








 

 
 

ABSTRAKT 
 
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem výrobní linky pro výrobu cihel 
LiCrete. Jedná se o speciální interiérový stavební prvek z betonu se zalitými 
světlovodnými prvky. Jeho výroba probíhá odléváním do rozebíratelných forem. 
 V rešeršní části této práce je popsána technologie výroby a možnosti realizace výrobní 
linky. V koncepčním řešení jsou popsány dvě varianty linky a několik způsobů 
začlenění vibrační části pro zhutnění betonu do linky. Hlavní část práce popisuje 
konstrukční řešení se zaměřením na manipulační prvky a zařízení pro zhutnění betonu. 
Součástí práce je také návrh rozšíření linky na poloautomatický provoz. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Výrobní linka, LiCrete, dopravník, automatizace. 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this thesis is to design a production line for manufacturing of light 
transmitting bricks LiCrete. This brick is a special interior design component which is 
made of concrete and light transmitting parts. It’s manufactured by casting into the 
dismountable molds. The research part explains manufacturing technology and 
possibilities to build production line. The concept solution part is about two concepts 
of production line and about a few ways how to integrate vibration machine into the 
line. Main part of the thesis describes mechanical design solution with focus on 
manipulators and vibration part. Last part of the thesis is about design of automation 
integration into the production line. 
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1 ÚVOD 
 
Cihla s obchodním názvem LiCrete je novým výrobkem české firmy Gravelli. Jedná 
se o okrasný prvek určený pro stavbu interiérových příček. Cihla se skládá z betonu  
a světlovodných prvků a vyrábí se odléváním do forem. Po odlití se cihla z obou stran 
obrousí a vyleští, čímž je umožněn průchod světla světlovodným prvkem. Odlévání 
tohoto výrobku je komplikovanější než běžné betonářské odlitky ve stavebnictví. Po 
stranách výrobku je potřeba vytvořit systém per a drážek sloužících pro ustavení cihel 
při stavbě zdí. Pro zachování vizuální stránky se totiž cihly spojují pouze tenkou 
vrstvou lepidla. Současně je také potřeba přesně zajistit polohu světlovodného prvku. 
Pro výrobu byla navržena forma s odnímatelnými bočnicemi pro odlití 4 cihel 
najednou. 

 
V době zadání diplomové práce ale nebyl produkt prakticky zaveden do výroby. 
Vyrábělo se pouze minimální množství na vývoj formy a pro prezentační účely. Pro 
zavedení výroby chyběla linka umožňující snadnou manipulaci s formou. Prázdná 
forma váží 50 kg a po naplnění betonem 70 kg. Díky tomu je manipulace s formou bez 
výrobní linky téměř nemožná. Dále je při odlévání cihly kladen technologický 
požadavek na vibrování s formou. Při plnění forem bez zhutňování totiž docházelo 
k nedostatečnému zatečení betonu v okolí světlovodným prvků a také ke tvorbě 
bublin. 

 
Cílem práce je navrhnout výrobní linku, která by umožnila zavedení produktu do 
výroby. První prototyp by měl umožnit výrobu s produkcí alespoň 250 cihel za směnu. 
Prototyp má být ovládán ručně a má sloužit k ověření celkové funkčnosti. Po ověření 
funkčnosti je dalším cílem linku rozšířit na poloautomatický provoz.  
 
 

 
Obr. 1-1 Ruční výroba cihly LiCrete (firemní podklady – Gravelli s.r.o.) 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
2.1 Stroje pro výrobu betonových stavebních prvků 
 
Betonové stavební prvky jako jsou tvárnice, dlaždice, obrubníky či žlaby se vyrábějí 
pomocí vibrolisování. K jejich výrobě se využívá jednoúčelové či víceúčelové stroje 
s vyměnitelnou matricí pro jednotlivé prvky. Stroje mají nejrůznější provedení, úroveň 
automatizace či způsob manipulace s výrobkem. Podobný je však postup výroby. Do 
matrice se nahrne betonová směs a zarovná se do roviny s vrcholem formy. Následně 
se za pomocí lisu beton ve formě stlačí a souběžně dochází k vibrování buď formou, 
lisem, či kombinací obojího. Dle výrobně-manipulačního procesu lze stroje rozdělit na 
mobilní a stabilní. 
 
2.1.1 Stacionární stroje 
 
U stacionárních strojů se betonové prvky vyrábějí na dřevěných paletách nebo jiných 
podložkách. Stroj je možné dodat jako součást výrobní linky skládající se 
z manipulátorů, dopravníků, zakladačů, násypky, atd. Proces výroby dosahuje vysoké 
míry automatizace. Stroje mají relativně velké rozměry (viz obr. 2-1) a zajišťují 
vysokou výrobní kapacitu (řada VPS od firmy Metalika má výrobní kapacitu 
v rozmezí 215 – 1440 prvků za hodinu). [1] 
 

 
Obr. 2-1 Stacionární stroj VPS-3000 od firmy Metalika [1] 

 
2.1.2 Mobilní stroje 
 
U mobilních strojů se betonové prvky vyrábějí přímo na podlaze, ať už v hale či venku. 
Po jednom cyklu se stroj posune do volného prostoru. Čerstvé výrobky zůstávají na 
místě, dokud beton nevyzraje. Posuv stroje a jeho plnění může být jak ruční, tak 
hydraulické. Výrobní kapacita je v porovnáním se stacionárními stroji nižší (běžný 
model VP-5DS má kapacitu 200-250 prvků za hodinu). [2] 
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Obr. 2-2 Mobilní stroj VP-5DS od firy Metalika [2] 
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2.2 Produkt LiCrete 
 

LiCrete® je novým stavebním prvkem od firmy Gravelli (obr. 2-3). Skládá se 
z patentované směsi betonu a světlovodných prvků vyrobených z UV stabilního 
plexiskla [3]. Výrobek nabízí využití na interiérové příčky, například tam, kde se dnes 
používají skleněné tvárnice Luxfery. Při stavbě se do sebe tvárnice vkládají pomocí 
obvodového tvaru pero-drážka. Pro připevnění se používají stavební lepidla. Tato 
tvárnice není určena pro exteriéry a nosné stěny.  
  
Základní parametry [3]: 
 

• podíl plexiskla a betonu: 15 % plexisklo, 85 % beton 
• průsvitnost: cca 15-20 % 
• objemová hmotnost: 1200 kg/m3 
• pevnost v tlaku: 24 MPa 
• pevnost v ohybu: 3,5 MPa 

 
 

 
Obr. 2-3 Tvárnice LiCrete [4] 

 
Výrobek LiCrete® získal cenu “Česká inovace 2013“ na portálu www.ceskainovace.cz 
[5] a dále cenu “Výrobek roku 2015 – cena za nápaditost“ od vydavatelství VEGA 
s.r.o. [6]. 
 
2.2.1 Technologický postup výroby 
 
Výrobek je odléván do formy, která má neustále opakující se cyklus. Po všech krocích 
výroby je forma s čerstvě odlitou tvárnicí umístěna do zrací komory, kde dochází 
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alespoň 24 hodin k dehydrataci výrobku. Následně je forma umístěna na začátek 
výrobní linky, kde dojde k těmto operacím [3]: 
 

1) Rozebrání formy a vytažení výrobku (dále dokončení na brousící lince) 
2) Vyčištění formy 
3) Nanesení separačního prostředku 
4) Vložení světlovodného prvku 
5) Složení formy 
6) Naplnění formy betonem za současného zhutňování 
7) Zarovnání hladiny betonu 
8) Zasunutí do zásobníku a odesláno do zrací komory 

 
Vytažený vyzrálý výrobek na začátku výrobní linky je ještě dále opracován – broušen. 
Brousící linka ale není součástí této diplomové práce. 
 

 
2.2.2 Forma 
 
Forma pro výrobu tvárnic byla vyvinuta již před zadáním diplomové práce a je zadána 
jako vstupní parametr pro návrh výrobní linky. Do formy se odlévají najednou  
4 tvárnice. Z důvodu systému per a drážek po obvodu má forma odnímatelné bočnice 
pro vytažení výrobku (obr. 2-5). Ve složeném stavu jsou bočnice zajištěny pomocí 
kolíků a uzamčeny pomocí horizontálních třmenových upínačů. Celková hmotnost 
prázdné formy je 50kg. [3] 
 

Obr. 2-4 Technologický postup výroby cihly LiCrete (firemní podklady – Gravelli s.r.o.) 

2.2.2 
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Obr. 2-5 Forma pro výrobu cihel LiCrete (firemní podklady – DMT Jelínek s.r.o.) 

 
Z důvodů vkládání světlovodných členů a systému pero-drážka není možné pro výrobu 
použít běžně dostupné stroje pro výrobu betonových prvků. Světlovodné prvky  
z plexiskla také nedovolují výrobu pomocí kontaktního vibrolisování. Pro zhutnění 
betonu při plnění forem dochází pouze pomocí vibrování s formou. U výrobní linky je 
kladen požadavek na snadnou manipulaci s formou, tedy aby nebyl okraj dopravníku 
v místě pracoviště vyšší než základní deska formy. 
 

 
Obr. 2-6 Základní rozměry formy pro odlévání tvárnic LiCrete 
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2.3 Válečkový dopravník 
 
V první řadě je tedy potřeba zajistit manipulaci s formou v rámci výrobní linky. 
Existuje mnoho způsobů, jak dopravovat břemeno s rovinou dosedací plochou. 
Vzhledem k velmi znečištěnému prostředí a určitým technologickým operacím 
(nanášení separátoru, shrnování přebytečného betonu,…) není možné použít pásový 
dopravník ani článkový, neboli řetězový dopravník. Jako vhodné řešení se nabízí 
válečkový dopravník.  
 
Typickým znakem válečkové tratě je řada válečků otočných kolem svých čepů nebo 
os uložených v pevných nebo přestavitelných rámech. Patří mezi kontinuálně pracující 
manipulační prostředky k dopravě kusového břemene s rovinou dosedací plochou. 
Válečková trať může mít účel čistě dopravní, nebo může být základem výrobních  
a manipulačních linek [7].  Rozeznáváme dva základní druhy válečkových tratí. [8] : 
 

a) Gravitační – předmět se pohybuje vlivem složky tíhové síly  
b) Poháněné – předmět se pohybuje vlivem nuceného otáčení válečků 

 
2.3.1  Gravitační válečkový dopravník 
 
Sklon válečkových dopravníků bývá v rozmezí 1,5° – 5°. U delších gravitačních 
dopravníků je nutná instalace brzd nebo brzdných válečků. Ty mohou být mechanické, 
elektrické nebo hydraulické. Při pohybu předmětu se uvažují 2 odpory proti pohybu, 
z kterých se vypočítá ideální sklon válečkové tratě [8]. 
 

1) Odpor vlivem valivého a čepového tření. 
 

= ∙ ∙ ∙ č∙ č + ∙ ∙ ∙ č∙ č 				 [ ]     (1) 

 
2) Odpor způsobeny ztrátou energie po najetí předmětu na stojící váleček. 

 

Obr. 2-7 Příklad válečkového dopravníku [9] 

2.3 

2.3.1 
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= ∙ 				[ ]          (2) 

 
Poté sklon trati, kdy se těleso po celé dráze pohybuje konstantní rychlostí, lze vyjádřit 
jako: 
 

= č∙ č + ∙ ∙ č∙ č + ∙
∙ ∙ 				[−]       (3) 

 
Kde: 

 … hmotnost předmětu [kg] 
   … sklon válečkové trati [°] 
č  … součinitel čepového tření 
č  …  poloměr čepu válečku v ložiskách [mm] 
   …  rameno valivého odporu [mm] 

 …  poloměr válečku [mm] 
 …  počet válečků pod jedním předmětem 
 … hmotnost rotujících částí jednoho válečku [kg] 

   … moment setrvačnosti pohyblivých částí válečku [kg/m] 
 … rozteč válečků [m] 
… střední úhlová rychlost válečku [s-1] 

 
2.3.2 Poháněný válečkový dopravník 
 
Válečky mohou být poháněny buď společným převodem, nebo každý váleček 
jednotlivě [3]. Při dopravě jsou na každém válečku překonávány následující odpory 
[4]: 
 

1) Odpor od vlastní tíhy předmětu (při stoupající trati) 
2) Odpor od čepového a valivého tření 
3) Odpor vlivem výrobních a montážních nepřesností 

 
Potřebný výkon pro překonání těchto odporů je vyjádřen takto [6]: 
 

= ∙ ∙ ∙ + č∙ č + 0,005 + ∙ ∙ č∙ č ∙ ∙ 				[ ] (4) 

 
Kde:  

 … počet forem na trati 
 … sklon válečkové trati [°] 
 … počet poháněných válečků 
 … dopravní rychlost [m/s]  
 … účinnost mechanického převodu mezi pohonem a válečky 
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2.3.3 Pohon válečků 
 
Používá se mnoho způsobů převodu krouticího momentu z motoru na válečky. Jednou 
z možností jsou třecí převody, kdy je jako převod použit pás, plochý řemen nebo 
gumová lanka s kruhovým průřezem. Tyto převody se ale používají spíš ve skladovací 
technice, na centrálních poštách a v dalších lehkých provozech. Pro těžké provozy se 
využívají převody ozubenými řemeny a článkovými řetězy [10]. 

 
Řemenové převody jsou konstrukčně jednoduché a levné, mají tichý chod, při přetížení 
proklouznou a tlumí rázy. Jejich nevýhodou je potřeba dopínání, tím se i více namáhají 
ložiska a řemen se prodlužuje [13]. Jsou také méně odolné vůči vyšším teplotám  
a nehodí se do silně znečištěného prostředí. 
 
Řetězové převody jsou v těchto ohledech odolnější, mají vysokou účinnost, 
v některých případech je není nutné dopínat [13]. Jejich nevýhodou je však vyšší 
hlučnost, potřeba mazání a vyšší cena oproti řemenových převodů. 
 
Zvláštním konstrukčním řešením jsou válečky s vlastním pohonem uvnitř válečku, 
které mohou sloužit jako pohon ostatních válečků. Válečky obsahují vlastní řídící 
jednotku, jsou dobře regulovatelné a mohou sloužit i jako brzdné válečky [10]. 
Obrovskou nevýhodou je však jejich cena. Jeden váleček stojí v závislosti na výkonu 
a provedení přibližně 4 až 8 tisíc korun [14]. Vždy je ve výsledku cena vyšší, než při 
použití běžného válečku a stejně výkonného elektromotoru. 
 

 
Obr. 2-10 Váleček s vlastním pohonem – Interroll [15] 

Obr. 2-8 Řemenový převod [11] Obr. 2-9 Řetězový převod [12] 

2.3.3 
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2.3.4 Opásání válečků u řetězového převodu 
 
Jednou z možnosti je opásání celého bloku dopravníku jednou řetězovou smyčkou 
(obr. 2-11). Každý váleček je opatřen jedním řetězovým kolem a řetěz je veden 
z prvního až na poslední váleček. Výhodou tohoto způsobu opásání je vyšší účinnost 
převodu, jednoduchá konstrukce (nižší nároky na přesnost roztečí u válečků) i montáž. 
Nutností je pak ale vedení řetězu ve spodní nebo horní větvi a také dopínání řetězu 
[16]. 
 

