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Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení 
podávacího systému lisu na zalisování ložisek. Práce je 
rozdělena na čtyři hlavní části-teoretická část, koncepční část, 
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Konstrukční část se zabývá popisem konstrukce vybraného 
řešení podávacího systému. Výpočtová část je zaměřena na 
kontrolu konstrukčních uzlů, návrhové výpočty motoru a 
výpočty rentabilnosti navrženého podávacího systému. 

Abstract:  
The purpose of this bachelor’s thesis is to design feeding 
system for bearing press. The thesis is divided into three main 
parts-theoretical part, conceptual part, construction part and 
calculation’s part. Theoretical part contains recherche of 
individual parts of the feeding system. Conceptual part 
contains conceptual designs of multiple feeding systems. 
Construction part contains description of the chosen design 
of feeding system. Calculation’s part is focused on control of 
construction nodes, engine design calculations and 
profitability calculations.  
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1. Úvod  

Automatické podávací systémy jsou základní součástí většiny automatických linek. 

Zaručují stálou dodávku správně orientovaných dílů, a to především do výrobních a 

montážních procesů. Podávací systémy můžeme vidět také na balících linkách, kde zajišťují 

správnou orientaci součástí do balení.  

 

Obrázek 1: Moderní podávací systém [1] 

 Skladba podávacích systémů může být různorodá, přičemž komplexnost podávacího 

systému závisí na tvaru podávaných komponent, požadované orientaci a na dalších 

požadavcích výroby. Podávací systémy se mohou skládat až z šesti částí (viz. Obrázek 2). 

Moderní podávací systémy však většinou obsahují částí méně, přičemž některé části mohou 

zastávat více funkcí.  

 
Obrázek 2: 1=násypka/řadící zásobník, 2=průchozí dopravník, 3=ústrojí konečné orientace, 

4=zásobník součástí, 5=oddělovač, 6=manipulátor [2] 
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Volba správného podávacího systému je zásadní pro správnou optimalizaci výroby. Je 

žádoucí, aby byl podavač schopen pokrýt požadavky výroby s přiměřenou rezervou. 

Vhodný podávací systém může markantně zvýšit produktivitu výroby a ušetřit náklady na 

zaměstnance. Naopak předimenzovaný podávací systém může být velmi nákladný a pro 

společnost nerentabilní.  

1.1. Současné řešení 

Vozík umístěný na kuličkovém lineárním vedení je základní částí současného 

podávacího systému. Na vozíku je umístěna kapsa, do které operátor vloží váleček. Ložisko 

operátor vloží na nástroj lisu. Přechodné uložení mezi ložiskem a nástrojem zajistí ložisko 

ve správné pozici. Následně operátor přesune vozík na podpěry. Podpěry pohlcují lisovací 

sílu a tím chrání kuličkové vedení. Zasunutí vozíku je detekováno pneumatickým koncovým 

snímačem. Vozík je následně zajištěn aretačním pneumatickým dvojčinným válcem. 

Pneumatický lis provede zdvih, přičemž správnou hloubku zalisování zajistí doraz mezi 

výběžkem v kapse pro váleček a nástrojem. Po zalisování je vozík uvolněn a pneumatický 

válec vozík vysune i s hotovou podmontáží. Operátor vyjme hotovou podmontáž a umístí ji 

do krabičky. 

 
Obrázek 3: Popis stávajícího podávacího systému [Autor] 
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Obrázek 4: Popis stávajícího podávacího systému, detail [Autor] 

Současné řešení podávacího systému je nevyhovující, a to z několika důvodů: 

1) Podávací systém neobsahuje žádný zásobník, a tudíž musí být operátor přítomen 

po celou dobu zalisování. 

2) Operátor musí obsluhovat více pozic najednou, což způsobuje zmatek na lince. 

3) V případě, že operátor nestíhá kompletovat podmontáže PTO, a ve stejnou chvíli 

mu dojdou podmontáže ložisek, může dojít k znatelnému zdržení linky.  

4) Může dojít k zaseknutí lisu a výrobě zmetku, pokud operátor nesprávně umístí 

ložisko na nástroj lisu, či pokud se pokusí omylem zalisovat ložisko do již hotové 

podmontáže (viz. Obrázek 5). 

5) Dorazová ploška nástroje je malá a dochází k jejímu opotřebení. V případě 

značného opotřebení je nutné nástroj vyměnit, aby bylo zaručeno zalisování 

ložiska do správné hloubky.  

 
Obrázek 5: Chybně zalisované ložisko [Autor] 
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1.2. Cíle bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout automatický podávací systém pro lis na 

zalisování ložisek, který bude splňovat následující požadavky: 

1) Zredukování práce operátora při kompletaci podmontáže a to pouze na 

jednorázové (1x za směnu) doplnění zásobníku a jednorázové vyndání hotových 

podmontáží ze zásobníku. Díky tomu, bude moct operátor v případě potřeby 

podpořit ostatní pozice na lince. 

2) Doplňování komponent (váleček, ložisko) do lisu bude probíhat automaticky ze 

zásobníku.  

3) Vyjímání hotových podmontáží bude probíhat automaticky. Hotové podmontáže 

budou skladovány v zásobníku. 

4) Omezení působení lidského faktoru umožní zredukování vzniku zmetků a méně 

časté zasekávání lisu. 

5) Dorazové plochy budou odolnější proti opotřebení. 

6) Konstrukce podávacího systému bude robustní s minimem pohyblivých částí. 

7) Podávací systém musí být pro firmu rentabilní (podávací systém se musí do 5 let 

zaplatit z ušetřených financí). 

8) Podávací systém musí být kompatibilní se stávajícím pneumatickým lisem Baltec 

12KN LP. 

 

1.3. Popis podmontáže ložiska  

Všechny elektrické hřebíkovačky firmy Dewalt fungují na podobném principu. Při 

stisku spouště se roztočí motor, při aktivaci druhého spínače (aktivuje se přitlačení nosu 

hřebíkovačky k povrchu) dojde k napájení cívky PTO (power take off=přítlak) a tím i 

k přitlačení profilu k rotujícímu motoru. Motor předá svou kinetickou energii profilu 

pomocí třecího kontaktu tvaru V. Profil následně vytlačí hřebík z magazínu. 

 
Obrázek 6: Řez hřebíkovačky DCN 890 [3] 
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Podmontáž, na jejíž výrobu je zaměřen lis, je součástí PTO hřebíkovačky Dewalt 16GA 

(viz. Obrázek 7). Podmontáž se skládá z dutého válečku s vysokou pevností, vyrobeného 

práškovou metalurgií a jehlového ložiska s lisovaným pouzdrem. Váleček zabraňuje 

mechanickému poškození pouzdra ložiska a ložisko absorbuje rotační energii předanou 

profilem.  

 
Obrázek 7: PTO [3] 

Jehlové ložisko musí být před zalisováním správně orientováno, jelikož pouze jedna 

strana pouzdra ložiska je uzpůsobena pro působení tlaku nástroje (větší tloušťka stěny). 

Ložisko musí být zalisováno do hloubky 14,06 ± 0,2 𝑚𝑚. Hloubka zalisování ložiska je 

zásadní pro rovnoměrné rozložení zatížení. Ve válečku se nenachází žádný mechanický 

doraz, tím pádem musí být pozice ložiska ve válečku definována externím dorazem. 

 

Tabulka 1: Rozměry dílů 

Výška ložiska 11 mm 

Průměr ložiska 11,112mm ≅ 11,1mm 

Výška válečku 17 mm 

Průměr válečku 15,73mm ≅ 15,7mm 

 

 
Obrázek 8: Fotografie podmontáže 

ložiska [Autor] 

 
Obrázek 9: Výkres podmontáže ložiska 

[3] 
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1.4. Parametry linky 

• Prostorové rozměry lisu jsou omezeny prostorem na lince. 

 x=620mm - maximální zástavbová šířka lisu 

y=560mm - maximální hloubka lisu 

• Denní kvóta 300ks stanovuje minimální velikost zásobníku. Lis musí být 

schopen pojmout a vyrobit minimálně denní kvótu podmontáží za dobu trvání 

směny. 

2. Rešerše 

Činnost podávacího systému lisu se skládá ze dvou hlavních úkonů:  

1. Orientace a shromáždění komponent-podavač/zásobník 

2. Přemístění a zafixování komponent pod nástrojem lisu-dopravník, popřípadě 

pneumatický mechanismus  

První část rešerše se zabývá rozborem výše zmíněných částí podávacího systému. Druhá 

část rešerše obsahuje informace o polymerových kluzných ložiscích, proximitních snímačích 

a systému řízení PLC. 

2.1. Podavače 

Podavače slouží k orientaci velkého množství náhodně orientovaných dílů. Některé druhy 

podavačů mají relativně velkou kapacitu, díky tomu mohou sloužit částečně i jako 

zásobníky. Šrouby, matice, ložiska a plastová víčka jsou jedny z nejběžnějších součástí 

orientovaných za pomoci podavačů. [4] 

Podavač musí být schopný dodávat součásti rychleji, než je výrobní stroj 

spotřebovává, aby nedošlo k zastavení výrobního stroje. Z tohoto důvodu se volí vždy 

podavač s o něco větším dopravním výkonem, než je výkon výrobního zařízení (viz. Obrázek 

10). [2] 

 
Obrázek 10: Graf dopravního výkonu podavače v čase. Qt=dopravní výkon podavače, Qvz=výkon 

výrobního zařízení,  
�̅�=střední hodnota dopravního výkonu podavače, V=kapacita podavače [2] 
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2.1.1. Odstředivý podavač 

Odstředivý podavač funguje na principu odstředivé síly. Skládá se z rotujícího disku, 

na který jsou dodávány náhodně orientované součásti. Vlivem odstředivé síly jsou součásti 

přesunuty na kraj disku na dopravník. Disk na dopravník dodává stálý proud částečně 

orientovaných součástí. Na dopravníku se nachází systém zábran, které nechají projít do 

dalšího procesu pouze správně orientované kusy. Špatně orientované kusy jsou shozeny 

zpět na disk. Tento typ podavače se používá nejčastěji pro orientaci lehkých plastových 

součástí, a to především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu při procesu balení. 

