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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je návrh nového ramena výtlačníku pro balič pytlíků. Při 

návrhu jsem vycházel ze současného řešení, co se týče maximálních rozměrů a možností 

uchycení. Během tohoto návrhu jsem bral v potaz to, že jednotlivé části ramena se budou 

vyrábět pomocí 3D-tisku. 

Abych lépe rozuměl principu práce balících strojů, vytvořil jsem rešerši zabývající se 

obecným rozdělením, včetně specifického pracovního postupu balících strojů. Jako zdroj 

informací pro tuto část jsem použil informace od výrobců z internetových portálů, 

z akademických prací a od kolegů z firmy. 

Zároveň jsem se snažil získat co nejvíce informací ohledně 3D tisku, včetně vysvětlení 

principu práce různých tiskáren, ad už slouží pro tisk plastových, nebo kovových 

komponentů. K této kapitole jsem připojil i informace o materiálech používaných při 3D 

tisku. 

Pro vytvoření 3D modelu jsem použil firemní program Siemens NX 12. V 3D prostředí 

jsem vytvořil dva detailní návrhy ramena držáku, pro kontrolu případné kolize jsem využíval 

3D model balícího stroje, dodaného od výrobce. Tento model jsem však nemohl zobrazit 

v této práci z důvodu zamítnutí od nadřízených ve firmě.  
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2. Seznámení se strojem 

Stroj ve, kterém se řešená sestava nachází, slouží k balení pytlíků, které jsou plněny 

elementy a následně dochází ke svaření pytlíků a je jejich následnému odříznutí od sebe, 

zobrazen na Obr. 1. Samotný rám je pak vidět na Obr. 3. 

 
Obr. 1.: Balič pytlíků, separovaný z linky 

 
Obr. 2.: Balič pytlíků, pohled shora  

Z horní části prochází směrem dolů balící fólie, která je pomocí přípravku (tzv. 

trychtýře) vytvarována do požadovaného tvaru. Nejprve dochází ke svaření spodní hrany 

(dna) pytlíku. Teplota ve svářečce během procesu vzroste až na 120°C. Pohled na svařovací 

čelisti je patrný na Obr. 2. Následně je naplněn požadovanými elementy, a poté se posouvá 
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směrem dolů pod svařovací čelisti. Následně dochází za pomoci pneumatického mechanismu 

k těsnému přiblížení čelistí. Během tohoto dotyku dochází ke svaření a následnému odříznutí 

od zbytku folie, k přeseknutí dochází uprostřed svařované plochy, takže je zároveň vytvořeno 

dno pro další pytlík. 

 

 
Obr. 3.: Rám vzduchového výtlačníku-pohled shora  

 

 
Obr. 4.: Rám vzduchového výtlačníku-pohled z boku 
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Napnuté gumy na Obr. 4 (zvýrazněny pomocí šipek) slouží k tomu, aby před samotným 

svařením vytlačily přebytečný vzduch z pytlíku a současně nepoškodil případně křehké 

elementy, nelze použít nepružně pevný materiál. Důvod toho je zmenšení objemu velkého 

množství pytlíků při skladování. 

 

3. Problémy současného řešení 

Současné řešení montáže a napínání pracovního elementu (gumy) je z dlouhodobého 

hlediska nevyhovující, a to z důvodu: 

1) Pro osobu odpovědnou za provoz a chod stroje je velice obtížné sestavit pracovní 

rám z důvodu příliš velkého množství komponentů. 

2) Současně nastavit (napnout) do pracovní pozice gumu, je náročné a velice nepřesné, 

z důvodu nesouměrného napětí v každé řadě. 

 

 
Obr. 5.: Rám vzduchového výtlačníku – pohled na uchycení k rámu 

 

V současnosti při porušení gumy je třeba zastavit výrobní linku a vyndat celý rám kde 

je uloženo pracovní zařízení s napínacím rámem pro gumy.  Nejprve se od pneumatického 

zařízení odmontují napínací rámy s napnutými gumami, které jsou k zařízení připojeny vždy 

po dvou stahovacích šroubech, jak je vidět na Obr. 5. 
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Obr. 6.: Vzduchový výtlačník – detail na stahovací šrouby 

Při demontáži je potřeba opatrně povolit dva stahovací šrouby, vyznačeny na Obr. 6, 

na každé straně těla, z důvodu možného následného prudkého uvolnění gumy. Na Obr. 7 

jsou vidět stahovací matice pro stahovací šrouby. 

 
Obr. 7.: Vzduchový výtlačník – detail na stahovací matice 
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 Napínací rám se skládá z těla a devíti kruhových segmentů na každé straně, mezi 

kterými je guma natažena a napnuta. 

Při výměně je tělo se segmenty sestaveno pomocí stahovacích šroubů na Obr. 6, kdy 

mezi segmenty je vůle pro protažení gumy. Následně je guma protahována mezi segmenty 

a ručně napínána, kdy k zajištění proti povolení jsou segmenty stahovány postupně k sobě 

dalším pracovníkem, až jsou pak na konci finálně utaženy stahovací šrouby pomocí matice 

Obr. 7. 

 

4. Cíle řešení této práce 

Cílem této práce je návrh nového napínacího rámu, který bude splňovat následující 

podmínky: 

1) spojení více komponentů vedoucí, ke zjednodušení sestavení napínacího rámu 

2) zachování pružného elementu, případně návrh nového elementu, který bude 

tištěný na 3D tiskárně a bude snižovat komplikaci při montáži. 

3) Snížení množství potřebných náhradních dílů, které je třeba mít uloženo na 

skladě. 

4) Přidat vzduchové trysky, které zajistí odpadnutí pytlíků po svaření, stává se, že u 

pytlíků o menší hmotnosti dochází po svaření a odříznutí, k jejich nalepení na 

čelisti. Nepropadají a dochází k jejich postupnému hromadění a vytváření 

nepřesnosti při výrobě. Místo, kde dochází k hromadění pytlíků zobrazeno na Obr. 

8.  

 

 
Obr. 8.: Vzduchový výtlačník – detail k řezacím čelistem (skryty mezi svařovacími čelistmi) 
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5. Balící stroje 

Jedná se o stroje, které slouží k rychlému a nepřetržitému balení požadovaných 

elementů, jejich rozdělení je vidět na Obr. 9. Tyto stroje mají značné využití v mnoha 

průmyslových odvětví, za které můžu jmenovat například potravinářský průmysl, LEGO, 

strojní součásti a jiné zboží, které se nám dostává zabaleno do rukou. 

