 

Po najetí nástroje do kabelu je spuštěn pohon. Kabel se začne pohybovat 

v ose x proti noži a horní část izolace je odřezávána. Když dojde k odřezání celé 

délky izolace, tak se nástroj vrátí do základní polohy. 

5.5 Nástroj pro ustřižení izolace 

Úlohou tohoto nástroje je konečná úprava již přichystaného kabelu. 

5.5.1 Konstrukce nástroje 

Nástroj je řešen obdobně jako nástroj pro nařezání izolace, avšak 

odizolování kabelu je realizováno z horní i spodní strany. Nástroje vnikají do kabelu 

současně proti sobě ve směru osy y. Po dosažení koncové polohy a úplnému 

sevření dojde k odtahu nástroje kolmo k ose kabelu (ve směru osy x) přibližně 

o 25mm. Tímto krokem dojde k odtržení izolace kabelu a jejímu částečnému 

uvolnění. 

Oba držáky nože jsou zafixovány v kluzném vedení, jako je to u řezného 

nástroje, pevně připevněny k přírubě pneumatického pohonu.  

5.5.2 Výpočet pneumatických motorů 

Při procesu dochází k částečnému odstřižení horní a spodní části izolace. 

Nedojde však k odstranění izolace ve středu kabelu, ta musí být odtržena pomocí 

síly druhého pneumatického motoru, držícího celou konstrukci nástroje. 
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K výpočtu střižné síly potřebujeme znát střižný odpor: 

           (16)  

Výpočet střižné síly: 

 

                                 

                       

(17)  

Kde:   Koeficient opotřebení nástroje           

  Maximální průřez izolace kabelu             
  

Pneumatický lineární pohon musí být schopen vyvinout tuto střižnou sílu. 

K této síle je však nutné připočítat přibližnou tíhovou sílu držáku nástroje a nástroje 

samotného.  

 

                

      (      )        

(18)  

 

Druhý lineární pohon je určen k odtažení celé konstrukce nástroje. Dochází 

k odtržení izolace, která nebyla odstřižena pomocí střižného nástroje. Plochu této 

zbytkové izolace určíme z 3D modelu kabelu:             
 , plocha je pouze 

teoretická. Ve výpočtech tento rozměr zvětšíme na             
 . Dále musíme 

vzít v úvahu přibližnou hmotnost celé konstrukce    . 

Výpočet síly k odtažení izolace: 

 

                     

                        

(19)  

Síla pro pneumatický motor: 

Obrázek 26 – Řez plochým kabelem 
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                               (20)  

Zdvih motoru by se měl pohybovat v rozsahu 30 – 60mm. 

5.6 Polohovatelné bočnice 

K zajištění přesné polohy kabelu vzhledem k řeznému a střižnému nástroji 

využijeme bočnic. Úlohou těchto bočnic je přizpůsobit se šířce kabelu. Požadavky 

na přesnost vedení kabelu nejsou příliš velké, vůle mezi kabelem a bočnicí se 

v rámci možností může pohybovat v rozsahu 2 - 4 mm. Řešení jak dosáhnout 

těchto požadavků se nabízí více. 

Nejprve uvažujme užití pohybového šroubu a matice. Pohybový šroub je 

uložen ve valivých ložiskách, na šroubu se pohybuje matice, která je pevně 

spojena s konstrukcí bočnice. Jeden konec šroubu je možno spojit s pohonnou 

jednotkou, která by šroubem otáčela. Nicméně by bylo potřeba řešit jak pohon tak 

pravděpodobně i převodový mechanismus. Samozřejmě existuje i možnost 

nastavení polohy ručně přes např. řetězový převod, byl by to však vzhledem ke 

snaze zautomatizovat zařízení výrazný krok zpět. 

Další z řešení je využití pneumatického lineárního motoru, který je napevno 

připevněn k základní desce stroje a konec pístu ke konstrukci bočnice. Otázkou při 

realizaci takového řešení je především dosažená přesnost polohování. V katalogu 

firmy Festo lze nalézt systémy pro polohování pneumatických pohonů. Používá se 

tzv. polohování se systémem řízení os, kde je dosaženo opakovatelné přesnosti 

±0,5mm. Další variantou je polohování s regulátorem koncových poloh. V tomto 

případě získáme opakovatelnou přesnost o hodnotě ±2mm.[10] 

 

Obrázek 27 – Pneumatický lineární motor s odměřováním[14] 
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Ještě větší přesnosti jsou schopny dosáhnout elektrické lineární pohony 

EPCO firmy FESTO. Přesnost dosahuje hodnot ±0,02mm a to díky integrovanému 

elektrickému pohonu s kuličkovým šroubem. Výrobce nabízí i varianty s kluzným 

vřetenem, ty dosahují přesnosti ±0,07mm. [10] 

Řešení s využitím pneumatického mechanismu se jeví jako konstrukčně 

jednoduché, dodávka stlačeného vzduchu není problém, vzduchem jsou poháněny 

i další prvky zařízení. Úprava polohy bočnic by probíhala přes řídicí systém, bez 

nutnosti zásahu obsluhy. Jako kontrolní prvek je možno bočnice opatřit snímači 

polohy, které by kontrolovaly vzdálenost jejich rozestupu. 