Odstředivý podavač je schopen zajistit stálý tok orientovaných komponent. Disponuje také 

velmi vysokou rychlostí podávání (až 2000 ks/min). [4]  

 
Obrázek 11: Odstředivý podavač [5] 

2.1.2. Vibrační kruhový podavač 

Vibrační kruhový podavač se skládá ze dvou základních komponent, a to orientační 

mísy a pohonné jednotky (viz. Obrázek 12). Pohonná jednotka je připevněna ke spodní části 

mísy a pomocí elektromagnetické cívky a listových pružin generuje vibrace o velikosti 60-

120 Hz. Vibrace jsou přenášeny do mísy a způsobují nadhazování komponent směrem 

vpřed. Na okraji mísy se nachází šikmá plošina se systémem zábran, jež umožňuje průchod 

pouze správně orientovaných součástí (viz. Obrázek 13). Na šikmé plošině mohou být také 

vzduchové trysky, které proudem stlačeného vzduchu součásti orientují. [4] 
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Obrázek 12: Vibrační podavač [4] 

 
Obrázek 13: Orientace šroubů pomocí systému zábran a drážek, český překlad-Autor [6] 

Oproti rotačnímu podavači je vibrační pomalejší (max. 250ks/min), ale za to je jeho 

konstrukce robustnější (většinou ocelová) s minimem pohyblivých součástí. Lépe se tedy 

hodí pro orientaci těžších ocelových komponent. Vibrační podavač je také schopný zajistit 

konzistentní tok správně orientovaných součástí. Vibrační podavač je relativně hlučný, což 

může zhoršovat pracovní prostředí na lince. Tento typ podavače se používá například 

v montážních aplikacích, a to především v automobilovém průmyslu. [4] 

2.1.3. Flexibilní podavač 

Flexibilní podavač je většinou složen ze dvou částí. První částí je dopravník, na kterém 

dochází k náhodné orientaci komponent. Druhou částí je robotická ruka se snímači, která 

správně orientované komponenty z dopravníku vybere. Po vybrání správně orientovaných 

komponent dojde na dopravníku k přeorientování komponent, buď za pomoci vibrací 

dopravníku nebo pomocí uzavřeného okruhu kaskádovitě uspořádaných dopravníků. 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Návrh podávacího systému pro lis na zalisování ložisek  -9- 
 

Použití flexibilního podavače je výhodné především na univerzálních linkách, kde je 

možné díky vysoké flexibilitě podavače používat tentýž podavač pro orientaci více tvarově 

rozdílných dílů. Flexibilní podavač je také schopný na rozdíl od ostatních typů podavačů 

orientovat i tvarově velmi komplexní díly. Jedna z nevýhod podavače je nekonzistentní 

rychlost podávání. Flexibilní podavač lze však použít v kombinaci se zásobníkem, přičemž 

zásobník může sloužit jako „buffer“ a vyrovnávat výkyvy v rychlosti podávání. V porovnání 

s výše zmíněnými podavači je flexibilní podavač nákladnější a rychlost jeho podávání je 

výrazně nižší (30 ks/min). V některých případech však není možné použít žádný jiný druh 

podavače.  [7] 

 
Obrázek 14: Flexibilní podavač [7] 

2.2. Magazínový zásobník 

Magazínový zásobník lze použít buď jako „buffer“, který slouží jako zásobárna 

komponent mezi jednotlivými kroky montáže. Při odstavení jednoho stroje, tudíž nemusí 

dojít k okamžitému zastavení zbytku linky. Další způsob použití magazínového podavače je 

oddělení práce operátora a stroje. Operátor vkládá díly do magazínu, místo toho, aby je 

vkládal přímo do stroje. Díky tomu se oddělí práce stroje a operátora a omezí se časové 

prodlevy. [6] 

Plnění zásobníku je možné také automatizovat přidáním vhodného typu podavače. 

Výhoda magazínových zásobníků je jednoduchost konstrukce a nízká cena. [6] 

Magazíny lze dělit dle způsobu podávání dílu: 

• Podávání dílu ve stále stejném místě 

Po vyjmutí dílu z magazínu je na stejné místo přesunut jiný díl. Díl je přemístěn 

působením gravitace, pružiny či jiné hnací síly. [6] 
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Obrázek 15: Gravitační magazínový zásobník [6] 

• Podávání dílu v různých místech 

Díly jsou umístěny v magazínu a robotická ruka musí každý díl uchopit v jiném 

místě. [6] 

 
Obrázek 16: Magazínový zásobník, pohyb 
robotické hlavy nutný pouze ve směru y [6] 

 
Obrázek 17: Magazínový zásobník, pohyb 
robotické hlavy nutný ve směru x a y [6] 

2.2.1. Trubkový zásobník 

Jedná se o zásobník s podáváním ve stále stejném místě s velmi jednoduchou 

konstrukcí. Vybírání komponent probíhá oddělením posledního dílu ze zásobníku. Posun 

součástí v zásobníku směrem dolů probíhá působením gravitace, či silou pružiny. Kapacita 

trubkového zásobníku je omezena maximální výškou trubky. Zásobník je vhodný pouze pro 

komponenty válcového a kulového tvaru. Pro komponenty s velkým poměrem délky ku 

průměru hrozí v trubkovém zásobníku zaklínění. Pro dlouhé válcové komponenty je tedy 

vhodnější použít kazetový zásobník (viz. Obrázek 18). [2] 
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Obrázek 18: Trubkový a kazetový zásobník [2] 

2.2.2. Spádový gravitační zásobník 

Součásti ve spádovém gravitačním zásobníku se valením po nakloněné rovině 

postupně přesouvají k výstupnímu otvoru, kde jsou odebírány. Zásobník je vhodný pouze 

pro kulové a válcové součásti. U příliš dlouhých součásti může dojít k příčení, přičemž 

maximální délka součásti závisí na konstrukci zásobníku a koeficientu tření. Spádový 

zásobník může mít buď spirálovitou konstrukci nebo se může zásobník skládat z většího 

množství na sebe navazujících nakloněných rovin (viz. Obrázek 19). Spádový zásobník je 

oproti trubkovému rozměrnější, ale může mít větší kapacitu. [2] 

 
Obrázek 19: Spádový gravitační zásobník [8] 
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2.3. Dopravníky na automatizačních linkách 

Dopravníky na automatizačních linkách slouží především k přesunu dílů z podavače či 

zásobníku k dalšímu zpracování. Dělí se dle plynulosti na kontinuální dopravníky a 

přerušované dopravníky. A dle trajektorie pohybu na lineární a rotační dopravníky. 

2.3.1. Kontinuální/přerušované dopravníky  

Kontinuální dopravníky dopravují materiál bez zastavení. Přičemž pracovní hlavy 

provádějící montáž musí držet stejnou rychlost jako dopravník. Tento druh dopravy se 

využívá především v potravinářském průmyslu, a to především na linkách balených nápojů 

(viz. Obrázek 20). [6] 

 
Obrázek 20: Kontinuální dopravník-zátkování pivních lahví [9] 

Přerušované dopravníky (viz. Obrázek 21 a Obrázek 22) dopravují materiál 

přerušovaně. Dopravník se při jednotlivých procesech montáže zastaví, a tudíž se pracovní 

hlavy nemusí pohybovat spolu s dopravníkem. Tento typ dopravníku je běžnější při 

montážních procesech, jelikož jsou montážní hlavy většinou mohutné a realizace přesně 

řízeného pohybu za běhu dopravníku by byla obtížná. [6] 

2.3.2. Lineární/rotační dopravníky 

Lineární dopravník je v jednom směru daleko delší než ve druhém směru. Výhodný je 

především pro složitější montážní procesy s více pracovními stanovišti. Lineární dopravníky 

jsou běžné v automobilovém průmyslu.  [10] 
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Obrázek 21: Lineární přerušovaný dopravník, český překlad-Autor [6] 

Rotační dopravník (karusel) má přibližně kruhový půdorys. U rotačního karuselu je 

velikost podmontáže a počet montážních operací omezen velikostí karuselu. Příliš velký 

karusel je obtížné pohánět a přesně indexovat. Kruhové montážní linky se využívají 

především ke kompletaci malých jednodušších podmontáží. [10] 

 
Obrázek 22: Rotační přerušovaný dopravník, český překlad-Autor [3] 
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2.4. Polohovací mechanismy 

Při montáži je žádoucí, aby přerušovaný dopravník přesunul díl do požadovaného 

místa s dostatečnou přesností. Pokud není pozicování dostatečně přesné, může dojít ke 

kolizi a zastavení celé linky. Dalším požadavkem na polohovací mechanismus je vysoké a co 

neplynulejší zrychlení. Vysoké zrychlení dopravníku umožňuje zvýšení produktivity linky. 

Nerovnoměrné zrychlování je naopak nežádoucí, protože může dojít k uvolnění dílu z 

nosiče. [6] 

2.4.1. Mechanismus maltézského kříže 

Mechanismus je schopný přenášet veliký kroutící moment při relativně malých 

rozměrech. Zrychlovací křivka mechanismu je hladká (viz. Obrázek 25) a špičkový 

dynamický točivý moment působí při přechodu ze zrychleného do zpomaleného pohybu. 

Zrychlovací charakteristika je dána pro mechanismus o určitém množství zastavení na 

otáčku. Mechanismus maltézského kříže by měl být minimálně čtyř cyklový a maximálně 

osmi cyklový. Důvodem je skutečnost, že čím méně zastavení mechanismu, tím ostřejší je 

graf zrychlení. Při malém počtu zastavení na otáčku se také snižuje kroutící moment 

mechanismu ve chvíli, kdy je nejvíc potřeba (uprostřed jednotlivých cyklů). Na druhu 

stranu, u mechanismu s větším počtem cyklů se počáteční a konečné zrychlení zvětšuje, i 

když se špičkový kroutící moment zmenšuje. Oba tyto extrémní případy jsou nežádoucí. [6] 

Mechanismus maltézského kříže se pro zvýšení přesnosti obvykle používá 

v kombinaci s aretačním válcem. Tento mechanismus má obecně malou životnost, protože 

v něm dochází k velkému tření v oblasti polohovacího kolíku. [6] 

Dříve se tento mechanismus používal u filmových projektorů a v CNC centrech při 

výměně nástroje na pozicování karuselu s náhradními nástroji. Z důvodu prudké zrychlovací 

charakteristiky a malé životnosti byl tento mechanismus nahrazen ve většině aplikací 

modernějšími programovatelnými pohony. [6] 

 
Obrázek 23: Mechanismus maltézského kříže [11] 
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2.4.2. Vačkový mechanismus  

Každá otočka motoru je převedena vačkou na elementární pohyb stolu. Toto řešení 

je vhodné pro systémy, kde se otočný úhel nemění. Drážka ve vačce ovlivňuje zrychlovací 

křivku a umožňuje upravit plynulost zrychlování mechanismu. Běžné vačkové mechanismy 

jsou designované tak, aby měla zrychlovací křivka tvar přibližně lichoběžníku (viz. Obrázek 

