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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem autonomního univerzálního stroje 

pro odsávání volných nečistot na montážních linkách světlometů na základě požadavků 

zákazníka a norem pro bezpečnost a ergonomii. Součástí práce je i návrh vývojového 

diagramu pro ovládací logiku stroje, schéma pneumatického mechanismu a výkresová 

dokumentace sestavy a vybraných konstrukčních podskupin. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Univerzální stroj, montážní linka, odsávání, volné nečistoty. 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the design of an autonomous universal machine for removing 

a loose dirt on headlamp assembly lines according to customer requirements and standards 

for safety and ergonomics. The thesis also includes a draft flowchart for machine control 

logic, a pneumatic mechanism diagram and a drawing documentation of the assembly and 

selected subassemblies. 
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Universal machine, assembly line, vacuum cleaning, loose dirt. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem autonomního univerzálního stroje pro 

odsávání volných nečistot z pouzdra, skupiny pouzdra nebo skupiny skla v montážní lince jak 

levých, tak i pravých sestav světlometů. Hlavním důvodem této konstrukce je požadavek na 

redukci zástavbové šířky stroje, který vychází ze snahy zkrácení celkové délky montážní linky 

v hale. 

Při koncepčním návrhu stroje je důležité se řídit vznesenými požadavky zákazníka a normami 

pro bezpečnost a ergonomii. Veškeré tyto požadavky jsou upřesněny v podkapitole zabývající 

se koncepčním návrhem stroje. 

Do vhodného přípravku umístěného v pracovním prostoru stroje obsluha zakládá daný 

světlomet, jenž má projít procesem očištění od veškerých volných nečistot. Základním 

procesem očištění je ofouknutí zespod světlometu proudem vzduchu, což zapříčiní rozvíření 

usazených nečistot do volného prostoru. Následně mohou být poletující nečistoty strženy 

vhodným strojem vyvíjejícím v daném prostoru dostatečný podtlak. K účinnému odsátí 

nečistot má posloužit i vlastní konstrukce přípravku, ve kterém je světlomet umístěn. 

Další fází pracovního cyklu je odloučení nečistot z nasávaného proudu vzduchu a jejich 

uskladnění ve vhodně umístěném sběrném prostoru. Zde se musí nacházet filtr, jenž nasávané 

nečistoty odloučí. 

V montážní lince se vyskytují i menší stroje se stejným účelem. Nicméně tyto menší vysavače 

nedisponují strojem pro vytvoření podtlaku, čili nejsou soběstačné. Proto jeden z požadavků 

konstrukce je možnost napojení menších strojů na větší, autonomní, stroj, který je předmětem 

této závěrečné práce. Díky tomu může větší stroj odsávat nečistoty jak ze světlometů 

umístěných přímo na něm, tak i ze světlometů určených pro menší stroje.  

Obsluha stroje má za práci pouze založení světlometu do přípravku a po ukončení celého 

pracovního cyklu jej zase vyjme. Pracovní proces je tedy plně automatizován. Z toho důvodu 

je součástí práce i návrh ovládací logiky stroje ve formě vývojového diagramu. 

Ovládání stroje, ale i připojeného přípravku, je realizováno pomocí pneumatického 

mechanismu, kvůli jehož přítomnosti musí být vytvořeno funkční schéma zapojení 

pneumatických prvků. 

Pro maximální možnou eliminaci možných poruch systému ještě před realizací samotné 

konstrukce je součástí koncepčního návrhu konstrukční analýza způsobů a důsledků poruch 

(DFMEA). Zároveň je zde také vyhotovena analýza rizik pro bezpečnost obsluhy stroje při 

pracovním procesu stroje a při jeho servisu.   
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1 ODSÁVÁNÍ VOLNÝCH NEČISTOT 
Autonomní univerzální stroj pro odsávání volných nečistot na montážních linkách světlometů 

pracuje na stejném principu jako běžné vysavače v domácnostech. 

Základní princip vysávání je vytvoření podtlaku pomocí vzduchového čerpadla, v tomto 

případě vývěvy, v místě, kde požadujeme odstranění prachu či jiných nečistot. Díky podtlaku 

je vzduch s nečistotami dopraven do sběrné komory, kde jsou nečistoty odděleny filtrem a 

vzduch dále proudí přes čerpadlo do výfukového otvoru. [13] 

Na rozdíl od běžných vysavačů, stroje umístěné v montážních linkách musí navíc zajišťovat 

možnost založení přípravků. Ty slouží pro polohování a upínání vysávaných dílů, které je 

nutno zbavit nečistot. 

1.1 ÚČEL AUTOMATIZACE  

Automatizace je soubor aktivit, které pomocí zařízení schopných automatické funkce, tedy 

automatických a poloautomatických strojů nebo přípravků, dokáží vykonávat činnosti 

člověka, jako je spouštění, řízení, optimalizace chodu a zastavení strojů. [1] 

Jedná se o nejvyšší stupeň dokonalosti výrobního procesu: [1] 

1. instrumentace – pracovní proces je vybaven ručními nástroji, 

2. mechanizace – fyzická práce člověka je nahrazena činností stroje a 

3. automatizace – duševní a řídící práce je nahrazena činností stroje. 

Automatizace pomáhá k dosažení nižších nákladů, zvýšené kvality a jakosti výrobků, 

produktivity, konkurenceschopnosti, zajištění bezpečnosti, pohodlí a zdraví pracovníků a 

zbavení namáhavé, únavné či životu nebezpečné práce. [1] 

Důvody automatizace: [1] 

Nezbytná automatizace v místech kde: 

 hrozí nebezpečí ohrožení života za přítomnosti člověka (práce s radioaktivním 

materiálem, práce ve hloubkách nebo za extrémních teplot, práce v místech nebezpečí 

výbuchu atd.), 

 činnost člověka představuje velké riziko chyb a jejíchž následky jsou vysoce negativní 

nebo vedou ke ztrátám, 

 přímá účast člověka nepříznivě ovlivňuje jeho fyzický stav – hrozba trvalých 

zdravotních následků (práce v dolech, u vysokých pecí atd.), 

 člověk nedokáže provádět danou činnost z hlediska rychlosti, přesnosti, rozsahu atd. 

(řízení spalovacích a parních turbín, výroba čipů, atd.), 

 člověk není schopen vykonat práci s uspokojující jakostí (stejnoměrná vrstva laku), 
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 není možná přítomnost člověka (kosmické sondy, simulátory srdce, atd.) a 

 není možné zajistit tolik lidské práce (spojování hovorů, automaty na nápoje a 

jízdenky) 

Z ekonomického hlediska: 

 pokles výrobních nákladů (úspora mzdových nákladů a materiálu), 

 pokles nákladů na výrobní a skladovací prostory, nástroje, atd., 

 zvýšení produktivity práce a objemu výroby, 

 snížení průměrné doby vývoje a výroby, 

 možnost flexibilní reakce na jednotlivá přání zákazníka, 

 rychlejší a snadnější přístup k informacím (o stavu výroby, trhu, objednávky, atd.) a 

 možnost dosažení nadstandardní jakosti 

Ostatní důvody: 

 ukázka schopností a možností společnosti, 

 zvýšené pohodlí člověka (automatická ovládání), 

 informační prvky (indikace různých hodnot v automobilu), 

 ekologické využití (monitorování čistoty ovzduší, řízení optimálního spalování atd.) a  

 zábava (hrací automaty, hračky, atd.) 

1.2 STROJE NA DOPRAVU A STLAČOVÁNÍ PLYNŮ 

Mezi základní druhy strojů na dopravu a stlačování plynů patří kompresory, dmychadla, 

vývěvy, ventilátory, turbokompresory a turbodmychadla. [2] 

1.2.1 KOMPRESORY A DMYCHADLA 

Rozdíl mezi kompresorem a dmychadlem je v hodnotě výstupního tlaku ze stroje. U 

kompresorů hodnoty tohoto tlaku překonávají 0,3 MPa, kdežto u dmýchadel se hodnota 

výstupního tlaku pohybuje mezi 0,1 až 0,3 MPa. [2] 

Základní rozdělení kompresorů a dmychadel je na pístové a rotační. Rotační oproti pístovým 

vynikají menšími rozměry při stejném výkonu, nižší hmotností, není nutnost setrvačníků a 

ventilů. Naopak nevýhodami jsou vyšší ztráty třením a vyšší opotřebení. [2]  

Pístové kompresory a dmychadla dle konstrukce mohou být ležaté, stojaté, boxerové, úhlové, 

ale existují také zvláštní typy pístových kompresorů a to jsou membránové, chladivové a 

spirálové. [14] 
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Rotační kompresory a dmychadla se dále dle konstrukce dělí na šroubové, lamelové 

(lopatkové), s valivým pístem, vodokružné, dvourotorové (např. Rootsovo) a spirální. [2] 

1.2.2 VÝVĚVY 

Vývěvy slouží k vytvoření podtlaku v uzavřeném prostoru. Na vstupu vývěvy je tlak nižší než 

atmosférický, na jejím výstupu dosahuje tlak hodnot atmosférického nebo jej mírně 

překračuje. [2] 

Vývěvy lze rozdělit na adsorbční a transportní, kde adsorbční vývěvy zachycují plyn uvnitř 

vývěvy, na rozdíl od transportních, u kterých plyn prochází vývěvou. Proto transportní 

vývěvy mohou pracovat kontinuálně, oproti adsorbčním, které pracují v cyklech. [15] 

Transportní vývěvy dále mohou být pístové, které se konstrukcí od pístového kompresoru 

příliš neliší a rotační, které opět jako kompresory mohou být lamelové, s valivým pístem, 

vodokružné, dvourotorové, šroubové a spirální. Posledním typem transportních vývěv jsou 

vývěvy hybnostní, mezi které patří například vodní či difúzní vývěva. [2] 

1.2.3 VENTILÁTORY, TURBODMYCHADLA A TURBOKOMPRESORY 

Tyto stroje jsou rotační lopatkové stroje pro dopravu a stlačování plynů. Rozdíl mezi nimi je v 

pracovním přetlaku. U ventilátorů se jedná o pracovní přetlak do 104 Pa, na rozdíl od 

turbodmychadel a turbokompresorů, kde se pracovní přetlak pohybuje nad touto hodnotou. 

Turbodmychadly se rozumí radiální stroje bez vnějších mezichladičů, turbokompresory pak 

radiální stroje s vnějšími mezichladiči a veškeré axiální stroje. Turbodmychadla mohou být 

jedno či vícestupňová, naopak turbokompresory jsou vždy vícestupňové. [2] 

1.3 FILTRY 

Evropská normy EN 779: 2012 zavádí klasifikaci vzduchových filtrů podle třídy filtrace na 

skupiny: [16] 

 G (G1 – G4) pro filtry pro hrubý prach, 

 M (M5 a M6) pro filtry pro středně jemný prach a 

 F (F7 – F9) pro jemný prach. 

Další evropská norma EN 1822: 2009 tuto klasifikaci rozšiřuje pro filtraci polétavého prachu 

o tři další skupiny: [16] 

 E (E10 – E12) pro účinný vzduchový filtr (EPA), 

 H (H13 a H14) pro vysoce účinný vzduchový filtr (HEPA) a 

 U (U15 – U17) pro vzduchový filtr s velmi nízkou penetrací (ULPA). 

Dle konstrukce pak filtry v systémech přípravy vzduchu můžeme rozdělit na (Obr. 1): [17] 

 kapsový – pro třídy filtrace G3 – F9, 

 rámečkový – pro třídy filtrace G2 – U17, 
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 kompaktní – pro třídy filtrace G2 – U17 a 

 filtr typu V – pro třídy filtrace M6 – H13. 

 

1.4 OVLÁDACÍ MECHANISMY STROJE 

Funkce ovládacích mechanismů je přenos silové energie z hnacího členu na člen hnaný. 