Obě bočnice jsou kluzně uloženy na vodicích tyčích díky ložiskovým 

domečkům. Každá z bočnic má svůj samostatný regulovaný pneumatický pohon, 

který ovládá její polohu. 

5.7 Navíjení kabelu 

K navíjení kabelu je vhodné využít navíjecí části zařízení FS03C. Toto 

zařízení se skládá z pohonu, umístěném uvnitř rámu a otočného disku tvořící 

pracovní desku. Požadavek na řízení polohy zde není třeba řešit. 

Základní požadavky navíječe: 

 rychlost navíjení kabelu min. 35m/min, 

 max. potřebná navíjecí délka kabelu 150m; 

 minimální vnitřní průměr spirály 250mm; 

Provedeme základní návrh navíjecí části. 

5.7.1 Pohon navíjení 

Pro pohon navíjení lze uvažovat dvě základní varianty. Přímý nebo nepřímý 

pohon. 

Přímý pohon je založen na momentovém motoru buzeném permanentními 

magnety. Tyto motory jsou schopny přenášet vysoké krouticí momenty s vysokou 

přesností a dynamikou. Rovněž je charakterizuje vysoká účinnost. Není nutno 

použít převodového mechanismu, získáme tím možnost ušetřit zástavbový prostor. 

Větší nevýhodou při provozu tohoto pohonu je vysoká produkce tepla, je tedy nutno 

implementovat do návrhu intenzivní chlazení formou nezávislého ventilátoru, 

v některých případech je však nutno zařadit i vodní chladicí okruh. Momentový 
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rozsah těchto motorů se pohybuje např. u firmy Siemens v rozsahu 6000 – 

42000 Nm. [11], [12] 

Pohon nepřímý se skládá ze dvou částí, samotného pohonu – motoru 

a převodového mechanismu, který svou konstrukcí převádí kinematické veličiny. 

Často bývá volen servomotor v kombinaci s kuželovou, šnekovou či planetovou 

převodovkou. Variant těchto řešení existuje nespočetné množství. Jako nevýhodu 

obecně u všech převodových mechanismu vidíme především ztráty třením a tím 

nižší účinnost a vznik opotřebení, nutnost překonat větší setrvačné síly a také větší 

rozměry. Pro toto řešení však hovoří nižší pořizovací náklady. 

5.7.2 Výpočet pohonu 

K výpočtu pohonu potřebujeme znát základní parametry svitku, který při 

navíjení vzniká: 

Vnitřní průměr svitku               

Vnější průměr svitku při délce                      

(experimentálně) 

 

Obrázek 28 – Rozměry svitku plochého kabelu 

 

Rychlost navíjení kabelu                

Délka navíjeného kabelu            

Hmotnost kabelu o délce 1m             

Hmotnost dalších nosných prvků           

Vypočteme počáteční otáčky na vnitřním průměru: 
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           (21)  

Dále konečné otáčky na vnějším průměru: 

      
       

      
 
       

      
           (22)  

Maximální hmotnost navíjeného kabelu: 

                         (23)  

Tíhová síla od kabelu a přibližně ostatních částí otočného stolu: 

   (     )    (      )             (24)  

Uvažujeme také moment setrvačnosti kabelu: 

 

   (
    
 

 
 
   
 

 
)  (     )   

 (
    

 
 
     

 
)  (      )         

(25)  

Zátěž při navíjení kabelu v radiálním směru by měla při navíjení dosahovat 

max. 2m délky kabelu. Pro náš výpočet použijeme 10m kabelu a sílu    

vynásobíme navíc ještě koeficientem přetížitelnosti     . 

                             (26)  

Krouticí moment od zátěže při navíjení kabelu: 

    
       

 
 
         

 
       (27)  

Pro návrh navíječe kabelu, který je součástí zařízení FS03C, je v současné 

situaci dostačující určení základních požadavků. 

5.8 Senzorika 

5.8.1 Snímač nulové polohy kabelu 

K tomu abychom mohli ovládat délku odizolování, je potřeba vytvořit 

nulovou polohu konce kabelu, kterou bude kontrolovat snímač. V momentě kdy 

kabel projede nulovým bodem, budou vynulovány souřadnice osy x. Ze vzdálenosti 
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nulového bodu od střižného a řezného nástroje jsme schopni dopočítat vzdálenost, 

o kterou se musí kabel posunout vzhledem k pracovním nástrojům. 