25). Díky tomu má pohon nízký špičkový dynamický točivý moment. [6] 

Mechanismus je relativně robustní a disponuje bezúdržbovostí, dobrou přesností a 

dlouhou životností. [6] 

Pokud je zařízení mechanicky synchronizováno s vačkovou hřídelí motoru, je možné 

použít kontinuální běh mechanismu. Při tomto běhu je čas setrvání a čas pohybu 

mechanismu ovlivněn pouze tvarem drážky. [12] 

V opačném případě se použije přerušovaný běh mechanismu. Motor je zastaven po 

každé otočce, a tudíž není čas setrvání ovlivněn pouze geometrií drážky. Je však nutné brát 

v úvahu, že u vačkového mechanismu je vždy prodleva mezi otočením vačkové hřídele a 

otočením výstupu. Tato prodleva je způsobena tvarem drážky ve vačce. [12] 

 

 

 
Obrázek 24: Vačkový mechanismus, český překlad-Autor [6] 
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Obrázek 25: Porovnání zrychlovací křivky vačkového mechanismu a mechanismu maltézského 

kříže, 1=modifikovaná lichoběžníková charakteristika vačkového mechanismu, 2=sinusová 
charakteristika vačkového mechanismu, 3=modifikovaná sinusová charakteristika vačkového 

mechanismu, 4=čtyř-cyklový mechanismus maltézského kříže, český překlad-Autor [6] 

2.4.3. Pneumatický mechanismus 

Pozicování stolu je zajištěno pomocí dvojice dvojčinných pneumatických válců. Pohyb 

válců je mechanicky spojen se stolem pomocí dvojice ozubených hřebenů a pastorku. 

Spojka mezi pastorkem a stolem umožňuje přenos momentu v jednom smyslu a v druhém 

smyslu umožňuje volný prokluz.  [13] 

 
Obrázek 26: Pneumatický pozicovací mechanismus [13] 
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Pochyb válců do jedné úvratě zajistí inkrementální otočení stolu. Pozice stolu je 

následně uzamčena dvojicí aretačních čepů. Válce se vrátí do původní polohy a cyklus se 

může opakovat. [13] 

 
Obrázek 27: Otočný montážní stůl-aretační čepy [13] 

Jedná se o velmi robustní a bezúdržbový mechanismus. Velikost inkrementálních 

kroků mechanismu lze nastavit pomocí dorazů válců. Rychlost otáčení lze změnit 

nastavením tlumení ve válcích a změnou tlaku v pneumatickém obvodu. Pro změnu velkosti 

kroku a rychlosti pohybu je nutné manuální seřízení. Otáčení proměnlivou rychlostí 

s proměnlivou velikostí kroku tudíž není možné. [13] 

2.4.4. Programovatelné pohony 

Jedná se o velmi univerzální pohony. Pohon může být naprogramován na libovolný 

úhel natočení a libovolný průběh zrychlení.  Je velmi flexibilní a vhodný pro výroby, kde se 

schéma natočení mění (například pokud se vyrábí dva různé díly na stejném stroji). Tento 

pohon je také vhodný pro aplikace, kde je žádoucí velmi rychlé pozicování s dlouhým časem 

setrvání. Při přímém spojení zařízení s motorem totiž nedochází k žádnému „backlashi“ 

(zpožďování stolu za motorem). Nejčastěji se používají dva typy motorů, a to krokový motor 

a servo motor. [12] 

2.4.4.1. Servomotor 

Servomotor se skládá ze dvou hlavních komponent a to motoru (nejčastěji AC motor) 

a enkodéru (viz. Obrázek 30). Enkodér slouží k podávání zpětné vazby o skutečné poloze a 

rychlosti hřídele rotoru. Díky zpětné vazbě a closed loop systému řízení je pozicování serva 

velmi přesné a snadno opakovatelné. [14] 

Chod servomotoru je obecně plynulejší a tišší než chod krokového motoru. V grafu 

můžete vidět závislost kroutícího momentu servomotoru a krokového motoru o přibližně 

stejných rozměrech (viz. Obrázek 28). Je patrné, že do cca. 1000RPM má běžný krokový 

motor mírně větší kroutící moment než servomotor. Při větších otáčkách je naopak 

výkonnostně výhodnější servomotor. Průběh kroutícího momentu je u servomotorů také 

velmi konzistentní a rychlost otáčení je relativně vysoká. Servomotory se tudíž většinou 
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používají v kombinaci s redukční převodovkou, která umožňuje pohonu poskytnout daleko 

větší kroutící moment při rozumných otáčkách. [15] 

 
Obrázek 28: Závislost kroutícího momentu na rychlosti otáčení krokového a servo motoru, český 

překlad-Autor [15] 

Přesné a rychlé pozicování s možností detailně nastavit parametry pohybu (rychlost, 

moment a zrychlení) jsou hlavní důvody proč se servomotory používají v 

mnoha průmyslových odvětvích. Servomotory se používají například v robotice (viz. 

Obrázek 29) a v obráběcích strojích. Mezi hlavní nevýhody servomotoru patří celkově vyšší 

cena a náročné programování řídících úkonů. [14] 

 
Obrázek 29: Použití servomotorů v robotice 

[16] 

 
 

Obrázek 30: Servomotor [17] 
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2.4.4.2. Krokový motor 

Rotor krokového motoru obsahuje velké množství severních a jižních pólů. Každý 

z daných pólů představuje bod zastavení. Díky tomu motor k přesnému pozicování 

nepotřebuje žádnou zpětnou vazbu a je možné ho řídit pomocí „open loop“ řízení. Při 

každém vyslání signálu z ovládací jednotky se motor otočí o jeden krok (z jednoho pólu na 

druhý). Čím více pólů rotor obsahuje, tím přesnější pozicování je možné. [15] 

 
Obrázek 31: Popis částí krokového motoru [18] 

Mezi přednosti krokového motoru patří především snadné řízení, nízká cena a 

relativně dobrá přesnost a opakovatelnost. V porovnání se servomotorem však krokový 

motor akceleruje daleko pomaleji a není schopný dosáhnout takové rychlosti ani 

přesnosti.  Díky vysokému momentu při nízkých otáčkách však není nutné ve většině 

případech motor osazovat převodovkou. [18] 

Při přetížení motoru se může stát, že rotor přeskočí určité množství kroků. Open 

loop systém řízení neumožňuje identifikaci polohy rotoru. To znemožňuje použití open 

loop řízení pro přesné aplikace, při kterých může dojít k přetížení motoru. Krokový motor 

má také velmi malou účinnost a pokud se chceme vyhnout přehřívaní není možné motor 

dlouhodobě přetěžovat. Z výše zmíněných důvodů se krokový motor používá 

v průmyslových aplikacích jen ojediněle. Jedná se však o velmi kompaktní a cenově 

výhodné řešení do 3D tiskáren, kde není nutná vysoká rychlost, zrychlení ani extrémně 

přesné pozicování. [19] 

V dnešní době se na trhu vyskytují krokové motory osazené enkodérem, který 

zamezuje rozcházení motoru. Jedná se o levnější alternativu k servomotoru se všemi 

výhodami i nevýhodami krokového motoru. [20] 

  



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Návrh podávacího systému pro lis na zalisování ložisek  -20- 
 

2.5. Pneumatické pohony 

Pneumatické pohony využívají ke konání práce energii stlačeného vzduchu. 

Atmosférický vzduch se stlačí pomocí kompresoru a následně je rozváděn potrubím. Výstup 

kompresoru je většinou opatřen regulačním a filtračním členem, který zajistí požadovanou 

čistotu a tlak vzduchu. [21]  

Pneumatické pohony mají oproti elektrickým vysoké náklady na provoz, ale dokáží 

být velice výkonné při zachování rozumných rozměrů. Využívají se především 

v potravinářském a oděvním průmyslu, kde hydraulické systémy nesplňují nároky na čistotu 

provozu. Pneumatika se také hojně využívá při výrobě výbušnin, kde z důvodu bezpečnosti 

nelze použít elektrické pohony. [21] 

2.5.1. Lineární akční členy 

U jednočinného pneumatického válce koná stlačený vzduch práci pouze v jednom 

směru. Do původní polohy se píst dostane za pomoci pružiny. Jednočinný pneumatický 

válec se používá především při upínacích aplikacích a při vyhazování hotových obrobků. [13] 

 V aplikacích, kde je zapotřebí konat práci v obou směrech se používá dvojčinný 

pneumatický válec. Práce stlačeného vzduch může být použita v obou směrech pohybu 

válce. Bezpístnicový válec je speciálním typem dvojčinného válce. Je vhodný pro aplikace 

s dlouhým zdvihem. Jeho výhody jsou prostorová úspornost a rovnost zdvihové a vratné 

síly. [13] 

2.5.2. Rotační akční členy 

Aktuátor s kyvným křídlem funguje na stejném principu jako dvojčinný pneumatický 

válec. Křídlo koná kyvný pohyb v závislosti na tom, zda je stlačený vzduch vháněn za nebo 

před kyvné křídlo. Rozsah pohybu lze nastavit pomocí dorazů. Tento typ aktuátoru se 

používá například jako pohon ochranných dvířek stroje nebo stěračů nečistot. [13] 

 Kyvného pohybu lze docílit také přeměnou lineárního pohybu dvojčinného 

pneumatického válce ozubeným soukolím. [13] 

 
Obrázek 32: Symbol jednočinného 

pneumatického válce [22] 

 
Obrázek 33: Symbol dvojčinného 

pneumatického válce [22] 
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Pneumatický motor je schopný generovat stálý rotační pohyb. Rotor motoru je 

umístěn mimo střed válcové komory. Na hřídeli rotoru jsou připevněny pohyblivé lopatky 

těsně přiléhající ke stěně válce. Lopatky dělí válcovou komoru na menší komůrky. Motor 

funguje na principu roztažnosti natlakovaného vzduchu v jednotlivých komůrkách. [13] 

Šroubováky na montážních linkách jsou obvykle poháněny právě pneumatickými 

motory (viz. Obrázek 36). 