Důvod využívání balících strojů je jejich rychlost při sériové výrobě oproti lidem, 

sterilita prostředí v potravinářském průmyslu, automatizace procesu a stálá kvalita výroby. 

 

5.1. Princip balení 

Každý balící stroj má jiný postup při balení, ale ve výsledku jde o stejný princip. Balící 

folie je odvíjena z tubusu do požadovaného tvaru, popřípadě místa, může i nemusí být 

potištěna. Následně jsou pomocí svářecího zařízení hrany folie svařeny, poté dochází k 

oddělení od zbytku folie pomocí dělícího nože. 

  

5.2. Rozdělení 

Balící stroje se rozdělují do několika kategorií, podle jejich vlastností a druhu baleného 

materiálu (sypký, granulový, kusový-malé díly). 

 
Obr. 9.: Rozdělení balících strojů [1] 
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5.2.1. Vertikální 

Při své práci používají jednu cívku balící folie, ze které vytvářejí sáčky se třemi sváry, 

jeden ke svaření podélné hrany a zbylé dva pro svaření konců pytlíků. Tyto stroje se využívají 

při balení granulových, sypkých anebo obtížně manipulovatelných výrobků/produktů. 

Využívají se jak v potravinovém, tak i nepotravinovém průmyslu. [21, 22] 

U tohoto stroje je princip balení následující, pro vizualizaci je zde Obr. 10. Balící folie je 

odvíjena z tubusu, může i nemusí být potištěna, následně je vedena soustavou rolen 

k tvarovému límci a následně je navlečena na tubus. Zde je folie podélně svařována, aby 

došlo k vytvoření obvodu sáčku. Následně je folie tažena pod tubus pomocí řemenů, kde je 

pomocí čelistí vytvořeno dno sáčku. Zde dochází k naplnění sáčku daným množství elementů, 

které se sem dostanou skrz tubus. Poté dochází k posunu pytlíku níž, tak aby horní okraj byl 

v úrovni svařovacích čelistí, zde dochází ke svaření horního dna pytlíku a jeho následnému 

odříznutí od zbytku folie. [21, 22] 

 

 
Obr. 10.: Princip funkce vertikálního balícího stroje [22] 

5.2.2. Horizontální 

Tento stroj se používá k balení kusového zboží rovněž do sáčků, avšak zboží je sem 

dopravováno horizontálně pomocí dopravníku. Pro vytvoření požadovaného tvaru pytlíku se 

zde však na místo tubusu používá tvarovací tunel. Použití těchto strojů převládá 

v potravinářském průmyslu pro balení potravin. [21, 23] 

Tento typ stroje má však několik poddruhů, kdy každý má jiný postup při práci.  

• Balení do smrštitelné folie 

• Skupinové balení 

• Balení do misek 

• Hlubokotažné termoformovací stoj 

• Balení do rukávu – Flowpack 
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5.2.2.1. Balení do rukávu – Flowpack 

Používají se při balení kusových elementů, jenž jsou dopravovány horizontálně pomocí 

dopravníku, pro vizualizaci procesu je zde Obr. 11. Při balení používají jednu cívku s folií, jenž 

je tvarována na místo tvarovacího tubusu, tvarovacím tunelem, kde dochází k vytvarování 

tak zvaného rukávu, jenž je podélně svařen. Během tohoto procesu se balený element 

nachází v rukávu. Následně dochází ke svaření konců pytlíku a jejich odříznutí od zbytku 

folie.[23] 

 

 
Obr. 11.: Princip funkce horizontálního balícího stroje [24] 

6. Metoda 3D tisku 

3D tisk je v současnosti na vzestupu a nachází uplatnění v mnoha oblastech ne jenom 

v strojírenství a konstrukci, ale i ve zdravotnictví, letectví, automobilovém průmyslu, 

vesmírném programu, a dokonce i ve stavebnictví. 

6.1. Výhody 

Velkou výhodou je rychlost výroby, kdy po vytvoření návrhu a následně 3D modelu, je 

možno model odeslat na 3D tiskárnu, nastavit vhodné parametry pro výrobu a zapnout tisk. 

Na rozdíl od klasické výroby, kdy je třeba domluvit se s technologem na vhodném materiálu, 

a na vhodném výrobním postupu. Následuje samotná výroba, pokud má firma, ve které 

konstruktér pracuje možnost výroby součásti, pak je tu menší starost, než když musí shánět 

externí výrobní firmu a domlouvat s ní veškeré požadavky na výrobu součásti, případnou 

reklamaci součásti. Současně s tím jde i přesnost výsledné součásti. Samotná přesnost 3D 

tisku je vázána správnou údržbou tiskárny, její kalibrací a dodržování čistoty v pracovní 

oblasti tisku, jako jsou trysky a tisková podložka. Zároveň je to i možností změny velikosti 

trysky, kdy jsme schopni tisknout stěny o tloušťce od 0,5mm do 0,1mm. Cena se odvíjí od 

použitého materiálu, jeho množství a ceny elektrické energie, jenž vychází z doby potřebné 

k vytištění součásti, odpadají náklady na dělníka. Další výhodou je čas. U samotného tisku 

není potřeba mít konstantně osobu, jenž by vše sledovala a kontrolovala. Je však lepší, když 

po spuštění tisku, vizuálně zkontrolujeme, zda tisk začal správně a nedochází k 
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jakýmkoliv nežádoucím efektům, jako je například problém s přichycením tištěné součásti 

k tiskové podložce. [1, 2, 3] 

6.2. Nevýhody 

Mezi nevýhody patří však rychlost samotného výrobního procesu, u velkých součástí 

jsme vázáni, tloušťkou nej užší stěny z toho důvodu musíme volit i velikost trysky, jenž se 

během tisku nedá změnit. Je to pak patrné u velkovýroby, kdy je pak 3D tisk pomalý oproti 

tradičním výrobním metodám. Z toho důvodu se 3D tisk hodí spíše pro kusovou výrobu. [1, 

2. 3] 

Tolerance a přesnost jsou další nevýhodou, a to z důvodu, že během tištění dochází 

postupně k chladnutí materiálu a zároveň smršťování, které se mění v závislosti na zvoleném 

materiálu. Přesnost výroby se proto pohybuje od ±0,5𝑚𝑚 𝑑𝑜 ± 0,1𝑚𝑚, v závislosti na 

velikosti použité trysky. [1, 2. 3] 

Kroucení tištěné součásti to je jeden z dalších vedlejších nežádoucích efektů, který se 

dá však ovlivnit. Možností je několik, patří mezi ně stálá okolní teplota, neumísťovat tiskárnu 

blízko klimatizace. Dále užití funkce,, Brim“ – límec, jenž kolem součásti vytvoří na pracovní 

ploše límec. A nakonec udržovat čistotu na pracovní ploše. [1, 2. 3] 

Používání podpěr je také nevýhoda z důvodu jejího odstranění, které může zanechat 

stopy na součásti po jejím odstranění, avšak výrobci dnes dodávají na trh materiály, které 

jsou rozpustitelné ve vodě například společnost Verbatim. [1, 2. 3] 

 

6.3. Využití 3D tisku 

Z předešlých informací je patrné, že 3D tisk se využívá předvím v Prototypové výrobě. 