 

Obrázek 29 – Grafické znázornění výpočtu délky odizolování 

Při prvním procesu řezání je nutno kabel posunout vzhledem k nulovému 

bodu    o vzdálenost: 

            (   ) (28)  

Kde       je vzdálenost mezi nulovým bodem a střižným nástrojem, 

      je vzdálenost mezi střižným a řezným nástrojem, 

    je požadovaná délka odizolování, 

   vzdálenost střižného nástroje od místa vniknutí řezného 

nástroje do kabelu 

 

Obrázek 30 - Grafické znázornění vzdálenosti x 

 

Při druhém procesu stříhání je nutno kabel posunout vzhledem k nulovému 

bodu    o vzdálenost: 

          (29)  
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5.9 Konstrukce rámu stroje 

Jako materiál pro konstrukci rámu připadaly v úvahu dvě varianty: 

 využít varianty ocelových profilů tvářených za studena 

 volit čistě stavbu z hliníkových profilů. 

Z hlediska funkčnosti by byly obě varianty z větší části vyhovující. Avšak 

teprve kombinace obou variant nám může poskytnout dostatečnou tuhost stroje 

a zároveň flexibilitu. 

Základní stavební prvky budou konstruovány z ocelových profilů a vedlejší 

stavební prvky z hliníkových profilů. 

5.10 Varianty pracovního procesu 

Rozlišujeme dvě varianty pracovního procesu, variantu s jednodušším 

a složitějším kabelem. 

5.10.1 Jednodušší struktury kabelu 

Při odizolování kabelu o jednodušší struktuře (všechny vodiče jsou stejného 

průřezu a umístěné v jedné rovině) je předpoklad pro úplné odstranění izolace bez 

nutnosti ruční práce. 

Proces s řeznými noži probíhá stejným způsobem u všech typů kabelů, 

avšak při procesu následujícím (střižnými noži) můžeme využít relativně krátké 

délky izolace - x, kterou odstraňujeme (cca 20mm). Díky této relativně malé délce 

jsme schopni vodiče vyprostit z izolace pomocí pohybového mechanismu. Při 

odstřižení izolace nedojde k uvolnění střižného mechanismu, ale kabel zůstane 

zaklíněn mezi oběma ostří nožů. Pohybový mechanismus vytáhne vodiče ze zbytku 

izolace. Výsledkem je odizolovaný kabel bez nutnosti manuální práce. 

5.10.2 Složitější struktura kabelu 

Tento kabel je charakterizován obsahem složitějších konstrukčních prvků 

a je nutno počítat s ručním vyproštěním (prořezáním) malé části izolace. Proces je 

však mnohonásobně rychlejší než při prořezání celé odizolované délky. 

6 Analýza rizik zařízení 

Analýza rizik se skládá z odhadu rizika, jeho hodnocení a následného 

snížení pomocí některého z dostupných nástrojů. 
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6.1 Stanovení nebezpečí a nebezpečných prostor 

Nejprve je nutno identifikovat na zařízení a v jeho okolí nebezpečné prostory 

a samotná nebezpečí. 

Nebezpečné pracovní prostory:  

 pracovní prostor pohonu kabelu; 

 pracovní prostor přidržovače; 

 pracovní prostor střižného nástroje; 

 pracovní prostor řezného nástroje. 

Tabulka 5 – Zdroje relevantních nebezpečí u strojního zařízení 

Název komponenty 
systému 

Poloha 

komponenty systému 
Typ nebezpečí 

Střižný nástroj 
Pravý manipulační prostor; 

okolí střižného nástroje 
Mechanická - střih 

Pohon 
Pravý manipulační prostor; 

okolí pohonu 
Mechanická – stlačení 

Řezný nástroj 
Pravý manipulační prostor; 

okolí řezného nástroje 

Mechanická – pořezání nebo 

uříznutí 

Řemenový převod 
Pracovní prostor pohonu 

kabelu 

Mechanická – vtažení nebo 

zachycení 

Rozvod stlačeného vzduchu 
Rozvod v pravé vyvýšené 

části zařízení u všech nástrojů 
Mechanická - šlehnutí 

Při stanovení rizik se zaměřujeme na následující hlediska: 

 ohrožení osob; 

 druh ohrožení; 

 časový úsek trvání ohrožení; 

 předpokládané následky ohrožení; 

 vliv lidského faktoru; 

 informace o používání. 