 

 
Obrázek 36: Pneumatický šroubovák [Autor] 

 

 
Obrázek 34: Symbol aktuátoru s kyvným 

křídlem [13] 

 
Obrázek 35: Symbol pneumatického motoru 

[13] 
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2.6. Polymerová kluzná ložiska 

Polymerová ložiska se skládají ze tří složek, a to polymerové základní složky, vláken a 

tuhého maziva (viz. Obrázek 37). Polymerová složka je základním pojivem ložiska a zajišťuje 

odolnost proti opotřebení. Podpůrná vlákna zlepšují rozložení zatížení a tím zvyšují 

odolnost proti špičkovému nerovnoměrnému zatížení. Tuhá maziva zajišťují průběžné 

samovolné mazání ložiska za provozu. [23] 

 

 
Obrázek 37: Složky polymerového kluzného ložiska, český překlad-Autor [23] 

Polymerová kluzná ložiska začala nahrazovat kovová kluzná a valivá ložiska v mnoha 

odvětvích, a to především v automobilovém průmyslu, v lékařských aplikacích a 

zemědělských strojích. [24] 

Mezi hlavní výhody polymerových kluzných ložisek patří: 

• Nízká cena-Výroba polymerových ložisek je levnější z důvodu kratšího 

výrobního cyklu a menších nákladů na suroviny. Nižší cena ložiska umožňuje 

nižší konečnou cenu výrobku, a tudíž umožňuje i vyšší konkurenceschopnost. 

• Hmotnost-Polymerová ložiska mohou být až o 80% lehčí než alternativní 

kovové ložisko. 

• Tichý provoz-Polymerové ložisko je poddajnější než ocelové. To umožňuje 

pohlcování vibrací a menší hlučnost za chodu. 

• Polymerová kluzná ložiska jsou samomazná a bezúdržbová-Na rozdíl od 

pouzder ze slinutého bronzu dochází k mazání i v nižších rychlostech. 

• Odolnost vůči korozi a chemikáliím-Polymerová ložiska mohou být použita 

pro aplikace v kontaktu se slanou vodou a silnými chemikáliemi, aniž by byla 

ovlivněna jejich účinnost. Voda může naopak v některých aplikacích sloužit na 

místo maziva. 

• Odolnost vůči nečistotám-Nepropustná vrstva maziva brání přístupu nečistot 

mezi kontaktní plochy. [24] 
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Nevýhody polymerových kluzných ložisek: 

• Nejsou vhodná pro velká statická zatížení. 

• Mají větší vůli než kovová kuličková ložiska. 

• Nejsou vhodná pro aplikace v extrémních teplotách, jelikož při vysokých 

teplotách dochází k degradaci základní polymerové složky ložiska. 

• Pro stálé extrémní rychlosti je vhodnější použít pouzdro ze slinutého bronzu 

(nižší koeficient tření a menší opotřebení). 

• Polymerová ložiska jsou relativně poddajná pří vysokém zatížení. [23] 

2.6.1. Konkrétní příklad použití  

Jako konkrétní příklad použití polymerového kluzného ložiska mohu uvést použití 

v pumpě chladící kapaliny a regulátoru chladící kapaliny automobilu. V tomto případě byly 

použity pouzdrová ložiska s přírubou od firmy Igus. [23] 

Ložisko bylo zvoleno jako vhodné řešení z následujících důvodů: 

• Odolnost vůči etylenglykolu (obsažen v chladící kapalině) 

• Možná kontaminace s pískem 

• Možné smíšené tření při spouštění/zastavování 

• Maximální provozní teplota je 150 °C 

• Požadavek na nízkou hlučnost [23] 

 
Obrázek 38: Použití polymerového kluzného ložiska v pumpě chladící kapaliny a regulátoru chladící 

kapaliny automobilu [23] 
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2.7. Proximitní snímače 

Proximitní snímače se používají k detekci objektů. Snímač je schopný detekovat 

pouze, zda se objekt v dané oblasti nachází, či nenachází. Výstupní signál snímače nepodává 

informaci o vzdálenosti objektu, ale výstupem je pouze logický binární signál (0 nebo 1). 

Proximitní snímače jsou cenově výhodnější než spojité snímače polohy a využívají se hojně 

například na balících linkách (detekce průchodu dílu), jako koncové snímače, ale také jako 

snímače rychlosti. [25] 

2.7.1. Proximitní induktanční snímače 

Princip induktančního snímače spočívá ve změně indukčnosti cívky při přiblížení 

vodivého dílu. Cívka je připojena k detektoru a na výstupu detektoru je připojen klopný 

obvod. Klopný obvod zajišťuje binární logický signál na výstupu. [26] 

Induktanční snímač lze použít pouze pro detekci vodivých a ideálně i 

feromagnetických materiálů. Základní detekční vzdálenost snímače se většinou udává pro 

feromagnetické materiály a činí jednotky mm, pro ostatní vodivé materiály se detekční 

vzdálenost snižuje (viz. Tabulka 2). Detekční vzdálenost dále závisí na průměru snímače, 

přičemž se zvětšujícím se průměrem snímače se zvětšuje i detekční vzdálenost. Detekční 

vzdálenost větších induktančních snímačů může dosáhnout až 1cm. Detekční oblast má tvar 

paraboloidu. [25] 

 

Tabulka 2: Citlivost proximitního induktančního snímače pro různé materiály. Sn=detekční 
vzdálenost [27] 

Fe37 (Železo) 1 x Sn 

Ocel 0,9 x Sn 

Mosaz, bronz 0,5 x Sn 

Hliník 0,4 x Sn 

Měď 0,4 x Sn 

 

 
Obrázek 39: Indukční snímače Cortinex [28] 

 
Obrázek 40: Detekce plechovek na výrobní 

lince [29] 
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2.7.2. Proximitní kapacitní snímače 

Kapacitní snímače fungují na principu změny kapacity na kondenzátoru snímače při 

přiblížení objektu. Kondenzátor je připojen k oscilátoru. Změna kapacity kondenzátoru 

způsobí změnu velikosti amplitudy a změnu frekvence kmitání oscilátoru. Detektor 

detekuje změnu v oscilátoru a klopný obvod změní logický singnál na 0 nebo 1. [25] 

Kapacitní snímače lze použít pro detekci i nevodivých dílů jako je např. plast či dřevo. 

Detekční vzdálenost je ovlivněna permitivitou dílu a pohybuje se také v řádech mm. 

Nejdelší detekční vzdálenost má kapacitní snímač při detekci kovů a vody (viz. Tabulka 3). 

Detekční oblast má stejně jako u indukčního snímače tvar paraboloidu. [26] 

Tabulka 3: Citlivost proximitního kapacitního snímače na různé materiály. Sn=detekční vzdálenost 
[27] 

Kovy ~ 1 x Sn 

Voda ~ 1 x Sn 

Plasty ~ 0,5 x Sn 

Sklo ~ 0,5 x Sn 

Dřevo ~ 0,4 x Sn 

 

 
Obrázek 41: Proximitní kapacitní snímač 

Balluf BCS00LR, detekční vzdálenost 1-8mm 
[30] 

 
Obrázek 42: Proximitní kapacitní snímač detekující 

výšku vodní hladiny [31] 

 

2.7.3. Proximitní optické snímače 

Optické proximitní snímače se dělí na dva druhy, a to na takzvané jednocestné 

optické závory a reflexní optické závory. Optické snímače se skládají z vysílače a přijímače 

světelného paprsku. U jednocestné optické závory jsou přijímač i vysílač umístěny 

v samostatných tělesech. Pokud je světelný paprsek mezi vysílačem a přijímačem přerušen 

nějakým objektem, změní se výstupní signál na přijímači. U reflexní optické závory jsou 

vysílač a přijímač umístěny v jednom pouzdru a využívá se odrazu paprsku od snímaného 

objektu. [30]  

Výhodou optických snímačů je větší detekční rozsah oproti kapacitnímu a indukčnímu 

snímači (u optických závor až desítky metrů) a schopnost rozeznání objektů nezávisle na 
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jejich povrchu, barvě a materiálu. Pro detekci průhledných materiálů je nutné použít 

optické senzory speciálně určené pro tuto aplikaci. Obvykle je ale pro detekci průhledných 

objektů výhodnější použít jiný typ senzoru. [30] 

 

 
Obrázek 43: Reflexní optická závora Balluf 

BOS027M [30] 

 
Obrázek 44: Hlídání limitních stavů v násypce 

dvěma jednocestnými optickými závorami [28] 

 

2.8. PLC 

PLC neboli programovatelný logický automat se skládá ze čtyř základních částí: 

• Centrální jednotka-hlavní řídící jednotka 

• Jednotka vstupů-umožňuje externímu signálu připojení k systému 

• Jednotka výstupů-umožňuje připojení akčních členů k systému 

• Síťový díl-transformuje střídavé síťové napětí 240 V na stejnosměrné napětí 

pro napájení jednotky PLC a popřípadě i příslušných senzorů.  [32] 

 
Obrázek 45: Schéma PLC [33] 
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PLC je zařízení sloužící k automatickému řízení různých procesů v energetice, 

komunikační infrastruktuře a průmyslu. Jedná se o malý počítač, který cyklicky provádí řídící 

program uložený v paměti. Rychlost provedení cyklu závisí na délce programu a rychlosti 

procesoru (obvykle je v rozmezí 0,1μs až 100ms). [33] 

Pro komunikaci s vnějším prostředím jsou k jednotce vstupů připojeny snímače. 

Během každého cyklu upravuje PLC na základě řídícího programu a hodnot vstupů hodnoty 

výstupního signálu. Výstupní signál řídí akční členy připojené k jednotce výstupů. Vstupní i 

výstupní signál může být buď binární (0/1) nebo spojitý.  Binární vstupní signál poskytují 

například proximitní snímače, naopak spojitý signál poskytují například snímače tlaku a 

teploty. Výstupní binární signál může sloužit k řízení stykače motoru nebo cívky ventilu. 

Spojitý výstupní signál řídí například rychlost otáčení motoru nebo polohu regulačního 

ventilu. [33] 

Dříve se namísto PLC používali mechanicky propojené relé řídící systémy. Relé 

systémy pro řízení komplexních procesů mohou být velmi rozměrné (viz. Obrázek 46). PLC 

má oproti relé systémům mnoho výhod, a to především snadnou změnu řídícího programu, 

jednodušší odhalení a opravu chyb v systému, menší ztráty a menší rozměry. V současné 

době se stále často používají jednotlivé relé v kombinaci se softvérovou logikou PLC. Relé 

mohou přímo řešit některé automatizační úkony a tím zjednodušit programový algoritmus 

a zmenšit potřebnou paměť PLC. [32] 

 
Obrázek 46: Relé banka starého výtahu [34] 
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3. Návrh koncepčních variant 

3.1. Lineární podavač 

Lineární podavač se skládá ze čtyř hlavních částí, a to samotné konstrukce podavače, 

trojice pneumatických dvojčinných válců, trojice vozíků a snímačů. Pohyb vozíků do 

požadované polohy zajišťují pneumatické válce. Lineární vedení vozíků může být zajištěno 

například dvojicí vodících kolejnic s válečky.  