Avšak díky postupně nižší ceně a dostupnosti této technologie, se tato výrobní metoda stala 

součástí řady odvětví. [2, 3] 

6.3.1. Zdravotnictví 

V tomto odvětví je 3D tisk velmi oblíbený, a to z důvodu výroby tvarově velmi 

náročných dílů na míru každého pacienta, po jeho naskenování. Využíváno je při tvorbě 

kostních implantátů, kloubů, obratlů, částí zubů ale i nástrojů. [2, 3] 

6.3.2. Letecký průmysl 

Zde se však využívá tisk kovových dílů, které umožnují snížení hmotnosti součástí a 

vytvoření složitě designované součásti z jednoho kusu. Tím urychlují výrobu, zvyšují odolnost 

a zlepšují vlastnosti letadla (rychlost, hmotnost). [2, 3] 

6.3.3. Automobilový průmysl 

Podobně jako u leteckého průmyslu ušetřují tištěné součásti hmotnost a snižují 

spotřebu paliva. Lze je však využít pro veterány, kdy díly pro ně se už nevyrábějí. [2, 3] 
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6.3.4. Nemovitosti 

Výhodou použití v této oblasti je použití výrazně méně materiálů než u klasické stavby, 

dají se tisknout části, ale i celý dům. [2, 3] 

6.3.5. Vesmírný program 

V současné době se už tištěné součásti užívají v satelitech i nosných raketách. Vývojáři 

zároveň doufají, že budou moct tisknout motory a celé rakety, pro rychlení a zjednodušení 

výrobního procesu. [2, 3] 

 

 

6.4. Výroba 

Nejprve si vytvoříme 3D model v našem počítači ve jakémkoliv CAD programu, který 

umí exportovat součást ve formátu .STL. Po vytvoření a exportování součásti načteme díl 

v softwaru, který máme od výrobce tiskárny a nastavíme vlastnosti tisku. 

Tiskárna vytváří model rovnou na pracovní desce, nepotřebuje žádný polotovar. 

Obrábění díky tomu odpadá a zároveň i vytváření kovových třísek, které jsou toho nedílnou 

součástí. Nedochází tedy ke zbytečnému plýtvání a nevyužití výrobního materiálu. Jediná 

chvíle, kdy dochází k vytváření nevyužitelného materiálu, je při tvorbě součástí, které jsou 

tak složité, že je při jejich tisku potřeba využít tak zvaných podpěr. 

 

 
Obr. 12.: Příklad využití podpěr při 3D tisku [19] 

 

Podpory se využívají u převisů s úhlem větším než 45° a částí které začínají ve vzduchu, 

pro upřesnění slouží Obr. 12. Slouží k tomu, aby se při tisku jednotlivé vrstvy správně 

přichytily a nestékaly do prostoru, mimo dráhu tištěné plochy, případně nepřilepily ke zbytku 

tištěné součásti na jiném místě, než bychom chtěli. Současně zabraňují zborcení neboli 

deformaci tištěné součásti. [4] 
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Po vytištění necháváme součást vychladnout a poté opatrně odejmeme z plochy pro 

tisk. Následně odstraníme podpěry, tak abychom samotnou součást nepoškodily. Teď máme 

hotovou součást, tedy pokud nepotřebujeme vytvořit v součásti tvarovou plochu (například 

závit, nebo něco jiného). 

 

6.5. Základní metody tisku 

Existuje mnoho metod 3D tisku, každý typ se od sebe odlišuje primárně podle principu, 

dalšími parametry, které je od sebe odlišují svou rychlost tisku, kvalita, cena pořizovacího 

materiálu, spotřeba energie tiskárny a velikost tištěné vrstvy. [1, 2, 5] 

Pro tisk plastových výrobků se využívají metody FDM-vrstvení nataveného materiálu, 

SHS-vrstvení práškového materiálu, který je spékán pomocí topného tělesa, SLS – vrstvení 

práškového materiálu, který je spékán pomocí laseru. [1, 2, 5] 

Pro tisk kovových výrobků se využívají převážně metody DMLS – podobný princip jako 

SLS technologie a SLM-technologie podobná jako DMLS, avšak pracovní komora je zbavena 

vzduchu, vlhkosti a je vyplněna inertním plynem argonem, případně dusíkem. [1, 2, 5, 6] 

 

6.5.1. Metoda SLS 

Tuto metodu budeme využívat při naší práci z důvodu použitého materiálu při tisku. 

Princip této metody je, že se při výrobě využívá materiálu v práškové formě, jenž jsou 

spékány pomocí vysoké tepelné energie od laserového paprsku [1, 2, 5] 

 
Obr. 13.: Princip metody SLS [1] 

Celý proces probíhá v uzavřené komoře za konstantní teploty, komora je zajištěna proti 

průniku vlhkosti a náhlým změnám teplot z okolí. Tyto důvody zajištění jsou nezbytné pro 

přesný tisk materiálu, s ohledem na vlastnosti tisku. [1, 5] 
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Princip práce této metody je zobrazen na Obr. 13. V nádobě napravo je materiál pro 

tisk v práškové formě, nádoba se pohybuje pouze v ose Z a vytlačuje ,,Prášek“ na pracovní 

rovinu. V pracovní rovině se pohybuje vyrovnávací válec, který přesouvá ,,Prášek“ z pravé 

nádoby do levé, kde vytvoří pracovní vrstvu. Následně dochází za pomocí laseru ke spečení 

,,Prášku“ ve tvaru tištěné součásti. Po spečení dochází k posunu levé nádoby ve směru 

Z dolů, o vzdálenost jedné tištěné vrstvy. [1, 5] 

 

6.6. Materiály pro 3D tisk – plastové výrobky 

Pro náš návrh budeme zjišťovat materiály pro 3D tiskárny využívající metodu FDM, pro 

ně samotné existuje velmi mnoho druhů použitelných materiálů, které mají různé vlastnosti 

po vytištění. Materiály se dodávají ve formě navinuté tiskové struny, čemuž se říká filament, 

struna se nejčastěji dodává od ∅ 1,75mm do ∅ 2,85mm. [1, 7] 