Pro výpočet velikosti rizika používáme následujícího grafu. 
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Obrázek 31 - Graf pro odhad rizika [13] 

Kde jednotlivé zkratky znamenají: 

následky možné škody (úrazu): 

 S0 – bez nebezpečí; 

 S1 – lehké poškození, přechodné následky úrazu; 

 S2 – těžké poškození, trvalé zdravotní následky; 

 S3 – úmrtí; 

čas, po který hrozí nebezpečí: 

 A1 – po krátkou dobu; 

 A2 – po delší dobu či trvale; 

možnosti vyvarovat se škody (úrazu): 

 E1 – možné; 

 E2 – možné za určitých podmínek; 

 E3 – stěží možné; 

pravděpodobnost výskytu škody (úrazu): 

 W1 – malá či nepravděpodobná; 

 W2 – pravděpodobná, méněkrát; 

 W3 – velmi pravděpodobná, častá. [13] 

Velikost rizika, které je ještě akceptovatelné, má hodnotu maximálně 6, 

přičemž nesmí dojít k riziku trvalých zdravotních následků. 

6.2 Analýza významných nebezpečí 

Při analýze významných nebezpečí využíváme norem ČSN EN ISO 12100-

1:2004, ČSN EN ISO 12100-2:2004. 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  48  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ 
Typ stroje: JÚS 

Model:    FA0NC 

Poř. 

číslo 

Fáze životního 

cyklu zařízení 

Typ nebezpečí dle: 

ČSN EN ISO 12100-1:2004, 

ČSN EN ISO 12100-2:2004  
Popis nebezpečné 

události 

Stručný popis 
Id. 

číslo 

1 Běžný provoz 

Stlačení 

pohybujícími se 

prvky 

4.2.1 

Při manipulaci (výměně či 

kontrole) se střižným nástro-

jem může dojít k poranění 

prstů nebo rukou.  

2 Běžný provoz 
Střih pohybujícími 

se prvky 
4.2.1 

Při manipulaci s kabelem 

v prostoru pohonu, střižného a 

řezného nástroje může 

neopatrností dojít ke střihu 

prstů horních končetin vlivem 

přítlačné síly lineárních mo-

torů. 

3 Běžný provoz 

Pořezání 

následkem 

pohybujících se 

částí 

4.2.2 

Během pracovního procesu 

řezání může při vniknutí do 

pracovního prostoru dojít 

k pořezání rukou nebo uříznutí 

prstů horních končetin. 

4 Běžný provoz 
Vtažení nebo 

zachycení, navinutí 
4.2.2 

Při umisťování kabelu mezi 

pohon může dojít k vtažení či 

navinutí části oděvu nebo 

horních končetin. 

5 Seřizování 

Úraz vedením 

stačeného vzduchu 

(šlehnutí) 

4.10 

V servisním režimu může dojít 

k poranění očí nebo jiné části 

těla vlivem šlehnutí hadice pro 

rozvod stlačeného vzduchu, 

která může být pod tlakem. 
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6.3 Formuláře pro odhad a snížení rizika 

Prostřednictví formulářů se pokusíme o odhad velikosti rizik. Snížení rizika 

realizujeme aplikací preventivních opatření v několika krocích. Dále posoudíme 

zbytkové riziko. 

 

Číslo nebezpečí dle ČSN 

EN 1050:
Identif. číslo

4.2.1 1

Životní etapa stroje: Nebezpečný prostor: Prostor střižného nástroje

Ohrožené osoby: Provozní stav stroje: V provozu

Popis nebezpečné 

situace/události:

S2 - těžké zranění 

(trvalé následky)

A2 - často až trvale

E2 - možné za určitých 

okolností

W2 - střední

Popis opatření:

S2 - těžké zranění 

(trvalé následky)

A2 - často až trvale

E2 - možné za určitých 

okolností

W2 - střední

Popis opatření:

S2 - těžké zranění 

(trvalé následky)

A1 - zřídka až častěji

E1 - možné

W1 - malá

Popis opatření:

S0 - bez nebezpečí

VALIDACE: Opatření jsou dostatečná:

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na zdraví:

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

Velikost rizika

0

KROK 2: Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Zařízení opatřeno obouručným ovládáním pro spouštění střižného nástroje.

KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Zařízení opatřeno štítkem: "Zákaz jakékoli neodborné manipulace s obouručním ovládáním a jeho 

součástmi". Uvedeno také v návodu k  použití.

Snížené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

5

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Neexistuje opatření zabudované v konstrukci.

Snížené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví:

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

Velikost rizika

10

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví:

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

Velikost rizika

10

Nebezpečí stlačení

Běžný provoz

Obsluha

Nebezpečí stlačení při procesu stříhání.