 
Obrázek 47: Lineární podavač [Autor] 

Podavač je navržen tak, aby do něj byla ložiska a válečky vkládány svisle ze zásobníku 

(viz. Obrázek 48). Ložisko je vloženo do modrého vozíku do válcové díry s vůlí. Váleček je 

vložen do drážky tvaru V červeného vozíku.  

 
Obrázek 48: Vkládání dílů do lineárního podavače [Autor] 

Levý pneumatický válec provede zdvih a přesune váleček do požadované polohy pod 

nástroj lisu. Poloha válečku je definována dorazem mezi vozíkem a dorazovou plochou na 
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konstrukci podavače. Koncový snímač detekuje váleček a pravý pneumatický válec přesune 

ložisko na váleček. Mechanický doraz (fialově viz. Obrázek 49) zajistí přesnou polohu ložiska 

vzhledem k válečku. Koncový snímač detekuje vozík a předá signál lisu, aby provedl zdvih.  

 
Obrázek 49: Detail-ložisko a váleček v pozici před zalisováním [Autor] 

Lis provede zdvih, přičemž hloubka zalisování je dána mechanickým dorazem na 

podavači (světle modrá viz. Obrázek 50). 

 
Obrázek 50: Detail zalisování ložiska [Autor] 

Po provedení zalisování se oba válce i s vozíky přesunou do původní polohy, kde jsou 

do nich vloženy nové díly. Hotová podmontáž je vytlačena na skluz žlutým vozíkem 

s drážkou. Následně se přesune žlutý vozík do původní polohy a celý cyklus se opakuje. 
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Obrázek 51: Vysunutí hotové podmontáže na skluz [Autor] 

3.2. Rotační podavač 

Základem rotačního podavače je dvojice rotujících karuselů s otvory. Jeden karusel 

slouží k přesunu válečků a druhý karusel k přesunu ložisek ze zásobníku. Díly do karuselů 

padají svisle ze zásobníku. Ložisko i váleček vyčnívají 0,5mm nad horní rovinu podavače, 

aby nedošlo k zaseknutí karuselu o následující díl v zásobníku. 

 
Obrázek 52: Koncept rotačního podavače, žlutá=nástroj lisu, fialová=válečky, zelená=ložiska, 

červená=doraz a skluz, modrá=motor, oranžová=sendvičová konstrukce lisu [Autor] 
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Otočením karuselu válečku o 180° dojde k přesunutí válečku pod nástroj lisu 

smýkáním po kluzné podložce. V kluzné podložce se nachází drážka hluboká 1,5mm aby 

došlo poklesnutí ložiska pod úroveň karuselu. Současně dojte k otočení karuselu ložiska o 

180° a přesunutí ložiska po kluzné podložce nejdříve na karusel válečku a následně na 

váleček. Při přesunu ložiska z kluzné podložky na karusel válečku nedojde k zaseknutí, 

jelikož je rovina karuselu o 0,5 mm níž než rovina kluzné podložky. 

 
Obrázek 53: Váleček i ložisko v pozici těsně před zalisováním [Autor] 

Následně dojde k zalisování podmontáže. Doraz lisu je zajištěn externím 

nastavitelným dorazem, který zajistí dostatečně velkou dorazovou plochu a současně 

zamezí namáhání konstrukce podavače. 

 
Obrázek 54: Zalisování ložiska [Autor] 
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Hotová podmontáž je přesunuta na skluz otočením karuselu válečku o 90°. 

 
Obrázek 55: Přesunutí hotové podmontáže na skluz, zneviditelněn karusel válečku [Autor] 

3.3. Výběr koncepční varianty podavače 

Jako vhodnější koncepční varianta podavače byl zvolen rotační podavač.  

Hlavní důvody zvolení rotační konstrukce jsou:  

• Menší prostorová náročnost rotační konstrukce-Prostor na lince je limitován 

především na šířku. Lineární varianta je na šířku daleko rozměrnější, a to 

z důvodu zajištění minimální délky lineárního vedení a přítomnosti 

pneumatických válců. 

• Možnost snadného zvýšení produktivity rotačního podavače přidáním většího 

množství děr do karuselu. 

• Možnost pohonu obou karuselů jedním motorem. 

• Není nutné zavádět pneumatiku.  

• Větší tuhost uložení karuselů rotačního podavače v porovnání s vozíky 

v kolejnicových drážkách lineárního podavače. 

• U lineárního podavače je váleček držen pouze V drážkou, tím pádem může 

dojít ke změně orientace válečku při přesunu pod lis. 

3.4. Koncepční varianta zásobníku 

Pro naši aplikaci byl zvolen jako nejvhodnější zásobník spádový gravitační zásobník. 

Tento typ zásobníku je schopný pojmout s rezervou denní kvótu komponent. Zásobník je 

sice rozměrný, avšak v jednom směru je relativně úzký. Díky tomu se při vhodném rozložení 

vejde celý podávací systém do zadaných zástavbových rozměru. Mezi další výhody patří 

nízká cena a absence pohonu a pohyblivých částí. Detailní konstrukční řešení zásobníku 

není součástí této bakalářské práce. 
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Obrázek 56: Koncept spádového gravitačního zásobníku [Autor] 

Operátor bude do zásobníku z vrchu vkládat díly, které se budou samospádem 

postupně přesouvat dolů k výstupnímu otvoru. V zásobníku jsou díly orientovány „na 

ležato“, mezi zásobník a podavač je tedy nutné přidat prvek konečné orientace. 

 
Obrázek 57: Řez spádovým gravitačním zásobníkem [Autor] 
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Jako prvek konečné orientace byl zvolen skluz, jež provede změnu orientace dílů o 

90°. 

 
Obrázek 58: Řez skluzem zásobníku [Autor] 

Konstrukce držící zásobník je přišroubována přímo ke stolu linky. Těleso zásobníku je 

uloženo v lištách s drážkou. Je tedy možné nastavit výšku zásobníku a tím i stanovit vůli 

mezi skluzem zásobníku a karuselem podavače. 

 
Obrázek 59: Vůle mezi skluzem a karuselem [Autor] 

 
Obrázek 60: Uložení tělesa zásobníku 

[Autor] 
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4. Vlastní konstrukční řešení podávacího systému 

4.1. Pohon 

Jako pohon obou karuselů byl na základě výpočtů v kapitole 5 zvolen jeden krokový 

motor s enkodérem Ezi-SERVO-ST-60-S. Požadovaná průměrná rychlost otáčení karuselu je 

pouze  
Π

2
 rad/s.  Motor se tedy bude otáčet relativně pomalu a bez výrazného zatížení. 

Krokový motor je pro tuto aplikaci vhodný, jelikož se vyznačuje relativně vysokým 

momentem při nízkých otáčkách. Nebude tedy nutné používat redukční převodovku. Motor 

je díky tomu velmi kompaktní a také je cenově výhodnější než servomotor. Enkodér zamezí 

rozcházení rotoru motoru při náhodném přetížení. Motor je připevněn k svařovanému 

držáku čtveřicí šroubů s maticí a pružnou podložkou a je vystředěn za vnější průměr osazení 

∅36 H7/h6.  

 
Obrázek 61: Rotační podavač [Autor] 

Přenos momentu na hřídele karuselů zajistí trojice ozubených řemenic s ozubeným 

řemenem GT 2-A 6R51M od firmy SDP/SI s modifikovaným křivočarým profilem. Hnaná 

řemenice má 21 zubů a hnací řemenice mají 44 zubů, tím pádem řemenový převod zajišťuje 

převodový poměr 𝑖 = 2. Ozubený řemen GT2 zajistí synchronní otáčení obou řemenic a 

díky minimálním vůlím umožní precizní pozicování. Profil řemenu je také relativně hluboký, 

čímž omezuje přeskočení řemenu při přetížení a možnou ztrátu synchronnosti.  

Natažení řemenu je zajištěno dvojicí napínacích šroubů. Držák motoru je po natažení 

řemenu zajištěn čtveřicí aretačních šroubů v drážkách 
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Obrázek 62: Porovnání profilu ozubeného řemene MXL (v levo) a GT2 (v pravo), český překlad-

Autor [35] 

Jelikož se jedná o přenos relativně malého momentu, lze použít k zajištění řemenice 

na hřídeli stavěcí šroub ISO 4027 M5 s vnitřním šestihrane a hrotem. Stavěcí šroub v tomto 

případě zajistí jak přenos momentu, tak axiálně zajistí řemenici na hřídeli. Řemenice jsou 

uloženy na hřídelích přechodně. Konkrétně bylo zvoleno standartní uložení ∅14 H7/k6. 

 
Obrázek 63: Zajištění ozubené řemenice na hřídeli [Autor] 

Hřídele jsou v karuselech uloženy s vůlí ∅14 H7/g6, aby byla zajištěna snadná 

montáž a demontáž. Spojení hřídele s nábojem je pomocí příčného kolíku (viz. Obrázek 64). 

Příčný kolík představuje jednoduchou variantu spojení náboje s hřídelem a současně 

zajišťuje axiální polohu hřídele v náboji.   

4.2. Uložení karuselů 

Karusely jsou uloženy v ložiskových domcích. Radiální síla je zachycena pouzdrovým 

ložiskem s přírubou Iglide® G300 od firmy Igus a axiální síla je zachycena přítlačnou 

podložkou Iglide® G300. Přítlačná podložka je zajištěna proti otočení kolíkem. Uložení obou 

ložisek bylo zvoleno dle požadavků výrobce. 

Polymerová ložiska jsou pro tuto aplikaci výhodná z následujících důvodů: 

• Otáčení karuselu probíhá relativně pomalu, ložiska jsou zatížena velmi malou 

silou a nedochází extrémním teplotám při provozu.  
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• Kluzná polymerová ložiska jsou bezúdržbová, jelikož samomazný polymerový 

materiál ložisek zajišťuje mazání již při nízkých otáčkách.  

• Matriál ložisek G300 zajišťuje zvýšenou odolnost vůči prachu a nečistotám, 

což je v prašném prostředí výrobního provozu výhodné.  

• Montáž ložisek Inglide je velmi jednoduchá v porovnání s kuličkovými ložisky.  

