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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá optimalizací lisování samonosného návinu na automatu vyvíjený 

katedrou. V rešeršní části jsou popsány jednotlivé pohony vhodné k lisování a zjednodušeně 

popsána technologie lisování na automatu. Praktická část se zabývá optimalizací zdvihů 

lisovacích pouzder a pohonů. Dále je provedeno technickoekonomické zhodnocení pohonů 

vhodných k lisování a vybrán vhodný typ. Jsou navrženy varianty nového uložení lisovacích 

pouzder s vřetenem a nový návrh je zapracován do automatu. V závěru práce je lisovací pouzdro 

zkontrolováno na vzpěr.  

Klíčová slova 

Lisování, pneumatické pohony, hydraulické pohony, pneumo-hydraulické pohony, samonosná 

cívka 

 

ABSTRACT 

Diploma thesis deals with the optimization of pressing a self-supporting spool on a machine 

developed by department. In the research part there are describe individually actuators useful 

for pressing and simply described pressing technology on the machine. The practical part deals 

with optimization of stroke pressing housing and actuator. In the next part there is done 

technical and economic valorization of actuators useful for pressing and there is selected 

suitable type. They are designed variants of new support pressing housing with spindle and new 

design is processed into the machine. In the conclusion of thesis pressing housing is checked 

for buckling. 

 

Key words 

Pressing, pneumatic actuator, hydraulic actuator, pneumo-hydraulic actuator, self-supporting 

spool 
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BLF [-] Buckling load factor 

D d [mm] Průměr pístu, průměr pístnice 

F [N] Síla 

Fy Fz [N] Radiální síly působící na lisovací pouzdro 

l1 l2 l3 [mm] Vzdálenost radiálních sil od místa uložení 

Mx My Mz [Nm] Maximální statické momenty 

n [min-1] Otáčky 

P [kW] Výkon 

p p1 p2 [MPa] Tlak  

pn [MPa] Normální tlak pn = 101 325 Pa  

Q Qmax [mm3·s-1] Průtok, průtok maximální 

S1 S2 S3 [mm2] Obsah pístu 

t [h] Čas 

v [mm·s-1] Rychlost 

Vd Vz [mm3] Objem vzduchu dopředného, zpětného pohybu 

Vl Vs Vcelk  [mm3] Objem vzduchu lisování, snímání, celkový 

VL,1 VL,2 VL,3 [mm3] Objem pomocného, pracovního, zpětného pohybu 

VS,1 VS,2 VS,3 [mm3] Objem pomocného, pracovního, zpětného pohybu 

Vn [mm3] Celkový objem vzduchu při normálním tlaku 

Vg [cm3·ot-1] Geometrický objem čerpadla 

W [J] Energie 

zL zS [mm] Zdvih lisování, zdvih snímání 

η [-] Celková účinnost  

π [-] Ludolfovo číslo 
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ÚVOD 

Průmyslové šicí stroje používají řetízkový a vázaný steh. Šití vázaným stehem používá 

dvě nitě na dvou různých cívkách. První cívka je uložena na rámu šicího stroje (vrchní 

nit), druhá cívka se vkládá do pouzdra chapače, který je ve spodní části rámu stroje 

(spodní nit). 

Vrchní nit může být navinuta v libovolné délce a její velikost nemá téměř žádné 

omezení. Nemusí být ani na rámu šicího stroje. Spodní nit navinutá na přírubové cívce 

se však vkládá do pouzdra chapače šicího stroje, což je dáno technologií šití vázaným 

stehem. Délka spodní nitě je tedy omezena velikostí prostoru v pouzdru chapače. Vývoj 

spodních cívek proto vede ke snaze zvýšit délku návinu při zachování stejného objemu 

cívky (velikost dutiny pouzdra chapače). Tento vývoj může jít dvěma směry. Využít 

lépe prostor při navíjení – využít metodu dokonale přesného křížového vinutí, nebo 

zvýšit objem návinu – odstranění dutinky (samonosná spodní cívka). 

Katedrou textilních a jednoúčelových strojů je vyvíjen navíjecí automat na navíjení 

samonosných spodních cívek. Jedná se o automat, který při navíjení využívá metodu 

dokonale přesného křížového vinutí pro lepší využití prostoru návinu, a který navíjí bez 

potřeby nosné dutinky. Návin se dále lisuje pro dosažení menší šířky návinu. 

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tohoto automatu a to pouze částí lisování 

návinu při síle až 17 kN. Během zkušebního provozu navíjecího automatu se zjistilo 

několik nedostatků, které má tato práce eliminovat. Další optimalizací bude zmenšení 

lisovacích zdvihů a tím i zmenšení automatu.  
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1 PRŮMYSLOVÉ POHONY VHODNÉ K LISOVÁNÍ 

Úkolem průmyslového pohonu je transformace vstupní energie na výstup, především 

mechanický pohyb s požadovanou silou. Pohonem rozumíme sestavu motoru, převodu a 

řídícího obvodu. Motor mění vstupní energii na výstupní pohyb a vykonává hlavní 

pohyb. Převod tento pohyb mění na jiný charakter pohybu nebo pouze mění parametry 

pohybu. Například mění rotační pohyb na přímočarý nebo mění rychlost otáčení.  

Průmyslové pohony mohou být rozděleny podle druhu napájení motoru. V dalším 

rozdělení bude brán zřetel na vhodnost pohonu k funkci lisování. Mezi tyto základní 

skupiny patří pohony: 

 

● elektrické 

● tekutinové 

● kombinované 

 

1.1 ELEKTRICKÉ POHONY 

Elektrické pohony jsou takové pohony, které transformují elektrickou energii na pohyb. 

Jedná se o točité stroje, jejíž výstupem je rotační pohyb. Dnes se můžeme setkat i 

s elektromotory s lineárním pohybem, které se začínají pomalu prosazovat. 

Do elektrických pohonů pro lisování je možné začlenit i elektromagnety. Výstup 

rotačních elektrických motorů je nutné pro použití v lisovacím zařízení přeměnit na 

pohyb přímočarý vřazením přídavného mechanismu.  

Elektrické pohony jsou dále rozděleny do několika skupin a to podle motoru, který 

vykonává hlavní pohyb lisovacího pouzdra. Tyto skupiny jsou: 

 

● Lineární elektromotory 

● Pohony s rotačním elektromotorem 

● Elektromagnety 
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1.1.1 LINEÁRNÍ ELEKTROMOTORY 

Tyto zvláštní elektromotory (Obrázek 1) vykonávají pouze lineární pohyb. Tento 

elektromotor si lze představit jako obyčejný asynchronní motor, který podélně 

prořízneme a zároveň rozvineme do roviny. Princip motoru se nezměnil, pouze se 

z rotačního pohybu stal pohyb lineární. 

Primární částí elektromotoru je zpravidla označen stator, sekundární část rotor. Primární 

část je tvořena z elektrotechnických plechů a vinutí, sekundární část tvoří buď 

permanentní magnety (synchronní motor) nebo klec na krátko (asynchronní motor). 

Lineární elektromotory v dnešní době dosahují tažné síly až 16 kN. 

 

 

Obrázek 1: Lineární elektromotor  

 

 

1.1.2 ELEKTROMAGNETY 

Elektromagnety (Obrázek 2) se vyrábějí pro střídavý i stejnosměrný proud. Používají se 

pro jednoduché přímočaré pohyby. Jejich zdvih bývá do 50 mm a maximální vyvinutá 

síla do 800 N. 

 

Obrázek 2: Elektromagnet 
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1.1.3 POHONY S ROTAČNÍM ELEKTROMOTOREM 

Rotační elektromotory se vyrábějí jak pro napájení střídavým tak i stejnosměrným 

proudem. Vhodným elektromotorem pro pohyb lisovací hlavice je takový motor, který 

lze polohovat a nastavovat tak koncovou polohu lisování. Jedná se tedy o servopohony 

nebo krokové motory.  