Například dnes nejběžněji používané jsou materiály označované jako PLA (Kyselina 

Polymléčná) vyrobený z rostlinného škrobu a ABS (Akrylonitrilbutadienstyren). Dále tu jsou 

pak materiály označované jako PET-G (Polyethylentereftalát), Nylon a PC (Polykarbonát). [1, 

7] 

Při přípravě 3D tisku součásti, je třeba mít na zřeteli samotné vlastnosti tiskárny, jako 

jsou například maximální teploty tiskové podložky a tiskové hlavy neboli extrudéru. Podle 

těchto vlastností můžeme určit, zda materiál, ze kterého chceme tisknout, lze na dané 

tiskárně použít. [1, 7] 

6.6.1. ABS (Akrylonitril-butadien-styren)  

Je to Amorfní termoplastický polymer, jehož základní složkou je ropa. [1] 

Hlavní předností tohoto materiálu je jeho odolnost proti mechanickému opotřebení a 

lehká opracovatelnost, při další úpravě. Další výhodou je samotná mechanická pevnost a 

houževnatost, s tím souvisí i dlouhá životnost. Skelný přechod má vyšší teplotu, díky tomu 

dokáže snést mnohem vyšší teploty, Mezi další výhody patří i schopnost odolávat působení 

vlivů různých kyselin, hydroxidů, uhlovodíků, olejů a tuků. Součásti mívají, také hladší povrh 

díky menšímu vytékání a velikosti vláken z tiskové hlavy. [1, 8, 9,10] 

Avšak mezi jeho hlavní nevýhody patří to, že během postupného chladnutí dochází ke 

smrštění součásti, a změn jeho rozměru, ke zmenšení. Pro snížení vlivu těchto nežádoucích 

efektů je ideální mít vyhřívanou pracovní komoru a nemít v blízkosti tiskárny klimatizaci. 

Zároveň se během tisku uvolňují škodlivé výpary, které lze rozeznat jako nepříjemný štiplavý 

zápach. [1, 8, 9,10] 

Během tisku je třeba, aby se teplota tiskové podložky pohybovala v rozmezí 95-110 °C, 

teplota tiskací hlavy (extruderu) je pak 220-250 °C. [1, 8, 9,10] 

6.6.2. NYLON 

Je syntetický polymer, termoplast. Vytvořen je za pomoci uhlí, vody a vzduchu. 

Nejvhodnější pro výrobu mechanických součástek. [10] 
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Výhodou tohoto materiálu je jeho houževnatost, pružnost a odolnost proti otěru. 

Současně je tento materiál odolný vůči chemikáliím. [10, 11, 12] 

Mezi jeho nevýhody však patří náchylnost k deformacím, a to z důvodu, že jednotlivé 

vrstvy nemusejí k sobě správně přilnout. Materiál je třeba skladovat ve vzduchotěsném 

prostředí, a to z důvodu jeho absorpce vlhkosti ze vzduchu, případně je třeba několik hodin 

před tištěním ho vysušit při 70°C. Z toho důvodu není vhodný pro vlhká prostředí. Zároveň je 

třeba správně odvětrat komoru, ve které se tiskne, a to z důvodu uvolňování škodlivých látek 

do ovzduší z taveného materiálu. [10, 11, 12] 

Teplota tiskové podložky by se měla pohybovat v rozmezí 70-90 °C a teplota tiskací 

hlavy (extruderu) je pak 225-265 °C. [11] 

6.6.3. PC (Polykarbonát) 

Je termoplastický polymer, který se vyrábí díky reakci Bisfenolu A (BPA) a fosgenu 

(COCl2). [15] 

Velkou předností tohoto materiálu je jeho vysoká tvrdost při použití pro 3D tisk. 

Současně s tím má tento materiál velmi dobrou odolnost proti nárazům. Velmi dobrá je také 

odolnost vůči teplu až do 150 °C, kdy si dokáže udržet svoji integritu. Jeho flexibilita je rovněž 

jeho výhodou, kdy se počítá s tím, že součást bude ohýbána. Nevodivý materiál, je vhodný 

pro elektrotechniku a automobilový průmysl. [10, 12, 13,14] 

Velkou nevýhodou je, jeho doba měknutí z toho důvodu trvá tisk z tohoto materiálu 

déle než při použití jiného materiálu. S tím se i pojí vysoká tavící teplota. Stejně jako Nylon je 

PC velmi náchylný k absorpci vlhkosti materiál je třeba rovněž skladovat ve vzduchotěsném 

prostředí. [10, 12, 13,14] 

Teplota tiskové podložky by se měla pohybovat v rozmezí 80-120 °C a teplota tiskací 

hlavy (extruderu) je pak 260-310 °C. [13] 

6.6.4. PET-G (Polyetléntereftalát) 

Je termoplastický polyester, který se vyrábí z etylenglykolu a dimethyltereftalátu 

s modifikovaným glykolem. [17, 18] 

Jeho předností je jeho tepelná charakteristika, kdy mže být ochlazen bez negativních 

účinků deformace. Současně odolnost proti nárazu, díky měkčímu povrchu.  Další výhodou 

je jeho hladký a lesklý povrh po vytištění. Odolnost proti kyselinám a rozpouštědlům je 

rovněž výhoda, díky tomu je používán i v potravinářském průmyslu. Ideální pro tisk větších 

součástí. [12, 16, 17] 

Jeho nevýhodami jsou však jeho nedostatečná odolnost proti opotřebení. Dále je tu 

pak nežádoucí efekt, kdy se na povrchu součásti mohou objevit stopy jednotlivých vrstev od 

tisku. [12, 16, 17] 

Teplota tiskové podložky by se měla pohybovat v rozmezí 75-90 °C a teplota tiskací 

hlavy (extruderu) je pak 230-250 °C. ]16] 
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Tip materiálu ABS NYLON PC PET-G 

Max. pevnost v tahu 40 MPa 40-85 MPa 72 MPa 53 MPa 

Tuhost                                 
(vůči ostatním materiálům) 

5/10 5/10 6/10 5/10 

Odolnost                             
(vůči ostatním materiálům) 

8/10 10/10 10/10 8/10 

Tiskové vlastnosti               
(vůči ostatním materiálům) 

8/10 8/10 6/10 9/10 

Max. provozní teplota 98 °C 80-95 °C 121 °C 73 °C 

Teplota extrudéru 220-250 °C 225-265 °C 260-310 °C 230-250 °C 

Teplota tisk. podložky 95-110 °C 70-90 °C 80-120 °C 75-90 °C 

Tepelná roztažnost 
[μm/m·°C] 

90 95 69 60 

Hustota filamentu       
[g/cm3] 

1,04 1,1 1,2 1,23 

Tab. 1.: Tabulka srovnání vlastností materiálů pro FDM tisk [1, 8, 11, 13, 17] 

 

7. Shrnutí volby materiálu a metody tisku 

Cílem této práce je navrhnout a vytvořit nové tělo držáku pro stlačující gumy, za účelem 

snížení množství použitých dílů nutných mít stále na skladě, zjednodušit montáž a demontáž. 