Hrozí rozdrcení prstů pneumatickým nástrojem.

zařízení: FA0NC
VUT v Brně, FSI

ÚVSSR - diplomová práce
datum: 1. 5. 2013

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA

zpracoval: Bc. Jiří Dolinay

Označení nebezpečí

1. Mechanická nebezpečí
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Číslo nebezpečí dle ČSN 

EN 1050:
Identif. číslo

4.2.1 2

Životní etapa stroje: Nebezpečný prostor: Prostor střižného nástroje

Ohrožené osoby: Provozní stav stroje: V provozu

Popis nebezpečné 

situace/události:

S2 - těžké zranění 

(trvalé následky)

A2 - často až trvale

E2 - možné za určitých 

okolností

W2 - střední

Popis opatření:

S2 - těžké zranění 

(trvalé následky)

A2 - často až trvale

E2 - možné za určitých 

okolností

W2 - střední

Popis opatření:

S2 - těžké zranění 

(trvalé následky)

A1 - zřídka až častěji

E1 - možné

W1 - malá

Popis opatření:

S0 - bez nebezpečí

VALIDACE: Opatření jsou dostatečná:

KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Zařízení opatřeno štítkem: "Zákaz jakékoli neodborné manipulace s obouručním ovládáním a jeho 

součástmi". Uvedeno také v návodu k  použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

0

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

KROK 2: Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Zařízení opatřeno obouručným ovládáním pro spouštění střižného nástroje.

Snížené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

5

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Neexistuje opatření zabudované v konstrukci.

Snížené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

10

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

Běžný provoz

Obsluha

Nebezpečí střižení při procesu stříhání.

Hrozí střižení prstů horních končetin od střižného nástroje. 

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

10

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

Nebezpečí střihu

VUT v Brně, FSI

ÚVSSR - diplomová práce

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA

zpracoval: Bc. Jiří Dolinay

zařízení: FA0NC

datum: 1. 5. 2013

Označení nebezpečí

1. Mechanická nebezpečí
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Číslo nebezpečí dle

ČSN EN 1050:
Identif. číslo

4.2.2 3

Životní etapa stroje: Nebezpečný prostor: Prostor řezného nástroje

Ohrožené osoby: Provozní stav stroje: V provozu

Popis nebezpečné 

situace/události:

S2 - těžké zranění 

(trvalé následky)

A2 - často až trvale

E2 - možné za určitých 

okolností

W2 - střední

Popis opatření:

S2 - těžké zranění 

(trvalé následky)

A2 - často až trvale

E2 - možné za určitých 

okolností

W2 - střední

Popis opatření:

S2 - těžké zranění 

(trvalé následky)

A1 - zřídka až častěji

E1 - možné

W1 - malá

Popis opatření:

S0 - bez nebezpečí

VALIDACE:

Nebezpečí pořezání nebo uříznutí

VUT v Brně, FSI   ÚVSSR 

- diplomová práce

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA

 zpracoval: Bc. Jiří Dolinay

zařízení: FA0NC

datum: 1. 5. 2013

Označení nebezpečí

1. Mechanická nebezpečí

Běžný provoz

Obsluha

Nebezpečí vtažení horní končetiny směrem k řeznému nástroji.

Hrozí pořezání nebo uříznutí prstů řezným nástrojem.

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

10

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Neexistuje opatření zabudované v konstrukci.

Snížené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

10

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

KROK 2: Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Zařízení opatřeno obouručným ovládáním pro spouštění řezného nástroje.

Snížené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

5

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

Opatření jsou dostatečná:

KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Zařízení opatřeno štítkem: "Zákaz jakékoli neodborné manipulace s obouručním

ovládáním a jeho součástmi". Uvedeno také v návodu k  použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

0

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:
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Číslo nebezpečí dle

ČSN EN 1050:
Identif. číslo

4.2.2 4

Životní etapa stroje: Nebezpečný prostor: Prostor pohonu kabelu

Ohrožené osoby: Provozní stav stroje: V provozu

Popis nebezpečné 

situace/události:

S1 - lehké poškození s 

přechodnými následky

A2 - často až trvale

E2 - možné za určitých 

okolností

W2 - střední

Popis opatření:

S1 - lehké poškození s 

přechodnými následky

A2 - často až trvale

E2 - možné za určitých 

okolností

W2 - střední

Popis opatření:

S1 - lehké poškození s 

přechodnými následky

A1 - zřídka až častěji

E1 - možné

W1 - malá

Popis opatření:

S0 - bez nebezpečí

VALIDACE:

Vtažení nebo zachycení; navinutí

VUT v Brně, FSI   ÚVSSR - 

diplomová práce

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA

 zpracoval: Bc. Jiří Dolinay

zařízení: FA0NC

datum: 1. 5. 2013

Označení nebezpečí

1. Mechanická nebezpečí

Běžný provoz

Obsluha

Nebezpečí vtažení horní končetiny do pohonu kabelu

Hrozí zachycení nebo navinutí horních končetin pohonem kabelu.

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

4

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Neexistuje opatření zabudované v konstrukci.

Snížené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

4

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

KROK 2: Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Zařízení opatřeno bezpečnostním krytem.