 

SERVOMOTORY (Obrázek 3a) se dodávají v provedení s asynchronním, 

synchronním nebo DC motorem s odpovídajícím snímačem natočení hřídele. Jedná se 

především o inkrementální čidla, resolvery nebo lze použít i snímače absolutní polohy. 

 

KROKOVÉ MOTORY (Obrázek 3b) jsou snazší na řízení. Na druhou stranu trpí 

možností ztráty kroku při přetížení a následné špatné polohování. Používají se 

především pro menší výkony do 1 kW. S růstem rychlosti otáčení klesá jejich moment. 

 

 

Obrázek 3: a) servomotor, b) krokový motor 

 

 

Výstupní rotační pohyb elektromotoru je nutné upravit pro požadovaný přímočarý 

pohyb lisovací hlavice. Mechanismů upravující takto pohyb je několik. Mezi základní 

typy pohonů, které nabízejí prodejci, patří: 

 

● Šroubový pohon 

● Pohon s ozubeným hřebenem a pastorkem 

● Pohon s řemenovým převodem 

a) b) 
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Další mechanismy upravující charakter pohybu jsou například: 

 

● Vačkový mechanismus 

● Klikový mechanismus 

 

1.1.3.1 VAČKOVÝ MECHANISMUS 

Na Obrázek 4 je pro transformaci pohybu využito vačkového mechanismu. Při použití 

tohoto mechanismu pohání rotační motor vačku, která přesně danou zdvihovou 

závislostí působí na lisovací hlavici uloženou ve vedení. To sebou přináší výhodu 

v podobě přesné zdvihové závislosti, kdy ze začátku je potřeba větší rychlosti 

k přiblížení k místě lisování, poté dosáhnout větší lisovací síly a nakonec rychlí pohyb 

zpět do počáteční polohy. 

 

Obrázek 4: Vačkový mechanismus 

1.1.3.2 KLIKOVÝ MECHANISMUS 

Klikový mechanismus (Obrázek 5) je nejrozšířenějším mechanismem pro transformaci 

rotačního pohybu na pohyb přímočarý. Rychlost přímočarého pohybu a především síla, 

kterou působí, se mění podle úhlu natočení kliky. 
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Obrázek 5: Klikový mechanismus 

 

1.1.3.3 ŠROUBOVÝ POHON 

Šroubový pohon je tvořen maticí a šroubem. Šroubové pohony se vyrábějí ve dvou 

typech a to se suvným šroubem – matici pohání elektromotor (Obrázek 6c), nebo 

se suvnou maticí a poháněn je šroub (Obrázek 6a,b). Používá se především kuličkových 

šroubů pro dosažení menších třecích sil mezi maticí a šroubem. 

Šroubové pohony se vyrábějí v různých velikostí s maximální silou až 200 kN a 

zdvihem až 2 m. 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6: Šroubový pohon 

a) b) c) 
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1.1.3.4 POHONY HŘEBEN-PASTOREK  

Tento pohon (Obrázek 7) se skládá z ozubeného hřebenu a pastorku. Pastorek je 

součástí pohonu, nejčastěji elektrického točivého motoru. Tvarová vazba mezi 

pastorkem a ozubeným hřebenem transformuje rotaci na lineární pohyb. Existují dvě 

možnosti lineárního pohybu. V prvém případě je motor pevně spjat s rámem stroje a 

pohybuje se ozubený hřeben, v případě druhém je ozubeným hřeben pevně spojen 

s rámem a motor je součástí pohyblivého vozíku. Vozík koná lineární pohyb po 

ozubeném hřebenu. Je nutné však pamatovat na přívody elektrické energie a řízení, 

které musejí být volné například uložené v energetickém řetězu.  

Tyto pohony jsou vyráběny se šikmými i přímými zuby v různých modulech i počtech 

zubů. Tímto systémem je možné dosáhnout posuvných sil až 125 kN. 

 

 

Obrázek 7: Hřebenové pohony 

 

1.1.3.5 ŘEMENOVÉ POHONY 

Řemenové pohony se nabízejí ve dvou variantách. První varianta tvoří dvě řemenice, 

mezi kterými je natažen ozubený řemen (Obrázek 8a). K řemeni je pevně spojen vozík, 

který je uložen ve vedení, a je unášen řemenem. Druhá varianta tvoří vozík 

s elektromotorem a řemenicí, kolem které je opásán ozubený řemen (Obrázek 8b). 

Řemen je pevně spojen s rámem pohonu. Tento způsob je podobný pohonu s hřebenem. 

Místo pevného hřebenu je řemen, který je opásán kolem řemenice. 
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Obrázek 8: Řemenové pohony 

 

 

1.2 TEKUTINOVÉ POHONY  

Jsou to takové pohony, které využívají tlakové medium k vykonávání pohybu a 

působení sílového zatížení. Přeměňují tlakovou energii média na mechanickou energii 

výstupního členu. Rozdělují se podle druhu média, který je nositelkou energie, na 

pneumatické a hydraulické pohony. Hydraulické používají kapalinu – hydraulický olej, 

pneumatické plyn – vzduch.  

Jejich hlavními výhodami je snadná realizace přímočarých pohybů a snadná ochrana 

proti přetížení. Další výhody a nevýhody vycházejí z vlastností použitého media. Plyn 

je oproti kapalině lehce stlačitelný s malou viskozitou. To má za následek pružnost 

pneumatického válce při pohybu, především ve vysunuté poloze. Díky viskozitě 

dosahuje vyšších rychlostí než v případě hydraulických pohonů. Hydraulický olej je 

ekologicky závadný. Odpad z hydraulických motorů se musí znovu přivést do olejové 

nádrže oproti pneumatiky, kdy se vzduch odfoukne do atmosféry. Díky malé 

stlačitelnosti kapalin může být hydraulický pohon oproti pneumatice brán jako dokonale 

tuhý 

 

 

a) 

b) 
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1.2.1 PNEUMATICKÉ POHONY 

Pneumatika jako technický obor je známá již dlouhou dobu.  Její objevení se datuje před 

2000 lety, kdy řecký vynálezce Ktesibios využil pneumatiku k pohonu katapultu. 

Pneumatika v podobě v jaké ji známe dnes je ale výdobytkem až dnešní moderní doby. 

Teprve v 50. létech minulého století se začala pneumatika objevovat v průmyslové 

aplikaci ve výrobě. Dnes jsou pneumatické pohony brány za samozřejmost a výroba 

s rozvody stlačeného vzduchu jsou součástí každé malé i velké firmy.  

Používání pneumatiky však vede k jistému kompromisu. Na jedné straně stojí snadné 

docílení přímočarého pohybu a dosažení velkých rychlostí, na straně druhé je vzduch 

jako médium lehce stlačitelný. Ovládat rychlost pneumotoru jde velice snadno použitím 

škrtících ventilů ale řízení rychlosti během pohybu je problematické. Řízení zrychlení je 

zcela vyloučeno, poloha jde nastavit pouze pomocí mechanických dorazů. Co lze ale 

řídit velice lehce je síla, kterou pohon působí. Jelikož je síla přímo úměrná tlaku média, 

lehce vypočítáme tlak potřebný k vyvození dané síly.  Tento tlak lze lehce nastavit 

na redukčním ventilu. 

Pneumotory se vyrábějí v rozměrech do průměru 400 mm a do téměř 3 m zdvihu 

v různých provedení (Obrázek 9). Například tandemové, s integrovaným vedením, 

vícepolohové atd. Vzduch se centrálně stlačuje na hodnotu 1 MPa, který se u zařízení 

používající pneumatiku snižuje jen na hodnotu asi 0,6 MPa. Při tomto tlaku dosahují 

válce síly až 75 kN, tandemové klidně i 140 kN. 

 

Obrázek 9: Pneumatické válce 



 

 21 

1.2.2 HYDRAULICKÉ POHONY 

Hydraulické pohony (Obrázek 10) se liší od pneumatických pouze jiným druhem média 

– kapalinou. Hydraulika pracuje s tlaky až 50 MPa, což je 50krát více než v případě 

pneumatiky – se stejným průměrem pístu lze získat až 50krát větší sílu. Výhodou 

hydraulický pohonů je dosažení konstantní rychlosti nezávislé na velikosti i charakteru 

zatížení.  