Současně nahradit díly vyráběné tradiční obráběcí metodou, výrobou na 3D tiskárně. Vybrat 

nejvhodnější materiál pro výrobu součástí, vzhledem k pracovnímu prostředí. Jako bonus 

přidat vzduchové trysky pro zajištění propadu menších a lehčích pytlíků po odříznutí. 

Z návrhů pak vybrat ten nejvhodnější, z něho pak vytvořit funkční model a otestovat ho při 

simulaci pracovního provozu. Z tohoto testu pak vyhodnotit klady a zápory daného návrhu. 

V případě vyhovujících vlastností schválit jako náhradu za původní sestavu v pracovním 

zařízení. 
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8. Návrh variant ramena výtlačníku 

Pro návrh nového držáku jsem vycházel z původního designu pro Přibližný tvar. Jedním 

z požadavků na nové rameno bylo i přesunutí ramena do spodní úrovně, dále zde byl 

požadavek na zachování délky rozteče mezi jednotlivými úrovněmi, tak i vnitřní krajní 

vzdálenost držáků od sebe. 

Na vzduchové trysky jsou tyto požadavky. Délková rozteč středů trysek by se neměla 

pohybovat ve větším rozsahu než 100 mm. Tato vzdálenost je podmíněna rozměrovou 

velikostí nejmenšího pytlíku, který se na této lince tiskne. Dále je zde žádost nasměrovat 

trysky, tak aby proudící vzduch procházel mezi nejvýše položenými úrovněmi gumolana, 

v tomto případě mezi šestou a sedmou úrovní. 

8.1. Varianta A 

Varianta A je zobrazena na Obr. 14. 

 

 
Obr. 14.: Izometrický pohled na variantu A  

V této variantě jsem navrhl samostatné spodní rameno a k němu následně vytvořil dva 

držáky Obr. 15, které tvoří vedení gumolana. Tyto držáky jsou k ramenu připojeny pomocí 

šroubového spoje Obr. 16. se dvěma maticemi, jednou velkou a druhou malou, jako 

pojistnou. 
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Obr. 15.: Varianta A – pohled na držáky 

 

Obr. 16.: Varianta A – pohled na šroubový spoj 
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Hlavní předností této varianty je umístění gumolana. To je navlečeno na otočné kladky 

Obr. 17, kladek je celkem sedm. Všechny kladky jsou otočné. 

 

       Obr. 17.: Varianta A – pohled na kladky 

 

 Všechny kladky jsou zajištěny proti vypadnutí tím, že jsou nasazeny na vodící dutou 

hřídelku na Obr. 18., která prochází celým držákem.  

 
 

Obr. 18.: Varianta A – pohled na vodící hřídelku 
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K celému rámu je následně připojena pomocí šroubu se šestihrannou hlavou 

a podložkou, z důvodu rozložení tlaku pod hlavou šroubu, s maticí, u které se téže nachází 

podložka, tento spoj je zobrazen na Obr. 16. 

Gumolano je v každé úrovni zajištěno jedním stavěcí šroubem na boku každého držáku. 

Aby stavěcí šroub nerozdrtil gumolano, nebo nedošlo k jejímu přerušení, přidal jsem mezi 

stavěcí šroub a gumolano tlačný element Obr. 19, který svírá gumolano v úhlu 36° 

 
Obr. 19.: Tlačný element 

 

 
Obr. 20.: Varianta A – pohled zezadu na vinutí 

Na Obr. 20 je zobrazen pohled na rameno ze zadní strany. Je zde vidět smysl navinutí 

gumolana na kladky v držácích. Gumolano je navíjeno do šroubovice, s tím že každé posunutí 

úrovně se odehrává mezi zadními stranami držáků.  
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Obr. 21.: Vzduchová tryska 

Následně jsem k této verzi připojil vzduchové trysky obr. 21. Trysky, jsou zde jako 

samostatné díly, které jsou vytvořeny tak, aby byli nasazeny do otvorů, které jsem vytvořil 

v těle ramena. 

 
Obr. 22.: Tvarový otvor v rámu pro vzduchové trysky 

 

 V samotném rameni je ze přední části připravený tvarové otvor pro nasazení trysek 

Obr. 22. Ve spodní části rámu je připraven závitový otvor M7 detail je patrný na Obr. 23. Do 

této díry se zašroubuje závitová redukce od firmy FESTO pro pneumatické hadice velikosti 6. 
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Obr. 23.: Závitový otvor pro vzduchovou redukci 

Tyto trysky mají namířeny výstupní otvory mezi šestou a sedmou úroveň viděno na 

Obr. 24, z důvodu odlepené lehkých pytlíků, které po odstřižení nepropadnou pracovní 

komorou, ale drží se pomocí perforovaných okrajů na čepelích řezacích nožů, jak je patrné 

na Obr. 8. 

 
Obr. 24.: Pohled na výstup vzduchových trysek 

Celá sestava ramena je připojena k rámu pomocí šroubů M8, jak je vidět na Obr. 25. 

Tyto šrouby jsem použil z důvodu existence vnitřních závitů M8 v rámu výtlačníku, které se 

zde nacházení od současného uchycení ramena, jak je to patrné na Obr. 5. 
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Obr. 25.: Pohled na zadní část ramena, včetně uchycení k rámu 

Vzdálenost od rámu je zajištěna pomocí distančního válce zobrazeného na Obr. 26. 

Zároveň je zde možnost změny vzájemné horizontální vzdálenosti rámů, a to díky drážkám, 

které jsou vidět na Obr. 23. 

 
Obr. 26.: Distanční válec 
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8.2. Varianta B 

 

 
Obr. 27.: Varianta B 

Varianta B se v mnohém podobá variantě A, avšak je zde několik zásadních rozdílů. 