 
Druhou možností je opásání z válečku na váleček (obr. 2-12). Každý váleček má 
2 řetězová kola a řetěz je veden vždy z válečku na váleček. Odpadá zde nutnost vedení 
a napínání řetězu, čímž se snižují nároky na údržbu. Výhodou je i vyšší ochrana 
záběru. Velkou nevýhodou je ale snižující se účinnost převodu s každou řetězovou 
smyčkou. Jsou zde také větší požadavky na přesnost u roztečí válečků [16]. Toto 
provedení tedy není vhodné pro delší dopravníky. 

 

Obr. 2-11 Opásání všech válečků jedním řetězem [16] 

Obr. 2-12 Opásání z válečku na váleček [16] 
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2.4 Budiče vibrací 
 
Při plnění betonu do forem je vyžadováno vibrování s formou. Toho lze docílit pomocí 
budiče vibrací. Budiče vibrací lze dle jejich principu rozdělit na [17]: 
 

• mechanické 
• pneumatické 
• hydraulické 
• elektrodynamické 
• piezoelektrické 

 
Mechanické vibrátory jsou dvojího typu: rotační vibrátory s protilehle umístěnými 
nevývahami a rotační vibrátory založené na principu excentru [17]. Rotační vibrátory 
jsou řešeny jako příložné vibrátory. Skládají se z elektromotoru, kterým je naskrz 
vedena hřídel. Na hřídel jsou na obou koncích umístěny nevývažky (viz obr. 2-13) 
[18]. Změnou nebo natočením nevývažků je možné regulovat oscilační sílu  
a amplitudu. Tvar vibračních pohybů poté závisí na umístění vibrátoru na zařízení. 
[17].  
 

 
Obr. 2-13 Princip příložného vibrátoru [19] 

 
Příložné vibrátory se využívají na hutnění betonu při výrobě prefabrikovaných 
stavebních dílců, na vibrační stoly a lisy. Mimo betonářský průmysl se využívají 
k vibrační dopravě, třídění, prosívání, atd. [20]. 
 

2.4.1 Pracovní frekvence 
 
Příložné vibrátory mají různé pracovní frekvence dle použitého elektromotoru uvnitř 
vibrátoru. Nejběžněji používané jsou vibrátory s dvoupólovým elektromotorem 
s pracovní frekvencí 50 Hz. Dále jsou dostupné příložné vibrátory s frekvencí 12, 16, 
24 a 100 Hz. [18] Je nežádoucí, aby pracovní frekvence byla shodná s vlastní 
(rezonanční) frekvencí stroje. Často však vibrační stroje mají vlastní frekvenci pod 
pracovní frekvencí. V těchto případech je vhodné vibrační stroje po vypnutí brzdit, 
aby se výrazně zkrátila doba doběhu a tím doba v rezonanční frekvenci. Pro brždění 

2.4 

2.4.1 
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stroje se využívá tzv. blok stejnosměrného brždění, kdy vinutí statoru vibrátoru se 
připojí na stejnosměrný proud pomocí speciálního usměrňovače. [18] 
 
2.5 PLC řízení 
 
Jako logické řídicí systémy se dnes využívají buď řídící počítače (mikroprocesory, 
jednočipové mikropočítače) nebo programovatelné automaty (PLC – Programmable 
Logic Controller).  
 
PLC vznikly jako náhrada pevných logických (releových) systémů. Z HW hlediska 
obsahují určitý počet digitálních či analogových vstupů a výstupů. Jednotlivé logické 
operace jsou pak nahrávány do paměti PLC. Jejich výhodou je možnost změny řídicího 
systému pouhým přehráním programu. Mohou být v kompaktním provedení s fixní 
konfigurací vstupů a výstupů, nebo v modulárním provedení, kdy je možnost stávající 
PLC rozšířit přídavnými moduly (další vstupy, výstupy, regulátory, …) [21]. 
 

 
Obr. 2-14 PLC Logo Soft od firmy Siemens [22] 

 
2.5.1 Programování PLC 
 
K programování PLC existují různé typy jazyků. Programování probíhá 
v programovatelném prostředí dodávané výrobcem PLC. Programovací prostředí se  
u každého výrobce liší, ale jádro programovacího jazyka je díky mezinárodní normě 
IEC 1131-3 u všech výrobců stejné [23]. 
 

1) Jazyk mnemokódů – je obdobou assembleru a je také strojově orientován 
(každé instrukci PLC odpovídá stejně pojmenovaný příkaz jazyka). Tento 
jazyk je využívám především profesionálními programátory, jelikož dovoluje 
nejlépe přizpůsobit úlohu možnostem PLC. 

 
2) Jazyk kontaktních reléových schémat (LD - Ladder Diagram) – je grafický 

jazyk. Logické operace se zobrazují ve formě podobné schématům reléových 
a kontaktních schémat. Jazyk je využíván především pro jednoduché logické 

 

 



 

 
 

Přehled současného stavu poznání 
 

strana 

25 

operace. Je výhodný pro jednoduchý servis a úpravy personálu neznajícího 
běžné programovací jazyky. Pro složitější instrukce není vhodný.  
 

3) Jazyk logických schémat – opět se jedná o grafický jazyk. Logické operace 
popisuje obdélníkovými značkami s daným počtem vstupů a výstupů. 
Prakticky se jedná o kreslení logických schémat s integrovanými logickými 
obvody. Umožňuje i tvorbu složitějších programů. 
 

4) Jazyk strukturovaného textu – je obdobou vyšších programovacích jazyků 
pro PC (př. Pascal, C). Umožňuje úsporný a názorný zápis algoritmů. 
 

5) Vývojový diagram (SFC - Sequential Function Chart) – graficky 
orientovaný zápis pro snadné definování chování programu. Umožňuje 
definování posloupnosti programu ve stylu vývojového schéma. Jednotlivé 
podmínky a akční bloky pak lze naprogramovat jako podprogramy 
v kterémkoliv z ostatních zmíněných jazyků. Jedná se o velmi přehledný zápis 
programu. Je ideální pro realizaci sekvenční logiky. [24]
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
3.1 Analýza problému 
 
Výroba betonových cihel LiCrete vytváří silně znečištěné prostředí, což je nutné brát 
v potaz při návrhu konstrukce linky. Pro dopravování formy byl proto zvolen 
válečkový dopravník. Při jeho konstrukci je potřeba brát ohled na snadnou manipulaci 
s formou. Pro předvýrobní zásobník na formy postačuje gravitační dopravník. Pro 
výrobní a mezivýrobní procesy bude nutné použít poháněný dopravník. Vzhledem 
k silně znečištěnému prostředí je vhodné použití řetězového převodu. Existují dva 
protilehlé způsoby opásání válečků řetězem, které mají své výhody i nevýhody. 
Vzhledem k velké délce linky bude využita kombinace obou způsobů, tedy opásání 
vždy přes několik válečků. Díky tomu sice bude nutné řetězy dopínat napínákem 
řetězu, ale odpadne nutnost vedení řetězu. Sníží se také nároky na přesnost uložení 
válečků a zvýší se účinnost oproti opásání z válečku na váleček. 
 
Při plnění betonu do forem je vyžadováno vibrování s formou pro zhutnění betonu. 
Toho je možné docílit mechanickým příložným vibrátorem. Jeho výhodou je možnost 
dodatečného nastavení velikosti oscilační síly díky natočení nebo výměny nevývah. 
Tím je možnost regulovat amplitudu kmitu. 
 
Pro řízení všech automatických procesů a ovládání linky bude využit programovatelný 
automat. V dnešní době by se v této oblasti za PLC těžko hledala náhrada. Jeho 
hlavními výhodami je možnost pružně měnit řídící program, dodatečně rozšířit PLC 
pomocí modulů, možnosti regulace, vysoká spolehlivost, dostupnost, atd. Jsou různé 
jazyky, kterými lze PLC programovat. Jelikož se pravděpodobně nebude jednat o příliš 
komplikovaný řídící program, je vhodné použití jazyk kontaktních a reléových 
schémat a/nebo jazyk logických schémat. V případě složitější logiky je vhodné 
vytvořit kostru programu jako vývojový diagram v jazyku SFC. Díky tomu bude 
následné úpravy v řídícím programu moci provádět i technický pracovník bez znalosti 
klasických programovacích jazyků.  
 
3.2 Cíl práce 
 
Cílem práce je konstrukční návrh linky na výrobu cihel se světlovodnými prvky. První 
prototyp má být ovládaný ručně a umožnit zavedení produktu do výroby s kapacitou 
alespoň 250 cihel / 8hodinovou směnu. Po ověření funkčnosti na prototypu je dalším 
cílem návrh rozšíření linky na poloautomatický provoz. 
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4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
 
V rámci koncepčního návrhu linky byly vytvořeny 2 samostatné varianty. Krátká linka 
obsluhovaná dvěma pracovníky pro minimální požadovaný takt a delší varianta 
s vyšším taktem výroby, která ale vyžaduje 4 pracovníky. 
 
4.1 Krátká varianta 
 
Jak již bylo zmíněno, požadovaný takt linky bez vyšší automatizace je 250 cihel za 
osmihodinovou směnu. Při využití formy pro odlití 4 cihel najednou, je tedy potřeba 
vyrobit méně než 8 forem za hodinu. To odpovídá taktu jedné formy za 7,5 minut. 
Zadavatelskou firmou Gravelli bylo experimentálně ověřeno, že všechny přípravné 
operace (rozebrání formy, vytažení výrobků, vyčištění formy, nanesení separátoru, 
vložení světlovodného prvku a opětovné složení formy) by za tuhle dobu nebylo 
problém stihnout. Všechny tyto operace by tak v případě krátké varianty vykonával 
pouze jediný pracovník. 
 
Druhé pracoviště by sloužilo pouze jako plnící. Současně toto pracoviště musí být 
vybaveno vibračním zařízením pro zhutnění betonu. Po naplnění formy a procesu 
zhutnění, by pracovník pouze odstranil přebytečný beton, provedl vizuální kontrolu  
a založil formu do zásobníku pro dehydrataci. Tento pracovník také musí 
v nepravidelných intervalech připravovat betonovou směs. 
 

 
Obr. 4-1 Koncept krátké varianty linky 

 
Pracoviště jsou řazeny sériově. Každé pracoviště má vlastní pohon, aby druhý 
pracovník mohl zakládat formu do zakladače nezávisle na prvním pracovníkovi. 
Jelikož ale linka není vybavena mezioperačním zásobníkem, první pracovník by mohl 
odeslat formu na druhé pracoviště pouze v případě, že by bylo prázdné. Jelikož je 
téměř jisté, že práce na obou pracovištích nebudou trvat stejnou dobu, je před prvním 
pracovištěm umístěn gravitační předzásobník. Pracovník, který bude s prací na 
aktuální formě hotov (nejčastěji pracovník provádějící plnění), může ve “volném čase“ 
překládat formy s vyzrálým betonem ze zakladače na linku.  
 
Z ekonomického hlediska by se krátká varianta vyráběla nejdříve bez mezizásobníku. 
Ten by se vyrobil v případě, že by zvolené řešení procesně nevyhovovalo. 

1. pr. 2. pr. 

4 

4.1 
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4.2 Dlouhá varianta 
 
Vzhledem k zadání pouze minimálního taktu výroby, který ekonomicky výhodná 
krátká linka splňuje, se může uvažování nad delší variantou zdát nelogické. Důvodem 
pro vznik této varianty byly nové poznatky zadavatele projektu v oblasti procesů 
přípravy betonové směsi. Dle slov jednatele zadavatelské firmy Gravelli, Ing. Jiřího 
Peterse, je pro plnění forem připraveno najednou 80-100 litrů směsi. Tu je však potřeba 
do několika málo minut (10-15) naplnit do forem, jinak beton začne tuhnout  
a dostatečně nezateče mezi světlovodné prvky. Na jednu formu připadá 18 litrů směsi. 
Ideálně do 10 minut se tedy musí naplnit 4-5 forem. Vzhledem k tomuto faktu není 
krátká varianta bez mezioperačního zásobníku vyhovující. 
 
Pro přípravu nové směsi je potřeba zhruba 10 minut. Pracovník, který by plnil beton 
do forem a připravoval směs, by zpracoval přibližně 5 forem za 15 minut. Jedno 
přípravné pracoviště, kde je takt cca 2,5x nižší by se tak stalo úzkým místem výroby. 
Proto byla navržena delší varianta linky, kde přípravu formy zajišťují 3 pracovníci.  
 

 
Obr. 4-2 Koncept dlouhé varianty linky 

 
Ideální by bylo paralelní zapojení pracovišť, jelikož u přípravných operací lze s těží 
práci rozdělit mezi pracovníky tak, aby všem trvala stejně dlouhou dobu. Paralelní 
zapojení by bylo ale mnohonásobně komplikovanější než sériové. S ohledem na 
rozdílnou dobu přípravných prací je tedy i zde využito alespoň předzásobníku na 
formy s vyzrálým betonem.  
 
Na prvním pracovišti bude docházet k rozebrání formy a vytažení vytvrzených cihel. 
Na druhém pracovišti bude forma očištěna nejprve nahrubo a poté dočištěna pomocí 
stlačeného vzduchu. Na třetím pracovišti je do formy nanesen separátor a vložen 
světlovodný prvek. Forma je zde také složena a odeslána do mezioperačního 
zásobníku. Jelikož by zbytky betonu a nečistoty z 2. pracoviště v kombinaci se 
separátorem z 3. pracoviště vytvářeli nežádoucí lepkavou hmotu, bylo tyto prostory 
nutné od sebe oddělit. Současně je potřeba zamezit úniku prachu a zbytků betonu 
z čistícího pracoviště do okolí. Proto je okolo tohoto pracoviště postaven ochranný 
box.  
 
Za uvedenými pracovišti následuje mezioperační zásobník, který slouží k uložení až 
pěti připravených forem pro plnění. Linka je ukončena plnící částí s vibračním 
zařízením pro zhutnění betonu. Zařízení pro míchání a plnění betonu do forem je 
nakupovaný celek a jeho tvorba není součástí zadání. Stejně tak dva nůžkové zvedáky 
pro manipulaci s formou před a za výrobní linkou. 