 

Obrázek 10: Hydraulické válce 

 

 

1.3 KOMBINOVANÉ POHONY 

Kombinované pohony vznikly spojením pohonů několika typů uvedených výše a 

spojením výhod těchto systémů do jednoho pohonu. Přestože kombinací je několik, 

nejdůležitějšími kombinovanými pohony jsou pouze elektro-hydraulické a pneumo-

hydraulické pohony.  

 

1.3.1 ELEKTRO-HYDRAULICKÉ POHONY 

Tyto pohony (Obrázek 11) využívají výhod elektrických motorů a hydraulických 

pohonů. Hydraulický válec přispěl vysokou silou, kterým může působit a ochranou proti 

přetížení, elektrický pohon zase snadnou regulací polohy, rychlosti i zrychlení. 
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Hydraulický obvod tvoří uzavřenou smyčku hydraulického generátoru a hydromotoru. 

Řízení se neděje pomocí hydraulických ventilů ale pouze změnou rychlosti a změnou 

směru otáčení elektromotoru, který je přímo spojen s hydrogenerátorem. 

 

Obrázek 11: Elektro-hydraulický pohon 

 

1.3.2 PNEUMO-HYDRAULICKÉ POHONY 

Pneumo-hydraulické pohony, využívají přednosti jak pneumatických tak hydraulických 

pohonů. Z pneumatických si převzaly jejich rychlost, z hydraulických zase jejich sílu.  

Přestože jednotka obsahuje hydraulickou část, není potřeba zavést do stroje další prvky 

pro řízení hydraulického obvodu. Tlak kapaliny je zvyšován pomocí multiplikátoru, 

který může být integrován do jedné celistvé pohonné jednotky (Obrázek 12a). Nebo je 

multiplikátor samostatný prvek a hydraulický olej je dopravován hadicemi (Obrázek 

12b). Toho se využívá především v aplikaci ve stísněných podmínkách nebo 

v aplikacích s velkými zdvihy válců. 

 

Obrázek 12: Pneumaticko-hydraulické válce 

b)                                 a)                                 
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Pracovní zdvih těchto pohonů je rozdělen do tří jednotlivých pohybů. První základní 

pohyb vykonává pneumatická část pohonu, která rychle vysune pístnici (Obrázek 13 

pozice 3). Jelikož nepůsobí na pístnici zatím žádná vnější síla, pístnice se rychle vysune 

– rychlé přiblížení k místu lisování. Druhý pohyb už vykonává hydraulická část pohonu 

– vysoká lisovací síla. Na jedné straně pístu multiplikátoru (Obrázek 13 pozice 13) 

působí stlačený vzduch na píst s velkým průměrem, na straně druhé působí plunžr 

menšího průměru na kapalinu. Jelikož platí vztah (1), kde p1 a S1 jsou hodnoty na straně 

vzduchu a p2, S2 u kapaliny, lze po úpravě dostat (2). 

 

 𝑝1 ∙ 𝑆1 = 𝑝2 ∙ 𝑆2 (1) 

 

 𝑝2 = 𝑝1 ∙
𝑆1

𝑆2
 (2) 

 

Ze vztahu (2) vychází, že tlak hydraulického oleje bude tolikrát větší jaký je poměr 

mezi S1 a S2. Zpětný pohyb – zasouvání pístnice vykonává pneumatika. 

 

 

  

Obrázek 13: Řez pneumo-hydraulického pohonu 
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2 SOUČASNÝ STAV LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ  

Lisování nití probíhá na dvou místech karuselu. Prvním místem, kde se nitě lisují, je 

lisování navinutých nití při lisovací síle až 17 kN. Nitě se lisují na téměř polovinu své 

šířky. Druhým místem, kde se lisují, je při snímání hotových samonosných cívek. Zde 

jde ovšem o doplňkový proces, který zaručí odjištění lisovacích pouzder.  

 

2.1 LISOVÁNÍ NÁVINU  

Lisovací zařízení se aktuálně skládá ze dvou pneumo-hydraulických jednotek firmy 

TOX PRESSOTECHNIK. Tyto jednotky jsou pevně uchyceny k rámu automatu. 

Jednotky lisují návin přes dvojici lisovacích pouzder uložených suvně ke karuselu. 

Návin musí být po celý výrobní proces slisovaný a lisovací jednotky se nemohou otáčet 

spolu s karuselem. Proto na karuselu jsou sestavy zajištění pouzder, které drží lisovací 

pouzdra ve slisované poloze. 

 

Obrázek 14: Výseč karuselu 

 

Pneumo-hydraulická jednotka 

Lisovací pouzdro 

Zajištění pouzder 

Výseč karuselu 

Hnací řemenice vřeten 

Lisovací hlavice 



 

 25 

V první fázi se pístnice pneumo-hydraulických válců přiblíží zvýšenou rychlostí 

k lisovacím pouzdrům a dojde k jejich přiblížení k navinutým cívkám. V této fázi se 

pneumo-hydraulická jednotka pohybuje bez zatížení. V další fázi jednotky 

hydraulickým tlakem slisují návin téměř na polovinu šířky. Zde dochází k lisování se 

silou až 17 kN, nastavitelnou redukčním ventilem. Míra slisování se nastavuje pomocí 

stavitelných dorazů. V průmyslu se používají různé typy chapačů, které se liší svoji 

šířkou. Z tohoto důvodu není velikost slisování přesně daná, ale lze ji v určitém rozsahu 

takto nastavit. Po slisování se návin fixuje pomocí mikrovlnného ohřevu pro vytvrzení 

pojiva naneseném na nitích. Po vytvrzení se lisovací pouzdra zachytí ve slisovaném 

stavu sestavou zajištění lisovacích pouzder a samotné zajištění se vyhodnotí snímačem 

hlídající natočení sestavy zajištění. Pneumo-hydraulické jednotky se po správném 

vyhodnocení mohou vrátit do základní polohy zvýšenou rychlostí bez zátěže. Karusel se 

slisovanými náviny se může pootočit na další pozici. 

 

2.2 SNÍMÁNÍ NÁVINU  

Na poslední pozici karuselu dochází k sejmutí hotových samonosných cívek. Nejprve se 

pneumo-hydraulické jednotky zvýšenou rychlostí přiblíží k lisovacím pouzdrům. Poté 

se lisovací pouzdra zalisují, aby došlo k uvolnění zajištění lisovacích pouzder. Jedná se 

o pohyb se zatížením. Velikost zalisování se zde liší od procesu samotného lisování. 

Míra zalisování není nastavována dorazy ale nastavením síly lisování na redukčním 

ventilu. Uvolněné zajištění lehce odskočí do své základní polohy pomocí torzní pružiny. 

Základní polohu hlídá snímač. Po kladném vyhodnocením se k cívkám přiblíží 

manipulátor, který cívky zachytí a po vytažení vřeten odloží do zásobníku hotových 

cívek. Vytahování dělených vřeten z návinu vykonává pneumo-hydraulická jednotka při 

zasouvání pístnice. Tento pohyb potřebuje minimálně 1,5 kN při navinutých 10 cívkách. 
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Obrázek 15: Výseč karuselu 

 

 

2.3 ULOŽENÍ LISOVACÍCH POUZDER 

Lisovací pouzdro je uloženo suvně pomocí lineárního kuličkového vedení HIWIN řady 

HGH 15. Kolejnice je pevně připevněna k lisovacímu pouzdru a je vymezena přesně 

frézovanou drážkou v lisovacím pouzdru. Vozík je spojen ke karuselu přes svařenec 

konzoly. Vozík nemá díry pro kolík a musí být uložen v přesné drážce, jinak dochází 

k jeho natáčení. Uložení vozíku není dostatečné. Vybrání má pouze tvar L, vozík není 

dostatečně dimenzován. Do základní polohy vrací lisovací pouzdro pružina spojena 

ke konzole a přes rameno k lisovacímu pouzdru. 
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Obrázek 16: Uložení lisovacího pouzdra 

 

2.4 ULOŽENÍ VŘETENA 

Vřeteno se skládá ze dvou dílů, jehly a stopky. Jehla je téměř v celé délce seříznutá, 

stopka slouží jako mezičlen k uložení v ložiskovém domku. Ložiskový domek je pevně 

připevněn ke karuselu automatu. 