Hlavním z nich je navinutí gumolana, které je v této variantě pouze z jedné strany, a to ze 

přední, navinuté je detailněji vidět na Obr. 28.  

  

Obr. 28.: Varianta B – detail vinutí  
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Dalším rozdílem oproti Variantě A je použití vaček na Obr. 29 oproti kladkám na Obr 

17. Tyto vačky se též nacházejí v držáku a jsou zajištěny šroubovým spojem stejně jako u 

varianty A na Obr. 16. 

 
Obr. 29.: Vačky k Variantě B 

Vačky mají uvnitř otvor, kterým prochází ozubená vodící hřídelka na Obr. 30. Každá 

vačka má uvnitř západku, která se opírá o ozubení na vodící hřídelce. To slouží k tomu, aby 

bylo možno měnit radiální polohu vaček, jak je patrné na Obr. 31. Použil jsem principu 

rohatky a západky. 

 

 
Obr. 30.: Vodící hřídelka k Variantě B 
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Obr. 31.: Zobrazení změny polohy vačky 

Pro zajištění proti protočení jsem vytvořil vnitřní ozubení do každého držáku, to jsem 

zobrazil na Obr. 30.  

 
Obr. 32.: Detail na vnitřní ozubení držáku 

Stejně jako u varianty A jsem i zde přidal vzduchové trysky, jak je patrné na Obr. 24. 

Současně je zde použito přichycení k rámu, podobně jako u předchozí verze zobrazené na 

Obr. 25. 
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9. Volba z variant 

Z mnou navržených dvou variant, bylo po dohodě s kolegy vybrána varianta B. 

Z tohoto důvodu jsem tedy vytvořil kontrolní výpočty pro Variantu B, výpočty se 

zaměřují na kontrolu součásti od vlivu sil, které jsou vyvinuty od napnutého gumolana. Dále 

pak kontroly svěrných spojů a s nimi i kontroly tlaku v závitech, které jsou z NYLONU. 

 

10.Kontrolní výpočty 

Pro variantu B jsem sestavil kontrolní výpočty namáhaných spojů. V těchto výpočtech 

jsem kontroloval odolnost dílů z nylonu při spojení se spojovacími komponenty vyrobenými 

z oceli. 

10.1. Výpočet síly vyvinuté od napnuté gumy 

Jako první jsem si spočetl, jak velká síla mi vznikne od napnutého gumolana. Pro tento 

výpočet jsem použil Hookův zákon. 

 
Obr. 33.: Varianta B – určení síly od napnuté gumy 

𝑙0 = 2000𝑚𝑚 

𝑙1 = 2200𝑚𝑚 

∆𝑙 = 200𝑚𝑚 

∅𝑑 = 7𝑚𝑚 

𝑃𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑦ž → 𝐸 = 0,00015 ∙ 105𝑀𝑃𝑎 

Hookův Zákon: 

 𝜎 = 𝐸 𝜀 (1)  

 
∆l

l0
=

F

E ∙ A
→ F =

∆l

l0
∙ E ∙ A (2)  

 A =
𝜋 ∙ d2

4
=

𝜋 ∙ 72

4
= 38,5mm2 (3)  

 𝐹 =
200

2000
∙ 15 ∙ 38,5  

 𝐹 = 57,75 𝑁 (4)  

 

Celková síla vyvolaná napnutím gumolana je 𝐹 = 57,75 𝑁. 
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10.2. Statická kontrola šroubu 

V této části jsem kontroloval, zdali svěrný spoj, je schopen udržet napnuté gumolano. 

A zdali šroub M6 je pro tento spoj vhodný. Pro tuto kontrolu jsem užil třecí podmínku, 

znázorněnou na Obr.35. 

 

 
Obr. 34.: Varianta B – určení osové síly svěrného spoje 

10.2.1. Výpočet osové síly 

𝜎𝑝𝑡 = 66,8𝑀𝑃𝑎 

𝐾 = 3 

𝐷1 = 12𝑚𝑚 −  𝑛𝑒𝑗𝑚𝑒𝑛ší 𝑣𝑛ě𝑗ší ∅ 𝑣𝑜𝑑í𝑐í ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒  

𝐷2 = 6,5𝑚𝑚 −  𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛í ∅ 𝑣𝑜𝑑í𝑐í ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒 

 
Obr. 35.: Rozklad sil pro svěrný spoj 

 𝜎𝐷 =
𝜎𝑝𝑡

𝑘
=

66,8

3
= 22,23 𝑀𝑃𝑎 (5)  
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 𝑆 =
𝜋∙𝐷2

2

4
−

𝜋∙𝐷1
2

4
=  

 =
𝜋 ∙ 122

4
−

𝜋 ∙ 6,52

4
= 79,91 𝑚𝑚2 (6)  

 𝜎𝐷 =
𝐹𝐴

𝑆
 (7)  

 𝐹𝐴 = 𝜎𝐷 ∙ 𝑆 = 22,23 ∙ 79,91 =  

 =1779,3N (8)  

 

 𝑇 > 𝐹  

 𝑇 = 𝑇´ ∙ 𝑘 = 𝐹𝐴 ∙ 𝑓 ∙ 𝑘  

 𝑇 = 1779,3 ∙ 0,2 ∙ 1,1  

 𝑇 = 391,4 (9)  

 𝑇 ≫ 𝐹 →  Š𝑟𝑜𝑢𝑏 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

 

10.2.2. Statická kontrola šroubu 

Pro M6:  P=1 

   𝑑2 = 5,35𝑚𝑚 

𝑑3 = 4,6𝑚𝑚 

   𝑓 = 0,2 

𝜎𝐾𝑡 = 640𝑀𝑃𝑎 −  𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 8.8 

 𝑡𝑔 𝛾 =
𝑃

𝜋 ∙ 𝑑2
=

1

𝜋 ∙ 5,35
= 0,059 (10)  

 → 𝛾 = 3,37°  

   

 𝑡𝑔 𝜑 = 1,15 ∙ 𝑓 = 1,15 ∙ 0,2 = 0,23 (11)  

 → 𝜑 = 13°  

   

 𝑀𝑈 = 𝐹𝐴 ∙
𝑑2

2
∙ 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑)  

 𝑀𝑈 = 1779,3 ∙
5,35

2
∙ 𝑡𝑔(3,37 + 13)  

 𝑀𝑈 = 1398,12𝑁𝑚𝑚 (12)  

   

 𝜏 =
𝑀𝑈

𝑊3
  

 𝜏 =
1398,12

𝜋 ∙ 4,63

16

  