1. pr.      2. pr.       3. pr.                                            4. pr. 
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Obr. 4-3 Vizualizace dlouhé varianty linky 

 
4.3 Koncept vibrátoru 
 
Při plnění betonu do forem je vyžadováno vibrování s formou, aby betonová směs lépe 
zatekla mezi světlovodné prvky a snížila se výsledná pórovitost. S formou se po 
naplnění musí manipulovat bez naklápění, aby se směs nevylila. Vznikly 4 koncepční 
varianty, jak zakomponovat vibrátor do válečkového dopravníku: 
 

• Vibrátor spojený s dopravníkem 
• Pevný dopravník, výsuvný vibrátor 
• Pevný vibrátor, zásuvný dopravník 
• Pevný vibrátor, klopný dopravník 

 
4.3.1 Vibrátor spojený s dopravníkem 
 
První varianta byla navržena tak, že v místě plnění by byl velmi krátký válečkový 
dopravník, který by současně plnil funkci vibrátoru. Nutné by bylo pouze upevnění 
formy. Značnou nevýhodou je problematické pohánění dopravníku a velkým 
nedostatkem je také zajištění bezpečnosti práce pro plnícího pracovníka. 
 

 
Obr. 4-4 Koncept 1: Vibrátor spojený s dopravníkem 

 

4.3 

4.3.1 
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4.3.2 Pevný dopravník, výsuvný vibrátor 
 
U této varianty by měl vibrátor svoji vlastní konstrukci a byl tak od dopravníku plně 
oddělen. Vibrátor by byl užší než dopravník a byl by uložen pod ním. Pomocí 
vhodného mechanizmu by se část vibrátoru vysunula mezi válečky a zvedla formu  
z dopravníku. Při plnění by bylo vibrováno pouze s vibrátorem a vibrace by se tak 
nešířili do dopravníku. Problematické však může být utlumení vibrací u zdvihacího 
mechanizmu. 
 

 
Obr. 4-5 Koncept 2: Pevný dopravník, výsuvný vibrátor 

 
4.3.3 Pevný vibrátor, zásuvný dopravník 
 
Tato varianta je opakem té předchozí. Vibrátor by měl pevnou konstrukci a výsuvný 
by byl dopravník. Odpadá zde problém s vibracemi u zdvihacího mechanizmu. 
Nicméně díky vyšší hmotnosti i rozměrům válečkového dopravníku by manipulace 
byla daleko komplikovanější. Možností by bylo vytvoření krátkého zdvižného úseku 
– pouze v oblasti vibrátoru, tím by se ale zkomplikovalo opásání řetězem s další částí 
dopravníku. 
 

 
Obr. 4-6 Koncept 3: Pevný vibrátor, zásuvný dopravník 

 
4.3.4 Pevný vibrátor, klopný dopravník 
 
V této variantě by se opět manipulovalo s formou pomocí dopravníku. Místo 
vertikálního pohybu by se část dopravníku vyklápěla. Pokud by vyklápěcí část byla 
dostatečně dlouhá, úhel naklopení formy by byl přijatelný. Tato varianta však není 
vhodná pro manuální manipulaci.  
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Obr. 4-7 Koncept 4: Pevný vibrátor, klopný dopravník 

 
Pro konstrukční řešení byla zvolena druhá varianta, tedy pevný dopravník a výsuvný 
vibrátor. Výhodou je oddělení vibrátoru od dopravníku, zdvih vibrátoru by měl být 
snazší než zdvih nebo klopení části dopravníku. Tato výhoda je stěžejní vzhledem 
k požadavku na manuální manipulaci u prototypu. 
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Pro detailní konstrukční řešení byla zvolena delší varianta linky. Celý dopravník je 
rozdělen do sedmi modulů. Čtyři moduly jsou poháněné a zbylé tři jsou gravitační. 
Součástí posledního modulu je také vibrační zařízení.  
 
5.1 Seznam modulů  
 

• Modul 1 – Gravitační – Předzásobník 
• Modul 2 – Poháněný – Rozebrání formy, vytažení výrobku 
• Modul 3 – Poháněný – Čištění formy 
• Modul 4 – Poháněný – Nanesení separátoru, vložení sv. prvku, složení formy 
• Modul 5 – Gravitační – Mezizásobník 
• Modul 6 – Gravitační – Mezizásobník 
• Modul 7 – Poháněný – Plnění 
• Vibrátor 

 

 
Obr. 5-1 Rozdělení linky do modulů (gravitační červeně, poháněné zeleně) 

 
5.2 Gravitační dopravníky 

 
Zásobníkové moduly byly zvoleny jako gravitační z ekonomického důvodu. Díky 
ukotvení dopravníku na vysokých stavitelných patkách je možné sklon linky 
dodatečně upravovat. Teoretický sklon dopravníku, kdy se břemeno pohybuje 
rovnoměrnou rychlostí, byl odvozen v kapitole 2.2.1. Úhlová rychlost válečku byla 
vypočítána pro rychlost pohybu formy na trati 0,2 m∙s-1. 

= 2 ∙ ∙ 					 [ ] (5) 

= 0,2
2 ∙ ∙ 0,03 

 

 

= 1,06	   

 1 
 2  3  4 

 5 
 6  7+V 
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Kde: 
 = 0,2 m/s … rychlost formy v gravitační trati 

Rv = 0,03 m … poloměr válečku 
 
Poté již sklon válečkového dopravníku: 
 

= č ∙ č + + ∙ ∙ č ∙ č + ∙
∙ ∙ 				[−]  (3) 

 

= 0,6 ∙ 6 + 0,06
30 + 3 ∙ 2,3

70 ∙ 0,06 ∙ 630 + 0,001232 ∙ 6,67
70 ∙ 9,81 ∙ 0,206 	 

 
= 	0,01557	 =>	 = , 	°  

 
Kde: 

   … sklon válečkové trati Modulu 1 [°] 
 = 70 kg … hmotnost plné formy 

č  = 0,06 … součinitel čepového tření 
č  = 6 mm … poloměr čepu válečku v ložiskách 
  = 0,06 mm … rameno valivého odporu ([25] nekalená ocel na nekalenou ocel) 

 = 30 mm … poloměr válečku 
 = 3  … počet válečků pod jedním předmětem 
 = 2,3 kg … hmotnost rotujících částí jednoho válečku  

  = 0,001232 ∙ … moment setrvačnosti pohyblivých částí válečku 
 = 0,206 m … rozteč válečků 
 = 1,06  … střední úhlová rychlost válečku 

 = 9,81 / … tíhové zrychlení 
 
 
Pro druhou gravitační část - moduly 5 a 6 se mění pouze hmotnost formy – 50 kg. 
 

= 0,6 ∙ 6 + 0,06
30 + 3 ∙ 2,3

50 ∙ 0,06 ∙ 630 + 0,001232 ∙ 6,67
50 ∙ 9,81 ∙ 0,206 	 

 
= 	0,0162	 => 	 = , 	°  

 
Základní sklon trati byl zvolen vyšší vzhledem k prašnému prostředí, které není ve 
výpočtech zahrnuto, stejně tak jako tření formy o boční vedení. Základní sklon trati 
byl zvolen na 2 °. Díky stavitelným patkám je i nadále možné nastavit vypočítaný 
teoretický sklon trati. Vyšší sklon trati byl zvolen i díky třecím brzdám na konci 
gravitačních dopravníků, či kvůli obtížně ověřitelným teoretickým parametrům jako 
jsou moment setrvačnosti pohyblivých částí válečku, součinitel čepového tření či 
ramene valivého odporu. Dle literatury je navíc běžný sklon válečkové gravitační tratě 
v rozmezí 1,5 ° – 5 ° [7]. 
 
Sklon dopravníků negativně neovlivňuje výšku okolních modulů, tím nezasahuje do 
ergonomie pracovišť. Před prvním modulem se s formou manipuluje pomocí 
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nůžkového zvedáku, proto vyšší nájezdová výška nevadí. Snížení posledního modulu 
je vzhledem k typu práce na tomto pracovišti žádoucí. 
 
5.3 Poháněné dopravníky 
 
Všechny pracovní moduly (2, 3, 4 a 7) jsou poháněnými dopravníky. Jelikož mezi 
třemi prvními pracovišti nejsou mezioperační zásobníky a pro přesun formy na další 
pracoviště musí být práce ukončená na všech třech pracovištích, byl pro tyto moduly 
použit společný pohon umístění na posledním – 4. modulu. Plnící pracoviště – modul 
7 má vlastní pohon.  
 
5.3.1 Řetězový převod 
 
Pro přenášení krouticího momentu z pohonu na válečky bylo využito řetězového 
převodu. Byl použit běžný válečkový řetěz 08B. Byl zvolen na základě standardně 
dostupných řetězových kol u dopravníkových válečků.  
 
Na základě poznatků z rešerše bylo zvoleno kombinované opásání válečků. V místě 
pohonu je řetězová smyčka přes 2 válečky a hnací řetězové kolo. Ve zbylé části linky 
jsou smyčky přes 4-5 válečků v závislosti na celkovém počtu opásaných válečků. Pro 
výpočet potřebného výkonu motoru je nutné určit celkovou účinnost převodu. 
Udávaná účinnost řetězového převodu je v závislostech na provedení převodu, stavu 
řetězu a mazání 95 % - 98 %. Pro výpočet výkonu pohonu je uvažována nižší hodnota 
účinnosti. Celková účinnost na poslední řetězové smyčce je tedy: 
 
Modul 2-4: Počet řetězových smyček: 7 
 

= 0,95 = 0,698 
 
Modul 7:  Počet řetězových smyček: 3 
 

= 0,95 = 0,857 
 
5.3.2 Výpočet výkonu 
 
Výpočet výkonu pohonů byl proveden podle vzorce uvedeného v rešeršní části 
(kapitola 2.3.2). Na prvním poháněném úseku se nachází při zapnutí motoru 1 plná 
forma (70 kg) vyjíždějící z předzásobníku, 3 prázdné formy (3∙50 kg) a 2-3 odkládací 
desky (2 kg). Do výpočtu je uvažována tíha jednoho předmětu jako průměrná hmotnost 
formy, tedy 56,5 kg. Dopravní rychlost linky byla zvolena 0,2 m∙s-1, ale s ohledem na 
možné zrychlení linky pomocí frekvenčního měniče byla uvažovaná rychlost pro 
výpočet 0,3 m∙s-1. 
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= ∙ ∙ ∙ + č∙ č + 0,005 + ∙ ∙ č∙ č ∙ ∙ 				[ ]   (4) 

 

= 4 ∙ 56,5 ∙ 9,81 ∙ 0 + 0 0,06 + 0,06 ∙ 6
30 + 0,005 + 2,3 ∙ 9,81

∙ 0,06 ∙ 630 ∙ 27 ∙ 0,3
0,698			 

 
= , 	 	 

 
Kde:  

 = 4   … počet forem na trati 
 = 56,5 kg   … přepočtená průměrná hodnota hmotnosti na jednu formu  

 = 0°    … sklon válečkové trati 
 = 27   … počet poháněných válečků 
 = 0,3 m∙s-1  … dopravní rychlost  
 =  = 0,698 … účinnost mechanického převodu mezi pohonem a válečky 

       
 
Stejným způsobem je spočítán teoretický potřebný výkon pro druhý poháněný úsek 
linky. Zde se nachází maximálně jedna plná forma, tedy 70 kg. Stejně jako v minulém 
případě je pro výpočet uvažována dopravní rychlost 0,3 m∙s-1. 
 

= 1 ∙ 70 ∙ 9,81 ∙ 0 + 0 0,06 + 0,06 ∙ 6
30 + 0,005 + 2,3 ∙ 9,81 ∙ 0,06 ∙ 630

∙ 9 ∙ 0,3
0,857			 

 
= , 	 	 

 
Kde:   

 = 1   … počet forem na trati 
 = 70 kg   … přepočtená hodnota hmotnosti na jednu formu  

 = 0°    … sklon válečkové trati 
 = 9   … počet poháněných válečků 
 = 0,3 m∙s-1  … dopravní rychlost  
 =  = 0,857  … účinnost mechanického převodu mezi pohonem a válečky 

       
Ve vypočteném teoretickém výkonu není zahrnuto tření mezi bočním vedením  
a formou, účinnost převodovky, znečištěné prostředí zvyšující třecí ztráty v ložiscích, 
potřeba vyššího výkonu při rozběhu, atd. S ohledem na tuto skutečnost a na to, že 
teoretický výkon vyšel takto extrémně malý, byl zvolen výkon motoru 370 W pro obě 
poháněné části linky. Pro druhý poháněný úsek linky by stačil méně výkonný pohon, 
byl však zvolen stejný jako u prvního úseku z důvodu unifikace a velmi nízkého 
cenového rozdílu. Výkonová rezerva navíc při přestavbě linky na poloautomatický 
provoz umožní pohánět váleček před zarážkou vpouštějící formy z gravitačního 
zásobníku. Při vysunuté zarážce je potřeba výkon na prokluz válečku o zabrzděnou 
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formu. Pohánění tohoto válečku umožní rychlejší výjezd formy z gravitačního 
dopravníku. 
 
5.3.3 Volba převodovky 

 
Pro volbu převodovky je nutné vypočítat její potřebný převodový poměr. Ten je 
spočítán dle běžného vztahu rozšířeného o převodový poměr mezi řetězovým kolem 
na poháněném válečku a řetězovým kolem na výstupním hřídeli převodovky. Počet 
zubů na hnacím řetězovém kole byl zvolen tak, aby byla umožněna dodatečná výměna 
za kolo s větším či menším počtem zubů. Díky tomu je možné pouhou výměnou 
řetězového kola korigovat rychlost dopravníku oběma směry. Ideální převodový 
poměr převodovky byl spočítán dle následujícího vztahu: 
 

=	 ∙ ∙
∙ 60 	 ∙ 	 				[−] 

 

(6) 

=	 ∙ 0,06 ∙ 1385
0,2 ∙ 60 	 ∙ 	2014 

 

 

= 31,08  
 
Kde: 

= 0,06 m  … průměr válečku (kap. 5.4.2) 
= 1385 min-1 … otáčky motoru [26] 

 = 0,2 m∙s-1  … dopravní rychlost  
= 20   … počet zubů hnacího řetězového kola (na výstupu z přvevod.) 
= 14  … počet zubů řetězového kola na válečku 
 

Převodovka včetně třífázového asynchronního motoru byla vybrána u firmy NORD na 
základě cenových poptávek. Byla zvolena ekonomicky nejvýhodnější hliníková čelní 
převodovka NORDBLOC.1 s následujícími parametry: 
 
Označení:  SK 372.1 – 71L/4 
Převodový poměr: 30,11 
Výstupní otáčky: 46 min-1 
Krouticí moment: 77 N∙m 
Provozní faktor: 2,3 
 
S uvedeným převodovým motorem je výsledná dopravní rychlost linky 0,206 m∙s-1. 
Dostatečný je i uvedený provozní faktor převodovky. Dle katalogu výrobce [26] byl 
potřebný provozní faktor 1,3 (více = náročnější provoz). Jeho hodnota je určena na 
základě doby běhu, četnosti spínání a druhu provozu. 
 
5.3.4 Kontrola náboje 
 
Výstupní hřídel z převodovky má drážku pro pero o rozměrech 7x8x40 mm. Řetězové 
kolo na výstupu z převodovky bylo voleno jako nakupovaný díl, kdy celková šířka 
kola s nábojem je 28 mm [27]. Jelikož šířka náboje tvoří pouze 70% z délky pera 
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(viz obr. 5-2), byla provedena kontrola náboje na otlačení. Pro výpočet je uvažován 
maximální krouticí moment převodky, i když se jeho dosažení za provozu neočekává. 
 