 

Obrázek 17: Uložení vřetena 

Jehla 

Stopka 
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V první fázi navíjení jsou nitě nakladeny na rovinou plochu jedné jehly. V další fázi 

jsou nitě přichyceny a zajištěny pomocí druhé jehly uložené na protější straně karuselu. 

Na zaklesnuté jehly se dále navíjí nitě. Vřetena tedy musí konat jak přímočarý tak i 

rotační pohyb. 

Vřetena jsou poháněna řízeným pohonem přes řemenový převod s převodem do rychla. 

Z výstupní řemenice ložiskového domku je kroutící moment přenášen na náboj pomocí 

těsného pera. Náboj je rotačně uložen k domku a přenáší moment na stopku vřetena 

pomocí dvou per připevněných k náboji pomocí šroubů. Vazba mezi stopkou a nábojem 

má charakter uložení s vůlí a tudíž dovoluje axiální pohyb vřeten. 

 

Obrázek 18: Řez ložiskového domku 

 

 

2.5 MONTÁŽ SESTAVY POUZDER A ULOŽENÍ VŘETEN 

Prvním krokem montáže sestavy je nasazení lisovacího pouzdra na karusel automatu. 

Lisovací pouzdro již nese kolejnici lineárního vedení. Dalším krokem je provlečení 

Řemen Domek Řemenice Ložisko Náboj Pero 
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řemene a vsazení ložiskového domku skrze kruhový otvor pouzdra. Ložiskový domek 

je nutné připevnit šesti šrouby ke karuselu obdélníkovým otvorem ve spodní části 

lisovacího pouzdra. Poté se konzola s vozíkem lineárního vedení nasadí na kolejnici 

pouzdra a připevní k bočnici karuselu. V posledním kroku se sestava vřetene jednoduše 

vloží do náboje ložiskového domku. 

Tato montáž velice znesnadňuje jak samotnou montáž, tak i demontáž v případě 

výměny lisovacího pouzdra nebo ložisek. Sestavy se musí montovat již do sestaveného 

automatu na své místo na karuselu. 

 

Obrázek 19: Rozpad montážních celků 
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3 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Navíjecí automat vyvíjený na TUL katedrou KTS je funkčním modelem na ověření 

kontinuální výroby samonosných spodních cívek. Automat vznikl spojením 

jednotlivých technologických operací, zejména navíjení s nanášením pojiva a lisování 

s mikrovlnným sušením, které byly samostatně úspěšně odzkoušeny. 

Cílem této diplomové práce je optimalizovat proces lisování. Po zkušebním provozu 

automatu se zjistilo, že výroba 10 návinů na vřeteni není problém. Proto se přistoupilo 

k redukci minimálního počtu návinů, které lze takto vyrobit z původního počtu 3 návinů 

na vřeteni na 7 návinů. To vede k optimalizaci zdvihů a velikosti lisovacích jednotek a 

lisovacích pouzder. Prvním úkolem je tedy optimalizace zdvihů. 

Dalším z cílů je nalezení možné náhrady pneumo-hydraulických válců firmy TOX 

Pressotechnik, které se pro lisování používají. Mají vysokou pořizovací cenu a síla, 

kterou působí při zpětném pohybu u vytahování vřeten, nedostačuje, pokud se navíjí 

všech 10 cívek na vřetenech. Proto se i na automatu navíjí pouze 7 cívek, kdy je síla na 

vytažení hraniční. U vytahování také dochází k velkým rázům. Vlivem stažení vřeten 

tlakem od návinu dochází při uvolňování k rázovému pohybu.   

Během zkušebního provozu se objevily i nedostatky v uložení lisovacích pouzder a jeho 

montáži. Proto je jedním z dalších cílů navržení nového uložení s ohledem na zvýšení 

tuhosti lineárního vedení a možnosti montáže celého vřetena s lisovacím pouzdrem jako 

samostatné jednotky mimo automat, co zabezpečí zjednodušení montáže. 

Závěrečným úkolem je kontrola nových lisovacích pouzder na vzpěr a konstrukčním 

zapracováním nové lisovací jednotky s vřetenem do automatu. 
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4 OPTIMALIZACE ZDVIHŮ  

Vlivem zmenšení rozsahu navíjených nití se změní i potřebné zdvihy lisovacích pouzder 

a lisovacích pohonů. Určení zdvihů vychází z rozboru potřebných poloh lisovacích 

pouzder a dělených vřeten.  

4.1 ZDVIH PROCESU LISOVÁNÍ 

Na Obrázek 20 jsou zakresleny 4 polohy lisovacího pouzdra. Poloha v horní části 

obrázku slouží pro srovnání po slisování 3 cívek na současném stroji. První poloha 

(spodní část obrázku) ukazuje stav, při kterém se nitě navíjí na dělená vřetena. Tato 

poloha není závislá na počtu navíjených cívek, pouzdro musí být dostatečně vzdáleno 

od navíjecí jednotky. Vzdálenost od navíjecí jednotky je volena 2 mm, stejná jako 

na současném automatu. Další polohy jsou po slisování navinutých cívek. Tyto polohy 

již vycházejí z počtu cívek, které se lisují. Druhý ukazuje polohu, při které se lisuje 10 

cívek. Další poloha zachycuje lisování 7 navinutých cívek, což je minimum, se kterým 

pracuje nový návrh. Zdvih lisovacích pouzder činí 75 mm i s rezervou. Zdvih pohonu 

musí být 80 mm, jelikož hlavice se musejí oddálit dostatečně daleko od lisovacích 

pouzder pro volné otáčení karuselu. Úspora zdvihu po optimalizaci činí 18 mm. 

 

Obrázek 20: Analýza zdvihů lisování 
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4.2 ZDVIH PROCESU SNÍMÁNÍ 

První spodní poloha ukazuje stav, kdy je návin slisován pro uvolnění zajištění 

lisovacích pouzder. Na horní části obrázku jsou vřetena odtažená, pouzdra v základní 

pozici. Vřetena se musí vysunout kvůli bezproblémovému odebrání hotových cívek a 

zároveň dostatečně daleko od navíjecího válečku kvůli kladení nití. Rozdíl mezi oběma 

polohami vřeten činí 195 mm. Zdvih pohonu musí být ale o 22 větší kvůli mechanismu 

vytahující vřetena. Ten se musí po vytažení ještě oddálit dostatečně daleko od vřeten, 

aby došlo k bezproblémovému otočení karuselu. Tento zdvih se oproti původnímu 

řešení nezměnil. 

 

 

 

Obrázek 21: Analýza zdvihů snímání 
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5 VOLBA LISOVACÍHO POHONU. 

Nejprve bude provedeno technickoekonomické zhodnocení pro objektivní zvolení 

vhodného lisovacího pohonu. Budou navrženy pohony a porovnány jak z počáteční 

investice tak i provozních nákladů. Kalkulační jednice pro určení provozních nákladů 

bude volena pro výrobu 80 cívek, což znamená jedno otočení karuselu dokola (8 pozic) 

a na vřeteni maximální počet cívek (10 cívek). 

 

5.1 NÁVRH PNEUMATICKÉHO POHONU 

Návrh pneumatického pohonu vychází ze schématu na obr. Rychlost pneumatického 

tandemového dvojčinného válce je regulována pomocí škrtícího ventilu. Síla se lehce 

reguluje na redukčním ventilu. Směr pohybu pístnice pneumotoru ovládají 

elektromagnetické bistabilní rozvaděče.  