Snížené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

0

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

Opatření jsou dostatečná:

KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Zařízení opatřeno štítkem: "Zákaz jakékoli neodborné manipulace s bezpečnostním krytem". Informace 

uvedena také v návodu k  použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

0

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:
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Číslo nebezpečí dle

ČSN EN 1050:
Identif. číslo

4.10 5

Životní etapa stroje: Nebezpečný prostor: Rozvod ke všem nástrojům

Ohrožené osoby: Provozní stav stroje: Servisní řežim

Popis nebezpečné 

situace/události:

S1 - lehké poškození s 

přechodnými následky

A2 - často až trvale

E2 - možné za určitých 

okolností

W2 - střední

Popis opatření:

S1 - lehké poškození s 

přechodnými následky

A2 - často až trvale

E2 - možné za určitých 

okolností

W2 - střední

Popis opatření:

S1 - lehké poškození s 

přechodnými následky

A2 - často až trvale

E2 - možné za určitých 

okolností

W2 - střední

Popis opatření:

S1 - lehké poškození s 

přechodnými následky

A2 - často až trvale

E1 - možné

W1 - malá či 

nepravděpodobná

VALIDACE: Opatření jsou dostatečná:

KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Zařízení vybaveno značkou pro nebezpečí úrazu při manipulaci s částmi zařízení poháněnými stlačeným 

vzduchem. Informace uvedena také v návodu k  použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

2

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

KROK 2: Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Neexistuje ochrana a doplňková ochranná opatření.

Snížené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

4

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004)

Neexistuje opatření zabudované v konstrukci.

Snížené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

4

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

Běžný provoz

Servisní technik , údržba

Nebezpečí úrazu od prvků pro rozvod stlačeného vzduchu při manipulaci s těmito prvky.

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví:

Velikost rizika

4

Četnost a doba trvání ohrožení:

Možnost vyvarování se nebezpečí:

Pst. výskytu nebezpečné události:

Úraz vedením stlačeného vzduchu, šlehnutí

VUT v Brně, FSI   ÚVSSR - 

diplomová práce

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA

 zpracoval: Bc. Jiří Dolinay

zařízení: FA0NC

datum: 1. 5. 2013

Označení nebezpečí

1. Mechanická nebezpečí
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7 Technicko – ekonomické zhodnocení 

Zařízení srovnáme se dvěma současnými zařízeními FA01C a FA03C. 

Hlavním sledovaným faktorem je čas potřebný pro celkové odizolování kabelu tak, 

aby byl připraven k dalšímu procesnímu kroku. Bereme v úvahu požadavek na 

odizolování vnější i vnitřní strany kabelu. 

7.1 Proces odizolování na zařízení FA01C 

Proces odizolování na zařízení FA01C se skládá z ručního nastavení délky 

odizolování. Tento krok spočívá v umístění kabelu na požadovanou délku. 

Následuje samotný proces odizolování. Posledním krokem je ruční odstřižení 

spodní části izolace. 

Tabulka 6 – Vyčíslení časů FA01C 

Název pracovního 
kroku 

Nastavení 
stroje 

Proces 
odizolování 

Ruční 
práce 

Suma 
časů 

Čas [s] - 220 30 250 

7.2 Proces odizolování na zařízení FA03C 

Proces odizolování na zařízení FA03C se skládá z kontroly a výměny 

řezného a střižného nástroje, výměny (otočení) pracovní desky, ručnímu umístění 

konce kabelu do požadovaného místa (rozsah 20mm), ruční nastavení délky 

odizolování. Tyto procesy shrneme do tzv. ‘‘nastavení stroje‘‘ a časy jednotlivých 

kroků sečteme. Dále probíhá samotný proces odizolování. Posledním krokem je 

ruční odstranění izolace. 

Tabulka 7 - Vyčíslení časů FA03C 

Název pracovního 
kroku 

Nastavení 
stroje 

Proces 
odizolování 

Ruční 
práce 

Suma 
časů 

Čas [s] 120 210 410 740 

7.3 Proces odizolování na novém zařízení 

Proces odizolování na novém zařízení se skládá z kontroly řezného 

a střižného nástroje, popřípadě jejich výměny. Dále z ručního umístění kabelu mezi 

řemenový pohon. Spuštění procesu odizolování.  

Navíc u složitějších kabelů bude nutno provést ruční odstranění izolace. 

Odhadem to však může být kolem 20 ti procent případů. 
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Tabulka 8 - Vyčíslení časů FA0NC 

Název pracovního 
kroku 

Nastavení 
stroje 

Proces 
odizolování 

Ruční 
práce 

Suma 
časů 

Čas odizolování 
jednoduššího kabelu [s] 

120 160 - 280 

Čas odizolování 
složitějšího kabelu [s] 

120 210 20 350 

7.4 Shrnutí výrobních časů 

Tabulka 9 – Shrnutí výrobních časů 

Název pracovního kroku / 
Název zařízení 

Suma 
časů [s] 

FA01C 250 

FA03C 740 

Nové zařízení 
280 
350 

7.5 Pořizovací náklady 

Náklady na pořízení zařízení FA03C dosahovaly 730 000,-Kč. 