 𝜏 = 73,15𝑀𝑃𝑎 (13)  
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 𝜎 =
𝐹𝐴

𝑆3
  

 𝜎 =
1779,3

𝜋 ∙ 4,62

4

  

 𝜎 = 23,3𝑀𝑃𝑎 (14)  

   

 𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎2 + √3 ∙ 𝜏2  

 𝜎𝑟𝑒𝑑 = √23,32 + √3 ∙ 73,152  

 𝜎𝑟𝑒𝑑 = 99𝑀𝑃𝑎 (15)  

 
𝑘 =

𝜎𝐾𝑡

𝜎𝑟𝑒𝑑
≥ 𝑘𝑚𝑖𝑛 = 2 

𝑘 =
640

99
= 6,46 

(16)  

 𝑘 > 𝑘𝑚𝑖𝑛 → 𝑃𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑛ě𝑛𝑎 (17)  

 

10.3. Kontrola v ploše pod podložkou 

Zde jsem provedl kontrolu tlaku pod podložkou, vzhledem k tomu že zde dochází ke 

kontaktu dvou dílů, kdy každý je z jiného materiálu. 

 
Obr. 36.: Varianta B – určení síly od napnuté gumy 

 

𝑅1 = 6,4𝑚𝑚 − 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛í 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑜ž𝑘𝑦,  

𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑠𝑒 𝑟𝑜𝑣𝑛á 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟𝑢 𝑜𝑡𝑣𝑜𝑟𝑢 𝑝𝑟𝑜 š𝑟𝑜𝑢𝑏 𝑀6 

𝑅2 = 12𝑚𝑚 − 𝑣𝑛ě𝑗ší 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑜ž𝑘𝑦 

𝑃𝑟𝑜 𝑁𝑌𝐿𝑂𝑁: 𝑝𝐷 = 25𝑀𝑃𝑎 
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�̅� =

𝐹𝐴

𝜋 ∙ (𝑅2
2 − 𝑅1

2)
 

 

 
�̅� =

2701,1

𝜋 ∙ (122 − 6,42)
 

 

 �̅� = 8,34𝑀𝑃𝑎 (18)  

 �̅� < 𝑝𝐷 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

 

10.4. Kontrola tlaku v závitech stavěcího šroubu 

Tuto kontrolu jsem provedl z důvodu zjištění, zdali stavěcí šroub je schopen udržet 

napnuté gumolano. Pro tento výpočet jsem zvolil třecí podmínku, jak je zobrazeno na Obr.38. 

 
Obr. 37.: Stavěcí šroub pro zajištění gumy 

 

 
Obr. 38.: Rozklad sil na stavěcím šroubu 

𝑀𝑢𝑠í 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡 𝑝𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑄 > 𝑁  
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𝐹 = 57,75𝑁 −  𝑠í𝑙𝑎 𝑣 𝑛𝑎𝑝𝑗𝑎𝑡é 𝑔𝑢𝑚ě 

𝐹´ −  𝑠í𝑙𝑎 𝑣 𝑗𝑒𝑑𝑛é ú𝑟𝑜𝑣𝑛𝑖 

𝑛 = 7 −  𝑝𝑜č𝑒𝑡 ú𝑟𝑜𝑣𝑛í 

𝑟 = 2 −  𝑠𝑡𝑎𝑣ě𝑐í š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑦 𝑣 𝑗𝑒𝑑𝑛é ú𝑟𝑜𝑣𝑛𝑖 

 

 
𝐹´ =

𝐹

𝑛 ∙ 𝑟
 

 

 
𝐹´ =

57,75

7 ∙ 2
 

 

 𝐹´ = 4,125𝑁 (19) 

𝑁 −  𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎  

𝑓 = 0,4 −  𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑝𝑟𝑜 𝑁𝑌𝐿𝑂𝑁 − 𝑝𝑟𝑦ž 

 
𝑁 =

𝐹´

𝑓
 

 

 
𝑁 =

4,125

0,4
 

 

 𝑁 = 10,3𝑁 (20) 

𝑝𝐷 𝑧á𝑣 = 2,5 𝑀𝑃𝑎 −  𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛ý 𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑣 𝑧á𝑣𝑖𝑡𝑒𝑐ℎ 𝑧 𝑁𝑌𝐿𝑂𝑁𝑈 

 

Kontrola pro M3: 𝑑2 = 2,675𝑚𝑚 

    𝐻1 = 0,316𝑚𝑚 

    𝑧 = 8 

 

 𝑄 = 𝑝𝐷 𝑧á𝑣 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑2 ∙ 𝐻1 ∙ 𝑧  

 𝑄 = 2,5 ∙ 𝜋 ∙ 2,675 ∙ 0,316 ∙ 8  

 𝑄 = 53𝑁  (21) 

 𝑄 > 𝑁 →  𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  
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10.5. Kontrola západky 

U západky jsem se rozhodl výpočtem zkontrolovat, zdali vydrží namáhání od 

napnutého gumolana.  

 
Obr. 39.: Působení síly na západce (Síla F´ je rovnoběžná s vodorovnou osou) 

Z důvodu nakloněné západky, jsem zde provedl rozklad síly do dvou směrů.  

 
Obr. 40.: Rozklad sil na západce 

Z rozkladu síly je patrné, že zde nebude probíhat namáhání pouze tlakem, ale kombinace tlak a 

ohyb. 

   
Obr. 41.: Nahrazení západky nosníkem pro kombinaci I. Případu vzpěru s ohybem 

𝑅𝑜𝑧𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑠í𝑙𝑦 𝐹´ 𝑧 𝑑ů𝑣𝑜𝑑𝑢 𝑛𝑎𝑘𝑙𝑜𝑛ě𝑛é 𝑧á𝑝𝑎𝑑𝑘𝑦 

 

 𝐹𝑦 = 𝐹´ ∙ 𝑠𝑖𝑛20.5°  

 𝐹𝑦 = 4,125 ∙ 𝑠𝑖𝑛20,5°  

 𝐹𝑦 = 1,44𝑁 (22) 

F´ 
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 𝐹𝑥 = 𝐹´ ∙ 𝑐𝑜𝑠20.5°  

 𝐹𝑥 = 4,125 ∙ 𝑐𝑜𝑠20,5°  

 𝐹𝑥 = 3,86𝑁 (23) 

 

𝑙 = 6,6𝑚𝑚  

𝑏 = 1𝑚𝑚  

ℎ = 5,2𝑚𝑚 

𝜎𝐷 = 22,33𝑀𝑃𝑎  

𝐸 = 15𝑀𝑃𝑎 − 𝑝𝑟𝑜 𝑁𝑌𝐿𝑂𝑁 

 

𝑁𝑎𝑚áℎá𝑛í 𝑜ℎ𝑦𝑏 +  𝑣𝑧𝑝ě𝑟(𝐼. 𝑝ří𝑝𝑎𝑑) 

 
𝜎𝑟𝑒𝑑 =

𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜
+ |−

𝐹𝑥

𝐴
| ≤ 𝜎𝐷  

(24) 

 

Použijeme Bernoulliho diferenciální rovnici průhybové čáry ve tvaru: 

 
𝑣´´(𝑥) = −

𝑀𝑜(𝑥)

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
 

(25) 

 

Po úpravách momentové rovnice dostaneme diferenciální rovnici druhého řádu o 

jedné neznámé 𝑀𝑜(𝑥). 