Vstupními informacemi pro návrh jsou: 

 

● Pracovní tlak  𝑝 = 0,6 𝑀𝑃𝑎 

● Lisovací síla  𝐹 = 17 𝑘𝑁 

● Zdvih – lisování 𝑧1 = 80 𝑚𝑚 

● Zdvih – snímání 𝑧2 = 217 𝑚𝑚 

 

Obrázek 22: Pneumatické schéma 
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5.1.1 VOLBA PNEUMATICKÉHO VÁLCE 

Pneumatický válec je vybrán od firmy Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o. 

Dle tabulky uvedené ke každému typu válců (Tabulka 1) je vybrán trojitý tandemový 

pneumatický válec s průměrem pístu 125 mm, který dokáže vyvinout lisovací sílu až 21 

kN. Síla zpětného pohybu může vystoupat až na hodnotu 20 kN. S výhodou lze 

tandemový pneumatický válec zapojit jako tři oddělené válce a například pro zpětný 

pohyb, kdy nepotřebujeme tak velkou sílu, využít jen jednu část válce.  

 

Tabulka 1: Technické parametry tandemových pneumatických válců 

 

 

5.1.2 PROVOZNÍ NÁKLADY 

Provozní náklady se určí podle spotřeby vzduchu na osm zdvihů válce, což znamená 

výrobu 80 cívek. Spotřeba vzduchu na zdvih lze zjistit jako součet vzduchu pro 

vykonání dopředného a zpětného pohybu. Na automatu jsou dvě lisovací jednotky.  

 

SPOTŘEBA VZDUCHU PROCESU LISOVÁNÍ 

Celková plocha pístů je: 

 

 𝑆3 = 3 ⋅
𝛱𝐷2

4
− 2 ⋅

𝛱𝑑2

4
= 3 ⋅

𝛱 ⋅ 1252

4
− 2 ⋅

𝛱 ∙ 322

4
= 35207 𝑚𝑚2 (3) 
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Plocha pístu pro zpětný pohyb při využití pouze 1 části tandemového válce: 

 

 𝑆1 =
𝛱𝐷2

4
−

𝛱𝑑2

4
=

𝛱 ⋅ 1252

4
−

𝛱 ⋅ 322

4
= 11468 𝑚𝑚2 (4) 

 

Objem potřebného stlačeného vzduchu pro dopředný pohyb tandemového válce: 

 

 𝑉𝐷 = 𝑆3 ⋅ 𝑧1 = 35207 ⋅ 80 = 2816560 𝑚𝑚3 = 2,8 𝑙 (5) 

 

Objem potřebného stlačeného vzduchu pro zpětný pohyb jedné části válce je: 

 

 𝑉𝑍 = 𝑆1 ⋅ 𝑧1 = 11468 ⋅ 80 = 917440 𝑚𝑚3 = 0,9 𝑙 (6) 

 

Celkový objem potřebný pro 2 válce při 8 cyklech je: 

 

 𝑉𝐿 = 2 ⋅ 8 ⋅ (𝑉𝐷 + 𝑉𝑍) = 2 ⋅ 8 ⋅ (2,8 + 0,9) = 59,2 𝑙 (7) 

 

SPOTŘEBA VZDUCHU PROCESU SNÍMÁNÍ 

Objem potřebného stlačeného vzduchu pro dopředný pohyb jednoho válce je: 

 

 𝑉𝐷 = 𝑆3 ⋅ 𝑧2 = 35207 ⋅ 217 = 7639919 𝑚𝑚3 = 7,6 𝑙 (8) 

   

Síla, kterou tandemový válec působí při zpětném pohybu použitím pouze jedné jeho 

části, vypočítaná dle vzorce (9), je dostatečná pro vytažení vřeten. 

 

 𝐹 = 𝑝 ∙ 𝑆1 = 0,6 ∙ 11468 = 6880 𝑁 (9) 

 

Objem potřebného stlačeného vzduchu pro zpětný pohyb jednoho válce je: 

 

 𝑉𝑍 = 𝑆1 ⋅ 𝑧2 = 11468 ⋅ 217 = 2488556 𝑚𝑚3 = 2,5 𝑙 (10) 

 

Celkový objem potřebný pro 2 válce při 8 cyklech je: 

 

 𝑉𝑆 = 2 ⋅ 8 ⋅ (𝑉𝐷 + 𝑉𝑍) = 2 ⋅ 8 ⋅ (7,6 + 2,5) = 161,6 𝑙 (11) 
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CELKOVÝ SPOTŘEBOVANÝ  VZDUCH NA VÝROBU 80 CÍVEK 

 

 𝑉𝐶𝑒𝑙𝑘 = 𝑉𝐿 + 𝑉𝑆 = 59,2 + 161,6 = 220,8 𝑙 (12) 

 

Celková spotřeba vzduchu normálního tlaku je pak 

 

 𝑉𝑛 = 𝑉 ⋅
𝑝

𝑝𝑛
= 220,8 ⋅

0,701

0,101
= 1532 𝑙, (13) 

 

kde p je absolutní tlak stlačeného vzduchu a pn je normální tlak. 

Při ceně stlačeného vzduchu asi 0,3 Kč/m3
n (Zavřel, 2009) jsou náklady na výrobu 80 

cívek 0,46 Kč. 

5.1.3 SHRNUTÍ 

Tabulka 2: Shrnutí pneumatického válce 

Název Typ Cena 

Tandemové pneumatické válce  pr. 125 mm 60000 Kč 

Provozní cena - 0,46 Kč / 80 cívek 

 

 

5.2 NÁVRH HYDRAULICKÉHO POHONU 

Hydraulický pohon je tvořen hydraulickým přímočarým válcem a hydraulickým 

agregátem. Hydraulický válec lze vybrat z katalogů různých výrobců. Hydraulické 

agregáty nejsou katalogovány ale výrobci nabízejí stavebnicové řešení z katalogových 

komponentů nebo výrobu na zakázku. 

 

Vstupními informacemi pro návrh jsou: 

● Pracovní tlak  𝑝 =  16 𝑀𝑃𝑎 

● Lisovací síla  𝐹 =  17 𝑘𝑁 

● Zdvih – lisování 𝑧𝐿  =  80 𝑚𝑚 

● Zdvih – snímání 𝑧𝑆 =  217 𝑚𝑚 

● Rychlost   𝑣 =  20 𝑚𝑚 𝑠−1 
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5.2.1 VOLBA HYDRAULICKÉHO VÁLCE 

Hydraulický válec je vybrán od dodavatele ULBRICH HYDROAUTOMATIK S.R.O. 

Průměr pístu lze zjistit podle vzorce (15). 

 𝑆 =
𝐹

𝑝
=

17000

16
= 1063 𝑚𝑚2 (14) 

 𝐷 = √
4 ⋅ 𝑆

𝜋
= √

4 ⋅ 1063

𝜋
= 37 𝑚𝑚 →  40𝑚𝑚 (15) 

 𝑆 =
𝛱𝐷2

4
=

𝛱 ⋅ 402

4
= 1257 𝑚𝑚2 (16) 

 

Podle katalogu je vybrán dvojčinných hydraulický válec s průměrem pístu 40 mm, který 

dokáže vyvinout lisovací sílu až 20 kN. Síla zpětného pohybu může vystoupat až na 

hodnotu 16 kN, podle průměru pístní tyče. 

5.2.2 VOLBA HYDRAULICKÉHO AGREGÁTU 

Důležitým parametrem pro volbu agregátu je potřebný průtok. Průtok lze vypočítat 

ze vztahu  (17). 

 𝑄 = 𝑣 ⋅ 𝑆 (17) 

 𝑄 = 20 ⋅ 1257 = 25140 𝑚𝑚3𝑠−1 (18) 

 

Automat musí být vybaven 4 hydraulickými válci. Pokud se pohybují všechny čtyři 

jednotky při maximální rychlosti, lze vypočítat maximální potřebný průtok 

hydraulického agregátu. 