Dochází ke změně rychlosti pohybu hnaných členů, popř. k transformaci na jiný druh pohybu. 

[18] 

1.4.1 ROZDĚLENÍ MECHANISMŮ 

Základní skupiny mechanismů jsou: [18] 

 mechanismy s tuhými členy a 

 tekutinové mechanismy. 

Mechanismy s tuhými členy mohou být dále: [18] 

 mechanické převody (třecí, řemenové, s ozubenými koly) a 

 kinematické mechanismy (klikové, šroubové, vačkové, atd.). 

U typů strojů, jako je stroj, jemuž se věnuje diplomová práce, se zpravidla pro jejich ovládání 

používají mechanismy tekutinové. Základní rozdělení tekutinových mechanismů je: [18] 

 hydraulické mechanismy a 

 pneumatické mechanismy. 

Pneumatický mechanismus je mechanismus, jehož nositelem energie je plyn, na rozdíl od 

hydraulického mechanismu, kde nositelem energie je kapalina. Zajišťuje přenos energie mezi 

dvěma nebo více místy a podle vstupních požadavků ovládá parametry toku. V průběhu 

tohoto procesu dochází k přeměně mechanické energie na energii tlakovou a opačně. [3] 

Obrázek 1: Konstrukce filtrů; 

1 – kapsový, 2 – rámečkový, 3 – kompaktní, 4 – filtr typu V [17] 
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1.4.2 VLASTNOSTI TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ 

Mezi přednosti pneumatických a hydraulických mechanismů patří: [3] 

 možnost jak spojitého, tak i stupňovitého řízení průtoku, tlaku, síly a krouticího 

momentu na výstupním členu mechanismu, 

 snadná ochrana proti přetížení, 

 zastavení pohybu motoru při plném zatížení, 

 snadná realizace přímočarých pohybů jednoduchými motory, 

 vhodnost pro automatizaci strojů díky snadné vazbě na řídicí systémy, 

 možnost řazení řídicích prvků do bloků, na desku, do ostrovů se společným 

připojením na pneumatiku a  

 možnost snadného rozvodu tlakové energie i do hůře přístupných míst strojů a 

zařízení. 

Oproti hydraulickým systémům mají pneumatické systémy výhodu: [3] 

 v možnosti napájení z centrálního rozvodu vzduchu, 

 nemají potřebu zpětného vedení, 

 disponují rychlou odezvou na vstupní signál a 

 pohyb motoru může dosahovat vysokých frekvencí, což vede k vysoké rychlosti 

proudění vzduchu ve vedení a mohou být použity ve vlhkém a výbušném prostředí a 

v prostředí s nebezpečím vznícení. 

Naopak k záporům pneumatického a hydraulického mechanismu patří: [3] 

 ztráty na výstupním výkonu kvůli disipaci tlakové energie při průtoku tekutiny 

vedením,  

 objemovými ztrátami, 

 netěstnostmi atd. 

Pneumatické systémy jsou citlivé na nečistoty, proto je nutnost úpravy vzduchu.  

Vůči hydraulickým mechanismům má pneumatický nevýhodu: [3] 

 ve větší energetické náročnosti, 

 malé tuhosti, což se promítá například v přesnosti polohování a 

 v obtížném udržení rovnoměrného pohybu hlavně při nižších rychlostech. 
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Stroj pro odsávání volných nečistot se nachází v prostředí, kde je kladen důraz na čistotu. 

Stroje se nachází v přetlakových halách, kde dochází díky přetlaku k odprašování nečistot ven 

z haly. Navíc jsou haly vybaveny centrálním rozvodem vzduchu, ze kterého jsou poháněny 

veškeré stroje, proto volba mechanismu pro stroj odsávání volných nečistot padá na 

pneumatický.  

1.4.3 PRVKY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ 

Základním elementem mechanismu je prvek. Jedná se o zařízení plnící danou funkci při 

přenosu a přeměně tlakové energie. Prvky jsou následně seskupeny do obvodů zajišťující 

požadovanou funkci a obvody se seskupují do soustav. Obvod může být otevřený nebo 

uzavřený. U otevřeného obvodu se plyn po předání energie vrací do okolí, u uzavřeného 

obvodu je plyn po předání energie přiveden na vstup generátoru. [4] 

Prvky se mohou rozdělit do tří základních skupin: 

 výkonové – převodníky, generátory, motory, 

 řídící – řízení a hrazení průtoku, řízení tlaku a směru, 

 pomocné – čističe, těsnění, trubky, hadice atd. 

PNEUMATICKÉ MOTORY 

Pneumatické motory mohou být přímočaré, rotační či kyvné. Jedním z nejčastěji vyráběných 

prvků jsou přímočaré pneumatické motory, jejichž výhodou je velká škála konstrukčních 

variant a různá tvarová řešení. [4] 

Přímočaré pneumatické motory se dle principu činnosti dělí na: 

 jednočinné, kde pohyb motoru za pomocí stlačeného vzduchu je uskutečněn pouze 

v jednom směru a následný zpětný pohyb je proveden pružinou, vnějším zatížením či 

kinematicky, 

 dvojčinné, kde pohyb motoru za pomocí stlačeného vzduchu je uskutečněn v obou 

směrech. 

ROZVADĚČE 

Rozvaděče jsou prvky sloužící ke změně směru a hrazení průtoku. Pneumatické rozvaděče se 

dělí podle počtu cest na dvoucestné, třícestné a pěticestné a podle počtu poloh na 

dvoupolohové, třípolohové a vícepolohové (Tab. 1). [4] 

Značení rozvaděčů: „počet cest/počet pracovních poloh“. 

Počet poloh ve schématické značce rozvaděče odpovídá počtu políček. V každém políčku je 

stejný počet cest (označeny čísly), jejichž propojení dané políčko vyznačuje. [4] 
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Tabulka 1: Příklady základních druhů rozvaděčů 

2/2 

 

3/2 

 

4/2 

 

5/2 

 

5/3 

 
 

Rozvaděče mohou být ovládány různými způsoby. U mechanického ovládání se jedná 

například o ovládání ruční, pákou, tlačítkem, nožní, pružinou, kladkou, aretací atd. 

Pneumaticky a elektromagneticky může být rozvaděč ovládán přímo nebo nepřímo. [4] 

V základní poloze může být rozvaděč: 

 uzavřen (NC – normal close), 

 otevřen (NO – normal open). 
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Rozvaděče mohou být v obvodu připojeny jednotlivě nebo je možnost je montovat skupinově 

na připojovací desku. [4] 

ÚPRAVA STLAČENÉHO VZDUCHU 

Na vstupu každého pneumatického systému se nachází jednotka úpravy vzduchu, protože 

vlhkost a nedostatečná čistota stlačeného vzduchu má negativní účinky na spolehlivost a 

životnost pneumatických mechanismů. Upravený stlačený vzduch je tedy vzduch, který je 

zbavený pevných částic a kapalin, případně sycený olejem. [4] 

Jednotku úpravy stlačeného vzduchu tvoří prvky: 

 filtr s odlučovačem, 

 regulátor tlaku (redukční ventil) s tlakoměrem,  

 z hlediska bezpečnosti ruční ventil pro uzavření přívodu vzduchu, případně 

 maznice. 
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2 KONCEPČNÍ NÁVRH 
Univerzální stroj pro odsávání volných nečistot je součástí montážní linky skupiny 

světlometu. Hlavním požadavkem této práce je redukce zástavbové šířky stroje z důvodu 

zkrácení celkové délky montážních linek, kde se tyto stroje používají. Konstrukce musí dále 

splňovat požadavky na předepsaný standard zákazníka a bezpečnostní požadavky. 

Tento stroj má sloužit k odsávání volných nečistot z pouzdra, skupiny pouzdra nebo skupiny 

skla světlometů různých druhů. Stroj musí být navržen jako univerzální pro možnost připojení 

jak levých sestav světlometů, tak i pravých. 

2.1 POŽADAVKY NA STROJ – ZÁSTAVBA 

Základním požadavkem na rozměr konstrukce, je splnění její šířky, která nesmí přesahovat 

600 mm. Jedná se o primární úkol, kterému musí být podřízena celá konstrukce, uspořádání 

systému atd. 

Původní koncepce stroje byla uvažována jako plně krytovaný stroj s pevnou zástěnou během 

pracovního cyklu pro zajištění bezpečnosti obsluhy. Tato koncepce je podobná strojům, které 

zákazník v minulosti používal na montážních linkách při jiných projektech. Stroj stejné 

koncepce je vidět na ilustrativní fotografii (Obr. 2).  

Dle schématu (Obr. 3) je možné vidět rozložení nejdůležitějších prvků stroje. Jak bylo 

zmíněno, jedná se o zakrytovaný uzavřený stroj (1), do kterého se zakládá přípravek do 

pracovního prostoru (2). Pod přípravkem se nachází pojezdová tryska s ofukem a nečistoty 

jsou nasávány do sběrného boxu s filtrem (3). Potrubím (4) je následně nasáván vzduch do 

Obrázek 2: Ilustrační foto stroje podobného konceptu 
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uzavřeného přetlakového boxu s umístěnou vývěvou (5) a následně je vyfukován do 

otevřeného prostoru. 

Tento typ uspořádání ale vyžaduje minimální šířku stroje 1000 mm. Zakládání přípravků je 

pak možné orientovat delší stranou podél přední hrany stroje (založení na šířku). Jelikož je 

požadavek na šířku stroje max. 600 mm, je nutné přeskupení konceptu stroje a zvolení jiného 

způsobu orientace přípravků. Jako ideální se nabízí vytvoření otevřeného pracovního 

prostoru, kde by bylo možné zakládat díly s delší stranou podél boční hrany stroje (založení 

na hloubku). Během návrhu koncepčních uspořádání je potřeba řídit se základními pravidly. 

Jednak z principu vysávání je jasné, že se filtr musí nacházet před vývěvou, aby nedocházelo 

k nasávání nečistot do vývěvy. Dále je potřeba vhodně umístit utěsněný box s filtrem 

s ohledem na možnost vyprázdnění boxu, případně servis či výměnu filtru. Jediná možná 

přístupová místa u stroje zasazeného v montážní lince jsou přední a zadní část stroje. Logicky 

je nejvýhodnější umístit box s filtrem do přední části, přímo pod pracovní stůl se založeným 

přípravkem. Vývěvu, jak je uvedeno v původním koncepčním návrhu, je možné umístit 

nahoru na stroj, což je výhodné zejména k ušetření místa pod strojem. Kvůli hmotnosti 

vývěvy je ale vhodnější její umístění ve spodní části, čímž se sníží celkové těžiště stroje. 

Vývěva, stejně jako úložiště s filtrem, musí být opět hermeticky zakrytována plechy pro 

získání přetlaku v tomto prostoru. 

V zadní části je pak dostatečně volného prostoru pro umístění ostatních komponent, ke 

kterým je požadován přístup, jako jsou pneumatické a elektrické prvky pro ovládání stroje a 

přípravků. Nejvíce prostoru vyžaduje elektrický rozvaděč, jenž obsahuje komponenty k řízení 

otáček (frekvenční měnič) a napájení vývěvy a k řízení a napájení přípravku a ostatních 

komponentů stroje. Kromě rozvaděče se do volného prostoru může umístit ventilový blok pro 

pneumatické ovládání stroje a přípravku, ionizační jednotka pro odstranění statické elektřiny a 

jednotka úpravy stlačeného vzduchu. V neposlední řadě je zde také vhodné umístění komínu 

z vývěvy, protože se tím dosahuje ideální polohy vyústění komínu nahoře za přípravkem. 