Tabulka 10 – Odhad ceny zařízení FA0NC 

Odhad ceny zařízení FA0NC 

Sestava 
Podsestava (díly) /         
Cena (Euro) 

Cena 
(Kč) 

Rám stroje 1020 25500 

Prvky pohonu 4886,5 122163 

Pneumatické prvky 2314,96 57874 

Náklady na nástroj 470 11750 

Prvky vedení 800 20000 

Prvky ovládání 530 13250 

Senzorika 790 19750 

Montáž 1536 38400 

Další prvky 1600 40000 

Celková cena: 13947,46 348687 

  Euro Kč 

 

Rozdíl ceny zařízení FA03C a FA0NC dosahují po odečtení finanční rezervy 

(120 000,-Kč) přibližně 260 000,-Kč. Je nutno podotknout, že některé ceny jsou 

určeny porovnáním s podobnými produkty jiných výrobců a některé určeny 

odborným odhadem ve spolupráci s obchodním oddělením firmy.  
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8 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracování návrhu koncepce zařízení pro 

odizolování plochých kabelů, které je součástí konfekce plochých kabelů ve firmě 

Gebauer & Griller Kabeltechnik v Mikulově. 

V první fázi návrhu byly popsány různé druhy kabelů, včetně jejich 

konstrukce a materiálových vlastností. Samotné značení hraje při práci s těmito 

prvky výtahového průmyslu podstatnou roli. 

Pro stanovení základní koncepce zařízení bylo potřeba provést rozbor 

stávajících řešení strojního odizolování a nahlédnout částečně i do výrobního 

procesu. Procesní kroky na sebe bezprostředně navazují, proto bylo vhodné 

rozebrat proces navíjení plochého kabelu až po proces odizolování. Prvotní snaha 

spojit krok navíjení s odizolováním prostřednictvím navíječe kabelu se ukázala jako 

nevhodná. Z hlediska plynulosti výroby je výhodnější osamostatnit oba procesy tak 

aby na sebe navazovaly, ale vzájemně se neblokovaly. Z tohoto důvodu byly 

určeny u navíječe kabelu pouze základní požadavky. 

Nové zařízení vychází ze dvou stávajících realizovaných řešení. S výhodou 

je využito některých funkčních principů, které jsou ověřeny dlouholetou praxí ve 

výrobním procesu.  

Předností pohonu je servomotor jako řídicí člen určený k ovládání délky 

odizolování, což částečně snižuje požadavky na obsluhu a má příznivý vliv na 

riziko vzniku možné chyby. Při detailnějším rozboru je nutno využít také 

senzorických prvků, které fungují jako zpětná vazba prostřednictvím řídicího 

systému. Je potřeba určit prostřednictvím snímače nulovou polohu konce kabelu 

a zjišťovat jeho přítomnost průběžně na několika místech. 

V návrhu pohonu je realizován řemenový převod tak, aby splňoval základní 

požadavky na kvalitu a rychlost odizolování. Převod slouží také k zajištění polohy 

kabelu při konečném kroku ustřižení izolace. Pokud by docházelo k přílišnému 

namáhání kabelu na tah, bylo by nutno ještě navrhnout přidržovač, který by byl 

umístěn blíže střižnému nástroji.  

Jednotlivé nástroje jsou ovládány pomocí pneumatických lineárních motorů. 

Těchto pohonů je užito v kombinaci s lineárními kluznými pouzdry a vedeními, 

které zajišťují potřebnou stabilitu a provozuschopnost celého systému. 
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Zařízení je navrženo takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečným 

prostojům při procesu odizolování a omezilo podíl ruční práce na minimum. 

Vzhledem ke složitosti jednotlivých kabelů by mělo být dosaženo stavu, kdy čtyři 

pětiny zpracovaných kabelů nebude nutno ručně dohotovovat, zbylou pětinu kabelů 

jen s minimální námahou. 

Je nutno ale podotknout, že nedošlo ke zrychlení při výměně nástroje, stále 

je nutno manuálně měnit jednotlivé nožové bloky vzhledem ke zpracovávanému 

kabelu. Je to z toho důvodu, že vyšší stupeň automatizace by pravděpodobně 

nebyl realizován vzhledem k vyšším nárokům na finanční prostředky. Značným 

pokrokem jsou ale automaticky polohovatelné bočnice ovládané přes řídicí systém 

tzv. systémem řízení os. Tyto vedlejší prvky zajišťují přesnou polohu kabelu 

vzhledem k oběma nástrojům. 