 

Karusely drží v ložiskách vlastní vahou. Spodní pojistná deska je spojena s karuselem 

šrouby s vnitřním šestihranem AS 1420-M3. Pojistná deska zajišťuje pouzdrové ložisko proti 

vypadnutí a znemožňuje operátorovi vyndání karuselu z ložiskového pouzdra. Mezi 

ložiskem a pojistnou deskou je vůle 0,5mm, aby nedošlo k deformaci ložiska. 

Ložiskový domek je spojen se sendvičovou konstrukcí podavače šesti šrouby M5 

s maticí a pružnou podložkou. V plechu konstrukce jsou standartní díry pro šrouby 

∅ 5,5 𝑚𝑚. Vzniklá vůle umožňuje seřízení polohy karuselů vůči sobě za pomoci přípravku. 

 
Obrázek 64: Řez ložiskovými domky podavače [Autor] 

4.3. Sendvičová konstrukce 

Sendvičová konstrukce se skládá ze tří plechů spojených čtyřmi šrouby ISO 4018 

M10x90 s maticí a pružnou podložkou. Mezery mezi jednotlivými plechy jsou definovány 

distančními bloky. Zajištění distančních bloků zámky proti pootočení můžete vidět na 

Obrázek 65. 
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Obrázek 65: Zámky mezi plechy a distančními bloky, zneviditelněn spodní plech [Autor] 

Každý plech sendvičové konstrukce má jinou funkci. Spodní plech umožňuje upevnění 

podavače ke stolu lisu, prostřední plech umožňuje upevnění ložiskových domků. Vrchní 

plech slouží jako kluzná plocha pod válečkem, podpora konstrukce držáku motoru a kluzné 

desky pro ložisko. Sendvičová konstrukce slouží také k připevnění senzorů a skluzu. 

 
Obrázek 66: Sendvičová konstrukce podavače [Autor] 

4.4. Upevnění podavače k lisu 

Těleso podavače je ke stolu lisu připevněno čtveřicí šroubů a kamenů. Ve stole 

stávajícího lisu je dvojice drážek, do nichž jsou vloženy kameny přišroubované k spodnímu 

plechu podavače. Pohyb kamenů v drážce umožní nastavení správné polohy stolu v jednom 

směru. V druhém směru je možné nastavit polohu podavače pomocí drážek ve spodním 

plechu podavače.  
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Obrázek 67: Upevnění podavače k lisu [Autor] 

4.5. Externí doraz 

Externí doraz je spojen přímo s konstrukcí lisu. Skládá se ze dvou částí a to dorazové 

desky a nohou. Nohy jsou přišroubovány dvojicí šroubů CSN 3932 M5x60 přímo ke stolu 

lisu. Otáčení nohou dorazu je zamezeno usazením nohou do vyfrézovaných obdélníkových 

kapes. Dorazová deska je s nohami spojena kolíky ISO 2338 m6x20. Kolíky jsou v dorazové 

desce uloženy přechodně, a to s uložením ∅10 H7/m6. V dírách nohou jsou kolíky uloženy 

s vůlí F7/m6. Kolíky tak slouží jako vedení dorazové desky při pohybu vzhůru. Dvojice 

odtlačovacích šroubů DIN 561 M10x25 umožňuje nastavení hloubky zalisování ložiska. Po 

nastavení hloubky zalisování se dorazová deska zajistí dvojicí šroubů M3. 

 
Obrázek 68: Řez externím dorazem [Autor] 
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4.6. Skluz-hotová podmontáž 

Jelikož je skluz relativně dlouhý, je nutné ho připevnit k sendvičové konstrukci ve 

dvou místech. Ke spodnímu plechu je skluz připevněn šrouby M5 s maticí a pružnou 

podložkou. K prostřednímu plechu je skluz přišroubován šrouby M3 přímo do závitové díry 

v plechu, jelikož montáž skluzu bude probíhat v omezeném prostoru až po smontování 

sendvičové konstrukce. 

 
Obrázek 69: Upevnění skluzu [Autor] 

Na Obrázek 70 je patrné zajištění polohy skluzu vůči vrchnímu plechu zámky. 

 
Obrázek 70: Zámky mezi vrchním plechem a skluzem, zneviditelněn karusel válečku [Autor] 
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4.7. Senzory 

Koncový mikro snímač XC0 od firmy Telemecanique byl zvolen k detekci lisovací 

polohy karuselů. V ideálním případě by měl k detekci polohy karuselů stačit enkodér 

motoru. Motor však není s karusely pevně spojen a v případě přeskočení, či přetržení 

řemene by mohlo dojít k poškození konstrukce podavače nástrojem lisu.  

 
Obrázek 71: Snímač polohy karuselu válečku [Autor] 

Koncový snímač sepne, pokud dojde k odtlačení páky s válečkem. Páka s válečkem je 

v naší aplikaci odtlačena kolíkem s hlavou GB/T 13829 4x5 zasazeným v díře v obvodu 

karuselu. Každý karusel má na svém obvodu dva výstupky (hlavy kolíků). Aby bylo možné 

nastavit správnou polohu spínání snímače, je snímač připevněn ke konstrukci lisu posuvně. 

Snímač je možné posouvat v rámci vůlí mezi dírou ∅8 mm a šrouby velikosti M3. Pod maticí 

se nachází desková podložka a dvě pružné podložky. Desková podložka po utažení šroubů 

tvoří třecí spoj a pružné podložky zamezují povolení spoje.  

 
Obrázek 72: Upevnění koncového snímače [Autor] 
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Jednocestná optická závora SOOD-TB-L-PN od firmy Festo je umístěna na konci skluzu 

z podavače. Optická závora složí k identifikaci dílů v podavači. Nemůže se tudíž stát, že by 

lis lisoval „na prázdno“. Pokud bude zásobník prázdný, snímač předá signál systémů  PLC. 

Proces lisování se zastaví a na displeji se zobrazí oznámení o nedostatku dílů v podavači. 

Polohu optického snímače není nutné přesně nastavovat, snímač je tedy připevněn přímo 

ke skluzu dvojicí šroubů M3. 

 
Obrázek 73: Upevnění optické závory na skluz ložisek [Autor] 

4.8. Zásobník hotových podmontáží 

Hotové podmontáže putují skluzem do sběrného boxu. Sběrný box je připevněn 

dvojicí ocelových pásků na spodní straně desky stolu. Jelikož se box nachází v prostoru pod 

stolem, není jeho velikost (kapacita) omezena prostorem na lince. Je tudíž možné v případě 

zvýšení výkonu linky použít box s větší kapacitou. 

 
Obrázek 74: Upevnění sběrného boxu [Autor] 
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5. Výpočty 

5.1. Volba krokového motoru 

Symboly: 

휀   - požadované úhlové zrychlení  

N   - normálová síla sestavy karuselu na ložisko  

T   - třecí síla působící na karusel  

M1   - minimální potřebný moment zajišťující požadované zrychlení 

M2   - minimální potřebný moment k překonání třecích sil 

Mc   - celkový potřebný moment na karuselu  

 

𝑀𝑐 = 𝑀1 + 𝑀2 

 

 
Obrázek 75: Skica působících sil a momentů na karusel [Autor] 

5.1.1. Potřebný moment na karuselu válečku 

Minimální potřebný moment zajišťující požadované zrychlení karuselu válečku: 

Tabulka 4: Vlastnosti sestavy karuselu válečku vypočtené softwarem Autodesk Inventor 

Část sestavy karuselu Hmotnost [kg] Moment setrvačnosti 

[kg∙mm2] 

karusel 2,20 4648,2 

hřídel 0,14 4,3 

řemenice 0,13 28,1 

víko 0,05 17,5 

 

𝜗 = 1 takt/s  - Požadavek na rychlost automatického lisu 

ω̅   - Průměrná úhlová rychlost karuselu 
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ω̅ = 𝜗 ∙
Π

2
= 1 ∙

Π

2
=

Π

2
 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝐼𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = ∑ 𝐼 = 𝐼𝑘 + 𝐼ℎ + 𝐼ř + 𝐼𝑣 = 4648,2 + 4,3 + 28,1 + 17,5 = 4698,1 kg ∙ mm2 

= 0,0047 kg ∙ m2 

 
Obrázek 76: Průběh úhlové rychlosti karuselu v čase, platí pro oba karusely [Autor] 

 

휀 =
ω

𝑡
=

Π

0,5
= 2Π 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

 

𝑀1𝑣 = 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 ∙ 휀 = 0,0047 ∙ 2Π = 𝟎, 𝟎𝟑𝐍𝐦 

 

Minimální potřebný moment k překonání třecích sil: 

f=0,3   - Součinitel tření mezi materiálem ložiska a ocelí 

d=0,054m  - Střední průměr axiálního ložiska 

 

𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = ∑ 𝑚 = 𝑚𝑘 + 𝑚 + 𝑚ř + 𝑚𝑣 = 2,20 + 0,14 + 0,13 + 0,05 = 2,52 kg ∙ mm2 

𝑇 = 𝑁 ∙ 𝑓 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 = 2,52 ∙ 9,81 ∙ 0,3 = 7,42 𝑁 

𝑀2𝑣 = 𝑇 ∙
𝑑

2
= 7,42 ∙

0,054

2
= 𝟎, 𝟐 𝑵𝒎 

Celkový potřebný moment na karuselu válečku: 

𝑀𝑣_𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý = 𝑀1𝑣 + 𝑀2𝑣 = 0,2 + 0,03 = 𝟎, 𝟐𝟑 𝑵𝒎 
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5.1.2. Potřebný moment na karuselu ložiska 

Minimální potřebný moment zajišťující požadované zrychlení: 

Tabulka 5: Vlastnosti sestavy karuselu ložiska vypočtené softwarem Autodesk Inventor 

Část sestavy karuselu Hmotnost [kg] Moment setrvačnosti 

[kg∙mm2] 

karusel 1,63 3005,3 

hřídel 0,12 3,1 

řemenice 0,13 28,1 

víko 0,05 17,5 

 

𝜗 = 1 takt/s  - Požadavek na rychlost lisu 

ω̅ =
Π

2
 𝑟𝑎𝑑/𝑠  - Průměrná úhlová rychlost karuselu 

𝐼𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = ∑ 𝐼 = 𝐼𝑘 + 𝐼ℎ + 𝐼ř + 𝐼𝑣 = 3005,3 + 3,1 + 28,1 + 17,5 = 3054,0 kg ∙ mm2 

= 0,0031 kg ∙ m2 

 