Obrázek 3: Prvotní koncepce uspořádání stroje (pohled zepředu); 

1 – rám stroje, 2 – pracovní prostor, 3 – box s filtrem, 4 – rozvody vzduchu, 5 – 

box s vývěvou 
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Výška stroje v zadní části se odvíjí jednak od potřebného místa pro veškeré zmíněné 

komponenty, ale také od možnosti napojení na externí pneumatické a elektrické rozvody v 

hale, které jsou vedeny v energetických žlabech nad montážní linkou. Základní koncepce 

stroje je znázorněna na následujícím obrázku (Obr. 4).  

Součástí montážní linky jsou i menší externí stroje pro odsávání volných nečistot, které 

nemají vlastní vývěvu. Proces vysávání zajišťuje vývěva většího stroje, tj. tento stroj. 

Rozvody a klapky pro napojení maximálně dvou menších externích vysavačů (Obr. 6) musí 

vystupovat ze zadní části stroje. Při návrhu je nutné počítat s možností zapojení menšího 

stroje jak z levé strany většího stroje, tak i z pravé strany. Dle předchozího obrázku (Obr. 4) 

lze vidět vymezený volný prostor pro potrubí sloužící k připojení a odsávání z menších strojů 

(6). 

Obrázek 4: Zvolená koncepce uspořádání stroje (pohled zboku); 

1 – rám stroje, 2 – pracovní prostor, 3 – box s filtrem, 4 – komín vývěvy, 5 – box s vývěvou, 

6 – prostor pro rozvody pro připojení externích strojů 

Obrázek 5: Možné způsoby připojení externích strojů (pohled shora) 
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Podle použití stroje pro levou skupinu světlometů nebo pravou (levá montážní linka, resp. 

pravá montážní linka) se rozhodne, zda se k danému kusu stroje budou externí vysavače 

připojovat zleva nebo zprava. Na obrázku (Obr. 5) lze vidět možné návrhy pro připojení 

menších strojů. 

Podle prvního návrhu jsou rozvody vyvedeny ze zadní části stroje a následně podle toho, zda 

se externí stroje připojují zleva nebo zprava, je možné natočit potrubí správným směrem. 

Z hlediska zástavby je výhodnější ovšem druhý způsob a to vyvedení na bok. Toto řešení je 

možné díky dostatečnému prostoru v zadní spodní části stroje a jeho výhodou je následná 

redukce celkové délky oproti prvnímu řešení. Další výhodou tohoto uspořádání je zkrácení 

celkové délky potrubí a redukce celkového počtu kolen v rozvodech, což vede ke snížení ztrát 

v potrubí a zlepšení odsávacího účinku. 

2.2 ZÁKLADNÍ PRVKY KONSTRUKCE 

Základní prvky konstrukce budou tvořeny rámem, krytováním a pevnou deskou pro vytvoření 

pracovního prostoru k uložení přípravků. 

Rám stroje, vzhledem ke splnění ekonomických a pevnostních požadavků, bude na základě 

předchozích zkušeností firmy tvořen hliníkovými profily, popřípadě doplněn úhlovými 

spojkami pro zvýšení tuhosti konstrukce a složen dohromady šroubovými spoji. 

Pracovní prostor je nutno oddělit od ovládacích komponent s předpokládaným umístěním 

v zadní části stroje. Přepážku bude tvořit duralový eloxovaný plech umístěný na zadním rámu. 

Eloxování plechu je zde z důvodu požadavku na design. Krytování musí odpovídat barvě 

rámu. 

Obrázek 6: Konstrukce externího stroje pro odsávání volných nečistot 
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Hlavní částí pracovního prostoru bude pevná deska stroje tvořící pracovní stůl pro umístění 

přípravků (Obr. 7) na stroj. Aby mohlo dojít ke správnému uložení přípravku, je potřeba 

pracovní stůl doplnit naváděcími prvky. 

Pro zajištění univerzálnosti připojení různých přípravků se musí zavést standardy, které 

určují, jaké parametry musí přípravky splňovat. 

Standardem je tedy chápáno zvolení rozměrů základní desky přípravku, volba prvků pro 

připojení pneumatických a elektrických obvodů a aretace v pracovní poloze s naváděcími 

prvky. V případě rozměrů desky je nutné vycházet z největší možné skupiny dílů, které jsou 

určeny pro stroj na odsávání nečistot a zároveň garantovat volný prostor kolem založených 

dílů pro umístění ostatních komponentů přípravku. Volba prvků pro připojení pneumatického 

a elektrického systému musí splňovat podmínky pro automatické nebo ruční nakontaktování. 

V neposlední řadě aretační systém a systém vycentrování přípravku musí být realizován 

jednoduše z hlediska manipulace a být odolný pro případ častých záměn přípravků na stroji. 

Kromě správného navedení přípravku do stroje je potřeba ho vycentrovat, aby došlo 

k úspěšnému napojení na systémy stroje a následně přípravek ve stroji zajistit proti 

samovolnému či zaviněnému odpojení.  

Konstrukce přípravku by měla obsahovat po obvodu vysávané skupiny tvarové duralové stěny 

kopírující tvar ve spodní části a dále tvarové podpěry. Po umístění skupiny světlometu na tyto 

podpěry vznikne mezi skupinou a stěnami úzký prostor, který zapříčiní rychlejší proudění 

vzduchu nasávaného z okolí a tím dojde k účinnějšímu strhávání nečistot, které jsou uvolněny 

do prostoru pod vysávanými díly rotační tryskou. Navíc stěny zabraňují, aby byly nečistoty 

rozprášeny do okolí přípravku. Tento koncept vychází z požadavků na činnost obsluhy, který 

je následující.  

Založení skupiny do přípravku na tvarové podpěry, kde je její přítomnost zkontrolována 

vhodnou snímací technikou, která vyhodnotí správné uložení. Následně dojde k zajištění 

skupiny vhodným upínacím mechanismem (nejčastěji pneumatickými válci). Po kontrole 

upnutí snímací technikou může započít proces ofouknutí světlometu rotační tryskou, která 

uvolní do prostoru nečistoty a tyto volné nečistoty budou odsáty vývěvou. 

Obrázek 7: Příklad vkládaného přípravku do stroje 
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Přípravek by měl navíc obsahovat komponenty pro jeho manipulaci, jako jsou např madla 

nebo kluzná deska. Tu je vhodné použít u popisovaných typů přípravků, u kterých se počítá 

s častými manipulacemi a záměnami na stroji. Její umístění bývá pod základní deskou 

přípravku a jejím materiálem je ultra-vysoko-molekulární polyetylen (PE-UHMW) 

napomáhající snadnějšímu založení přípravku do stroje díky jeho nízkému povrchovému 

napětí, což vede k nízkému koeficientu tření. [19] 

2.3 PRVKY PRO ODSÁVÁNÍ NEČISTOT 

Jak bylo zmíněno v předchozích odstavcích, proces odsávání je zajištěn vývěvou na základě 

požadavků zákazníka. Zvolená vývěva (Obr. 8) dokáže vyvinout na svém vstupu maximální 

podtlak 190 mbar, přičemž objemový průtok dosahuje při této mezní hodnotě hodnotu 

143 m3/h, což jsou ze zkušeností zákazníka dostačující parametry pro odsávání volných 

nečistot z umístěné skupiny světlometu. [20] 

Před samotným procesem odsávání je nutné aktivovat proces ofukování založeného dílu 

(sestavy) v přípravku pomocí rotační trysky umístěné pod přípravkem. Důvodem přítomnosti 

trysky je rozvíření nečistot do volného prostoru pod světlometem, kde jsou následně tyto 

volné nečistoty strženy podtlakem vývěvy. Tryska je umístěna na lineárním pohonu, aby 

došlo k očištění světlometu po celé jeho délce. 

Pod tryskou je nutné umístit svedení volných nečistot do sběrného prostoru. Je nežádoucí, aby 

se nasávané částice prachu dostaly spolu s nasávaným vzduchem do vývěvy. Proto je nutná 

přítomnost filtru ve sběrném boxu, který oddělí částice od nasávaného vzduchu a zanechá je 

ve sběrném boxu. Tryska s vývěvou a filtrem byli vyvinuty zákazníkem a jsou dodávány jako 

ucelená podsestavy s předepsaným zástavbovým prostorem. 

Mezi filtrem a vývěvou je nezbytná přítomnost pneumatické klapky pro přerušení rozvodů 

v případě, že dochází k vysávání přípravku na připojeném externím stroji. Pro opačný případ, 

kdy dochází k vysávání interním strojem a rozvody externího stroje je nutné oddělit, jsou 

klapky umístěny také na rozhraní interního a externího stroje. Z toho také plyne, že při 

nevyužití připojení externích strojů je pneumatická klapka nahrazena pouze volným potrubím. 

Výstup vývěvy musí směřovat do vhodných prostor montáže, aby zbytečně nerozviřoval 

vzduch a nezhoršoval prašné podmínky ve výrobě (viz kapitola 2.1). 

Obrázek 8: Ilustrační foto vývěvy pro odsávání nečistot [21] 
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Kvůli co možná největší eliminaci ztrát v rozvodech, a tedy k získání maximálního podtlaku 

na vstupu do vývěvy, se veškeré spoje a svary utěsní vhodným silikonovým nebo jiným 

tmelem. 

2.4 OVLÁDACÍ PNEUMATICKÉ KOMPONENTY 

Na vstupu pneumatického systému stroje se musí nacházet jednotka úpravy vzduchu, která je 

nezbytná pro přívod stlačeného vzduchu zbaveného nečistot a vlhkosti. Základním prvkem 

celé jednotky úpravy vzduchu je regulátor tlaku v kombinaci s filtrem pevných částic 

doplněný o kruhový manometr (Obr. 9 – 1). Dále je součástí jednotky dvoustupňový ventil 

s pozvolným náběhem, jehož funkce je zajištění přívodu tlaku vzduchu do celého systému. 

Jedná se tedy v podstatě o hlavní ventil celého systému se základní polohou otevřenou, aby 

při vypnutí stroje došlo k odvzdušnění celého systému. Propojení pneumatického systému 

stroje na externí okruh je realizováno nástrčnou spojkou umístěnou na samotném vstupu 

systému. 

Dalším prvkem pneumatického systému stroje je vícenásobná připojovací deska v kazetovém 

provedení pro osm stanic připojených ventilů (Obr. 9 – 2). Použité ventily jsou pěti cestné a to 

buď dvou polohové anebo tří polohové (5/2, 5/3). Všechny tyto ventily jsou 

elektromagneticky nepřímo ovládané. Celkové zastoupení těchto vícenásobných 

připojovacích desek v celé konstrukci jsou dva kusy. Jedna deska se stará o ovládání 

pneumatických prvků samotného stroje, jako jsou například pneumaticky ovládané klapky 

rozvodů vzduchu, ovládání ionizovaného vzduchu v trysce a také pohyb trysky po lineárním 

vedení. Druhá připojovací deska pak slouží k ovládání přípravkového pneumatického 

systému, tedy nejčastěji k ovládání upínacích válců.  

Propojení pneumatického systému stroje s přípravkem zajisťuje vícenásobná obdélníková 

spojka s nástrčnými rychlospojkami řady KDM vyráběné firmou SMC (Obr. 9 – 4). 

Ovládání klapek pro přerušení rozvodů vysávání zajišťují pneumatické válce s kyvným 

křídlovým pohybem a úhlem kyvu 90° řady CRB firmy SMC (Obr. 9 – 3).  

2.5 ELEKTRONIKA STROJE 

O řízení a napájení celého stroje se stará programovatelný logický automat, neboli PLC, od 

firmy Mitsubishi dodaný zákazníkem. PLC je naprogramováno na základě návrhu ovládací 

Obrázek 9: Ilustrační fotografie pneumatických prvků stroje; 

1 – jednotka úpravy vzduchu, 2 – ventilový blok, 3 – pneumatický válec s kyvným pohybem, 

4 – obdélníková spojka s nástrčnými rychlospojkami [22] 
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logiky stroje a po založení světlometu obsluhou do přípravku se stará o automatický proces 

upnutí, odsávání a následného uvolnění světlometu z přípravku. 