= = 2
∙ ′ =

2 ∙
∙ ∙ 				[ ] 

= 2 ∙ 77
2,9 ∙ 28 ∙ 0,025 

= , 	  

 
 
(7) 

 
Kde: 

 [MPa]  … kontaktní tlak mezi perem a drážkou v náboji 
 = 77 N∙m … maximální krouticí moment (kap. 5.3.3.) 

 = 0,025 m … průměr výstupní hřídele převodovky [26] 
= 2,9 mm … hloubka drážky v náboji [28] 
= 28 mm … šířka náboje řetězového kola [27] 

 
Materiál řetězového kola je C45, který má mez kluzu minimálně 285 MPa [29]. 
Součást tedy s ohledem na otlačení v drážce vyhovuje s bezpečností: 
 

=  

= 285
75,9 

= ,  

 

 (8) 

5.4 Konstrukční prvky 
 
V této kapitole jsou popsány základní části modulů, jako je rám, krytování, vodící 
prvky, napínání řetězu, atd. 

 
5.4.1 Rám 
 
Rámy modulů jsou tvořeny z obdélníkových (80x40x3) a čtvercových (40x40x3) 
profilů z běžné konstrukční oceli (S235JR). V horní části rámu jsou navařeny U profily 
s drážkami pro válečky (viz obr. 5-3). Tyto U profily slouží také k vedení elektrických 
rozvodů. K U-profilům je pomocí pantů přichyceno výklopné krytování. Délka 
každého poháněného rámu je 1854 mm. Jedná se o 9násobek rozteče válečků (kap. 
5.4.2) a zároveň o šířku pracovního prostoru jednoho pracoviště. Rámy všech 
poháněných modulů vycházejí ze společného základního rámu. Přesto má nakonec 
každý modul rám unikátní.  
 

Obr. 5-2 Řetězové kolo

5.4 

5.4.1 
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Obr. 5-3 Základní rám modulu (vnější rozměry) 

 
Atypické prvky rámů poháněných modulů: 
 

• Modul 2 (rozebrání) – Posunutí noh do středu modulu kvůli podavači forem 
• Modul 3 (čištění) – Základní 
• Modul 4 (složení) – Konzola pro pohon (viz obr. 5-4) 
• Modul 7 (plnění) – Snížený rám M2 + konozola 

Také každý gravitační modul má unikátní rám. Každý má dle potřeb jinou délku  
a výšku. Rám modulu 1 má pouze dvě nohy, jelikož je tento modul závěsný do 
navazujícího modulu. 

 
Obr. 5-4 Konzola pro motor u modulů 4 a 7 
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5.4.2 Válečky 
 
Dopravníkové válečky byly poptány u několika firem (Drasar, Rollcontech, Interroll, 
Kraus a Kovo-palan). Na základě cenové a typové nabídky byly zvoleny dopravníkové 
válečky od firmy Drasar. Pro gravitační úseky linky byly zvoleny hladké ocelové 
válečky TRM, které mají na čelech termoplastové kryty s labyrintovým těsněním. Jsou 
tak do jisté míry odolné proti vnikání nečistot a vody. Pro poháněné úseky linky byl 
zvolen obdobný váleček TRM-2K, který je opatřen dvěma řetězovými koly (08B; 
z=14). Průměr válečků byl zvolen 60 mm pro dostatečné vyvýšení dopravní roviny 
vůči okolním krytům, tedy pro možnost snadného rozebrání formy. Rozteč mezi 
jednotlivými válečky byla zvolena 206 mm, především proto, aby byla forma vždy 
v kontaktu alespoň se třemi válečky. V místech kde se gravitační dopravník napojuje 
na poháněný dopravník (M1-M2, M6-M7), jsou válečky umístěny blíže k sobě pro 
plynulý chod formy (viz obr. 5-5). 
 

 
Obr. 5-5 Rozložení válečků mezi gravitační a poháněnou částí 

 
5.4.3 Krytování 
 
Nejen v místě čištění formy či místě plnění je linka vystavena extrémně znečištěnému 
prostředí. Je tedy nutné především rotační součásti dostatečně chránit.  
 
Kryt válečků a řetězu 
Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole. Válečky jsou na čelech utěsněny kryty 
s labyrintovým těsněním. Vzhledem k charakteru prostředí je však vhodné válečky 
dále chránit. Na obou stranách se proto nachází kryt z ohnutého plechu o tloušťce  
2 mm. Tyto kryty současně slouží jako doraz pro vedení formy na lince. Kryty jsou 
uchyceny na pantech a umožňují tak (v případě prázdné linky) vyklopení krytu. Díky 
tomu je snadný přístup k řetězům a jejich napínákům. Na vnitřní straně krytu jsou 
žebra, přes které kryt dosedá k rámu. Výškově je krytování navrženo tak, aby umožnilo 
snadnou manipulaci s formou a to především při jejím rozebírání či skládání. 
 

5.4.3 

5.4.2 
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Obr. 5-6 Krytování válečků a řetězu 

 
Na straně řetězu je také spodní kryt, který je zespodu přišroubován k rámu a na vnitřní 
straně doléhá ke krytu válečků. Tím je řetěz dostatečně zakrytován. 
 
Kryt pohonu 
V místech uložení pohonu se nachází další dva kryty. Jeden na vnitřní straně, který 
navazuje na spodní kryt řetězu. Druhý na vnější straně, kde volně přesahuje přes motor 
i převodovku (obr. 5-7). 

 
Obr. 5-7 Krytování pohonu 

 
5.4.4 Vodící a brzdící prvky 
 
Zmíněné kryty válečků, které současně slouží jako vodící prvek, se nachází na všech 
modulech kromě prvního (gravitační předzásobník). Zde je zakrytován pouze U-profil, 
ve kterém jsou uložený válečky. Kryt je zapuštěn pod úroveň dopravní roviny  
(tj. dosedací plochy formy) viz obr. 5-8 (světle modrá). Nad úroveň dopravní roviny 
vyčnívají pouze obdélníkové tyče (tmavě modře) přivařené ke krytu, které vytvářejí 
zužující se vedení. Díky tomu vznikne rozšířené ústí na začátku linky, umožňující 
snadnější vkládání formy z nůžkového zvedáku na linku. 
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Obr. 5-8 Vodící a brzdící prvky modulu 1 

 
Ve spodní části modulu se nachází oddělené stavitelné vedení (viz obr. 5-8, červeně), 
které umožní přesné nasměrování formy na další část línky a současně může sloužit 
jako brzdný člen. Obdobně je řešen brzdný člen na konci mezioperačního zásobníku - 
M6 (obr. 5-9). Tyto prvky mají zamezit případným prudkým nárazům formy do 
podávacího mechanizmu, ke kterým by docházelo v případě špatně nastaveného 
sklonu gravitační trati. 
 

 
Obr. 5-9 Brzda na modulu 6 

5.4.5 Napínání řetězu 
 
Pro zajištění dlouhé životnosti řetězu, snížení vibrací a hluku, je zapotřebí dopínat 
řetězy. Řetězy opásávajíc hnací řetězové kolo jsou dopínány pomocí ustavení 
převodového motoru na drážkách v konzoli (viz obr. 5-7). Všechny ostatní řetězy jsou 
dopínány vždy jedním napínákem řetězu TEKS3 [30]. Ten je díky pružným 
elementům bezúdržbový. 
 

5.4.5 
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5.5 Podávací mechanizmus 
 
Mezi gravitačním zásobníkem a následným pracovištěm se nachází mechanizmus, 
který slouží k řízenému vpouštění forem na poháněnou část linky. Pro účely prototypu 
bylo zapotřebí, aby se tento mechanizmus ovládal manuálně, ale současně umožnit 
jednoduchou přestavbu na automatický provoz. 

 
Obr. 5-10 Podávací mechanizmus 

 
Základem mechanizmu je svařenec skládající se z osy a tří ramen. K ramenům jsou 
přišroubovány celkem čtyři rolny. Celý mechanizmus je uložen s vůli v ložiskových 
domcích (UCP 202 [31]). V uzavřeném stavu se forma ze zásobníku opírá o dvě zelené 
rolny (viz obr. 5-10). Tíhová síla od formy je přes krouticí moment přenesena do 
dosedacího plechu, o který se mechanizmus opírá červenou rolnou. Dosedací plech je 
samostatně přichycen k rámu. Pro vpuštění formy zatáhne pracovník za madlo 
mechanizmu. V tomto okamžiku se zelené rolny odvalují po přední stěně formy  
a červená rolna se odvaluje po dosedacím plechu. Tvarové provedení dosedacího 
plechu umožní následné pootočení mechanizmu a forma je v puštěna. Na opačné 
straně od madla se nachází tlačná pružina, která vrací mechanizmus do uzavřené 
polohy. Během průjezdu formy nad mechanizmem se modrá rolna odvaluje po dně 
formy, čímž zamezuje zadírání mechanizmu do formy. Díky nárazníkům na dně formy 
je mezi formami v zásobníku mezera. Díky tomu se mechanizmus po projetí jedné 
formy automaticky uzavře. 
 
5.5.1 Pevnostní kontrola 
 
Kriticky namáhanou součástí na lince může být právě podávací mechanizmus. Proto 
pro něj byla provedena napěťově deformační MKP analýza. Kontrolován byl 
především dosedací plech, ale také samotný svařenec podavače. MKP analýza byla 
provedena v program ANSYS Workbench. 
 
Mechanizmus se na lince vyskytuje za dvěma gravitačními zásobníky. V prvním 
zásobníku mohou být uloženy maximálně 3 plné formy o celkové hmotnosti 210 kg. 
Druhý zásobník má kapacitu na 5 forem, avšak prázdných. Celková hmotnost 
v zásobníku je 250 kg. Pro větší bezpečnost je uvažován nastavený sklon zásobníku 
na 3°. Síla zatěžující mechanizmus je tedy v případě druhého zásobníku s uvedeným 
sklonem 128 N. 
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5.5.1.1 Svařenec podavače 
 
Pro MKP výpočet je použit upravený díl svařence. Osa je zkrácena do míst, kde je 
mechanizmus uložen v ložiscích. Do potřebných míst je vymodelován koutový svar. 
 
Okrajové podmínky, rozložení zatížení 
V díře, kde je uchycen váleček opírající se o dosedací plech, je předepsáno vetknutí 
(Fixed Support, obr. 5-11 A). Na krajních plochách svařence, tedy na hraně ložiska, je 
zadáno pohybové omezení Remote Displacement (B). Pomocí něj je zamezeno všem 
pohybům a rotacím kromě posuvu ve směru osy rotace a rotace kolem této osy. 
Zatížení je určeno pomocí vzdálené síly (Remote Force (C,D)) a je zadefinováno do 
míst, kde dochází ke kontaktu formy s rolnami. Velikost sil byla nejdříve rozložena 
rovnoměrně mezi obě rolny. V tom okamžiku ale docházelo k větší deformaci na 
rameni vzdálenějším od dosedací plochy (rameno D, obr 5-11). Ve skutečnosti by však 
forma měla deformovat obě ramena stejně. Iteračním výpočtem bylo nalezeno 
rozložení sil, které deformuje obě ramena stejně. Bylo zjištěno, že rameno blíže 
k vetknutí přenáší teoreticky 96% zatížení. Druhé rameno je ale i přesto na 
mechanizmu potřeba, aby nedocházelo k příčení formy. 
 

 
Obr. 5-11 Upravený model podavače, okrajové podmínky 

 
Mesh 
Velikost prvku sítě je nastavena na 5 mm pro celý svařenec. V místě svarů, kde se 
očekává největší koncentrace napětí, je síť zjemněna funkcí Refinement (=2). Síť má 
62 357 elementů a 111 530 uzlů. 
 
Výsledky 
Maximální deformace je v místě kontaktu formy a mechanizmu. Při rozložení zatížení 
96%/4%, tedy stejné deformaci ramen je deformace pouze 0,77 mm (1,7 mm při 
rovnoměrném rozložení sil). Maximální redukované napětí je ve svaru ramene  
u dorazu 60,6 MPa (viz obr. 5-12). Při rovnoměrném rozložení sil je napětí menší. 
Bezpečnost na mez kluzu je 3,9, vyhodnoceno jako dostačující. 

5.5.1.1 
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Obr. 5-12 Výsledné redukované napětí ve svařenci podavače  

 
5.5.1.2 Plech dorazu 
 
Zatížení podávacího mechanizmu od forem je přenášeno do plechového dorazu. 
Kromě kontroly maximálního napětí je zde důležité kontrolovat i deformaci. Při 
velkých deformacích by mohlo docházet až k samovolnému projíždění formy 
podávacím mechanizmem. Doraz byl původně navržen z plechu o tloušťce 5 mm (mat. 
S235JR). Při MKP analýze však byla zjištěna velká napětí a proto vznikla varianta  
o tloušťce 8 mm s optimalizovaným tvarem. V následujícím rozboru jsou obě varianty 
srovnány. 
 
Okrajové podmínky 
Díky rozdílné délce ramen na mechanizmu (zatížení od formy na rameni 154 mm, 
reakční síla od dorazu na rameni 39 mm) je výsledná síla působící na doraz téměř  
4x vyšší, než samotné zatížení od tíhy forem. Uvažovaná maximální síla zatěžující 
plechový doraz je 507 N. Síla je umístěna do nejkritičtějšího místa dosedací plochy, 
kde ke kontaktu s rolnou dojde těsně před otevřením mechanizmu. Doraz je pomocí 
dvou šroubů přichycen k rámu. V dírách pro šrouby je proto předepsáno vetknutí 
(Fixed Support). Pro plochu, kterou se součást opírá o rám modulu je zamezeno rotaci 
a posuvu v potřebném směru (Remote Displacement).  
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Obr. 5-13 Nastavení sítě a okrajové podmínky dorazového plechu (var. 8 mm) 

Mesh 
Pro obě varianty je pouze nastavena maximální velikost prvku 1 mm. Celkový počet 
elementů je 319 421 pro 5mm verzi a 475 733 pro 8mm verzi. 
 
Deformace 
Vzhledem k velkému zatížení je deformace i u tenčí varianty poměrně malá. 
Zjišťována byla deformace v místě kontaktu rolny a dorazu těsně před otevřením 
mechanizmu. Pro 5mm verzi vyšla tato deformace 0,21 mm. Pro 8mm verzi pouze 
0,06 mm. Vzhledem k deformacím jsou obě varianty vyhovující. 
 