Došlo ke zkrácení výrobních časů v porovnání se zařízením FA03C 

a bezesporu se sníží i náklady na vývoj nástrojů pro nové typy kabelů. 

V současnosti bude potřeba upravovat pouze tři kusy nožů a dvě nožové hlavy. 

Náklady na pořízení jsou výrazně nižší než je tomu u zařízení FA03C. 

Závěrem je možno konstatovat, že navržené řešení splňuje požadavky 

zadání a byla navržena koncepce stroje, který je schopen zajistit odizolování 

plochého kabelu v potřebné kvalitě a dostatečné rychlosti. 
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Zobrazení 3D návrhu: 
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11 Seznam použitých symbolů 

  Volená vzdálenost os řemenic    

      
Skutečná vzdálenost os řemenového 

převodu 
   

    Vnitřní průměr svitku    

     Vnější průměr svitku    

       Průměr řemenice FA01C    

   Roztečný průměr řemenice    

       Obvodová síla působící na řemenici FA01C   

     Síla pneumatického lineárního motoru 1   

     Síla pneumatického lineárního motoru 2   

      Požadovaná obvodová síla na řemenici   

   Zátěž při navíjení kabelu   

    Střižná síla   

    Síla k odtažení izolace   

   
Jmenovitá frekvence servomotoru MCS 

09D41 
   

  Tíhová síla od kabelu   

   Převodový poměr - 

       
Vypočtený převodový poměr převodovky 

FA01C 
- 

   
Volený převodový poměr převodovky 

GSS02-2S 
- 

     Maximální proud servomotoru MCS 09D41   

   Jmenovitý proud servomotoru MCS 09D41   

   Moment setrvačnosti kabelu       

   
Moment setrvačnosti převodovky  

GSS05-2S 
      

     Redukovaný moment setrvačnosti       

   Koeficient opotřebení nástroje  - 

  Požadovaná délka odizolování    

    
Vzdálenost mezi nulovým bodem a 

střižným nástrojem 
   

   Posunutí kabelu při procesu řezání    
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   Posunutí kabelu při procesu stříhání    

   Délka navíjeného kabelu    

    
Vzdálenost mezi střižným a řezným 

nástrojem 
   

   Skutečná délka ozubeného řemene    

    Teoretická délka řemene    

   Maximální hmotnost navíjeného kabelu    

    Hmotnost kabelu o délce 1m    

   Hmotnost dalších nosných prvků soustavy    

   Dynamický moment     

   Krouticí moment od zátěže     

   Hmotnost servomotoru MCS 09D41    

        Jmenovitý moment motoru FA01C     

   
Jmenovitý moment servomotoru  

MCS 09D41 
    

        
Krouticí moment na hřídeli převodovky 

FA01C 
    

     Redukovaný moment     

   Zátěž na řemenovém převodu    

    Otáčky na vnitřním průměru       

     Otáčky na vnějším průměru       

        Jmenovité otáčky motoru FA01C       

   Jmenovité otáčky servomotoru MCS 09D41       

   Otáčky řemenice       

       Skutečné otáčky řemenice       

        
Otáčky výstupního hřídele převodovky 

FA01C 
      

       Jmenovitý výkon motoru FA01C    

   Nulový bod - 

   Jmenovitý výkon servomotoru MCS 09D41    

   Mez pevnosti kabelu        

      Maximální průřez izolace kabelu      

    Minimální plocha zbytkové izolace      
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       Reálná plocha zbytkové izolace      

   Čas zrychlení kabelu   

      Jmenovité napětí servomotoru MCS 09D41   

  Požadovaná rychlost kabelu       

       Obvodová rychlost na řemenice FA01C       

   Rychlost navíjení kabelu       

  
Vzdálenost střižného nástroje od místa 

vniknutí řezného nástroje 
   

   Zrychlení kabelu       

   Účinnost servomotoru MCS 09D41 - 

   Účinnost převodovky GSS05-2S - 

        Účinnost motoru a převodu FA01C - 

   Střižný odpor izolace kabelu     
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13 Seznam příloh 

Výkresy: 

KTCIB-100000 – Odizolovací zařízení FA0NC 

KTCIB-110000 – Sestava pohonu 

KTCIB-120000 – Sestava střižného nástroje 

KTCIB-130000 – Sestava řezného nástroje 

KTCIB-130003 – Držák hlavy nože 

KTCIB-130004 – Nůž 

Datasheety: 

1) Control Cabinet Inverter 

2) SG2-14IE045C1 

3) GSS05-2S_09DC41 

4) MCS Technical Data 

5) Megadyne Pulley 

6) Monitor Panel 

7) Řemenový převod 

8) Spojka 

9) SWM Hennlich 

10) Drylin WAS Hennlich 

11) Drylin WAF Hennlich 

12) Drylin R TJUM-05 Hennlich 