Protože vývěva neběží neustále na pracovní výkon, je potřeba zvýšit její otáčky na 

požadovanou hodnotu v případě zahájení pracovního procesu. O to se stará frekvenční měnič, 

který zaručuje plynulou regulaci otáček vývěvy. Ovládání frekvenčního měniče je opět 

zajištěno pomocí PLC.  

Umístění jednotlivých elektrických součástí ve stroji není předmětem konstrukce. Volbu a 

instalaci těchto prvků do stroje je úkolem proškolených techniků a proto se jimi diplomová 

práce v konstrukčním návrhu nezaobírá. 

2.6 OVLÁDACÍ LOGIKA STROJE 

Práci se strojem lze rozdělit do tří základních úkonů: 

1. Založení přípravku, 

2. spuštění stroje (spuštění odsávání), 

3. zastavení stroje (přerušení nebo ukončení odsávání) a 

4. servisní mód. 

2.6.1 ZALOŽENÍ PŘÍPRAVKU 

Než dojde k samotnému výkonu pracovní činnosti stroje na konkrétních typech světlometů, je 

nejdříve nutné do stroje založit požadovaný přípravek pro umístění daného typu světlometu. 

Obsluha pracoviště nejprve musí provést správné založení přípravku do stroje. Z důvodů 

větších rozměrů a hmotnosti přípravku by po okrajích stroje měly být umístěny naváděcí 

prvky, které obsluze usnadní navedení přípravku do správné polohy. Jak už bylo zmíněno 

dříve, požadavkem na přípravky je přítomnost naváděcího pera v zadní části základní desky 

pro správné vycentrování. V přední části dochází k aretaci polohy přípravku pomocí zasunutí 

aretačního trnu do vrtacího pouzdra v základní desce přípravku. Vrtací pouzdra jsou zde 

použita z důvodu zamezení opotřebení desky při častých výměnách (vrtací pouzdra podle 

DIN 172 typ A jsou např. kalena na HRC 62 

Při správném nasunutí přípravku do stroje dojde k automatickému nakontaktování přípravku 

na pneumatický systém stroje pomocí KDM konektoru (max. 10 vstupů průměr 6 mm) a na 

elektronický systém stroje díky jednomu nebo dvěma konektorům typu Multi-contact firmy 

Staubli. 

2.6.2 SPUŠTĚNÍ STROJE 

Když je přípravek správně umístěn a připojen ke stroji může obsluha pracovního stanoviště 

začít se zakládáním pouzder, skupin pouzder či skupin skel světlometu daného druhu. Po 

založení je správná pozice dílu/ů kontrolována nejčastěji dvěma vhodnými čidly, které 

zajišťují automatické upínání dílu/ů na přípravku pomocí pneumatických válců s rotačním 

pohybem. 
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Kontrola bezchybného upnutí je zajištěna magnetickými čidly umístěnými na válcích, které 

kontrolují polohu pístnic v krajních úvratích. 

Následně dochází k automatickému spuštění vysávacího procesu, což představuje nejdříve 

kontrolu, zda nedochází k procesu vysávání externím vysavačem připojeným ke stroji. Pokud 

nedochází, otevře se klapka pro interní vysávání. Jedná se o klapku přepažující rozvody 

podtlaku mezi filtrem nečistot a vývěvou (viz. kapitola 2.3). Protože vývěva běží bez 

zastavení permanentně na nižších otáčkách, dojde pouze k jejich navýšení na požadovaný 

výkon. Nakonec se spustí proces ofukování světlometu, tedy spuštění a jejího pohybu. 

2.6.3 DOKONČENÍ VYSÁVÁNÍ 

Ukončení procesu ofukování a odsávání je možné dvěma způsoby. 

Prvním, a zároveň tím nejčastějším, způsobem zastavení vysávání je dojetí trysky do 

definované polohy, tedy do počáteční polohy, která je i tou koncovou. Pozice trysky je 

kontrolována opět čidlem kontrolujícím pozici pístnice pneumatického válce pohybujícím 

tryskou. Poté dojde k uvolnění dílu (sestavy) z přípravku, dále jej obsluha může vyjmout a 

vložit nový a celý proces se opakuje. 

Druhý způsob se používá pouze v krajních případech a to tehdy, pokud hrozí ublížení na 

zdraví nebo poškození stroje či jiných komponent a zařízení. K zastavení dojde po stisknutí 

centrálního stop tlačítka, které je umístěno na pracovním stole stroje v takové pozici, aby jej 

v případě potřeby mohla obsluha co nejrychleji stisknout. Po použití bezpečnostního tlačítka 

dojde k okamžitému zastavení všech procesů stroje v aktuální poloze trysky, což vede 

k vyvolání chyby stroje. 

Pro možnost sestavení ovládací logiky stroje je součástí přílohy vývojový diagram 

(Příloha 1). 

2.7 BEZPEČNOST A ERGONOMIE 

Stroj musí splňovat ergonomické požadavky, aby při práci na stroji obsluha nebyla ohrožena 

jak při předpokládaném použití stroje, tak i při předvídatelném nesprávném použití stroje. 

Bezpečnostní prvky stroje musí být snadno použitelné a musí zamezovat použití 

nebezpečným způsobem. [8]  

Základním ergonomickým požadavkem je návrh konstrukce s ohledem na tělesné proporce 

obsluhy. V potaz se bere výška pracovního stolu se zřetelem na výšku obsluhy, aby pracovník 

mohl u stroje stát vzpřímeně bez předklánění, což by vedlo k únavě nebo nepohodlí a to by 

mohlo časem vézt k poranění. Pro vzpřímenou polohu těla a zároveň k zajištění co nejmenší 

vzdálenosti mezi pracovníkem a pracovním prostorem je nutno zabezpečit konstrukcí volným 

prostorem pro nohy obsluhy. [9] 

Mezi nejdůležitější bezpečnostní funkce, patří funkce bezpečného zastavení stroje, kde se 

stroj zastaví v aktuální poloze všech jeho pohyblivých částí. Proto musí konstrukce obsahovat 

ovládací panel s bezpečnostním tlačítkem vykonávající tuto funkci. Tyto bezpečnostní 

ovládací prvky stroje musí být umístěny vně nebezpečného prostoru stroje a zároveň 

v blízkosti rukou pro snadný dosah v případě potřeby. Ovládací prvky, v tomto případě se 

jedná o LCD panel, který informuje o aktuálním průběhu pracovního cyklu a je ovládán 

v případě přenastavení stroje, či potvrzení vyvolané chyby se dle normy musí nacházet 
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v ergonomické zóně pro ovládací prvky při práci v poloze ve stoje mezi 920 mm a 1830 mm 

nad podlahou. Hlavního vypínač celého stroje, který je využíván jen zřídka, je možno umístit 

ve větší vzdálenosti než bezpečnostní vypínač, ale stále by měl být v dosahu obsluhy. [8] [9] 

[10]  

Pracoviště musí být řádně osvětleno s možností snadného nastavení polohy. Při použitém 

osvětlení je potřeba, aby bylo zabráněno míhání, odleskům, oslnění, stroboskopickým jevům 

nebo nežádoucím stínům. [9] 

Jelikož je stroj z větší části zakrytován, mohou v těchto částech být použity válce s průměrem 

pístnice větším než 12 mm. Válce s průměrem pístnice do 12 mm včetně mohou být použity 

v otevřeném prostoru při pracovním tlaku 0,7 MPa, protože velikost jejich přítlačné síly 

nepřekročí hodnotu 75 N, což je dostatečně bezpečné pro obsluhu, aniž by došlo 

k závažnějšímu zranění a bylo je možné nadzvednout vlastní silou. [12] [26] 

Kromě pneumatických válců s průměrem pístnice větších než 12 mm je nutné mít 

v zakrytovaném prostoru i veškeré rotační komponenty. V případě konstrukce přípravku, musí 

být použity pneumatické válce s průměrem pístnice do 12 mm a případné rotační prvky 

navrhnuty s vlastním krytím, neboť se přípravek nachází v otevřeném prostoru, kde je riziko 

kontaktu s částí těla obsluhy během pracovního procesu. [5] 

Pro maximální možnou eliminaci všech rizik ohrožujících zdraví člověka při práci je v příloze 

(Příloha 2) vytvořena analýza rizik, jejíž základní rozdělení je na rizika mechanická, rizika 

vzniklá od pneumatických prvků stroje a od nebezpečí elektrického proudu. Formát a hodnoty 

této dokumentace jsou převzaty z analýz rizik předchozích projektů. 

Konečné riziko získáme z následující rovnice [23]: 

𝑅 = 𝑃 ∙ 𝑆 (1)  

Kde R – velikost rizika, 

P – pravděpodobnost nástupu rizika, 

 S – rozsah poškození. 

Navrhnutá tabulka hodnot pro P a S (Tab. 2): 

Tabulka 2: Hodnoty a význam pravděpodobnosti a rozsah poškození rizika 

Hodnota P S 

1 velmi malá lehká poranění nebo onemocnění 

2 malá středně těžká poranění nebo onemocnění 

3 střední těžká poranění nebo onemocnění 

4 vysoká možná smrt, katastrofa 
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Tabulka významu výsledných hodnot velikosti rizika (Tab. 3): 

Tabulka 3: Význam výsledných hodnot velikosti rizika 

Hodnota R 

1 nevýznamné riziko 

2 akceptovatelné riziko 

3..4 je nutná redukce rizika 

6..8 je nutná redukce rizika 

9 neodkladná potřeba redukce rizika 

 

Rizikové činnosti v přiloženém dokumentu se uvádí jak pro obsluhu stroje (P – provozní 

režim), tak i pro techniky provádějící servis (S – servisní režim), kde: 

 P – všechny děje se odehrávají dle programu. Tento režim smí provozovat 

prokazatelně proškolená obsluha, 

 S – jednotlivé kroky lze spustit samostatně. Tento režim smí provozovat pouze 

prokazatelně proškolený seřizovač a údržba prokazatelně proškolená o rizicích 

jednotlivých funkcí přípravku a stroje a to v případech nezbytně nutných zejména 

poruchy zařízení. 

2.8 ANALÝZA ZPŮSOBŮ A DŮSLEDKŮ PORUCH (FMEA) 

FMEA je systematický postup analýzy systému, jehož cílem je nalezení eventuálních způsobů 

poruch, jejich příčin a důsledků. Nejefektivnější je tato metoda v případě, pokud se provádí na 

začátku vývojového cyklu z důvodů nižších nákladů na odstranění nebo zmírnění závad. 

Zmírnění značí snížení závažnosti následků závad, pravděpodobnosti jejich výskytu, 

popřípadě zvýšení pravděpodobnosti odhalení závad. 

Tato analýza je u stroje pro odsávání volných nečistot prováděna z důvodů zjištění poruch, 

které by mohli potenciálně zhoršit provoz montážní linky nebo ohrozit bezpečnost obsluhy. 

Dalším důvodem je i snížení poruchovosti celého stroje. [11] 

Pro přehlednost výsledků analýzy je příhodné je zaznamenávat do vhodně strukturovaného 

tabulkového pracovního formuláře. Obecně není žádný předpis, jak by měl správně pracovní 

formulář  FMEA vypadat, uspořádání může být tedy různorodé, ovšem především by měly 

být zaznamenány následující informace: [7] 

1. Identifikační číslo analyzovaného prvku pro jednoznačné označení prvku v systému – 

vhodné je vedle identifikačního čísla použít další upřesňující údaj (čísla výkresů, 

katalogová čísla, atd.). 
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2. Název analyzovaného prvku, který by se měl shodovat s názvem použitým ve 

výrobních výkresech. Při použití více prvků se stejným názvem je nutné uvést další 

upřesňující údaj pro jednoznačné určení (viz. 1). 