Napětí 
Kritické napětí se nacházelo v místě zahnutí plechu do pravého úhlu. Pro 5mm verzi 
vyšlo redukované napětí 128,6 MPa. Bezpečnost na mez kluzu je tedy pouze 1,8. Pro 
výpočet je sice uvažován sklon zásobníku vyšší, než bude pravděpodobně nastavený. 
Je ale zanedbáno rázové zatížení v okamžiku dojezdu formy. Vzhledem 
k redukovanému napětí je tedy tato varianta označena jako nevyhovující. Optimalizací 
tvaru a zvýšením tloušťky plechu na 8 mm se podařilo maximální redukované napětí 
snížit na 47,4 MPa. Bezpečnost na mez kluzu je v tomto případě 4,96, což je již 
dostatečné. 
 

 
Obr. 5-14 Výsledné redukované napětí v dorazovém plechu (var. 5 mm vlevo, 8 mm vpravo) 

 
5.6 Vibrátor 

 
Během plnění betonu do forem je požadavek na vibrování s formou pro zhutnění 
betonu. Z koncepčních řešení byla vybrána varianta, kdy válečkový dopravník je 
pevný a vibrační zařízení se do něj vysouvá.  
 

5.6 
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5.6.1 Konstrukce 
 
Celé zařízení je vidět na obr. 5-15. V horní části je vibrační část, do které se usazuje 
forma. K této části je přichycen mechanický budič vibrací. Vibrační část je uložena na 
šesti silentblocích, které umožní vibraci vibrační části a zaráz tlumí vibrace přenášející 
se do nosné části. Ta se skládá z rámu a výsuvné části, která je uložena ve 4 vodících 
členech. Zdvih je zajištěn pomocí vačkového zvedáku uchyceného k rámu. 
 

 
Obr. 5-15 Vibrátor (1 - vibrační část; 2 - silentbloky; 3 - výsuvná část; 4 - vodící člen;  

5 - vačkový zvedák; 6 – rám vibrátoru) 
 
Rám vibrátoru 
 
Při tvorbě rámu byla snaha o zajištění dostatečné tuhosti. Oproti rámům modulů byl 
tedy použit tlustší čtvercový profil (50x50x4, žebrování 30x30x3) z běžné konstrukční 
oceli (S235JR). Stojan je ustaven na dlouhých stavitelných patkách. V případě, že by 
vibrace nebyly dostatečně utlumeny, uchytil by se rám přímo do podlahy. Na horní 
části rámu jsou navařeny dosedací plechy, které jsou po svaření rámu obrobeny na 
jedno upnutí. Tím je zajištěna dostatečná rovnoběžnost ploch.  
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Vodící člen 
 
Na dosedací plochy stojanu je přichycen vodící člen s tyčí (1) viz obr. 5-16. Na něj je 
nasunuta polymerová (POM) vložka (2). Ta je axiálně zajištěna dosedací podložkou 
(3) přišroubovanou k vodící tyči šroubem s pružnou podložkou (4). Na výsuvné částí 
je jako protikus vodící člen s trubkou (5). Uložení je smykové se značnou vůlí 
(H11/d11). Vodící člen na rámu má pevnou pozici. U výsuvné části jsou pro uchycení 
drážky jak v dosedacím plechu, tak ve vodícím členu, aby bylo možné vodící tyče vůči 
sobě přesně ustavit. Po montáži je tento člen zajištěn pomocí čepů. Kluzná vložka 
z polyoxymethylenu je zde pro dodatečnou výměnu při poškození či potřebě úpravy 
vůle ve vodících členech. Materiál byl volen pro jeho vysokou tvrdost, otěruvzdornost 
a skvělé kluzné vlastnosti. [32]. 

 
Obr. 5-16 Vodící člen (1 – člen s tyčí; 2 – POM vložka; 3 – dosedací matice; 4 – šroub s pružnou 

podložkou; 5 – člen s trubkou) 
 
Výsuvná část 
 
Základem výsuvné části je rám z čtvercových profilů (40x40x3). K němu jsou z jedné 
strany přivařeny dosedací plechy (viz obr. 5-17). Ty jsou opět obráběny na jedno 
upnutí pro dostatečnou rovnoběžnost ploch. Na tyto plochy se připevňují vodící členy. 
Na druhé straně jsou destičky pro uchycení silentbloků. Ve střední části rámu jsou 
úchyty pro 2 válečky, které se odvalují po vačce zdvihacího mechanismu.  

 
Obr. 5-17 Výsuvná část vibrátoru (dosedací plochy červeně) 
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Vibrační část 
 
Vibrační část je s výsuvnou části spojena přes šestici silentbloků (Typ 2, D70, H45, 
tvrdost 55 [34]), umožňujících potřebný kmit vibrační části (viz podkapitola 5.6.2.). 
Samotná vibrační část je tvořena deskou se čtyřmi obdélníkovými profily (80x60x3), 
které se vysouvají mezi válečky dopravníku a zvedají formu. Na horní části jsou nosné 
profily pogumovány, aby se zvýšilo tření mezi dnem formy a vibrátorem. Na krajních 
profilech jsou dále dorazy, které zabraňují pohybu formy mimo vibrátor ve všech 
směrech v dopravní rovině. K základní desce vibrační části je přichycen příložný 
vibrátor VIBROS NO02-1090 pro buzení vibrací. Ten dokáže vyvolat odstředivou sílu 
až 1090N [33]. Umožní tedy rozpohybovat až 111 kg, což je o 9 kg více než je 
maximální uvažovaná hmotnost vibračních hmot (plná forma + vibrační část linky). 
Vibrátor byl záměrně volen s pouze nepatrně vyšší odstředivou silou, jelikož není 
výsuvná část nijak zakotvena. Velikost odstředivé síly je možné dle potřeby snížit 
nastavením nevývažků. 
 
5.6.2 Parametry kmitu 
 
Dle dodavatele příložných vibrátor - firmy Vibros Příbram [18] dochází při použití 
jednoho příložného vibrátoru k eliptickému tvaru kmitu vibračního stroje. Z důvodu 
pohybu formy na vibrátoru je nežádoucí, aby docházelo k většímu výkmitu 
v horizontální ose stroje. Pro prototyp bylo zvoleno dosažení velikosti kmitu menšího 
než 1 mm. Zjednodušeně byla zjištěna velikost vertikálního výkmitu vibrátoru 
z rovnice pro výpočet tuhosti pružiny. Známe-li axiální sílu působící na jeden 
silentblok a jeho tuhost, lze deformaci vyjádřit jako: 
 

= ∙ 	 → = = 6 ∙ 				[ ] 

= 1090
6 ∙ 356 

= , 	  

(9) 

Kde: 
= 182	   … síla na jeden silentblok 
= 1090	    … odstředivá síla vibrátoru 
= 356	 ∙  … tuhost silentbloku (Typ 2, D70, H45, tvrdost 55) [34] 

 
Jelikož odstředivá síla působí střídavě v obou směrech v horizontální ose. Je výsledná 
deformace silentbloku rovna teoretické amplitudě kmitu při maximální odstředivé síle 
zvoleného vibrátoru. Celková velikost kmitu je tedy 1,02 mm, což je téměř 
požadovaná hodnota. V případě potřeby menší velikosti kmitu je možné regulovat 
odstředivou sílu nastavením nevývažků. 
 
5.6.3 Vačkový zvedák 
 
Hlavní částí zvedacího mechanizmu je svařenec osy a dvou vaček. Ten je uložen ve 
dvou ložiskových domcích UCP 204 [31]. Vačka má v horní úvrati tvarové vybrání, 
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které umožní ustavení formy ve vysunuté poloze. Zdvih je u prototypu zajišťován 
manuálně otočnou pákou. Celkově je potřeba zdvihnout 95 kg (včetně prázdné formy) 
o vzdálenost 21 mm. Potřebná práce pro zdvih formy je: 
 

= ∙ ∙          (10) 

= 95 ∙ 9,81 ∙ 66,5 − 45,2 /1000 

= , 	   

 
Kde: 

 = 95 kg  … hmotnost zdvíhaných hmot (včetně prázdné formy) 
 = 21,3 mm … zdvih vibrátoru (viz obr. 5-18) 

 

 
Obr. 5-18 Geometrie vačky a ovládací páky 

 
 
Při zanedbání tření ve vodících tyčí lze vypočíst teoreticky potřebnou ovládací sílu 
z práce a dráhy: 
 

=	 1
1
= 1

∙ ∙ 1360
 

= 19,85
∙ 0,52 ∙ 164,4360

 

= 	 , 	  

 

(11) 

Kde: 
1= 0,75 m … dráha vykonána pákou pro zdvih formy 
 = 0,52 m … délka páky (viz obr. 5-18) 

1 = 164,4 ° … úhel otočení páky pro zdvih formy (viz obr. 5-18) 
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Potřebná síla pro zdvih bude o něco vyšší s ohledem na tření ve vodících tyčích. 
Vzhledem k obtížnému charakteru práce na pracovišti plnění je ovládací síla 
srovnatelná se zvedáním 3kg závaží přijatelná. Obdobně je spočítána síla potřebná pro 
vyjetí z aretace v horní úvrati vačky. Vykonaná práce je: 
 

= ∙ ∙          (12) 

= 115 ∙ 9,81 ∙ 66,5 − 63
1000  

= , 	   

 
Kde: 

 = 115 kg  … hmotnost zdvíhaných hmot (včetně plné formy) 
 = 3,5 mm  … zdvih pro vyjetí z aretace (viz obr. 5-18) 

 
 
Následně teoreticky potřebná síla pro vyjetí z aretace je: 
 

=	 2
2
= 2

∙ ∙ 2360
 

= 3,95
∙ 0,52 ∙ 15,6360

 

= 	 , 	  

 

(13) 

Kde: 
 = 71 mm … dráha vykonána pákou pro vyjetí z aretace 
2 = 15,6 ° … úhel otočení páky pro vyjetí z aretace (viz obr. 5-18) 

 
Potřebná síla pro vyjetí z aretace je sice přibližně dvojnásobně větší než samotná 
ovládací síla při zdvihu formy. Nicméně k vyjetí z aretace stačí pákou otočit pouze  
o 15,6 °. Zohlednit je potřeba i četnost zvedání formy, které při požadované výrobní 
kapacitě na prototypu bude přibližně pouze 8x za hodinu. I tato výsledná síla je tedy 
považována za vyhovující. 
 
5.6.4 Modální analýza 
 
Pro stojan vibrátoru a výsuvnou část je potřeba zjistit vlastní frekvence. Kritické by 
byly vlastní frekvence v oblasti pracovní frekvence vibrátoru. Příložný vibrátor 
pracuje ve 2720 otáčkách za minutu, pracovní frekvence je tedy 45,3 Hz. Nežádoucí 
jsou i vlastní frekvence nižší než pracovní frekvence, jelikož by způsobovali 
rozkmitání zařízení při doběhu. To je však možné řešit rozšířením vibrátoru o blok 
stejnosměrného brždění, který značně dobu doběhu zkracuje. Pro zjištění vlastních 
frekvencí byla provedena modální analýza v programu ANSYS Workbench. 
 

 



 

 
 

Konstrukční řešení 
 

strana 

51 

Model 
Jelikož je celkový model vibrátoru pro MKP výpočet velmi složitý, bylo nutné jej 
zjednodušit. Pro analýzu byly odstraněny šroubové spoje, čepy, patky rámu, zátky 
jeklů i válečky. Odstraněn byl i vačkový zvedák. Model se tedy skládal ze svařenců 
jednotlivých částí, silentbloků a příložného vibrátoru. I přes toto zjednodušení se 
v modelu nacházelo 146 kontaktních ploch. Ty byly ponechány jako bonded, 
s výjimkou vodících tyčí. Zde byl nastaven kontakt frictionless, jelikož s reálnějším 
kontaktem frictional se nepodařilo dosáhnout konvergence výpočtu. 
 
Materiál většiny dílů je nastaven na konstrukční ocel. Pro příložný vibrátor, kde byl 
použit plný 3D model, byla snížena hustota ze 7850 kg∙m-3 na 3614 kg∙m-3 pro 
kompenzování rozdílu v hmotnosti. Pro definici materiálu silentbloků byl při značném 
zjednodušení použit isotropní elastický materiál (hustota 1150 kg.m-3; Youngův modul 
1,5 MPa; Poissonova konstanta 0,49). 

 
Obr. 5-19 Zjednodušený model vibrátoru, okrajové podmínky 

Okrajové podmínky 
V místě uložení vibrátoru na stavitelných patkách bylo předepsáno vetknutí. 
V úchytech válečků, které dosedají na vačky, bylo zamezeno pohybu v ose y (kolmo 
k podlaze). Tato podmínka je zjednodušující, jelikož ve skutečnosti by se výsuvná část 
mohla pohybovat směrem vzhůru. Na plochách, kde leží při vibrování forma, bylo 
rozloženo zatížení od hmotnosti formy (plná - 70kg). 

 
Mesh  
Jelikož se i přes značné zjednodušení jedná o složitý model, byla nastavena maximální 
velikost prvku sítě na 10mm. Celkově se síť skládala ze 79 859 elementů a 307 468 
uzlů. 
 
Výsledky 
Bylo zjištěno prvních 20 vlastních frekvencí. V oblasti pod pracovní frekvencí se 
vyskytuje 6 vlastních frekvencí (+- 12 Hz, 24 Hz, 28 Hz a 40 Hz). Ve všech případech 
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se však pohybuje vibrační část v důsledku deformace silentbloků, což je přijatelné. Na 
žádné z těchto frekvencí nedochází k deformaci rámu ani výsuvné nevibrační části. 
První vlastní frekvence, na které dojde k deformaci výsuvné částí je 104 Hz a dále na 
136 Hz kde dojde i k deformaci nosného rámu. Obě frekvence jsou však více než  
2x vyšší než frekvence pracovní. Vzhledem k velkému zjednodušení MKP analýzy je 
ale potřeba brát výsledky s rezervou. 

 
Obr. 5-20 Výsledek modální analýzy vibrátoru (28 Hz; 104 Hz; 136 Hz) 

 
5.7 Ochranný box 
 
V místě čištění formy se nachází ochranný box proti šíření nečistot do okolí. Rozměry 
ochranného boxu jsou 2,1*1,9*1,9 m (V*S*H). Základem boxu je rám postavený ze 
čtvercových profilů (40x40x2) z běžné konstrukční oceli (S235JR). Ustavený je na 
stavitelných patkách. Na konstrukci jsou přišroubovány úchyty, na kterých jsou 
zavěšeny PVC lamelové závěsy (2000x200x1). Ty je možné skládat tak, aby se přes 
sebe překrývali a tím byla ještě více zajištěna ochrana úniku nečistot do okolního 
prostředí. 

 
Obr. 5-21 Ochranný box čistícího pracoviště 
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5.8 Výroba 
 
Výrobu a montáž linky zajistila firma DMT – Jelínek s.r.o.. Při návrhu linky bylo 
vytvořeno 295 modelů dílů a sestav. První vyráběný prototyp linky obsahoval 120  
z nich. Kompletní výkresová dokumentace pro výrobu prototypu byla odevzdána do 
výroby již v listopadu 2016. Až v březnu roku 2018 byla vyrobena většina potřebných 
dílu a započala montáž linky. Prodlení bylo odůvodněno snížením priority pro výrobu 
s ohledem na probíhající vývoj dalšího úseku linky – brousícího automatu, který není 
součástí této diplomové práce. V době dokončování diplomové práce byla linka 
z  hlediska konstrukce téměř kompletní a dokončovala se její montáž (viz obr. 5-22). 
Nestihlo se však finální oživení linky a následné plné ověření funkčnosti dopravníků 
a vibrátoru. Částečně se však ověřila funkčnost mechanických částí a byly získány 
podklady pro optimalizaci některých úseků. 
 