휀 = 2Π 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 (viz. výpočet karuselu válečku) 

 

𝑀1𝑙 = 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 ∙ 휀 = 0,0031 ∙ 2Π = 𝟎, 𝟎𝟐𝐍𝐦 

 

Minimální potřebný moment k překonání třecích sil karuselu ložiska: 

f=0,3   - Součinitel tření mezi materiálem ložiska a ocelí 

d=0,054m  - Střední průměr axiálního ložiska 

 

𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = ∑ 𝑚 = 𝑚𝑘 + 𝑚 + 𝑚ř + 𝑚𝑣 = 2,20 + 0,14 + 0,13 + 0,05 = 2,52 kg ∙ mm2 

𝑇 = 𝑁 ∗ 𝑓 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑓 = 2,52 ∙ 9,81 ∙ 0,3 = 7,42 𝑁 

𝑀2𝑣 = 𝑇 ∙
𝑑

2
= 7,42 ∙

0,054

2
= 𝟎, 𝟐 𝑵𝒎 

Celkový potřebný moment na karuselu ložiska: 

𝑀𝑙_𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý = 𝑀1𝑙 + 𝑀2𝑙 = 0,15 + 0,02 = 𝟎, 𝟏𝟕 𝑵𝒎 

5.1.3. Potřebný moment na hřídeli motoru 

Dáno: 

ηr1 = 0,98  - Účinnost radiálního ložiska 1 

ηr2 = 0,98  - Účinnost radiálního ložiska 2 

ηř = 0,98  - Účinnost řemenového převodu 

𝑖 ≅ 2    - Řemenový převod 
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𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑘 ∙
(𝑀𝑣_𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý + 𝑀𝑙_𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý)

ηr1 ∙  ηr2 ∙ ηř ∙ 𝑖
= 

 = 2 ∙
0,23 + 0,17

0,98 ∙ 0,98 ∙ 0,98 ∙ 2
= 𝟎, 𝟒𝟐 𝑵𝒎 

 

Dle momentové charakteristiky (viz. Obrázek 77) byl zvolen motor Ezi-SERVO-ST-60-

S. V daném provozním intervalu otáček 0 až 30rpm je minimální dostupný moment tohoto 

motoru 0,55 Nm a tudíž platí: 

𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 > 𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 

 

 
Obrázek 77: Momentová charakteristika motorů EZI-SERVO-ST-60 [36] 

5.2. Kontrola příčného kolíku 

Kontrolu kolíku budeme počítat v situaci, kdy by došlo k zaseknutí karuselu. Motor by 

v tu chvíli působil maximálním momentem na stojící karusel. 

 

Mm max=0,88Nm - Maximální přídržný moment motoru 

dk=4mm  - Průměr kolíku 

d=14mm  - Průměr hřídele 

D=21mm  - Průměr náboje 

Mk   - Maximální kroutící moment na hřídeli karuselu 
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Obrázek 78: Zatížení kolíku [Autor] 

Kontrola kolíku na střih: 

𝑀𝑘 =
𝑀𝑚 𝑚𝑎𝑥

𝑖
=

0,88

0,477
= 1,84𝑁 

τ𝑠 =
4 ∙ 𝑀𝑘

Π ∙ 𝑑 ∙ 𝑑𝑘
2 < τ𝑠𝐷𝑂𝑉 

τ𝑠 =
4 ∙ 1,84

Π ∙ 14 ∙ 42
= 𝟎, 𝟎𝟏𝑴𝑷𝒂 < 𝟓𝟎𝑴𝑷𝒂 = τ𝑠𝐷𝑂𝑉 

 

Kontrola na otlačení v náboji: 

𝑝 =
4 ∙ 𝑀𝑘

(𝐷2 − 𝑑2) ∙ 𝑑𝑘
=

4 ∙ 0,88

(212 − 142) ∙ 4
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝑴𝑷𝒂 < 𝟓𝟎𝑴𝑷𝒂 = 𝑝𝐷𝑂𝑉 

 

5.3. Souosost ložiska a válečku před zalisováním 

Před natažením řemenu se díry vystředí pomocí středícího přípravku. Poté dojde 

k natažení řemene a vymezení vůle v řemeni ve směru otáčení hřídele motoru. Můžeme 

tedy počítat s tím, že ve vystředěné díře se zalisováním problém nenastane. Souosost 

druhé díry se musí ověřit výpočtem. 
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Obrázek 79: Středící přípravek, výkres [Autor] 

 
Obrázek 80: Středící přípravek, model [Autor] 

 

Váleček: 

Dáno: 

s=32 000 dílků/otáčka- Rozlišení enkodéru   

i=21/44=0,477 - Řemenový převod 

𝑑𝑣 = ∅15,73 ± 0,05 - Vnější průměr válečku  

𝐷𝑣 = ∅16,7 𝐹7  - Průměr díry pro váleček   

Ve výkresu je pro díru v karuselu definovaná geometrická tolerance umístění ⌀0,05mm. 

 

Symboly: 

p m  - Maximální chyba polohy hřídele motoru 

2 𝛿   - Velikost jednoho dílku enkodéru  

2 𝛼   - Velikost jednoho dílku otočení karuselu 

ld   - Maximální chyba polohy středu díry pro váleček 

lv   - Maximální chyba polohy středu válečku 

vv   - Vůle mezi válečkem a dírou pro váleček 

Dd   - Průměr kružnice procházející středy děr 

 

pm = 2𝛿 =
360°

𝑠
=

360°

32 000
= 0,01125° 

2𝛼 = 𝑖 ∙ pm = 0,477 ∙ 0,01125 = 5,37 ∙ 10−3° 
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Obrázek 81: Reálná poloha středu díry pro váleček [Autor] 

 

𝑙𝑑 =
𝐷𝑑

2
∙ tan 𝛼 +

0,05

2
= 60 ∙ tan(2,68 ∙ 10−3) +

0,05

2
= 0,0278𝑚𝑚 

𝐷𝑣 𝑚𝑎𝑥 = 16,7 + 𝐸𝑆 = 16,7 + 0,034 = 16,734 𝑚𝑚 

𝑑𝑣 𝑚𝑎𝑥 = 15,73 + 𝑒𝑖 = 15,73 − 0,05 = 15,68 𝑚𝑚 

𝑣𝑣_𝑚𝑎𝑥 =
𝐷𝑣 𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑣 𝑚𝑎𝑥

2
=

16,734 − 15,68

2
= 0,527 

 

Počítáme s tím, že se váleček nachází na okraji díry: 

𝑙𝑣 = ld + vmax = 0,0278 + 0,527 = 𝟎, 𝟓𝟓𝟒𝟖𝒎𝒎 

 

Ložisko: 

Dáno: 

𝑙𝑑 = 0,0278𝑚𝑚 - Maximální chyba polohy středu díry pro ložisko (viz.                   

výpočet váleček) 

𝐷𝑙 = ∅12,1 𝐹7  - Průměr díry pro ložisko 

𝑑𝑙 = ∅11,112 s6 - Vnější průměr ložiska  

 

Symboly: 

vl   - Vůle mezi ložiskem a dírou 

 

𝐷𝑙 𝑚𝑖𝑛 = 12,1 + 𝐸𝐼 = 12,1 + 0,016 = 12,116 𝑚𝑚 

𝑑𝑙 𝑚𝑎𝑥 = 11,112 + 𝑒𝑠 = 11,112 + 0,039 = 11,151 𝑚𝑚 

𝑣𝑙_𝑚𝑖𝑛 =
𝐷𝑙 𝑚𝑖𝑛 − 𝑑𝑙 𝑚𝑎𝑥

2
=

12,116 − 11,151

2
= 0,4825 

 

𝒍𝒅 < 𝒗𝒍_𝒎𝒊𝒏 

𝟎, 𝟎𝟐𝟕𝟖 𝐦𝐦 < 𝟎, 𝟒𝟖𝟐𝟓 𝐦𝐦 
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Polohu osy ložiska a nástroje mohu brát jako totožnou, protože díky zkosení 

nástroje se ložisko vystředí na nástroji (viz. Obrázek 82) a chyba polohy středu díry 

karuselu se neutralizuje. 

 
Obrázek 82: Vystředění ložiska na nástroji [Autor] 

Řemen: 

Chybu způsobenou vůlí mezi profilem řemenu a profilem řemenice můžeme 

zanedbat, protože při středění děr pomocí přípravku vymezíme vůli ve směru otáčení. Za 

provozu se karusely pohybují stále stejným směrem, nehrozí tedy změna vymezené vůle. 

 

Celková nesouosost dílů 

Symboly: 

amax   - maximální nesouosost válečku a ložiska v podavači  

před provedením zalisování  

b   - velikost zkosení válečku 

 
Obrázek 83: Zkosení válečku [Autor] 
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Pokud bude maximální nesouosost ložiska a válečku menší, než je zkosení vnitřní 

hrany válečku, nenastane problém se zalisováním. 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑙𝑣 = 𝟎, 𝟓𝟓𝟒𝟖𝒎𝒎  

 

𝑏 =
12,747 − 11,092

2
= 𝟎, 𝟖𝟐𝟕𝟓𝒎𝒎 

 

𝒃 > 𝒂𝒎𝒂𝒙 

𝟎, 𝟖𝟐𝟕𝟓 > 𝟎, 𝟓𝟓𝟒𝟖𝒎𝒎 

 

Problém se zalisováním ložiska nenastane. 

5.4. Životnost ložisek 

Nesmí dojít ke kontaktu karuselu s podložkou. Z této skutečnosti odvodíme 

maximální opotřebení ložiska. 