3. Definice funkce prvku, kde je nutné definovat předpokládané a přijatelné chování 

systému a jednotlivých prvků, ale i jejich nepřijatelné, poruchové a chybové chování.  

4. Způsob poruchy analyzovaného prvku – pro zjednodušení a přehlednost se zavádí 

klasifikace způsobů poruch, kde jsou definovány použitelné způsoby poruch prvků. Je 

nutné, aby v analýze byly zahrnuty všechny možné způsoby poruch bez ohledu na 

jejich pravděpodobnost nástupu. 

5. Příčina poruchy – pro jeden způsob poruchy může existovat více příčin, proto je 

nutné určit všechny možné příčiny pro danou poruchu. 

6. Důsledky poruchy na činnost, funkci a stav jak analyzovaného prvku (lokální 

důsledek), tak i na celý systém (konečný důsledek). 

7. Metody zjišťování poruch – možné způsoby detekce poruch. Tyto informace mohou 

vést k případnému návrhu různých preventivních opatření pro detekci možných chyb a 

poruch systému.  

8. Relativní významnost poruch z hlediska závažnosti jejich důsledků – zavede se 

systém kategorizace, kde nejvyšším kritériem je maximální možný důsledek (např. 

výše předpokládaných škod nebo ohrožení života). 

9. Alternativní opatření, která vedou ke snížení důsledků poruch nebo k zamezení 

nástupu poruch. 

V rámci konceptu byla provedena konstrukční FMEA (DFMEA), jež umožňuje odhalit možné 

problémy v rané fázi vývoje, které by se reálně v konstrukci mohly objevit a preventivně 

umožňuje aplikovat opatření vedoucí k částečnému nebo úplnému odstranění závad. 

Vypracovaná dokumentace se nachází v příloze (Příloha 3). [6] 

Pro vypracování DFMEA byla zavedena kvalitativní klasifikace závažnosti konečných 

důsledku poruch (Tab. 4).  
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Tabulka 4: Klasifikace závažnosti konečných důsledků poruch [11] 

Třída Úroveň závažnosti Následek pro osoby nebo životní prostředí 

IV Katastrofická 

Způsob poruchy, který by teoreticky mohl vést k 

poruše základních funkcí systému a tím by mohl 

zapříčinit vážné následky na systém a jeho prostředí 

a/nebo zranění osob. 

III Kritická 

Způsob poruchy, který by teoreticky mohl vést k 

poruše základních funkcí systému a tím by mohl 

zapříčinit značné následky na systém a jeho prostředí, 

ale není vážnou hrozbou pro život nebo zranění. 

II Okrajová 

Způsob poruchy, který by teoreticky mohl vést ke 

zhoršení technických parametrů (výkonnost) funkce 

(funkcí) bez zřetelných škod pro systém nebo ohrožení 

života či zdraví 

I Bezvýznamná 

Způsob poruchy, který by teoreticky mohl vést ke 

zhoršení funkcí systému, ale nezpůsobí žádné škody 

systému a není ohroženo zdraví či život člověka. 
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3 KONSTRUKČNÍ NÁVRH 
Na základě koncepčního návrhu byla zhotovena konstrukce splňující požadavky zákazníka, 

norem pro bezpečnost a ergonomii a byla zavedena konstrukční opatření pro maximální 

eliminaci chyb a poruch stroje na základě bezpečnostní analýzy rizik (Příloha 2) a analýzy 

způsobů a důsledků poruch konstrukce (DFMEA – Příloha 3). 

3.1 RÁM STROJE 

Kostra stroje je tvořena hliníkovými profily od firmy Alutec, konkrétně o velikosti profilu 

45x45mm, který odpovídá jak ekonomickým požadavkům konstrukce, tak i pevnostním na 

základě předchozích zkušeností firmy z dřívějších projektů. 

Jednotlivé profily jsou k sobě sestaveny pomocí šroubových spojů o velikosti závitu M8. Dle 

výrobních výkresů jsou do profilů vyvrtány závitové otvory (shora/zespodu) a otvory pro 

šrouby. Volné konce profilů jsou následně zakryty plastovými záslepkami, aby nemohlo dojít 

k poranění o ostrý konec profilu a kvůli zamezení vniknutí nečistot a vlhkosti dovnitř profilu. 

Pro zvýšení celkové tuhosti rámu jsou pak na určitých místech použity pravoúhlé hliníkové 

fixační úhelníky, také od firmy Alutec (Obr. 10). 

Celý stroj je posazen na stavěcích patkách Alutec, jež jsou našroubovány do čel profilů díky 

závitu M10 na dříku patky. Díky tomu je možno lehce upravit výšku pracovního stolu a 

celkovou výšku stroje nebo vyrovnat stroj na nerovném povrchu haly. Každá z těchto patek 

Obrázek 10: Rám stroje vyztužený fixačními úhelníky (červeně) 
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má dle výrobce nosnost 500 kg. Celková nosnost patek je tedy 2000 kg, což mnohonásobně 

převyšuje hmotnost stroje. [25]  

Výška stroje v části pracovního prostoru se odvíjí od ergonomických požadavků uvedených 

v koncepčním návrhu. Obsluha by při práci ve stoje měla mít vzpřímenou polohu bez 

zbytečného předklánění. Nepatrné naklánění nad pracovní stůl se uvažuje pouze v případě 

zakládání a vyjímání skupiny skla nebo pouzdra z přípravku. Na konci pracovního prostoru 

stroje rám dosahuje celkové výšky 2,5 m, což je vhodné zejména pro snadné napojení 

pneumatického a elektrického systému stroje se systémy montážní linky v hale, vedenými 

shora v energetickém žlabu nebo pro uchycení komínu vývěvy k rámu. Pro oddělení 

pracovního prostoru od ovládacích prvků umístěných v zadní části stroje je dle koncepčního 

návrhu umístěný eloxovaný duralový plech v barvě profilů rámu. Pro připevnění je v tomto 

místě upravený rám s hliníkových profilů tak, aby došlo k dostatečnému zpevnění plochy 

plechu a zamezilo se jeho prohýbání nebo jiné deformaci. Vespod rámu je po celé jeho délce 

umístěn komaxitovaný ocelový plech. Komaxitování je povrchová úprava kovu práškovým 

plastem pro zvýšení životnosti a vizuální úpravu a je aplikováno na veškeré ocelové plechy 

konstrukce. 

Kromě profilů 45x45 mm jsou v rámu použity i profily menších rozměrů, jedná se zejména o 

profily 32x45 a 30x30, které jsou umístěny v místech, kde je například potřeba připevnit 

plech k rámu šrouby nebo jako nosné profily LCD obrazovky s možností nastavení sklonu 

díky použití kloubového spoje Alutec. Pro připevnění plechů přetlakového prostoru vývěvy 

jsou k rámu přišroubovány duralové profily L 20x20x2. 

Obrázek 11: Izometrické pohledy na celkový rám stroje 
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Při přichycování různých plechů, profilů, úhelníků nebo např. základní desky k rámu se do 

profilů rámu nevrtají závitové otvory, ale tyto prvky jsou přišroubovány k závitovým 

kamenům, které jsou vložené v drážce profilu rámu. 

3.2 PRACOVNÍ PROSTOR 

Hlavním prvkem pracovního prostoru je pevná deska o tloušťce 20 mm z hliníkové slitiny EN 

AW 5083, též známé pod obchodním názvem ALPLAN®, jejíž použití je výhodné zejména 

kvůli výborné obrobitelnosti (Obr. 12 – žlutě). Mezi jeho další vlastnosti patří dobrá odolnost 

proti korozi, zvláště proti mořské vodě a dobrá svařitelnost. [24] 

Tato deska tvoří pracovní stůl, na který se později při pracovním procesu zakládá přípravek. 

Pro snadné navedení přípravku na požadované místo jsou v desce vyvrtány závitové otvory 

pro šrouby. Hlavy šroubů pak slouží jako naváděcí prvky a umožňují správné zasunutí 

přípravku. Navádění hlavami šroubů jsou z ekonomického hlediska přívětivější než použití 

např. lineárního vedení či naváděcích lišt po celé délce pracovního stolu. Aby nemohlo dojít 

k samovolnému či obsluhou zaviněnému posunutí a odpojení přípravku na pracovním stole, 

jsou v desce navíc ještě otvory pro vrtací pouzdra (Obr. 12 – zeleně), do kterých se zasunou 

aretační trny po zapojení přípravku do stroje. Značnou plochu desky zaujímá obdélníkový 

otvor, pod kterým je umístěna rotační tryska a plechový svod nečistot. Na pracovní desce je 

přítomno i bezpečnostní STOP tlačítko (Obr. 12) pro okamžité zastavení všech pohybujících 

se částí stroje v aktuální poloze. 

Obrázek 12: Pracovní prostor stroje; 

žlutě – pracovní stůl, zeleně – navádění a centrování přípravku, modře – propojení pneumatického a 

elektrického systému stroje s přípravkem, červeně – ovládací prvky stroje 
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Napojení přípravku na stroj je realizováno v zadní části pracovního prostoru, který je 

ohraničen plechem zakrývajícím rám (Obr. 12 – modře). Ze spodní části plechování vyčnívají 

komponenty pro propojení pneumatického a elektronického systému stroje s přípravkem. 

Elektronický systém propojují dva univerzální konektory typu Multi-contact firmy Staubli, 

typu samice, umístěné nad sebou. O propojení pneumatického systému se stará vícenásobná 

obdélníková spojka s deseti rychlospojkami řady KDM pro deset hadic o vnějším průměru 

maximálně 6 mm. Pro správné vycentrování přípravku na pracovní desce a tedy i korektní 

připojení konektorů a hadic je ve středu mezi elektro konektory a rychlospojkami umístěno 

pouzdro pro naváděcí pero náležící základní desce přípravku. Umístění těchto tří prvků, jakož 

i otvorů pro aretační trny, je standardem pro následnou konstrukci přípravků, z čehož 

vyplývá, že veškeré přípravky určené tomuto stroji musí splňovat pevně dané umístění těchto 

prvků.  

V zadní části rámu, na kterém je připevněn dělící hliníkový plech, rozdělující pracovní prostor 

od prostoru s ovládacími prvky stroje, je umístěn hlavní vypínač celého stroje (Obr. 12). Ten 

se ovšem využívá jen výjimečně, jelikož stroj neustále běží v třísměnném provozu na nižších 

otáčkách vývěvy mimo procesu odsávání. Ovládací LCD obrazovka, jak už bylo zmíněno, je 

umístěn na profilech o rozměru 30x30, které jsou přišroubovány k hlavnímu rámu (Obr. 12). 

Výška LCD obrazovky je ve výšce 1600 mm nad úrovní podlahy. Pro případ potřeby je 

možné upravit úhel sklonu LCD obrazovky díky kloubovým spojům spojující profily. 

Na nejvýše umístěných profilech nad pracovním stolem jsou zavěšeny dvě zářivková 

osvětlení pracovního prostoru s možností nastavení úhlu svícení (Obr. 13). 

Obrázek 13: Prodloužení horní části rámu s osvětlením (červeně) 
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3.3 PRVKY PRO ODSÁVÁNÍ NEČISTOT 

Po založení světlometu do přípravku a jeho následném upnutí dojde k automatickému 

navýšení otáček vývěvy. V prvotní fázi odsávání je ale nutné ofouknutí skupiny dílů, aby se 

uvolnily nečistoty do volného prostoru, než budou strženy pod tlakem vývěvy. Proto se 

nejdříve spustí rotační tryska ofukující zespodu světlomet. Rotační tryska, která je vytvořená 

přímo na zakázku dle zákazníka, je pomocí plechu o tloušťce 3 mm připevněna k vozíku 

pneumatického lineárního vedení. Konkrétně se jedná o pneumatický přímočarý pohon třídy 

SLG značky Festo s průměrem pístu 12 mm a délkou pohybu 400 mm.  