 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 4 ⋅ 𝑄 = 4 ⋅ 25140 = 100560 𝑚𝑚3𝑠−1 = 6 𝑙 𝑚𝑖𝑛−1 (19) 

 

Potřebný výkon elektromotoru lze vypočítat podle vzorce (20), kde celková účinnost se 

pohybuje asi kolem 90 %. Potřebný tlak, který musí hydrogenerátor vytvořit, se 

vypočítá pro maximální sílu 17 kN dle vztahu (21). 

 𝑃 =
𝑄 ⋅ 𝑝

600 ⋅ 𝜂
 (20) 
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 𝑝 =
𝐹

𝑆
=

17000

1257
= 14 𝑀𝑃𝑎 (21) 

 

 𝑃 =
6 ⋅ 140

600 ⋅ 0,91
= 1,6 𝑘𝑊 (22) 

 

Elektromotor je dle tabulky Tabulka 3 volen o výkonu 1,5 kW a jmenovitých otáčkách 

1410 min-1. Výkon voleného motoru je menší než výpočtový. Ovšem s kompromisem 

menšího čerpadla a tím i menšího průtoku. Geometrický objem zubového čerpadla lze 

vypočítat dle vzorce: 

  

 𝑉𝑔 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑛
=

6

1410
= 0,0043 𝑙/𝑜𝑡 = 4,3 𝑐𝑚3𝑜𝑡−1 (23) 

 

Zubové čerpadlo je voleno dle tabulky XX o geometrickém objemu 3,6 cm3 ot-1. Průtok 

tímto čerpadlem při otáčkách 1410 min-1 lze zjistit ze vzorce (24). Tento průtok stačí 

na rychlost asi 16 mm s-1, což je dostatečné. 

 

 𝑄 = 𝑉 ⋅ 𝑛 = 3,6 ⋅ 1410 = 5,08 𝑙 𝑚𝑖𝑛−1 (24) 

 

Dále je nutné zkontrolovat volený motor podle nové hodnoty průtoku.  

 

 𝑃 =
5,08 ⋅ 140

600 ⋅ 0,9
= 1,3 𝑘𝑊 (25) 

 

Potřebný výkon pro dosažení uvedeného tlaku při daném průtoku je menší než 

jmenovitý výkon elektromotoru. Pro docílení přesně stanovené rychlosti by bylo nutné 

použít výkonnější motor s větším hydrogenerátorem. Toto řešení by ale přineslo 

zvýšenou spotřebu elektrické energie. 

Hydraulický agregát je v tomto řešení volen firmy Argo-Hytos typ SA4-30C se 

zubovým čerpadlem velikost 1 řada P23, geometrickým objemem 3,6 cm3 ot-1, 

s elektromotorem velikosti 90 o výkonu 1,5 kW. Velikost olejové nádrže se doporučuje 

o velikosti 3 – 6násobek maximálního průtoku což znamená nádrž označení 30C 

o objemu 30 litrů (Tabulka 4).  
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Tabulka 3: Technické parametry hydrogenerátorů 

 
 

Tabulka 4: Technické parametry nádrží 

 

 

5.2.3 PROVOZNÍ NÁKLADY 

Provozní náklady mohou být určeny pomocí práce, kterou vykoná hydrogenerátor. 

Hydraulický generátor je o výkonu 1,5 kW. Doba, kterou musí být hydraulický 

generátor zapnutý, což je doba otočení karuselu dokola, je při taktu 300 cívek za hodinu 

asi 16 minut (0,267 hod).  

 𝑊 = 𝑃 ⋅ 𝑡 = 1,5 ⋅ 0,267 = 0,4 𝑘𝑊ℎ (26) 

 

Při ceně elektřiny asi 4,5 Kč/kWh (Poncarová, 2015) jsou náklady na výrobu 80 cívek 

asi 1,8 Kč. 

Snížení nákladů můžeme docílit pohybem pouze jednoho páru hydraulických válců. 

Průtok kapaliny poté není potřeba tak velký jako v případě pohybu všech čtyř válců při 

uvažované rychlosti vysouvání. 
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Požadovaný průtok pak lze zjistit ze vzorce (19), kdy je potřeba pro pohyb pouze 

poloviční průtok. Potřebný průtok je tedy 3 𝑙 𝑚𝑖𝑛−1. 

Potřebný výkon lze vypočíst použitím vzorce (27). 

 

 
𝑃 =

3 ⋅ 140

600 ⋅ 0,91
= 0,8 𝑘𝑊 

 

(27) 

Geometrický objem zubového čerpadla lze vypočítat dle vzorce (28). 

  

 𝑉𝑔 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑛
=

3

1410
= 0,0021 𝑙/𝑜𝑡 = 2,1 𝑐𝑚3/𝑜𝑡 (28) 

 

Elektromotor pohánějící hydraulické čerpadlo je volen dle tabulkyTabulka 3 o výkonu 

1,1 kW. Geometrický objem čerpadla je oproti výpočtu volen větší 2,5 𝑐𝑚3/𝑜𝑡. To 

povede k dosažení vyšší rychlosti vysouvání pístnice hydraulického válce. Průtok touto 

sestavou hydraulického agregátu lze vypočíst ze vztahu (29).  

 

 𝑄 = 𝑉 ⋅ 𝑛 = 2,5 ⋅ 1410 = 3,5 𝑙 𝑚𝑖𝑛−1 (29) 

 

Dosahovaná rychlost válců po dosazení do vztahu (17) je asi 23 𝑚𝑚 𝑠−1. Dále je nutné 

zkontrolovat volený motor podle nové hodnoty průtoku.  

 

 𝑃 =
3,5 ⋅ 140

600 ⋅ 0,9
= 0,9 𝑘𝑊 (30) 

 

Jmenovitý výkon elektromotoru je větší než potřebný výkon pro dosažení uvedeného 

tlaku při daném průtoku. Oproti předcházejícímu řešení dosahuje uvedený výběr 

agregátu vyšší rychlosti vysouvání pístnice pouze v případě pohybu jednoho páru. Při 

vysouvání všech čtyř hydraulických válců bude tato rychlost poloviční. Ovšem menší 

výkon motoru povede ke snížení spotřeby elektrické energie. 

Hydraulický agregát je v tomto řešení volen opět firmy Argo-Hytos typu SA4-20C se 

zubovým čerpadlem velikosti 1 řady P23 o geometrickém objemu 2,5 𝑐𝑚3/𝑜𝑡 

s elektromotorem velikosti 90 o výkonu 1,1 kW. Velikost olejové nádrže se volí 

o objemu 20 litrů. Tento hydraulický agregát byl nabídnut firmou SCHRAMA, s. r. o. 
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Provozní náklady tohoto agregátu se zjistí použitím vztahu (26). 

 

 𝑊 = 𝑃 ⋅ 𝑡 = 1,1 ⋅ 0,267 = 0,3 𝑘𝑊ℎ (31) 

 

Při ceně elektřiny asi 4,5 Kč/kWh jsou náklady na výrobu 80 cívek asi 1,4 Kč. 

 

5.2.4 SHRNUTÍ 

Tabulka 5: Shrnutí hydrauliky 

Název Typ Cena 

Hydraulické válce pr. 40mm 16000 Kč 

Hydraulický agregát 1,1kW, 960min-1 35000 Kč 

Provozní cena Pohyb 4 válců naráz 1,8 Kč / 80 cívek 

 Pohyb jednoho páru 1,4 Kč / 80 cívek 

 

5.3 NÁVRH PNEUMO-HYDRAULICKÉHO POHONU  

Na funkčním modelu automatu se používají pneumo-hydraulické jednotky firmy TOX-

Pressotechnik. Maximální hodnota lisování pneumo-hydraulické jednotky je 21 kN při 

vstupním tlaku 0,67 baru. Maximální síla dosahovaná při zpětném pohybu má hodnotu 

1,46 kN. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.2, nastavení síly lisování procesu snímání se 

provádí nastavením tlaku stlačeného vzduchu na redukčním ventilu. Snížením lisovací 

síly dochází i ke snížení síly při zpětném pohybu. Síla klesá pod úroveň 1,5 kN, což je 

pro vytažení vřeten nedostatečná hodnota. Dalším výrobcem těchto jednotek je Stránský 

a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o. 