 
𝑀𝑜(𝑥)

´´ +
𝐹𝑥

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
∙ 𝑀𝑜(𝑥) = 0 

(26) 

 

Pro zjednodušení použijeme následující vzorec: 

 
𝛼2 =

𝐹𝑥

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
 

(27) 

Řešením naší diferenciální rovnice bude: 

 𝑀𝑜(𝑥) = 𝐶1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼 ∙ 𝑥) + 𝐶2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝑥) (28)  

Integrační konstanty 𝐶1 𝑎 𝐶2 určíme z okrajových podmínek: 

1. 𝑀𝑜(𝑙)=0 => 𝐶1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼 ∙ 𝑙) + 𝐶2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝑙) = 0 (29)  

 

2. 𝑇(𝑙) = 𝑀𝑜(𝑙)
´ = −𝐹𝑦 => −𝐶1 ∙ 𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼 ∙ 𝑙) + 𝐶2 ∙ 𝛼 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝑙)

= −𝐹𝑦 

(30)  

Z obou podmínek jsem získal integrační konstanty, které mají tvar: 

 

 
𝐶2 = −

𝐹𝑦

𝛼
∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼 ∙ 𝑙) 

(31) 
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𝐶1 = −

𝐹𝑦

𝛼
∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝑙) 

(32) 

Následně jsem je obě dosadil do rovnice ohybového momentu 

 
𝑀𝑜(𝑥) =

𝐹𝑦

𝛼
[𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝑙) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼 ∙ 𝑥) − 𝑐𝑜𝑠(𝛼 ∙ 𝑙) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝑥)] 

(33)  

 

Vzhledem že maximální ohybový moment je v místě x=0, dostáváme tvar: 

 
𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑜(𝑥) =

𝐹𝑦

𝛼
∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝑙) 

(34)  

 

Pevnostní podmínka pro místo s největším namáháním potom bude mít tvar: 

 
𝜎𝑟𝑒𝑑 =

𝐹𝑦 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 𝑙)

𝛼 ∙ 𝑊𝑜
+ |−

𝐹𝑥

𝐴
| ≤ 𝜎𝐷 

(35)  

 

 
𝐽𝑧 =

1

12
∙ 𝑏 ∙ ℎ3 

 

 
𝐽𝑧 =

1

12
∙ 1 ∙ 5,23 

 

 𝐽𝑧 = 11,72 𝑚𝑚4 (36)  

 

 

𝛼 = √
𝐹𝑥

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
 

 

 

𝛼 = √
3,86

15 ∙ 11,72
 

 

 𝛼 = 0,15 (37)  

 

 
𝜎𝑟𝑒𝑑 =

3,86 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼 ∙ 6,6)

𝛼 ∙
𝑏 ∙ ℎ2

6

+ |−
1,44

5,2 ∙ 1
| ≤ 𝜎𝐷 

 

 
𝜎𝑟𝑒𝑑 =

3,86 ∙ 𝑠𝑖𝑛(0,15 ∙ 6,6)

0,15 ∙
1 ∙ 5,22

6

+ |−
1,44

5,2 ∙ 1
| ≤ 𝜎𝐷 

 

 𝜎𝑟𝑒𝑑 = 0,38𝑀𝑃𝑎 (38)  

   

 𝑘 =
𝜎𝐷

𝜎𝑟𝑒𝑑
  

 
𝑘 =

22,23

0,38
 

 

 𝑘 = 58,7 (39)  

 

Z kontrolního výpočtu je patrné, že západka vydrží dané namáhání. 
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10.6. Kontrola na otlačení 

V této části jsem chtěl výpočtem zkontrolovat, zdali osazení zobrazené na Obr.42 je 

schopné udržet držák proti případnému pootočení. Důvodem tohoto pootočení je síla 

vyvozená od napnutého gumolana. 

 
Obr. 42.: Otlačení – Izometrický pohled  

 

 
Obr. 43.: Otlačení – pohled z boku  
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𝐹 = 75,75𝑁 

ℎ = 3𝑚𝑚 

𝑙 = 4,5𝑚𝑚 

Pro nylon platí 𝑝𝐷 = 𝜎𝐷 = 22,33𝑀𝑃𝑎 

 
𝑝 =

F

A
 

 

 
𝑝 =

F

h ∙ l
 

 

 
𝑝 =

57,75

3 ∙ 4,5
 

 

 𝑝 = 4,27𝑀𝑃𝑎 (40)  

  

𝑘 =
𝜎𝐷

𝑝
 

 

 
𝑘 =

22,23

4,27
 

 

 𝑘 = 5,2 (41)  

 

Z výpočtu vychází, že velikost osazení je vyhovující. 
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11.Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout rameno výtlačníku pro balič pytlíků. 

V úvodu jsem se zabýval seznámením se strojem a současným řešením, včetně požadavků 

na nové rameno. Na základě rešerše a dohody ve firmě, bylo rozhodnuto, že rameno bude 

tisknuto z Nylonu. Z tohoto důvodu bude použita metoda tisku SLS – selektivní 0laserové 

slinování, pro minimalizaci nepřesností vzniklých během tisku. Rozměry ramena jsou menší 

než komora pro tisk, z toho důvodu jsem nemusel uvažovat případné dělení součásti pro tisk. 

Vytvořil jsem dva návrhy, Variantu A s otočnými kladkami a Variantu B s vačkami. Po 

dohodě s nadřízenými byla zvolena Varianta B, z důvodu možné korekce předsunutí 

jednotlivých úrovní napnuté gumy. 

Následně jsem provedl pro zvolenou Variantu B kontrolní výpočty, abych zjistil, zda díly 

vyrobené na 3D tisku vydrží pracovní zatížení. Součástí této práce bylo také vytvoření 3D 

modelu, který realizoval pomocí firemního programu Siemens NX 12. 
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