 
Obr. 5-22 Montáž linky 

 
Zdvih vibrátoru 
Zdvihání zatíženého vibrátoru za pomocí páky bylo možné bez zjevných obtíží. 
Nebylo však možné plně ověřit, zdali se nebude po vibrování výsuvná část ve vedení 
křížit. Při snaze zatížit vibrační část co nejdále od těžiště docházelo k mírnému křížení 
a tím zvýšení potřebné ovládací síly. Vznikl tak požadavek na úpravu zdvihového 
mechanizmu, kdy nebude zdvih výsuvné části probíhat pouze v jejím těžišti. 
 
Podávací mechanizmus 
U podavače forem byla ověřena samotná kinematika mechanizmu. Vzhledem 
k absenci výrobních forem při montáži linky však nebyla ověřena celková funkčnost 
mechanizmu při zatížení. Kritické může být zavírání mechanizmu po určité době 
provozu, kdy se do jednotlivých částí dostanou nečistoty a zvýší se tak tření. Prakticky 
tak nemusí vratná pružina k dovření mechanizmu stačit. Použití pružiny s větší tuhostí 
není pro původní ručně ovládanou variantu možné z důvodu vysoké ovládací síly. Byla 
tedy navržena konstrukční úprava pro případné úpravy mechanizmu. (viz kap. 5.9).  
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5.8.1 Kalkulace 
 
Předběžný součet nákladů na výrobu prototypu je uveden v následující tabulce. 
 
Tab. 5-1 Předběžný součet nákladů 
Materiál  
(hutní materiál, výpalky, nakupované díly) 

119 200 Kč  

Práce (výroba dílů, svařování, lakování) 166 500 Kč 
Celkem 285 700 Kč 

 
Jedná se o předběžnou kalkulaci výrobní firmy DMT Jelínek a uvedené ceny jsou 
včetně DPH. Do materiálu byly zahrnuty všechny nakupované díly včetně 
frekvenčních měničů, které nejsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Kalkulace 
ceny práce je do stavu k datu 5/2018 viz obr. 5-22. K výsledné ceně je tedy nutné 
připočíst náklady spojené s dokončením linky (další montáž, oživování elektro, výroba 
a nákup drobných dílů při optimalizaci – kap. 5.9). 
 
5.9 Optimalizace 
 
Na základě částečného ověření funkčnosti na prototypu byly zoptimalizovány některé 
konstrukční celky. Konkrétně byl upraven zdvih vibrátoru a podávací mechanizmus. 
 
5.9.1 Zdvojený zdvih vibrátoru 
 
Pro zamezení křížení výsuvné části vibrátoru ve vodících členech je nutné provádět 
zdvih ve více bodech dostatečně vzdálených od těžiště. Toho bylo docíleno zdvojením 
vačkového mechanizmu. Díky tomu bylo možné přemístit příložný vibrátor do těžiště 
vibrační části. Nyní tak leží těžiště vibračních hmot přímo ve středové ose celého 
vibrátoru. Ke zdvihu dochází pomocí čtyř vaček, čímž bylo nutné upravit i vibrační 
část pro uchycení čtyř válečků, které jsou v kontaktu s vačkami. Válečky jsou uloženy 
v úchytech připevněných k nově navařeným vzpěrám, které dále zvyšují tuhost 
výsuvné části vibrátoru.  
 

 
Obr. 5-23 Zdvojený zdvih vibrátoru - převod řetězem (úpravy barevně, vibrační část skryta, 
1 - vačka; 2 - řetězové kolo; 3 - svěrné pouzdro; 4 - řetěz; 5 – ložisko UCP; 6 - váleček; 7 - vzpěra) 

1      2      3      4      5      6      7 
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Ke zdvihu stále dochází otáčením páky o 180 °, přichycené k jedné z os zvedáku. 
K převodu krouticího momentu na druhou osu byl nejdříve navržen převod řetězem 
(viz obr. 5-23). S ohledem na vůli v řetězu by však mohla být problematická 
synchronizace obou vačkových dvojic. Proto vznikla další varianta s převodem 
pomocí klikového mechanizmu (viz obr. 5-24).  

 
Obr. 5-24 Zdvojený zdvih vibrátoru - spojení klikovým mechanizmem 

 
Ke každé ose je přichycena klika pomocí svěrného pouzdra (TLK 250-L [35]), 
voleného na základě přenesení potřebného krouticího momentu. Ke klice je 
přišroubováno kyvné oko se závitovou tyčí M12. Obě kliky jsou pak spojeny pomocí 
napínáku DIN 1480. Díky němu je možné docílit vhodného nastavení klikového 
mechanizmu pro shodné natočení obou vačkových dvojic. Z důvodu přidání klikového 
mechanizmu mezi vačky bylo nutné i je připevnit k ose pomocí svěrných pouzder 
(TLK 250 [35]). To ale také umožní jejich dodatečně pootočení či demontáž v případě 
úprav. Klikový mechanizmus snížil rozsah otáčení vaček ze 180 ° na 150 °, což 
zajišťuje stále dostatečné zajetí výsuvné části vibrátoru. V případě potřeby by bylo 
možné upravit velikost zdvihu změnou geometrie vaček, tím by však byla ovlivněna  
i ovládací síla páky. 
 
5.9.2 Pákový podavač forem 
Při použití pružiny s vyšší tuhostí v podávacím mechanizmu je potřeba snížit 
potřebnou ovládací sílu. Toho lze docílit úpravou mechanizmu na pákové provedení. 
 
Pákový – otočný mechanizmus 
Původní myšlenkou bylo předělání výsuvně-otočného mechanizmu na čistě otočný. 
Odstranil by se dosedací plech a v uzavřeném stavu by byl mechanizmus dovírán 
dvojící tlačných pružin s dostatečnou tuhostí. Zatažením za páku by došlo k zatlačení 
pružin a otočení mechanizmu. Vizualizace jednoduché varianty je zobrazena na  
obr. 5-25. 

5.9.2 
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Obr. 5-25 Vizualizace pákového – otočného podavače (rozšíření barevně) 

 
Podle předběžných výpočtů bylo zjištěno, že pro zajištění forem v plném zásobníku je 
potřeba tuhost jedné pružiny alespoň 7 N∙mm-1 (mezioperační zásobník pro prázdné 
formy). Ovládací síla páky, navržené z hlediska ergonomie pro 175cm postavu, by 
byla přibližně 20 N, což je považováno za naprosto vyhovující. Problematické je však 
působení síly od zavírajícího se mechanizmu na dno formy. Rolna odvalující se o dno 
formy by při použití pružin s uvedenou tuhostí působila na formu silou 360 N. Prázdná 
forma má hmotnost přibližně 50 kg, tedy působí tíhovou silou 491 N. Při kontaktu 
rolny s formou v její okrajové části, by tak v důsledku rozložení tíhové síly došlo 
k nežádoucímu nadzvedávání formy mechanizmem. Pracovník by tak musel páku 
přidržovat po celou dobu průjezdu formy. Tato varianta je tedy nerealizovatelná. 
 
Další možností optimalizace je zvýšení tuhosti pružiny v původním výsuvně-otočném 
mechanizmu. Tím by však vzrostla ovládací síla táhla nad přijatelnou mez. Možností 
je rozšíření tohoto mechanizmu o ovládací páku (viz obr. 5-27). 
 
Pákový – výsuvně-otočný mechanizmus 
Komplikací pro tuto variantu je fakt, že mechanizmus se otevírá jak pohybem směrem 
v ose podavače, tak následným otáčením kolem této osy (viz kap. 5.5). Mezi pákou  
a osou podavače se proto nachází obousměrné axiální kuličkové ložisko ZKL 
52204**[36] viz obr. 5-26(1). To umožňuje natočení osy podavače vůči páce. Ložisko 
je uloženo na čepu se závitem (2), který je našroubován do osy podávacího 
mechanizmu (3) na místo původního madla. Zajištěno je pomocí segrovky (4) 
s distančním kroužkem (5) a utěsněno guferem (6). Na vnějším průměru je ložisko 
uchyceno do dvoudílného domku (7). Ten se do sebe šroubuje přes jemný závit. 
K domku je následně přišroubováno kyvné oko (8) dále napojené na páku.  
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Obr. 5-26 Detail řezu uložení ložiska pákového výsuvně-otočeného mechanizmu (1 – ložisko; 

2 – čep; 3 – osa podavače; 4 – segrovka; 5 – distanční kroužek; 6 – gufero; 7 – dvoudílný 
ložiskový domek; 8 – kyvné oko) 

 
Páka je tvořena ze dvou částí. Spodní část páky se skládá z čtvercového profilu  
a z tvarovaných plechů (9), v kterých jsou vybrání pro chod čepu (10). Ten je mezi 
pákou a kyvným okem zajištěn dvojicí segrovek. Přes další čep je páka kyvně uložena 
ve dvojici plechových úchytů (11). Ty jsou přišroubovány ke konzole (12), která je 
navařena k noze linky. Ke spodnímu dílu páky je přišroubována její ovládací trubková 
část (13). 
 

 
Obr. 5-27 Pákový výsuvně-otočný mechanizmus podavače forem (rozšíření barevně, 7 – ložiskový 
domek viz obr. 5-26; 8 – kyvné oko; 9 – spodní část páky; 10 – čep; 11 – úchyt; 12 – konzola; 13 – 
trubková část páky) 
 
Toto rozšíření podávacího mechanizmu umožní snížit potřebnou ovládací sílu více než 
5x. To dává dostatečný prostor pro volbu pružiny s vyšší tuhostí. Její volba proběhne 
v závislosti na ověření původního prototypu mechanizmu v zatíženém stavu. 
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5.10 Rozšíření na poloautomatický provoz 
 
Součástí zadání je rozšíření linky na poloautomatický provoz. Současná technologie 
výroby neumožňuje zavedení vysoké automatizace nahrazující lidskou práci, nicméně 
stále lze práci usnadnit rozšířením linky na poloautomatický provoz.  
U poloautomatického provozu se očekává zautomatizování manipulačních uzlů linky, 
tedy automatické vpouštění formy a zdvih vibrátoru. Oba mechanismy byly rozšířeny 
o pneumatické lineární pohony a byly provedeny nutné konstrukční úpravy. Pro 
zajištění poloautomatického provozu bylo nezbytné do linky také přidat snímače pro 
zjištění výskytu formy či polohy výsuvného vibrátoru. Přidány jsou také ovládací 
panely. 
 
5.10.1 Podavač forem 
 
Podávací mechanizmus byl rozšířen o jednočinný lineární pneumatický pohon vratný 
pružinou (C85N25-40S od firmy SMC), který byl zvolen na základě předběžného 
výpočtu. V jeho klidovém stavu je mechanismus uzavřený. Vysunutím pístu dojde 
k uvolnění mechanismu. K uzavření podavače dojde pomocí tlačné pružiny  
v mechanismu současně s vratnou pružinou uvnitř pneumatického válce. Na 
mechanismu bylo nutné provést jen malé úpravy (viz obr. 5-28). 
 

 
Obr. 5-28 Rozšíření podavače forem na poloautomatickou variantu (rozšíření barevně) 
 

K rámu modulu je přivařen obdélníkový profil, ke kterému je přichycen pneumatický 
pohon na závěsném oku. Akčním členem na pístu je kloubová hlavice. Ta umožňuje 
osové natočení čepu kloubu, ke kterému dojde při otevření mechanismu. Čep kloubu 
je přivařen k ose původního mechanismu.  
 
5.10.2 Zdvih vibrátoru 
 
Pro zautomatizování zdvihu vibrátoru se jeví možné použití přímého zdvihu výsuvné 
části vibrátoru pomocí pneumatických lineárních pohonů. Přenos vibrací přímo na 
pneumatický pohon by však mohlo být kritické a značně by se snížila jeho životnost. 
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Pro automatický zdvih vibrátoru proto byla rozšířena varianta, kdy vibrační část leží 
na čtyřech vačkách. Základem je dvojčinný lineární pohon (C96KL50-160C od firmy 
SMC) přišroubovaný ke konzole, která se navaří na současný rám. Pohon je volen na 
základě předběžného výpočtu. K pístu je přišroubovaný ozubený hřeben. Ten je 
v kontaktu s pastorkem připevněným pomocí svěrného pouzdra (TLK250[35]) k ose 
vačkového zvedáku. Tuto osu je samozřejmě nutné pro poloautomatickou variantu 
prodloužit.  Pro zajištění jistého záběru hřebenu s pastorkem je hřeben ze spodní strany 
dotlačován vodící rolnou připevněnou k rámu přes plechový úchyt. 
 

 
Obr. 5-29 Rozšíření vibrátoru na poloautomatickou variantu (rozšíření barevně) 

 
5.11 Pneumatický obvod rozšířené varianty 

 
Schéma celého pneumatického obvodu je znázorněno na obrázku 5-30. Pro přívod 
stlačeného vzduchu je možné použít libovolný kompresor schopný zajistit tlak alespoň 
5 barů. S touto hodnotou bylo uvažováno při předběžném výpočtu pneumatických 
pohonů. Vzhledem k nízké četnosti spínání pístů je objemový průtok pro uvedený 
obvod zanedbatelný. Za kompresorem se nachází jednotka pro úpravu stlačeného 
vzduchu sloužící mimo jiné k filtraci vzduchu, jeho mazání či regulaci vstupního tlaku 
do obvodu. Následně je stlačený vzduch rozvětven do tří větví – pro dva podavače 
forem a zdvih vibrátoru. 
 

5.11 
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Obr. 5-30 Schéma pneumatického obvodu 

 
Řízení přívodu vzduchu do jednočinných lineárních pohonů nepřímo zajišťuje 
rozvaděč 3/2 (3 vstupy/výstupy, dvoupolohový). Mezi rozvaděčem a pístem je 
regulační tlakový ventil, díky kterému je možno regulovat rychlost vysouvání pístu, 
tedy rychlost otevírání mechanismu. Rychlost zasouvání pístu není regulována, jelikož 
je zajištěna pouze tlačnými pružinami v mechanizmu a pístu. V klidovém stavu je píst 
zasunutý a mechanismus je v uzavřené poloze. 
 
Pro rozvod vzduchu do dvojčinného lineárního pohonu (zdvih vibrátoru) je použit 
rozvaděč 4/2. V klidovém stavu je píst vysunut, jelikož zasouváním pístu dochází  
k vysouvání vibrátoru. Na obou vstupních větvích do válce je umístěn regulační 
tlakový ventil pro nastavení vhodné rychlosti vysouvání a zasouvání vibrátoru. 
 