 

Vstupními informacemi pro návrh jsou: 

● Pracovní tlak  p = 0,7 MPa 

● Lisovací síla  F = 17 kN 

● Zdvih – lisování zL = 80 mm 

● Zdvih – snímání zS = 217 mm 
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5.3.1 VOLBA PNEUMO-HYDRAULICKÉHO VÁLCE, PROCES LISOVÁNÍ  

Pneumo-hydraulický válec je vybrán od firmy Stránský a Petržík, Pneumatické válce 

spol. s r. o. Dle tabulky uvedené ke každému typu válců je vybrán válec s průměrem 

pístu 50 mm, který dokáže vyvinout lisovací sílu až 19 kN při tlaku vzduchu 0,8 MPa. 

Síla zpětného pohybu má hodnotu 1 kN. Po domluvě s výrobcem lze dodat i atypické 

jednotky s jinými než katalogovými parametry, např. vyšší zpětná síla nebo jiné 

pracovní nebo celkové zdvihy. Pro proces snímání bude navržena atypická jednotka, 

kvůli větší zpětné síle. 

 

Tabulka 6: Technické parametry pneumo-hydraulických jednotek 

 

 

5.3.2 VOLBA PNEUMO-HYDRAULICKÉHO VÁLCE, PROCES SNÍMÁNÍ  

Pro návrh se uvažuje, že síla dosahovaná pro zpětný pohyb musí mít hodnotu 2 kN 

(Kapitola 2.2) při 0,7 bar. Lisovací síla při stejném tlaku musí být 17 kN, velikost 

pístnice volena průměru 30 mm.  

Plocha potřebná k vyvození síly 2 kN zvýšená o plochu pístnice se pak vypočítá podle 

rovnice (32) a následně přepočte na průměr pístu (33). 

 

 𝑆 =
𝐹

𝑝1
+

𝜋 ⋅ 𝑑2

4
=

2000

0,7
+

𝜋 ⋅ 302

4
= 3 564 𝑚𝑚2 (32) 
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 𝐷 = √
4𝑆

𝜋
= √

4 ∙ 3564

𝜋
= 67,4 𝑚𝑚 → 70 𝑚𝑚 (33) 

Tlak potřebný pro vyvození lisovací síly (17 kN) takto navrženého pístu je poté: 

 
𝑝

2
=

𝐹

𝑆
=

𝐹

𝜋 ⋅ 𝐷2

4

=
17000

𝜋 ⋅ 702

4

= 4,4 𝑀𝑃𝑎 
(34) 

 

Multiplikační poměr, který ukazuje zesílení tlaku pro dosažení lisovací síly, je dán 

rovnicí (35). 

 𝑝
2

𝑝
1

=
4,4

0,7
= 6,3 

(35) 

5.3.3 PROVOZNÍ NÁKLADY 

Náklady se vypočítají podle spotřeby stlačeného vzduchu. Ta se skládá z jednotlivých 

dílčích pohybů pneumo-hydraulické jednotky. Jedná se o pneumatický pomocný zdvih 

k místu lisování zL,1 = 29 mm a pracovní pohyb se zdvihem zL,2 = 51 mm. Celkový 

zdvih zL,3 = 80 mm. Jednotka se vrací do základní polohy opět pneumatickým 

rychlozdvihem o zdvihu 80 mm. V případě procesu snímání je pomocný zdvih zS,2 = 

202 mm, pracovní zdvih asi zS,1 = 15 mm a celkový zdvih zS,3 = 217 mm. 

 

 

Obrázek 23: Analýza zdvihů 
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VÝPOČET SPOTŘEBY VZDUCHU, PROCES LISOVÁNÍ 

Spotřeba vzduchu pomocného zdvihu: 

 𝑉𝐿,1 = 𝑆 ⋅ 𝑧L,1 =
𝜋 ⋅ 𝐷2

4
⋅ 𝑧L,1 =

𝜋 ⋅ 502

4
⋅ 29 = 56 913 𝑚𝑚3 = 0,06 𝑙 (36) 

 

Výpočet spotřeby při pracovním zdvihu je ztížen použitím multiplikátoru (Obrázek 24) 

ke zvýšení působícího tlaku. Na multiplikátor lze použít zákon o zachování mechanické 

energie (37) . 

 

 

 

 

Obrázek 24: Schéma multiplikátoru 

 

 𝑊1 = 𝑊2 (37) 

 𝐹1 ⋅ 𝑧1 = 𝐹2 ⋅ 𝑧2 (38) 

 𝑝
1

⋅ 𝑆1 ⋅ 𝑧1 = 𝑝
2

⋅ 𝑆3 ⋅ 𝑧2 (39) 

 𝑝
1

⋅ 𝑉1 = 𝑝
2

⋅ 𝑉2 (40) 

Tlak p1 = 0,7 MPa je tlak na vstupu multiplikátoru a tlak na výstupu multiplikátoru (p2) 

lze vypočíst z katalogových parametrů (41). Multiplikační poměr potřebný pro určení 

spotřeby vzduchu na multiplikátoru vycházející z rovnice (40) je dán vztahem (42). 

 
𝑝

2
=

𝐹

𝑆
=

𝐹

𝜋 ⋅ 𝐷2

4

=
19242

𝜋 ⋅ 502

4

= 10 𝑀𝑃𝑎 
(41) 

 
𝑝

2

𝑝
1

=
10

0,7
= 14,3 =

𝑉1

𝑉2

 =>  𝑉1 = 14,3 ⋅ 𝑉2 (42) 

  S3, z2, p2   S2, z1   S1, z1,p1 
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Výpočet spotřeby vzduchu pracovního pohybu: 

 
𝑉𝐿,2 = 14,3 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑧L,2 = 14,3 ⋅

𝜋 ⋅ 𝐷2

4
⋅ 𝑧L,2 = 14,3 ⋅

𝜋 ⋅ 502

4
⋅ 51

= 1 431 251 𝑚𝑚3 = 1,43 𝑙 

(43) 

 

Výpočet spotřeby vzduchu zpětného pohybu: 

 
𝑉𝐿,3 = 𝑆 ⋅ 𝑧𝐿,3 =

𝜋 ⋅ (𝐷2 − 𝑑2)

4
⋅ 𝑧𝐿,3 =

𝜋 ⋅ (502 − 302)

4
⋅ 80

= 100 531 𝑚𝑚3 = 0,1 𝑙 

(44) 

Celková spotřeba vzduchu procesu lisování je dána součtem dílčích objemů: 

 𝑉𝐿 = 𝑉𝐿,1 + 𝑉𝐿,2 + 𝑉𝐿,3 = 0,06 + 1,43 + 0,1 = 1,59 𝑙 (45) 

 

VÝPOČET SPOTŘEBY VZDUCHU, PROCES SNÍMÁNÍ 

Spotřeba vzduchu pomocného zdvihu: 

 𝑉𝑆,1 = 𝑆 ⋅ 𝑧S,1 =
𝜋 ⋅ 𝐷2

4
⋅ 𝑧S,1 =

𝜋 ⋅ 702

4
⋅ 202 = 777 388 𝑚𝑚3 = 0,8 𝑙 (46) 

 

Výpočet spotřeby vzduchu pracovního zdvihu se vypočítá s pomocí multiplikačního 

poměru zjištěného z rovnice (35). 