Kvůli automatizovanému procesu je nutné přesně určit počáteční a koncovou polohu trysky, 

resp. vozíku nesoucí trysku. To zajišťují koncová čidla, která jsou součástí 

nakonfigurovaného válce od výrobce. Aby nemohlo dojít k nechtěnému skřípnutí nebo 

nežádoucí poloze kabeláže či pneumatických hadic, jež jsou součástí trysky, je k plechu 

nesoucí trysku připevněn i energetický samonosný řetěz firmy igus®, ve kterém jsou veškeré 

rozvody uloženy a chráněny pomocí zacvakávacích krytek. Lineární pohon je pak zespodu 

přišroubován na hliníkovém profilu o průřezu 45x45 mm na jehož koncích jsou duralové 

příruby, které celou podsestavu nesou a jsou připevněny k základní desce zevnitř 

obdélníkového otvoru (Obr. 14).  

Pod podsestavou rotační trysky se nachází plechový svařenec, určený ke svodu uvolněných 

nečistot ze světlometu do sběrného boxu. Svařenec je opět přišroubován k obdélníkovému 

otvoru základní desky. Stěny i dno jsou pod úhlem, aby nedocházelo k usazování nečistot na 

dně svařence, ale byly v co největší míře odváděny do boxu. Je nutné, aby plechy byly k sobě 

hermeticky svařeny po celé délce z důvodu maximální eliminace ztrát sacího výkonu 

(Obr. 15). 

Obrázek 14: Podsestava rotační trysky s lineárním vedením 
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Ve svařenci jsou dále zabudovány průchodky pro kabeláž a hadice pneumatického systému, 

které jsou přivedeny ze zadní části stroje. Vespod plechového svařence je kruhový otvor, ke 

kterému je zespod přivařena kruhová nerezová příruba. Po svaření příruby k plechu dojde 

k provrtání šesti závitových otvorů ležící na kružnici skrz přírubu a plech. K zadnímu plechu 

svařence je upnut volný konec energetického žlabu trysky (Obr. 15). 

Skrze přírubu se ke svařenci přišroubuje box na sběr volných nečistot uložený vespod stroje. 

Box je opět konstrukčně řešen jako svařenec z plechů, vzduchotěsně svařeným po celé délce. 

V přední části boxu je otvor pro dvířka. K boxu i k dvířkám je nutné dodatečně přivařit panty 

a zámek pro zamezení přístupu nepovolaným osobám. Jelikož je nemožné zajistit, aby dvířka 

dokonale přiléhaly k boxu, je po obvodu otvoru přidáno gumové profilované těsnění. 

Uvnitř boxu se nachází filtr, který zachycuje volné nečistoty z nasávaného vzduchu (Obr. 16 - 

červeně). Filtr je přichycen na zadní plech boxu, pomocí přivařené příruby, kde je zároveň 

otvor pro odvod vzduchu. Bylo by nežádoucí, aby byly nečistoty přímo nasávané na filtr, 

protože by docházelo k nerovnoměrnému zanášení filtru a veškeré nečistoty by se zachytávaly 

na horním povrchu filtru. Proto je potřeba nečistoty rozptýlit po boxu pomocí plechového 

Obrázek 15: Plechový svařenec ke svodu nečistot; 

pohled zboku (pro názornost vnitřku svařence je skrytý přední plech) a pohled zepředu 

Obrázek 16: Sběrný box na nečistoty (bez dvířek); 

červeně – filtr, modře – plechový difuzor, zeleně – PVC hadice 
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difuzoru navařeného na boční stěně boxu (Obr. 16 - modře). Ze vstupu sběrného boxu do 

difuzoru jsou částice svedeny pomocí ohebné hadice z PVC určené přímo pro odsávání 

neabrazivních materiálů (Obr. 16 - zeleně). Filtr je opět nakonfigurován na zakázku od 

výrobce dle požadavků zákazníka. 

Za boxem s filtrem se nachází prostor s vývěvou, který musí být neprodyšně uzavřený kvůli 

přetlaku, díky kterému je vzduch hnán do komína a odváděn do volného prostoru haly dle 

požadavků zmíněných v kapitole 2.1. Plechy jsou zde přišroubovány k profilům L 20x20x2, 

jak bylo uvedeno v předchozích podkapitolách. Aby těsnost prostoru byla maximální, je 

potřeba veškeré škvíry a spáry utěsnit nejlépe silikonovým tmelem. 

Jak bylo zmíněno, v tomto prostoru se nachází rotační vývěva (Obr. 17 – žlutě). Ta je 

umístěna na silentblocích na rámu stroje, aby nedocházelo k přenosu vibrací na stroj. Sání 

vzduchu motoru vývěvy je vyvedeno skrz pravý boční plech pomocí plechové roury (Obr. 17 

– zeleně) a napojení mezi čelním krytem ventilátoru motoru a touto rourou je řešeno pomocí 

profilového těsnění, doléhajícího na oba komponenty, což opět zajišťuje separaci prostoru 

s přetlakem, pod tlakem a atmosférickým tlakem okolí. 

Ihned po vstupu vzduchového rozvodu do tohoto prostoru se nachází pneumaticky ovládaná 

klapka umožňující přerušení rozvodu (Obr. 18 - zeleně). Ta je kruhovou přírubou 

přišroubována k přírubě boxu s filtrem. Tato klapka je otevřená v případě, kdy dochází 

k odsávání volných nečistot na přípravku uloženém na tomto stroji. Pokud je požadavek 

odsávání nečistot z externích strojů, je tato klapka uzavřena a tím je dosaženo přesměrování 

podtlaku od vývěvy na přípojné klapky v zadní části stroje. 

Obrázek 17: Horní pohled do prostoru s vývěvou; 

žlutě – vývěva, zeleně – prodloužené sání motoru vývěvy 
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Hlavní část podsestavy pneumatické klapky tvoří duralové pouzdro, ve kterém je kruhový 

otvor (Obr. 19 – 1). Zboku kostky je přes válcovou přírubu (Obr. 19 – 5) přišroubován 

pneumatický válec s kyvným pohybem SMC řady CRB2 s úhlem kyvu 90° (Obr. 19 – 10). 

Na hřídel válce je nasazena duralová hřídel (Obr. 19 – 3) svírající plechovou klapku 

(Obr. 19 – 6) o průměru o málo menším, než je kruhový otvor skrz pouzdro. Tento plech pak 

tvoří mechanickou bariéru zabraňující proudění vzduchu. Na druhém konci svírá plech opět 

duralová hřídel (Obr. 19 – 2) usazena v pouzdru klapky. Obě hřídele jsou uloženy v kluzných 

Obrázek 18: Náhled do přetlakového prostoru; 

zeleně – podsestava pneumatické klapky, modře – rozdělovač větví rozvodů vzduchu, žlutě – PVC 

hadice 

Obrázek 19: Výtah z výkresu sestavy pneumatické klapky;  

1 – pouzdro, 2, 3 – hřídele, 4 – příruba hřídele, 5 – příruba válce, 6 – plechová klapka, 7, 8 – šrouby, 

10 – pneumatický válec,11 – o-kroužek, 12 – kluzná pouzdra 
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pouzdrech pro jejich hladké otáčení (Obr. 19 – 12). Na konci druhé hřídele je zvenku ke 

kostce přišroubována příruba (Obr. 19 – 4) pro zachování těsnosti a zabránění vniku nečistot. 

Z jedné strany se do kostky vsouvá PVC trubka. Pro zajištění těsnosti mezi trubkou a kostkou 

je v kostce umístěn o-kroužek (Obr. 19 – 11). Z druhé strany kostky je vyfrézována redukce 

pro nasazení flexibilní PVC hadice. 

Za klapkou následuje slučovač větví rozvodu vzduchu (Obr. 18 – modře). Jedná se o 

komaxitovaný plechový svařenec, do kterého jsou ze stran přivařeny redukce pro potrubí 

jednotlivých větví. Jedna větev náleží rozvodu vzduchu interního stroje, druhá větev je určena 

pro odsávání na externích strojích. V čele svařence je přivařena příruba pro připojení 

rozdělovače k vývěvě. Na čele příruby je vyfrézovaná drážka pro o-kroužek pro zajištění 

těsnosti mezi tímto slučovačem a vstupem vývěvy. Svařenec musí být znovu svařen 

hermeticky po celé délce (Obr. 20). 

V horní části zadního plechu přetlakového prostoru je přítomen otvor, do kterého je zasazen 

komín odvádějící vytlačovaný vzduch vývěvou. Komín je vyveden do horního prostoru stroje, 

aby vzduch, jenž z něj vychází, zbytečně nevířil prach usazený na podlaze. Komín je pomocí 

plechových pásek přidržován k rámu stroje. Vedle vstupu do komínu jsou skrz plech umístěny 

opět průchodky pro kabeláž a rychlospojky pro napojení vnitřních rozvodů pneumatiky na 

vnější okruh, které je možné při servisním zásahu jednoduše rozpojit a stroj dle požadavků 

demontovat. 

Ze spodní části přetlakového prostoru tedy vychází potrubí pro rozvody externích strojů. Dle 

konceptu je potřeba, aby ke stroji bylo možné připojit až dva externí stroje a to jak z levé 

strany, tak i z pravé. Proto potrubí stoupá svisle vzhůru, aby jej bylo možné při montáži stroje 

dle potřeby natočit jak na levou stranu stroje, tak i na pravou. Výstupy z potrubí jsou dva 

(požadavek připojení maximálně dvou externích strojů) a na jejich koncích jsou umístěny 

pneumatické klapky, stejné konstrukce jak bylo zmíněno dříve (Obr. 21). 

Obrázek 20: Výtah z výkresu sestavy rozvaděče; 

1 – příruba, 2, 3, 4, 8, 9 – plechy, 5, 6 – plechové roury, 10 – o-kroužek 
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3.4 PNEUMATICKÉ KOMPONENTY PRO OVLÁDÁNÍ STROJE A PŘÍPRAVKU 

Z energetického žlabu v hale jsou shora na stroj svedeny vnější pneumatické a elektrické 

systémy pro napájení a ovládání stroje. V příloze se nachází schéma pneumatického systému 

stroje (Příloha 4). 

Na počátku pneumatického systému stroje je přítomna nakonfigurovaná jednotka úpravy 

vzduchu s filtrem a manometrem. Spolu s dvoustupňovým ventilem, který představuje hlavní 

ventil celého stroje, je jednotka úpravy vzduchu umístěna těsně pod vrcholem rámu stroje 

v jeho zadní části (Obr. 22). 

Obrázek 21: Pohled na zadní část stroje; 

modře – rozvody potrubí pro připojení externích strojů, červeně – pneumatické klapky rozvodů 

potrubí, zeleně – spodní část komínu 

Obrázek 22: Jednotka úpravy vzduchu s hlavním ventilem stroje (červeně) 
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Vzduch je dále hadicemi veden na vícenásobné připojovací desky v kazetovém provedení pro 

osm ventilových pozic. Na těchto deskách se nachází elektromagnetické ventily, které slouží 

k ovládání celého stroje a přípravku. Obě desky jsou umístěny opět na rámu konstrukce 

v zadní části stroje (Obr. 23) a připevněny pomocí závitových kamenů do drážek profilů, ze 

kterých je rám stroje zkonstruován. 

Ovládání klapek zajišťují monostabilní nepřímo ovládané ventily 5/2 (Obr. 24). Připojení 

hadice vzduchu k pneumatickému válci zajišťuje škrtící ventil se zpětným ventilem a 

nástrčnou spojkou řady AS-FM od firmy SMC. 