5.12 Řídící program poloautomatické varianty 
 
Pro automatizaci rozšířené výrobní linky bylo vytvořeno řídící schéma v jazyku SFC 
neboli vývojové schéma. Jednotlivé podmínky a akce jsou vytvořeny jako 
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podprogramy pomocí jazyka LD – kontaktní reléové schéma a jsou umístěny v příloze 
diplomové práce. Řídící program je rozdělen do dvou částí. Je možné tedy použít dvě 
PLC odděleně nebo jedno společné PLC s dostatečným počtem vstupů a výstupu. 
První část slouží k řízení úseku linky pro přípravu forem. Druhá část programu slouží 
k řízení plnícího úsek. 
 
5.12.1 Úsek přípravy 
 
V úseku pro přípravu formy dochází k řízení pohonu válečkového dopravníku  
a vpouštění formy ze zásobníku, tedy ovládání pneumatického pohonu. Řízení pouze 
dvou binárních výstupů se může jevit na první pohled jednoduše, je však s ohledem na 
více pracovníků v úseku nutné zajistit všechny stavy, které mohou nastat. Na lince je 
v každém pracovišti ovládací panel s tlačítkem start, kterým pracovník signalizuje 
dokončení své úlohy. Dále je zde bezpečnostní tlačítko stop. 
 

 
Obr. 5-31 Automatizace úseku přípravy 

 
V každém pracovišti se nachází bezkontaktní indukční snímač polohy pro detekci 
formy. Je upevněn v úchytu umožňující korekci v horizontálním i vertikálním směru. 
Snímací vzdálenost je 4 mm (pro zvolený typ IPS-12POC4B [37]) a výhoda použití 
indukčního snímače je že detekuje pouze kovové formy, nikoliv dřevěné desky pro 
odložené bočnice. Stejný indukční snímač je také umístěn na okraji prvního pracoviště 
pro detekci formy v zásobníku.  
 
Pro spuštění linky a vpuštění formy ze zásobníku má dojít v případě, že všichni 
pracovníci zmáčkly tlačítko start. Je ale nutné očekávat stavy, kdy jsou u linky jen 
někteří pracovníci. V tom případě je možné linku spustit, pokud se v pracovišti bez 
pracovníka nenachází forma. V případě že chybí první pracovník, není na linku 
vpouštěna nová forma. Všechny stavy, které vedou ke spuštění linky, jsou uvedeny 
v pravdivostní tabulce 5-2. 

5.12.1 
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Tab. 5-2 Pravdivostní tabulka pro úsek přípravy 

 
*TL – Tlačítko start, IS – indukční snímač, ‘-‘ nerozhoduje 
 
Sekvenční program pro ovládání přípravného úseku linky je rozdělen primárně do 
dvou větví (viz obr. 5-32). První větev připadá situacím, kdy je první pracovník  
u linky. V okamžiku splnění podmínky „JE_PRVNÍ_PRACOVNÍK“ (viz příloha) 
dojde k sepnutí pohonu dopravníku. Následně se program větví dle přítomnosti formy 
v zásobníku. 
 

 
Obr. 5-32 Vývojové schéma úseku přípravy 

 
Je-li forma v zásobníku, podavač formy se po nastaveném prodlení otevře a vpustí 
formu. Prodlení se nastaví tak dlouhé, aby forma z prvního pracoviště dojela na druhé 
pracoviště v okamžiku, kdy forma ze zásobníku dorazí do pracoviště prvního. 
Následuje prodlení potřebné pro vyjetí alespoň části formy ze zásobníku. Poté je 
zastaven přívod stlačeného vzduchu do válce a podavač forem se po projetí jedné 
formy uzavře díky tlačným pružinám ve válci a v mechanizmu. Cyklus končí 
v okamžiku, když je forma v 1. pracovišti. 
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Není-li forma v zásobníku, zásobník zůstane zavřený a dopravník je sepnutý až do 
okamžiku, kdy je forma detekována v kterémkoliv pracovišti. Obdobou je i větev 
programu pro start v případě splnění podmínky „NENÍ_PRVNI_PRACOVNIK“. 
Vjetí formy do prvního pracoviště bez přítomnosti pracovníka je nežádoucí, jelikož by 
nerozebraná forma v tomto pracovišti blokovala další cyklus. 
 
5.12.2 Úsek plnění 
 
V úseku plnění je pouze jediný pracovník což zjednodušuje řešení zakázaných stavů. 
V tomto úseku však dochází k řízení podavače forem, pohonu, zdvihu a spouštění 
vibrátoru. Indukční snímače jsou zde umístění v zásobníku forem, v místě plnění a na 
samotném konci linky. Pro zjištění polohy vibrátoru jsou k jeho pneumatickému 
pohonu nainstalovány dva magnetické senzory polohy pístu (na dorazech). Ovládací 
panel obsahuje tlačítka pro start, ovládání zdvihu a spouštění vibrátoru. Součástí je 
samozřejmě také bezpečnostní tlačítko stop. I přes přítomnost tlačítek pro samostatné 
ovládání vibrátoru, bylo naprogramováno jeho nepřímé řízení v sekvencích tlačítka 
start. To v závislosti na splněné podmínce spouští sekvenci příkazů v jedné ze tří 
hlavních větví.  
 

 
Obr. 5-33 Automatizace úseku plnění 

 
Start 1. sekvence: Při splnění podmínky „START_PRAZDNA_LINKA“ probíhají 
dvě úlohy zároveň (viz obr. 5-34). Dojde k otevření podavače forem a po definovaném 
čase jeho zavření. Současně sepne pohon dopravníku. Následně se program dělí do 
dvou větví. První větev popisuje chybový stav, kdy forma projede pracovištěm bez 
sepnutí snímače a zastaví ji až snímač na okraji linky. V druhé větvi zastavuje 
dopravník snímač v pracovišti. V tomto případě po vypnutí motoru dojde k vysunutí 

5.12.2 
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vibrátoru a ukončení sekvence. Forma je připravena k plnění, vibrování si spouští 
pracovník dle potřeby. 
 

 
Obr. 5-34 Vývojové schéma úseku plnění 1 

 
Start 2. sekvence: K další sekvenci dochází při splnění podmínky „START_PO_ 
PLNĚNÍ“ (viz obr. 5-35). V této podmínce (viz příloha) se mimo jiné nachází makro, 
které potvrzuje, že bylo s formou vibrováno. Při nechtěném zmačknutí tlačítka start 
namísto tlačítka vibrování by proběhla celá sekvence až po dopravení formy na okraj 
linky. V případě že by pracovník opravdu nechtěl vibrovat s formou, může k zasunutí 
vibrátoru použít přímo tlačítko pro zasunutí. Při splnění podmínky 
„START_PO_PLNĚNÍ“ dojde k vypnutí vibrátoru. Po jeho doběhu dojde k zasunutí 
vibrátoru a následnému sepnutí pohonu dopravníku. Zde také dochází k vyresetování 
makra pro vibraci. Po sepnutí indukčního snímače na okraji linky dojde k zastavení 
dopravníku. V případě výpadku tohoto snímače zastavuje dopravník i rozepnutí 
snímače v pracovišti (jejich rozteč je nižší než délka formy). 
 
Zdvih a vibrace: Vysouvání a zasouvání vibrátoru je možné i mimo uvedené sekvence 
pomocí jednoho ovládacího tlačítka. Při jeho stisknutí program zjistí, ve které poloze 
se vibrátor nachází (pomocí magnetických snímačích polohy pístu) a v případě že 
dopravník i vibrátor je v klidovém stavu, vysune se píst do opačné polohy.  
K samotnému zapínání a vypínání vibrací opět slouží jedno tlačítko. Podmínkou pro 
zapnutí vibrací je vysunutý vibrátor. K vypnutí dojde buď opětovným stiskem tlačítka 
pro vibrace, nebo tlačítkem start v rámci zmíněné 2. sekvence. SFC programy pro obě 
tlačítka jsou v příloze diplomové práce. 
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Obr. 5-35 Vývojové schéma úseku plnění 2 

 
Start 3. sekvence: K poslední sekvenci dochází v okamžiku, kdy je forma na okraji 
linky. Zde dochází k překládání formy z linky do zakladače, či na nůžkový zvedák. 
Aby nebylo možné, že obsluha spustí linku a současně bude rovnat zakladač či zvedák, 
je pro výjezd z linky nutné tlačítko start stále držet. 
 
Pro zapojení celé linky je zapotřebí PLC s minimálně 15 binárními vstupy a 7 výstupy 
(4 binární, 3 digitální). Lze také použít 2 PLC pro každý úsek zvlášť. Seznam všech 
vstupů a výstupů je k nalezení v příloze.
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6 DISKUZE 
 
Hlavním úkolem diplomové práce byl konstrukční návrh prototypu výrobní linky pro 
výrobu betonových cihel LiCrete. Jedná se o nový stavební materiál české firmy 
Gravelli, který díky zalitým světlovodným prvkům umožnuje průsvitnost 15-20 %. Při 
stavbě se do sebe cihly vkládají pomocí systému per a drážek. Díky těmto tomuto není 
k výrobě možné použít dostupné stroje pro výrobu běžných betonových tvárnic. Cihla 
LiCrete se odlévá do rozebíratelných forem. Dosud však neexistovala výrobní linka, 
na níž by bylo možné s formou manipulovat. Cílem diplomové práce tedy bylo vytvořit 
manuálně ovládanou linku, která umožní výrobu alespoň 250 cihel za osmihodinovou 
směnu. Současně má být tento prototyp podkladem pro pozdější rozšíření na 
poloautomatický provoz. 
 
Pro detailní konstrukční řešení byla zvolena koncepční varianta obsluhována čtyřmi 
pracovníky. Tato varianta se skládá ze sedmi modulů. Na začátku výrobní linky se 
nachází gravitační zásobník, na nějž se překládají formy s vyzrálým výrobkem. 
Následují tři moduly se společným pohonem. Tyto moduly jsou pracovní a dochází 
zde ke všem přípravným operacím od rozebrání formy a vytažení výrobku až po 
opětovné složení formy. Připravená forma je následně odeslána do mezioperačního 
zásobníku, který je tvořen dvěma gravitační moduly s celkovou kapacitou pro pět 
forem. Zásobník je zde nezbytný z technologických důvodů při přípravě směsi betonu. 
Posledním modulem je plnicí pracoviště s vibračním zařízením pro zhutnění betonu. 
Po naplnění formy betonem a po dostatečném zhutnění je forma opět umístěna do 
zakladače pro zrání výrobku. 
 
Výrobní linka je řešena jako válečkový dopravník s řetězovým převodem. Zvolená 
rychlost dopravníku je 0,2 m∙s-1. Linka je poháněna pomocí dvou převodových motorů 
- jeden pro úsek tří přípravných pracovišť a druhý pohon pro úsek plnění. Výkon 
jednotlivých pohonů byl počítán pomocí empirických vztahů z rešerše. Jedná se pouze 
o teoretický výpočet, který nezahrnuje např. ztráty třením mezi formou a bočním 
vedením, sníženou funkci valivých ložisek ve válečku vlivem velmi prašného 
prostředí, potřebu většího výkonu při rozběhu, atd. Vypočtené výkony byly extrémně 
malé (21,2 W a 7,1 W), proto byl pro oba úseky zvolen výkon se značnou výkonovou 
rezervou 370 W. U gravitačních modulů byl počítán teoretický sklon, který vyšel méně 
než 1°. Z podobných důvodů jako u poháněné části linky a také dle doporučení 
z literatury [7] byl volen sklon vyšší, a to 2°. Sklon je však také možné dodatečně 
možné měnit díky dlouhým stavitelným patkám. 
 
Za oběma zásobníky je umístěn podávací mechanizmus pro vpouštění forem na 
poháněné moduly. Jeho součástí je plechový díl, který zajišťuje mechanizmus 
v uzavřené poloze. Spolu se svařencem mechanizmu se jedná o kriticky namáhané 
díly, které proto byly podrobeny pevnostně-deformační MKP analýze. Na základě 
výsledků byla optimalizována tloušťka dosedacího plechu.  
 
Důležitou součástí výrobní linky je vibrační zařízení pro zhutnění betonu. Toto 
zařízení má vlastní rám oddělený od linky. Část vibrátoru se vysouvá mezi válečky 
dopravníku pomocí vačkového zvedáku. Ten je u prototypu ovládán manuálně 
otočnou pákou. K vibrační části, která je oddělena od výsuvné části pomocí  
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šesti silentbloků, je připevněn příložný vibrátor schopný vyvolat odstředivou sílu  
1090 N. Tíhová síla vibrační části s plnou formou je přibližně 1000 N. Nízká výkonová 
rezerva je volena s ohledem na použití výsuvného provedení. Teoretická amplituda 
kmitu pro zvolené silentbloky je 0,51 mm a je možné ji snížit nastavením nevývažků 
na příložném vibrátoru. Vibrátor pracuje na frekvenci 45,3 Hz a je nežádoucí, aby se 
vlastní frekvence zařízení blížila k této hodnotě. Proto byla provedena modální 
analýza celého vibrátoru. Z důvodu složitosti celého zařízení pro MKP analýzu, bylo 
nutné jeho model a okrajové podmínky značně zjednodušit. Je tedy nutné přistupovat 
k výsledné nejbližší vlastní frekvenci 104 Hz s rezervou. V případě, že by se za 
provozu vlastní frekvence vyskytla pod pracovní frekvencí stroje, docházelo by 
k rezonanci při jeho doběhu. V praxi je však možné tuto dobu zkrátit pomocí bloku 
stejnosměrného brždění. 
 
Výrobu a montáž linky zajistila firma DMT – Jelínek.  Výroba byla v době odevzdání 
diplomové práce téměř dokončena, chybělo však oživení linky a její zavedení do 
provozu. Funkčnost mechanických částí tedy byla ověřena pouze částečně. Nebyla ale 
otestována funkčnost samotného chodu vibrátoru. Jeho zdvih byl možný bez zjevných 
obtíží. Nebylo však možné ověřit zdali se po vibrování výsuvná část nebude ve 
vodicích členech křížit. K tomuto občas docházelo při snaze zatížit výsuvnou část co 
nejdále od těžiště. Proto byla upravena konstrukce zdvihu vibrátoru, a to tak, že  
k manipulaci dochází pomocí čtyř vaček umístěných blíže k vodicím členům. Dalším 
nedostatkem může být slabá vratná pružina u podávacího mechanizmu, jejímž vlivem 
by nemuselo docházet k dovírání podavače při jeho plném zatížení. Původní 
konstrukce použití pružiny s vyšší tuhostí neumožňuje z důvodu zvýšení potřebné 
ovládací síly. Byla proto navržena úprava mechanizmu na pákové provedení, které 
umožní použít pružinu s až 5x vyšší tuhostí. K oběma úpravám byla vytvořena 
výkresová dokumentace. Po ověření kompletní funkčnosti prototypu tak bude možné 
dle potřeby zmíněné uzly optimalizovat. Žádné další zásadní nedostatky nebyly 
zjištěny. 
 