5.4.1. Axiální ložisko 

Dáno: 

ds=54mm  - Střední průměr ložiska 

xmax=0,5mm  - Mezera mezi karuselem a podložkou 

m=2,5kg  - Hmotnost sestavy karuselu  

Sa=2023mm2  - Plocha axiálního ložiska 

qsm=300 ks  - Vyrobených podmontáží za směnu 

qot=2 ks  - Vyrobených podmontáží za otáčku 

 

Symboly: 

vo   - Rychlost opotřebení 

xb ax   - Bezpečné opotřebení axiálního ložiska 

osm   - Otáček za směnu 

z   - životnost ložiska 

 
Obrázek 84: Vůle mezi karuselem a podložkou [Autor] 
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𝑥𝑏 𝑎𝑥 =
𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑘
=

0,5

2.5
= 0,2 𝑚𝑚 

𝑝 =
𝑚 ∙ 𝑔

𝑆𝑎
=

2,5 ∙ 9,81

2023
= 0,0121𝑀𝑃𝑎 = 12 123𝑃𝑎 

 
Obrázek 85: Závislost opotřebení axiálního ložiska na zatížení, český překlad-Autor [23] 

Pro 𝑝 = 12 123𝑃𝑎, vo=3 µm/km 

𝑜𝑠𝑚 =
𝑞𝑠𝑚

𝑞𝑜𝑡
=

300

2
= 150 𝑜𝑡 

𝑧𝑘𝑚 𝑎𝑥 =
xb ax

vo
=

0,2 ∙ 103

3
= 66,6 𝑘𝑚 

𝑧𝑠𝑚 𝑎𝑥 =
𝑧𝑘𝑚 

𝑜𝑠𝑚 ∙ 𝜋 ∙ ds 
=

66,6

150 ∙ 𝜋 ∙ 54 ∙ 10−6
= 𝟐𝟔𝟏𝟕, 𝟐 𝒔𝒎ě𝒏 

5.4.2. Radiální ložisko 

Dáno: 

Sr=3770mm2  - Plocha ložiska 

Fř=20N   - Předpětí řemenu 

xmax=0,5mm  - Vůle mezi karuselem a podložkou 

Dkar=140mm  - Vnější průměr karuselu 

Drad=40mm  - Vnitřní průměr polymerového radiálního ložiska 

llož=26,8mm  - Délka účinné plochy ložiska 

osm=150 ot/směna - Počet otáček za směnu (viz. axiální ložisko) 
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Symboly: 

xb rad   - Bezpečná vůle pro naklopení karuselu 

ß   - Úhel bezpečného naklopení karuselu 

e   - Maximální opotřebení ložisek 

Sru   - Účinná plocha ložiska 

vo   - Rychlost opotřebení 

zr   - Životnost radiálního ložiska 

 

Obrázek 86: Naklopení karuselu (čárkovaně=karusel po opotřebení ložisek) [Autor] 

 

Obrázek 87: Naklopený karusel po opotřebení ložisek [Autor] 

𝑥𝑏 𝑟𝑎𝑑 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑏 𝑎𝑥 = 0,5 − 0,2 = 0,3𝑚𝑚 

𝛽 = sin−1
𝑥𝑏 𝑟𝑎𝑑

𝐷𝑘𝑎𝑟
2

= sin−1
0,3

70
= 0,25° 
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𝑒 =
𝑙

4
∙ tan 𝛽 =

26,8

4
∙ tan 0,25° = 0,029𝑚𝑚 

 
Obrázek 88: Silová rovnováha [Autor] 

Síly působící v ložisku vypočteme ze silové rovnováhy: 

𝐹𝑙1 = 𝐹𝑙2 

𝑀𝑠: 2 ∙ 𝐹𝑙1 ∙
𝑙

4
= 𝐹ř ∙ 74,7 

𝐹𝑙1 = 𝐹𝑙2 = 𝐹ř ∙
74,7 ∙ 2

𝑙
= 20 ∙

74,7 ∙ 2

26,8
= 𝟏𝟏𝟏, 𝟓 𝑵 

𝑥: 𝐹𝑙3 = 𝐹ř = 𝟐𝟎 𝑵 

Levá strana zatížení: 

𝑆𝑟𝑢 =
Sr

4
=

3770

4
= 942,5 mm2 

𝑝𝐿 =
𝐹𝑙1

𝑆𝑙𝑟𝑢
=

111,5

942,5
= 0,128 MPa = 18,6 psi 

 

Pravá strana zatížení: 

𝑆𝑟𝑢 =
Plocha ložiska

4
=

3770

4
= 942,5 mm2 

𝑝𝑃 =
𝐹𝑙1 +

𝐹𝑙3
2

𝑆𝑙
=

111,5 +
20
2

942,5
= 0,129 MPa = 18,7 psi 
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𝑝𝐿 ≅ 𝑝𝑃  

 
Obrázek 89: Závislost opotřebení radiálního ložiska na zatížení, český překlad-Autor [23] 

𝑣𝑜 =
20

1450
𝑝𝑃

=
20

1450
18,7

= 0,26 𝜇𝑚/𝑘𝑚 

𝑧𝑘𝑚 𝑟𝑎𝑑 =
vb

vo
=

0,026 ∙ 103

0,26
= 100 𝑘𝑚 

𝑧𝑠𝑚 𝑟𝑎𝑑 =
𝑧𝑟_𝑘𝑚 

𝑜𝑠𝑚 ∙ 𝜋 ∙ Drad 
=

100

150 ∙ 𝜋 ∙ 40 ∙ 10−6
= 𝟓 𝟑𝟎𝟓 𝒔𝒎ě𝒏 

 

Celková životnost ložiskového pouzdra se rovná minimu z obou životností a tj. 2617 

směn. Pokud počítáme s pětidenním pracovním týdnem bude životnost ložiskových 

pouzder minimálně 10 let. Doporučil bych však pravidelnou výměnu ložisek po 5 letech. 

5.5. Rentabilnost podávacího systému 

5.5.1. Náklady na provoz stávajícího lisu 

Dáno: 

Q=300ks  - počet vyrobených podmontáží za den 

Pměs=35 000Kč  - průměrná hrubá měsíční mzda v ČR 

dt=5 dní  - pracovních dnů v týdnu 

dr=250 dní  - dní pracovních dnů v roce  

hm=161 hod   - pracovních hodin v měsíci 

Cn=8000Kč  - Cena nového nástroje 

Cpod=70Kč  - Cena materiálu podmontáže 
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Npod   - Náklady na výrobu jedné podmontáže (bez započtení  

ceny materiálu) 

Nr   - Roční náklady na výrobu podmontáží (bez započtení  

ceny materiálu) 

N5r   - Náklady na výrobu podmontáží za 5 let (bez započtení  

ceny materiálu) 

Výčet dalších nákladů:  

3xtýdně oprava zaseknutého lisu 

1x za 2 roky výměna nástroje lisu 

3x denně vyroben zmetek  

 

Minutová mzda operátora: 

Pmin =
Pměs

hm ∙ 60
=

35000

161 ∙ 60
= 3,62 Kč/min 

 

Tabulka 6: Náklady na jednu podmontáž rozděleny dle úkonu 

Činnost Časová dotace na jednu podmontáž 

[min] 

Náklady na 

podmontáž [Kč] 

Montáž 0,5 𝟏, 𝟖𝟏 

Oprava zaseknutého 

lisu 
3 ∙ 30 𝑚𝑖𝑛/𝑡𝑦𝑑𝑒𝑛 =

90

𝑑𝑡 ∗ 𝑄
 

=
90

5 ∙ 300
= 0,06 

 

𝟎, 𝟐𝟐 

Výměna opotřebeného 

nástroje 

X 𝐶𝑛

2 ∙ 𝑄 ∙ 𝑑𝑟
 

=
8000

2 ∙ 300 ∙ 250
 

= 𝟎, 𝟎𝟓𝟑 

Zmetky X 𝐶𝑝𝑜𝑑 ∙ 3

𝑄
=

70 ∙ 3

300
 

= 𝟎, 𝟕 

 

𝑁𝑝𝑜𝑑 = 1,81 + 0,22 + 0,053 + 0,7 = 𝟐, 𝟕𝟖 𝑲č 

𝑁𝑟 𝑎 = 2,78 ∙ 300 ∙ 250 =208 500 Kč 

𝑁5𝑟 𝑎 = 5 ∙ 𝑁𝑟 = 5 ∙ 208 500 =1 042 500 Kč 

5.5.2. Náklady na provoz a zavedení podávacího systému 

Cpod=480 000Kč - Očekávaná cena podávacího systému 

Tkom=480min/rok - Časová dotace na řešení případných komplikací 

U5r   - Úspora za prvních 5 let provozu  
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Výčet dalších nákladů: 

Výměna řemene 1x za 5 let 

Výměna ložisek 1x za 5let 

 

𝑁5𝑟 𝑏 = 5 ∙ 𝑇𝑘𝑜𝑚 ∙ Pmin = 5 ∙ 480 ∙ 3,62 = 8 688 Kč  

𝑈5𝑟 = 𝑁5𝑟 𝑎 − 𝑁5𝑟 𝑏 − 𝐶𝑝𝑜𝑑 = 1 042 500 − 8 688 − 480 000 = 553 812 Kč  

 

Dle výpočtů vychází, že během 5 let dojde k úspoře 553 812Kč. Pokud by došlo 

ke zvýšení objemu výroby, uspořená částka by byla daleko větší. Životnost stroje může být 

také daleko vyšší než 5 let, pokud by proběhla generální údržba stroje, a to především 

výměna ložisek a ozubeného řemene. Generální údržba stroje je marginální částka oproti 

ceně nového stroje, tudíž platí čím déle bude systém v provozu, tím výhodnější bude jeho 

zavedení. 

 

6. Závěr 

Zadání bakalářské práce bylo určeno společností Stanley Black & Decker. Cílem práce 

bylo navrhnout konstrukční řešení podávacího systému pro lis na zalisování ložisek.  

Kapitola č. 2 se zabývá obsáhlou rešerší částí automatického podávacího systému, jako 

jsou například podavače, zásobníky a dopravníky. Na základě získaných poznatků byl sepsán 

všeobecný přehled o různých možnostech řešení podávacích systémů a o funkcích 

jednotlivých částí podávacích systémů. Rešerše se zabývá taktéž použitím inovativních 

polymerových ložisek. Na základě nabitých vědomostí byly dále navrhnuty dva koncepční 

návrhy podavače a jeden koncepční návrh zásobníku.  

V kapitole č. 3 byl popsán princip daných koncepčních návrhů. Na základě požadavků 

zadavatele byl vybrán jeden koncepční návrh. 

Následně bylo v kapitole č. 4 vypracováno detailní konstrukční řešení vybraného 

podávacího systému.  

Kapitola č. 5 se zaměřuje na volbu krokového motoru, kontrolní výpočty kolíku v 

karuselu a kontrolní výpočty souososti dílů před zalisováním. Kapitola se dále zabývá 

životností polymerových axiálních a radiálních ložisek a rentabilností podávacího systému. 

Konstrukční návrh celého podávacího systému byl vytvořen v softwaru Autodesk 

Inventor 2022 ve formě 3D, dále byl vytvořen 2D návrhový výkres podavače. Návrhové a 

kontrolní výpočty byly provedeny analyticky. 

Všechny cíle v zadání této bakalářské práce byly splněny a návrh podávacího systému 

čeká na schválení příslušného oddělení firmy Stanley Black & Decker. 
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