 

Ofukování světlometu rotační tryskou řídí monostabilní nepřímo ovládaný ventil 3/2 v pozici 

NC (Obr. 25). Stejný ventil je zde přítomen pro propojení s druhou deskou, která je určena 

k ovládání přípravkové sekce.  

Obrázek 23: Vícenásobné desky pro připojení ventilů 

Obrázek 24: Schématická značka monostabilního nepřímo ovládaného 5/2 ventilu 

Obrázek 25: Schématická značka monostabilního nepřímo ovládaného 3/2 ventilu 
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KONSTRUKČNÍ NÁVRH 

 
Posledním ventilem, který ovládá pneumatický prvek stroje, je nepřímo ovládaný 5/3 ventil se 

střední polohou uzavřenou (Obr. 26). Tento ventil slouží k řízení lineárního vedení rotační 

trysky. K pneumatickému válci jsou hadice připojeny opět škrtícím ventilem se zpětným 

ventilem a nástrčnou spojkou, tentokrát se ale jedná o řadu GR od Festo. 

Zastoupení ventilů v desce pro ovládání přípravku je podobné jako u první desky. Veškeré 

výstupy z ventilů směřují do vícenásobné obdélníkové spojky KDM pro deset hadic. 

 

 

 

 

Obrázek 26: Schématická značka bistabilního nepřímo ovládaného 5/3 ventilu 
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ZÁVĚR 

 

ZÁVĚR 
Výsledkem diplomové práce je konstrukční návrh autonomního univerzálního stroje pro 

odsávání volných nečistot ze založeného pouzdra, skupiny pouzdra nebo skupiny skla daných 

světlometů umístěných v jednoúčelových přípravcích. Konstrukce stroje splňuje požadavky 

zákazníka jako je např. splnění zástavbové šířky stroje nebo možnost připojení externích 

strojů montážní linky pro odsávání volných nečistot. Stroj byl navrhnut s ohledem na 

bezpečnostní požadavky a ergonomií dle platných norem. 

V koncepčním návrhu se diplomová práce zabývá rozložením hlavních konstrukčních 

podsestav stroje dle požadavků uvedených v dané kapitole.  

Při koncepčním návrhu byla řešena i konstrukční analýza způsobů a důsledků poruch 

(DFMEA) a analýza rizik zajišťující bezpečnost obsluhy a servisních techniků při práci na 

stroji. V konstrukčním návrhu pak byla snaha veškeré problémové partie stroje eliminovat 

nebo maximálně minimalizovat. Výsledky těchto analýz byly zavedeny do dokumentací, jež 

se nachází v příloze závěrečné práce.  

Součástí práce je i návrh ovládací logiky stroje pomocí vývojového diagramu. Tento diagram 

je vytvořený za účelem naprogramování automatizovaného procesu upnutí světlometu 

v přípravku následovaným ofouknutím světlometu a odsátí volných nečistot pomocí rotační 

vývěvy. Vývojový diagram je součástí přílohy. 

Jako ovládací mechanismus zde byl, vzhledem k možnostem haly, ve které se montážní linka 

nachází, zvolen pneumatický systém. Tento mechanismus slouží k ovládání jak samotného 

stroje, tak i připojeného přípravku. Zapojení pneumatických prvků je znázorněno schématem, 

který se také nachází v příloze.  

K diplomové práci jsou přiloženy vybrané výkresy konstrukčních podsestav a dílů. 

Obrázek 27: Stručný popis konstrukce a umístění jednotlivých celků 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

DFMEA  Design Failure Mode and Effects Analysis 

EPA 

 

Efficient Particulate Air filter 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis 

HEPA 

 

High Efficient Particulate Air filter 

LCD  Liquid Crystal Display 

NC 

 

Normal Close 

NO 

 

Normal Open 

PLC 

 

Programmable Logic Controller 

PVC  Polyvinylchlorid 

ULPA 

 

Ultra Low Penetration Air filter 
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PŘÍLOHA 2 – ANALÝZA RIZIK 

 

PŘÍLOHA 2 – ANALÝZA RIZIK 
Druh nebezpečí    

  
Mechanické riziko 

Riziko 
  
  

Opatření k zabránění úrazu Zbytkové 
riziko 

Opatření k eliminování 
zbytkového rizika 

M Nebezpečí Následky úrazu P S R P S R 

S 

Manipulace se strojem 
- pád stroje následkem 
přetížení 

možná smrt 2 4 8 Kontrola hmotnosti přípravku, 
kontrola nosnosti manipulačních 
prostředků. Používaní pouze 
určených manipulačních prostředků, 
dbát správné manipulace stroje při 
přemisťování 

1 4 4 Pravidelné kontroly 
manipulačních 
prostředků, se strojem 
smí pracovat pouze 
řádně proškolená 
obsluha 

P 
S  

Pád na stroj těžká poranění 2 3 6 Udržovat volný průchozí prostor 
kolem stroje, aby nemohlo dojít k 
zakopnutí. 

1 3 3 Pravidelné kontroly 
průchodnosti prostoru 
kolem stroje 

S 

Manipulace se strojem 
- přiskřípnutí, stlačení 
při přesunu stroje 

stlačení přiskřípnutí 2 1 2 Dbát opatrnosti při manipulaci se 
strojem 

2 1 2   

S 

Manipulace se strojem 
- odření, pořezání o 
ostré části stroje 

odření, pořezání 2 1 2 Zaoblení ostrých hran při výrobě, 
použití ochranných krytů na volné 
konce profilů dbát opatrnosti při 
montáži stroje. 

1 1 1     

P 
S 

Rotační části stroje - 
vývěva 

poranění rukou 2 3 6 Vývěvu musí být umístěna v 
zakrytované části stroje, bez přístupu 
obsluhy 

1 3 3 Pravidelné prokazatelné 
proškolení seřizovačů 
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PŘÍLOHA 2 – ANALÝZA RIZIK 

 

Druh nebezpečí    

  
Mechanické riziko 

Riziko 
  
  

Opatření k zabránění úrazu Zbytkové 
riziko 

Opatření k eliminování 
zbytkového rizika 

M Nebezpečí Následky úrazu P S R P S R 

P 

Rotační části stroje - 
ionizační tryska pro 
ofukování 

poranění rukou 2 2 4 Tryska se spustí pouze, pokud je v 
přípravku založený díl. 

1 2 2   

P 

Rotační části stroje - 
kyvné pneumatické 
válce 

poranění rukou 2 2 4 Rotační pneumatické válce jsou 
uloženy v pouzdru klapek rozvodů 
vzduchu 

1 2 2   

P 

Nadměrná hlučnost 
vývěvy 

Nepohodlí, stres, 
částečné poranění 
sluchu 

3 2 6 Otáčky vývěvy automaticky zvyšovat 
na pracovní hodnoty, pouze v případě 
požadavku odsávání. Přetlakový box, 
kde je umístěna vývěva utěsnit. 

2 2 4 V případě potřeby 
použít prostředky na 
ochranu sluchu 

S 

Usazení/vyjmutí 
přípravku na stroj, 
připojení 

odření, naražení, 
stlačení 

2 1 2 Dbát opatrnosti při manipulaci s 
přípravkem, uchopovat přípravek za 
přítomná madla, přítomnost 
naváděcích prvků na stroji. 

1 1 1   

P 
S 

Ostré části na stroji odření, říznutí 2 1 2 Zaoblení ostrých hran při výrobě, 
použití ochranných krytů na volné 
konce profilů dbát opatrnosti při 
pohybu kolem stroje. 

1 1 1   

S 

Samovolný pohyb 
přípravku ve stroji 
vlivem vibrací 

stlačení, skřípnutí 2 1 2 Přípravek ve stroji zajistit aretačními 
prvky 

1 1 1   
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PŘÍLOHA 2 – ANALÝZA RIZIK 

 

Druh nebezpečí    

  
Mechanické riziko 

Riziko 
  
 

Opatření k zabránění úrazu Zbytkové 
riziko 

Opatření k 
eliminování 
zbytkového rizika 

M Nebezpečí Následky úrazu P S R P S R 

S 

Samovolný pohyb částí 
stroje ovládaných 
pneumaticky 

odření, stlačení, 
pohmoždění 

2 2 4 Všechny funkce jsou blokovány 
ochranným krytem bezpečnostními 
ovládacími prvky 

1 1 1   

P 

Samovolný pohyb částí 
přípravku ovládaných 
pneumaticky 

odření, pořezání, 
stlačení, pohmoždění 

1 2 2 Dimenze a zakrytování 
pneumatických prvků je volena s 
ohledem na bezpečnost provozu. Na 
stroji smí pracovat pouze řádně 
proškolená obsluha. 

1 2 2 Na stroji smí pracovat 
pouze řádně 
proškolená obsluha. 

P 

Nevhodná poloha 
ovládacích prvků 

nepohodlí, stres, 
nebezpečí poranění 

2 1 2 Ovládací prvky umístit dle ČSN EN 
894-1+A1 a ČSN EN 614-1+A1 

1 1 1   

P 

Prašnost od výfuku 
vývěvy 

obtížné dýchání, 
podráždění sliznic, 
kašel, alergie 

2 2 4 Výstup vývěvy formou komína 
vyveden nad úroveň montážní linky 

1 2 2   

P 

Pneumatické prvky 
přípravku: Upínací 
válce o maximálním 
průměru pístnice 12 
mm 

stlačení, pohmoždění 3 2 6 Dimenze upínek a válců je volena s 
ohledem na bezpečnost provozu. 
Obsluha musí dbát, aby svou činností 
nezpůsobila újmu sobě nebo osobám 
v blízkosti stroje. Na stroji smí 
pracovat pouze řádně proškolená 
obsluha. 

1 2 2   

P 

Vibrace způsobené 
chodem vývěvy 

hluk, nepohodlí, 
brnění, stres 

3 1 3 Vývěva uložená na silentblocích, 
které absorbují značnou část vibrací 

2 1 2   
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Druh nebezpečí    

  
Pneumatické rizika 

Riziko Opatření k zabránění úrazu Zbytkové 
riziko 

Opatření k eliminování 
zbytkového rizika 

M Nebezpečí Následky úrazu P S R P S R 

P 
S  

Poškozená hadice, 
uvolnění ze zátrčného 
šroubení 

Zranění pohybující se 
hadicí 

1 2 2 upevnění hadice k přípravku 1 1 1   

S 

Nadměrná hlučnost při 
odvzdušňování 
systému 

Nepohodlí, stres 3 1 3 přítomnost tlumičů hluku na 
vypouštěcích ventilech 

1 1 1   

P 
S  

Selhání, opotřebení 
ventilu 

  1 3 3 Střední doba mezi poruchami 
garantována výrobcem. Výměna 
ventilů po uplynutí stanovené doby 
stanové výrobcem, blokování přívodu 
stlačeného vzduchu do ventilového 
bloku přípravku přídavným ventilem, 
který je ovládán ze safety PLC 

1 2 2   
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PŘÍLOHA 2 – ANALÝZA RIZIK 

 

Druh nebezpečí    

  
Elektrické nebezpečí 

Riziko 
  
  

Opatření k zabránění úrazu Zbytkové 
riziko 
  

Opatření k eliminování 
zbytkového rizika 

M Nebezpečí Následky úrazu P S R P S R 

P 
S  

Živé části - smrt elektrickým 
proudem 
- zasažení elektrickým 
proudem 

2 4 8 Strojní zařízení vyrobit dle ČSN EN 
60204-1 ed. 2, použít ochranné kryty 
a ochranná zařízení, značky a 
výstrahy, průvodní dokumentaci. 

1 4 4 Bezpečnostní předpisy 
a místní pracovní 
předpisy pro obsluhu a 
údržbu s upozorněním 
na to, že práci na 
elektrickém zařízení 
smějí provádět pouze 
kvalifikované osoby. 