Součástí diplomové práce je návrh rozšíření linky na poloautomatický provoz. Ten 
obsahuje potřebné konstrukční úpravy původního prototypu, návrh pneumatického 
obvodu a řídicí program v podobě vývojových diagramů. Jedná se pouze o předběžný 
návrh, který zatím není možné funkčně ověřit.  
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Závěr 

7 ZÁVĚR 
 
Cílem diplomové práce byl konstrukční návrh linky na výrobu speciálních cihel se 
světlovodnými prvky. Tyto cihly se vyrábí odléváním do rozebíratelných forem. Pro 
jejich výrobu není v současné době na trhu dostupné vhodné zařízení. V koncepčním 
řešení práce byly rozebrány dvě varianty linky. Kratší varianta obsluhovaná dvěma 
pracovníky byla navržena pro splnění požadované minimální výrobní kapacity  
250 cihel za směnu. Delší varianta obsluhovaná čtyřmi pracovníky vznikla s ohledem 
na nové poznatky zadavatelské firmy a také umožňuje vyšší produktivitu. Dále jsou 
v práci uvedena koncepční řešení vibrátoru pro zhutnění betonu. Kompletní 
konstrukční řešení bylo zpracováno pro dlouhou variantu linky. Ta se skládá ze sedmi 
modulů, z nichž čtyři jsou poháněné a tři gravitační. V práci jsou uvedeny potřebné 
výpočty pro volbu pohonů a převodovky a některé kontrolní výpočty. Pro vypouštění 
formy z gravitačních zásobníků na poháněné moduly byl navržen podávací 
mechanizmus, jehož nejvíce namáhané části byly ověřeny pomocí MKP analýz. Při 
plnění betonu do forem dochází k jeho hutnění pomocí vibračního zařízení. 
Z koncepčních řešení byla k rozpracování zvolena varianta, při níž se vibrátor vysouvá 
mezi válečky dopravníku. V práci je popsán návrh zdvihu a je také provedena 
zjednodušená modální analýza celého vibrátoru. 
 
Součástí práce je kompletní výkresová dokumentace pro výrobu ručně ovládaného 
prototypu. V příloze diplomové práce se nachází pouze vybrané výkresy sestav. 
Výrobu a montáž linky zajišťuje firma DMT Jelínek. V době odevzdání práce byl 
prototyp vyroben, neproběhlo ale jeho plné oživení a ověření funkčnosti za provozu. 
Byla však částečně ověřena funkčnost mechanických uzlů, na základě čehož vznikly 
konstrukční návrhy pro dodatečnou optimalizaci. Po odevzdání diplomové práce bude 
pokračovat spolupráce s výrobní firmou na dokončení linky a jejím uvedení do 
provozu. 
 
V závěrečné části diplomové práce je popsán návrh na úpravu vybraných uzlů linky 
pro poloautomatický provoz. Původně manuálně ovládané mechanizmy jsou rozšířeny 
o pneumatické pohony. Součástí diplomové práce je i popis řídícího programu pro 
poloautomatickou variantu. Detailní konstrukční řešení a realizace této varianty byly 
nad rámec diplomové práce a může tak být předmětem dalšího řešení.  
 
Hlavní cíl diplomové práce - navrhnout výrobní linku pro výrobu cihel LiCrete - byl 
tedy splněn v plném rozsahu. Dosaženo bylo také všech dílčích cílů, avšak s výjimkou 
ověření funkčnosti návrhu na prototypu. Tento cíl byl splněn pouze částečně, a to  
z důvodu prodlení výroby ze strany výrobní firmy. Nad rámec zadání práce vznikl 
řídicí program pro poloautomatickou variantu linky.

 



 

 
 

Bibliografie 
 

strana 

69 

8 BIBLIOGRAFIE  
 
[1] Machines Archives - Metalika. Mehaničke mašine, betonske baze [online]. [cit. 
12.04.2017] Dostupné z: http://www.metalika.rs/en/machines/ 

 
[2] STROJ NA BETON. Mechanické mobilné stroje vyrábajúce betónové prvky 
[online]. Dostupné z: http://www.strojenabeton.sk/--6-16-vp-5ds 

 
[3] E-mailová korespondence s Ing. Jiřím Petersem [online], 2. 3. 2016, 
Peters@gravelli.com 
 
[4] LiCrete. Gravelli. [online]. [cit. 15.4.2016]. Dostupné z: 
http://www.gravelli.com/cz/technologie/licrete 

 
[5]  Česká inovace. Soutěž Česká Inovace 2013. [online]. [cit. 15.4.2016]. Dostupné 
z: http://www.ceskainovace.cz/cz/pribehy/vitezne-projekty/soutez-ceska-inovace-

2013 

 

[6] Výrobek roku. LiCrete – beton přenášející světlo. [online]. [cit. 15.4.2016]. 
Dostupné z: http://www.vyrobekroku.cz/2015/vyrobky/licrete-beton-prenasejici-

svetlo-43 

 

[7] DRAŽAN, František. Teorie a stavba dopravníků: určeno pro stud. fak. strojní. 
Praha: ČVUT, 1983. 
 
[8] GAJDŮŠEK, Jaroslav a Miroslav ŠKOPÁN. Teorie dopravních a manipulačních 

zařízení. Brno: Vysoké učení technické, 1988. Učební texty vysokých škol. 
 
[9] Conveyors & Drives. 1.9″ Diameter stainless steel gravity roller conveyor. 

[online]. [cit. 15.4.2016]. Dostupné z: http://www.condrives.com/product/1-9-

diameter-stainless-steel-gravity-roller-conveyor/ 
 
[10] GAŠPARÍK, Miroslav a Milan GAFF. Manipulační a dopravní technika I. 
Vydání první. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2016. ISBN 978-80-213-2619-
4. 
 
[11] WINTER, J. Modulární dopravník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta strojního inženýrství, 2015. 55 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Přemysl 
Pokorný, Ph.D. 
 
[12] Motorized Rolled Conveyors. WTT Products Fördertechnik GmbH. [online]. 
[cit. 15.4.2016]. Dostupné z: http://www.wtt-

foerdertechnik.de/produkte_en/conveyor-components-for-containers-and-boxes-

motorized-roller-conveyors.php 
 
[13] KŘÍŽ, R. a kol.: Stavba a provoz strojů II, Převody. Praha: SNTL, 1978. 
 

8 



 

 

Bibliografie 

 

strana 

70 

[14] Marcateo. Interroll – Marcateo. [online]. [cit.15.4.2016]. Dostupné z: 
http://www.mercateo.cz/kw/interroll/interroll.html?ViewName=live_cz~s.100&sortb

y=price&page=3 
 
[15] Pohony a řízení. Produkty. [online]. [cit. 15.4.2016]. Dostupné z: 
http://www.interroll.cz/produkty/pohony-a-rizeni/ 

[16] HANUS, Vít. Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků. 
Praha, 2013. Semestrální práce. ČVUT Praha. Fakulta strojního inženýrství. 
  
[17] PAZDERA, Pavel. Mechanický excitátor pro modální analýzu. Brno, 2007. 
Diplomová práce. Vysoké Učení Technické v Brně. Vedoucí práce doc. Ing. 
Ivan Mazůrek, CSc.    
 
[18] Vibros Příbram. Princip příložných vibrátorů. [online]. 1.5.2016 [cit. 
15.4.2016]. Dostupné z: http://www.vibros.cz/prilozne-vibratory/princip-priloznych-

vibratoru/ 

 

[19] MVE. Elektrické příložné vibrátory. [online]. [cit. 2016-04-01]. Dostupné z: 
http://www.has.cz/produkty/vibracni-technologie-podpora-toku-materialu/mve-

elektricke-prilozne-vibratory 

 
[20] BEDRNÍK, František, Richard NĚMEČEK a Stanislav KOPEČEK. Provoz a 

údržba vibrátorů pro zhutňování betonu. Praha: SNTL, 1964. Údržba a opravy. 
 
[21] BENEŠ, Pavel. Automatizace a automatizační technika. Vyd. 2. Brno: CP 
Books, 2005. ISBN 80-251-0795-7. 
 
[22] Quia. PLC Aplications. [online]. 2016 [cit. 20.4.2016]. Dostupné z: 
https://www.quia.com/pages/saimasaleem/ate426 
 
[23] ŠMEJKAL, Ladislav a Marie MARTINÁSKOVÁ. PLC a automatizace. Praha: 
BEN - technická literatura, 1999. ISBN 80-86056-58-9. 
 
[24] Programovací režimy pro PLC dle IEC 61131-3. Elektronika v automatizaci. 
2014 [cit. 9.12.2016]. Dostupné z: https://automatizace.hw.cz/programovaci-rezimy-
pro-plc-dle-iec-611313-codesys 
 
[25] LEINVEBER, Jan, Jaroslav ŘASA a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky. 3. dopl. 
vyd. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-164-6. 
 
[26] Nord. Catalogues [online]. 2015 [cit. 2017-02-02]. Dostupné z: 
https://www.nord.com/cms/us/documentation/catalogues/catalogues-dep.jsp 
 
[27] Tyma - Produkty. Řetězová kola 06B-1[online]. 2017 [cit. 12.02.2017]. 
Dostupné z: https://www.tyma.cz/produkty/retezy/retezova-kola/kr-din8187/06b/kr-
06b-1/ 
 



 

 
 

Bibliografie 
 

strana 

71 

[28]SVOBODA, Pavel a Jan BRANDEJS a František PROKEŠ. Výběry z norem pro 

konstrukční cvičení. Vyd. 4. Brno: CERM, 2011. 227 s.  
 
[29] T-Prom. Mechanické vlastnosti ocelí. [online]. 2015 [cit. 8.11.2016]. Dostupné 
z: http://www.tprom.cz/wiki/mechanicke-vlastnosti-oceli 

 
[30] Tyma – Produkty. Napínáky, napínací kladky. [online]. 2017 [cit. 8.07.2016]. 
Dostupné z: https://www.tyma.cz/produkty/retezy/napinaky-kladky/ 
 
[31] T.E.A. TECHNIK. Ložiskové domky typ UCP [online]. Teatechnik 2016 [cit. 
17.08.2016]. Dostupné z: https://www.teatechnik.cz/loziskove-domky-typ-ucp/ 
 
[32] POM. AK Plast. [online]. 2017 [cit. 6.12.2016]. Dostupné z: 
http://www.akplast.cz/pom-l 
 
[33] Vibros Příbram. NO, NA: 50 Hz [online]. [cit. 2017-02-02]. Dostupné z: 
http://www.vibros.cz/prilozne-vibratory/no-na-50/ 
 
[34] ELESA+GANTER. Strojní díly Elesa Ganter. [online]. [6.12.2016] Dostupné z:  
http://www.pab.cz/files/j031.pdf 
 
[35] T.E.A. TECHNIK. Svěrná pouzdra TLK 250/250L [online]. Teatechnik 2016 
[cit. 21.2.2018]. Dostupné z: https://www.teatechnik.cz/tlk-250-250l/ 
 
[36] ZKL Group. 52204**  [online]. ZKL 2012  [cit. 21.02.2018]. Dostupné z: 
http://www.zkl.cz/cs/cat/2013/ddtbb/52204 
 
[37] CNCShop. Indukční snímače [online]. 2010 [cit. 21.02.2018]. Dostupné z: 
http://www.cncshop.cz/indukcni-snimace_c 
 



 

 

Seznam použitých zkratek, symbolů a veličin 
 

 

strana 

72 

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN 
 
9.1 Seznam použitých zkratek 
 
MKP – metoda konečných prvků 
PLC – programovatelný automat (z anglického programmable logic controller) 
LD – kontaktní releové schéma (z anglického ladder diagram) 
SFC – vývojový diagram (z anglického sequential function chart) 
POM – polyoxymetylén 
TL – tlačítko start 
IS – indukční snímač 
M – modul 
 
9.2 Seznam použitých symbolů 
 

 [°] úhel otočení páky pro zdvih formy 
 [°] úhel otočení páky pro vyjetí z aretace  

 [°] sklon válečkové trati 
 [°] sklon válečkové trati Modulu 1 
 [°] sklon válečkové trati Modulu 5 a 6 

 [-] účinnost mechanického převodu mezi pohonem a válečky 
 [-] účinnost mechanického převodu pro moduly 2-4 

 [-] účinnost mechanického převodu pro modul 7 
 [-] střední úhlová rychlost válečku 

d [m] průměr výstupní hřídele převodovky [26] 
Dv [m] průměr válečku 
e [mm] rameno valivého odporu 
Far [N] teoreticky potřebná ovládací síla pro vyjetí z aretace 
fč [-] součinitel čepového tření 
Fs [N] odstředivá síla vibrátoru 
Fs1 [N] síla působící na jeden silentblok 
Fzh [N] teoreticky potřebná ovládací síla pro zdvih formy 
g [m∙s-2] tíhové zrychlení 
h1 [mm] zdvih vibrátoru  
h2 [mm] zdvih pro vyjetí z aretace  
iid [-] ideální převodový poměr převodovky 
J [kg∙m-1] moment setrvačnosti pohyblivých částí válečku 
ko [-] bezpečnost na otlačení 
k [-] počet poháněných válečků 
k1 [-] počet válečků pod jedním předmětem 
ks [N∙mm-1] tuhost silentbloku (Typ 2, D70, H45, tvrdost 55) [34] 
l‘ [mm] šířka náboje řetězového kola [27] 
Mk [N∙m] maximální krouticí moment 
mp [kg] hmotnost předmětu 
mpl [kg] hmotnost plné formy 
mzh1 [kg] hmotnost zdvíhaných hmot (včetně prázdné formy) 
mzh2 [kg] hmotnost zdvíhaných hmot (včetně plné formy) 
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nv [min-1] otáčky motoru 
p [MPa] kontaktní tlak mezi perem a drážkou v náboji 
P1 [W] potřebný výkon pro 1. poháněný úsek 
P2 [W] potřebný výkon pro 2. poháněný úsek 
qr [kg] hmotnost rotujících částí jednoho válečku 
rč [mm] poloměr čepu válečku v ložiskách 
rp [m] délka páky 
Rv [mm] poloměr válečku 
S1 [m] dráha vykonána pákou pro zdvih formy 
S2 [mm] dráha vykonána pákou pro vyjetí z aretace 
t1 [mm] hloubka drážky v náboji [28] 
tv [m] rozteč válečků 
v [m∙s-1] dopravní rychlost 
vg [m∙s-1] rychlost formy v gravitační trati 
W1 [J] práce potřebná pro zdvih formy 
W2 [J] práce potřebná pro vyjetí z aretace 
x [mm] deformace silentbloku 
z [-] počet předmětů na trati 
z1 [-] počet zubů hnacího řetězového kola (na výstupu z přvevod.) 
z2 [-] počet zubů řetězového kola na válečku 
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Příloha 2 – Řídicí program úseku plnění 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