P 
S  

Části, které se staly 
živými při závadě 

smrt elektrickým 
proudem, zasažení 
elektrickým proudem 

2 4 8 Strojní zařízení vyrobit dle ČSN EN 
60204-1 ed. 2, použít ochranné kryty 
a ochranná zařízení. 

1 4 4 Práci na elektrickém 
zařízení smějí provádět 
pouze kvalifikované 
osoby. 

P 
S  

Zkrat smrt elektrickým 
proudem, zasažení 
elektrickým proudem 

2 4 8 Strojní zařízení vyrobit dle ČSN EN 
60204-1 ed. 2, použít ochranná 
zařízení. 

1 4 4 Práci na elektrickém 
zařízení smějí provádět 
pouze kvalifikované 
osoby. 

P 
S  

Statická elektřina zasažení elektrickým 
výbojem 

3 1 3 - Uzemnění stroje, 
- nevodivé části polepit vodivou fólií, 
- přítomnost ionizátoru vzduchu. 

1 1 1   
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PŘÍLOHA 3 – DFMEA 

ID Název 
Popis a funkce 

prvku 
Způsob 
poruchy 

Příčina 
poruchy 

Místní 
důsledek 

Konečný 
důsledek 

Metoda 
detekce 

Záv. 
por. 

Opatření na 
kompenzaci poruchy 

1.1 Rám stroje 

Kostra stroje 
Nedostatečná 
tuhost 

Nedostatečná 
tuhost 
šroubového 
spojení 

Poddajnost 
rámu 

Nestabilita rámu 
stroje 

Vizuální 
detekce při 
sestavovaní 
rámu 

IV 
Na určitých místech 
rám vyztužen fixačními 
úhelníky 

Univerzálnost 
pro připojení 
externích strojů 
zleva/zprava 

Nemožnost 
připojení 
externích strojů 
zleva/zprava 

Rám není 
univerzální 

Připojení 
možné jen 
na jednu 
stranu 

Nutnost 
složitého vedení 
potrubí na 
potřebné místo 

Vizuální 
detekce při 
sestavovaní 
rámu 

I 

Rám v místě připojení 
externích vysavačů 
koncipován jako 
univerzální pro obě 
strany 

1.2 
Stavěcí 
patky stroje 

Nosné prvky 
stroje 

Prasknutí, 
zlomení 

Nedostatečná 
nosnost patek 

Zlomení 
patky 

Nestabilita 
stroje, možný 
pád 

Vizuální 
detekce 

IV 

Výběr patek s nosností 
odpovídající hmotnosti 
stroje, doplnění 
pevnou nastavitelnou 
podpěrou 
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PŘÍLOHA 3 – DFMEA 

 

ID Název 
Popis a funkce 

prvku 
Způsob 
poruchy 

Příčina 
poruchy 

Místní 
důsledek 

Konečný 
důsledek 

Metoda 
detekce 

Záv. 
por. 

Opatření na 
kompenzaci poruchy 

2.1 Filtr 

Oddělování 
volných 
nečistot z 
nasávaného 
vzduchu 

Zanesení filtru 

Velké 
množství 
volných 
nečistot 

Zanesení 
filtru 

Nižší účinnost 
odsávání 
vývěvou 

Vizuální 
detekce 

II 

Pravidelné čištění 
sběrného boxu, 
pravidelná výměna 
filtru 

Přítomnost difuzoru 
pro rovnoměrné 
rozprášení částic v 
boxu 

Poškození filtru 
Mechanické 
poškození 
obsluhou 

Protržení 
filtru 

Nasátí nečistot 
do vývěvy 

Vizuální 
detekce při 
servisní 
prohlídce 

III 

Uzamčená dvířka do 
boxu, přístup pouze 
pro proškolené 
servisní techniky 

2.2 
Sběrný box 
(s filtrem) 

Zachytávání 
volných 
nečistot 
oddělených 
filtrem 

Netěsnost boxu 
Nedokonalé 
svaření 

Proudění 
vzduchu 
škvírami 

Nižší účinnost 
odsávání 
vývěvou 

Vizuální 
detekce při 
výrobě 

II 
Hermetický svar podél 
celé délky dle 
výrobního výkresu 

Netěsnost 
dvířek boxu 

Nedoléhání 
dvířek na box 

Proudění 
vzduchu 
okolo dvířek 

Nižší účinnost 
odsávání 
vývěvou 

Vizuální 
detekce při 
výrobě 

II 
Přidáno gumové 
těsnění do dvířek 
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PŘÍLOHA 3 – DFMEA 

 

ID Název 
Popis a 

funkce prvku 
Způsob 
poruchy 

Příčina 
poruchy 

Místní důsledek 
Konečný 
důsledek 

Metoda 
detekce 

Záv. 
por. 

Opatření na 
kompenzaci 

poruchy 

3.1 
Tryska s 
pojezdem 

Ofukování 
založené 
skupiny po 
celé jeho 
délce 

Skřípnutí 
kabelu 

Skřípnutí 
pojezdem 
lineárního 
vedení 

Skřípnutí kabelu, 
zaseknutí pojezdu 

Chybové 
hlášení 
automatického 
procesu 

Vyvolání 
chybové 
hlášky 

III 

Kabely vedené v 
energetickém řetězu 
přidělaným k 
pojezdu trysky 

Nerespektování 
požadovaného 
pohybu 

Ignorace 
koncových 
poloh trysky 

Přejetí/nedosažení 
koncových poloh 
trysky 

Nemožnost 
pokračování 
automatického 
procesu 

Vyvolání 
chybové 
hlášky 

II 

Přidání čidel na 
koncové polohy 
lineárního pohybu, 
kontrola při každém 
cyklu. 

3.2 
Oplechování 
okolo trysky 

Svod nečistot 
do sběrného 
boxu 

Netěsnost 
svarů 

Nedokonalé 
svaření 

Proudění vzduchu 
škvírami 

Nižší účinnost 
odsávání 
vývěvou 

Vizuální 
detekce při 
výrobě 

II 
Hermetický svar 
podél celé délky dle 
výrobního výkresu 

Usazování 
nečistot ve 
spodní části 
svařence 

Rovné dno 
Usazování 
nečistot 

Usazování 
nečistot mimo 
sběrný box 

Vizuální 
detekce 

I 

Při návrhu 
svodového boxu 
uvažován vhodný 
sklon dna a stěn do 
vývodu 
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PŘÍLOHA 3 – DFMEA 

 

ID Název 
Popis a funkce 

prvku 
Způsob 
poruchy 

Příčina 
poruchy 

Místní 
důsledek 

Konečný 
důsledek 

Metoda 
detekce 

Záv. 
por. 

Opatření na 
kompenzaci poruchy 

4.1 
Klapky 
rozvodů 
vzduchu 

Otevření/uzavření 
větví potrubí 

Nedokonalé 
uzavření 

Nenastavené 
koncové 
polohy 
kyvného válce 

Netěsnost 
potrubí 
(nepotřebné 
větve) 

Nižší účinnost 
odsávání 
vývěvou (v 
potřebné větvi) 

Čidla na 
válci 

II 
Správné nastavení 
koncových poloh 

Nedokonalé 
otevření 

Nenastavené 
koncové 
polohy 
kyvného válce 

Snížení 
průtoku 
vzduchu v 
potrubí 

Nižší účinnost 
odsávání 
vývěvou 

Čidla na 
válci 

II 
Správné nastavení 
koncových poloh 

Přerušované 
otáčení klapek 

Vysoký 
součinitel tření 
mezi hřídelí a 
pouzdrem 

Opotřebení 
materiálu, 
což vede k 
netěsnosti 

Nižší účinnost 
odsávání 
vývěvou 

Vizuální 
detekce při 
změně 
odsávání 
interního 
nebo 
externího 
stroje 

II 
Uložení hřídelí v 
kluzných pouzdrech 

Netěsnost mezi 
pouzdrem a 
vloženou 
trubkou 

Nedoléhání 
trubky na 
pouzdro 

Proudění 
vzduchu 
mezerou 

Nižší účinnost 
odsávání 
vývěvou 

Vizuální a 
akustická 
detekce 

II 
Umístění o-kroužku v 
pouzdru klapky 
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ID Název 
Popis a funkce 

prvku 
Způsob 
poruchy 

Příčina 
poruchy 

Místní 
důsledek 

Konečný 
důsledek 

Metoda 
detekce 

Záv. 
por. 

Opatření na 
kompenzaci poruchy 

5.1 Vývěva 

Odsávání 
vzduchu 
pomocí 
podtlaku na 
vstupu vývěvy 

Vibrace 
Rotující části 
vývěvy 

Přenesení 
vibrací na 
konstrukci 

Vibrace celého 
stroje, nižší 
životnost 
součástí 

Vizuální a 
akustická 
detekce v 
provozu 

III 
Vývěva uložena na 
silentblocích 

Netěsnost mezi 
vývěvou a 
přírubou 
rozvodu potrubí 

Nedoléhání 
příruby na 
vývěvu 

Proudění 
vzduchu 
mezerou 

Nižší účinnost 
odsávání 
vývěvou 

Vizuální a 
akustická 
detekce v 
provozu 

II 
Umístění o-kroužku v 
přírubě 

5.2 

Oplechování 
přetlakového 
prostoru 
vývěvy 

Udržování 
přetlaku v 
prostoru vývěvy 
a vyvedení 
vzduchu do 
komína 

Netěsnost 
zakrytovaného 
prostoru 

Nedokonalé 
svaření 
svařovaných 
podsestav 

Proudění 
vzduchu 
škvírami 

Menší objemový 
průtok vzduchu 
komínem 

Vizuální 
detekce při 
výrobě, 
akustická 
detekce v 
provozu 

I 
Hermetický svar podél 
celé délky dle 
výrobního výkresu 

Netěsnost 
mezi plechy a 
profily 

Proudění 
vzduchu 
mezerami 

Menší objemový 
průtok vzduchu 
komínem 

Vizuální a 
akustická 
detekce v 
provozu 

I 
Těsnící tmel podél 
celé délky 
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ID Název 
Popis a 

funkce prvku 
Způsob 
poruchy 

Příčina 
poruchy 

Místní 
důsledek 

Konečný 
důsledek 

Metoda 
detekce 

Záv. 
por. 

Opatření na 
kompenzaci poruchy 

6.1 
Deska 
pracovního 
stolu 

Navedení a 
uložení 
přípravku ve 
stroji 

Nepřipojení 
přípravku na 
pneumatický a 
elektrický 
systém stroje 

Nedokonalé 
navedení 
přípravku na 
konektory 

Nepřipojení 
přípravku na 
pneumatický 
a elektrický 
systém stroje 

Není možno 
zahájení 
automatického 
procesu 

Nespuštění 
automatické-
ho procesu 

II 

Otvory v desce pro 
naváděcí šrouby 

Pouzdro pro naváděcí 
pero přípravku pro 
vycentrování 
přípravku ve stroji 

Samovolné 
odpojení 
přípravku ze 
stroje 

Vibracemi 
nebo 
mechanickým 
zásahem 
obsluhy 

Odpojení 
přípravku ze 
stroje 

Přerušení 
automatického 
procesu 
odsávání 

Vyvolání 
chybové 
hlášky 

II 
Otvory v desce pro 
aretační trny, uložení 
ve vrtacích pouzdrech 

7.1 
Veškerá 
elektronika 
stroje 

Různé funkce Elektrický výboj 
Statická 
elektřina 

Zničení 
elektronických 
součástí 

Nemožnost 
spuštění stroje 
nebo omezená 
fuknce stroje 

Nenaběhnutí 
stroje nebo 
vyvolání 
chybové 
hlášky 

III 

Uzemnění stroje, 
nevodivé části pokryty 
vodivou fólií, ionizátor 
vzduchu 

 

 