 
𝑉S,2 = 6,3 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑧S,2 = 6,3 ⋅

𝜋 ⋅ 𝐷2

4
⋅ 𝑧S,2 = 6,3 ⋅

𝜋 ⋅ 702

4
⋅ 15

= 363 679 𝑚𝑚3 = 0,4 𝑙 

(47) 

Výpočet spotřeby vzduchu zpětného pohybu: 

 
𝑉𝑆,3 = 𝑆 ⋅ 𝑧𝑆,3 =

𝜋 ⋅ (𝐷2 − 𝑑2)

4
⋅ 𝑧𝑆,3 =

𝜋 ⋅ (702 − 302)

4
⋅ 217

= 681 726 𝑚𝑚3 = 0,7 𝑙 

(48) 

Celková spotřeba vzduchu procesu snímání 

 𝑉𝑆 = 𝑉𝑆,1 + 𝑉S,2 + 𝑉𝑆,3 = 0,8 + 0,4 + 0,7 = 1,9 𝑙 (49) 

Celková spotřeba vzduchu na výrobu 80 cívek  

 𝑉𝐶𝑒𝑙𝑘 = 2 ∙ 8 ∙ (𝑉𝐿 + 𝑉𝑆) = 2 ⋅ 8 ⋅ (1,59 + 1,9) = 56 𝑙 (50) 

Celková spotřeba vzduchu normálního tlaku je pak: 
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 𝑉𝑛 = 𝑉 ⋅
𝑝

𝑝
𝑛

= 56 ⋅
0,801

0,101
= 444 𝑙 (51) 

Při ceně stlačeného vzduchu asi 0,3 Kč/m3
n jsou náklady na výrobu 80 cívek asi 0,13Kč. 

5.3.4 SHRNUTÍ 

Tabulka 7: Shrnutí pneumo-hydraulických jednotek 

Název Cena 

Pneumo-hydraulické jednotky Stránský a Petržík 80 000 Kč 

Pneumo-hydraulické jednotky TOX 320 000 Kč 

Provozní cena 0,13 Kč / 80 cívek 

 

 

5.4 KONEČNÉ SHRNUTÍ 

Tyto výpočty neslouží jako detailní kalkulace ke stanovení přesných nákladů ale pro 

možné porovnání jednotlivých pohonů. Dle tabulky z pohledu provozní ceny je na tom 

nejlépe pneumo-hydraulický pohon. Ovšem cena pořízení je o 29000 Kč vyšší než 

v případě hydrauliky. Počet cívek, které je potřeba vyrobit, aby se vyšší cena na 

pořízení pneumo-hydrauliky místo hydrauliky vrátila, lze zjistit takto ze vztahu (52). 

 𝑛 =
80000 − 51000

(1,35 − 0,13)/80
= 1 901 640 𝑐í𝑣𝑒𝑘 (52) 

Aby se zvýšená investice vrátila, je potřeba vyrobit téměř 2 milionů samonosných 

cívek, což při váze 8 g na cívku dělá 15 tun návinu. Při taktu 300 cívek za hodinu s 8 

hodinovou pracovní dobou lze dosáhnout tohoto počtu asi za 3 roky provozu. Z pohledu 

údržby se jeví jako vhodná náhrada pneumo-hydraulických pohonů firmy TOX-

pressotechnik opět pneumo-hydraulické jednotky ale od firmy Stránský a Petržík. 

 

Typ pohonu Provozní cena Cena pořízení 

Pneumo-hydraulické pohony 0,13 Kč / 80 cívek 80 000 Kč 

Hydraulické pohony 1,35 Kč / 80 cívek 51 000 Kč 

Pneumatické pohony 0,46 Kč / 80 cívek 60 000 Kč 
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6 NÁVRH ULOŽENÍ LISOVACÍHO POUZDRA 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2, vozík a jeho uložení není dostatečně dimenzované. 

Sestava lisovacího pouzdra s uložením vřeten mají složitou montáž. Se sestavami se 

musí při montáži různě natáčet, řemen přináší další komplikace. Varianty navrhované 

v této kapitole se budou snažit tyto nedostatky odstranit návrhem samostatné jednotky 

s možností její montáže mimo automat. 

 

6.1 VARIANTA 1 

Tato varianta je tvořena konzolou, na které jsou přimontované 2 vozíky s ložiskovým 

domkem. K lisovacímu pouzdru jsou připevněny kolejnice lineárního vedení přes 

upevňovací hranoly. Výhodou této varianty je jednodušší dodržení souososti vozíků, 

kolejnic a vřetena než v případě stávající varianty. Konzola je svařenec, na kterém se po 

svaření vyfrézují a následně vybrousí drážky pro vozíky s dodržením kolmosti 

k základní desce konzoly. Drážky pro kolejnice v upevňovacích hranolech se mohou 

jednoduše vyfrézovat a poté vybrousit na přesnou rozteč a rovnoběžnost až v sestavě 

s lisovacím pouzdrem. 

 

Obrázek 25: Varianta 1 

 

Varianta 1 z části zjednodušuje montáž. Sestavu je možné smontovat mimo automat a 

do sestavy karuselu ji lze jednoduše připevnit pomocí 4 šroubů a 2 kolíků až v závěru. 
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Toto řešení usnadňuje i případný servis. Sestavu lze rychle demontovat z karuselu a 

automat přes chybějící jedno vřeteno pustit ve výrobě dál. Montáž tvoří navlečení 

lisovacího pouzdra na konzolu a provlečení ložiskového domku skrz lisovací pouzdro 

s následnou montáží ke konzoly. Posledním krokem je připevnění vozíků ke konzoly a 

protažení vřetena. 

 

Obrázek 26: Rozpad varianty 1 

 

 

6.2 VARIANTA 2 

Varianta 2 je téměř stejná, jako v předchozím případě pouze jsou prohozeny vozíky s 

kolejnicemi lineárního vedení. Kolejnice jsou spojeny s konzolou, vozíky jsou součástí 

sestavy lisovacího pouzdra. Výroba konzoly se nezměnila, pouze se vyfrézují drážky 

pro kolejnice. V případě upevnění vozíků je změna. Vozíky se připevňuje k lisovacímu 

pouzdru přes ocelovou desku. Výroba této desky není složitá. Je důležité dodržet 

rovnoběžnost drážek pro vozíky, jejich šířku a umístění děr pro skolíkování s lisovací 

pouzdrem. Další změnou je upevnění ložiskového domku přes ocelový výpalek. Montáž 

domku by bez tohoto výpalku byla nemožná. Přístup ke šroubům totiž znemožňuje 

konzola s kolejnicemi. 
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Obrázek 27: Varianta 2 

 

Montáž se provede vložením ocelového oka a ložiskového domku do lisovacího 

pouzdra s následným smontováním. Na pouzdro se připevní deska pro vozíky a celá 

sestava se připevní na konzolu. Konzola před montáží již tvoří sestavu s kolejnicemi a 

vozíky. 

 

 

 

Obrázek 28: Rozpad varianty 2 
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6.3 VARIANTA 3 

Varianta 3 vychází z předešlé varianty. Pouze je použito jednoho lineárního vedení. 

Základem této varianty je upínací deska, které slouží k upevnění sestavy ke karuselu 

automatu a ke které se upevňuje ložiskový domek. Kolejnice lineárního vedení se 

přišroubuje k ocelové součásti tvaru L, ve které je vyfrézována a broušená drážka. Toto 

elko se pomocí šroubového spoje připevní k upínací desce. Polohu zabezpečuje kolík. 

Pro vozík je v lisovacím pouzdru přesně vyfrézovaná a broušená drážka. Pro správnou 

funkci sestavy je nutné dodržet rozměrové a geometrické tolerance, konkrétněji 

rovinnost upínací desky a přesné umístění kolíků jak ze strany ložiskového domku tak 

upevnění kolejnice. Další důležitou tolerancí je dodržení kolmosti drážky pro kolejnici 

se stykovou plochou pro upevnění k základní desce. V této variantě je zvětšený spodní 

otvor lisovacího pouzdra pro usnadnění montáže ložiskového domku. Lisovací pouzdro 

se dostává do základní polohy pomocí dvojici pružin. 

 

Obrázek 29: Varianta 3 

 

Montáž této sestavy se provede spojením upínací desky s ložiskovým domkem. Dále se 

smontuje držák kolejnice obsahující jak kolejnici, tak vozík s upínací deskou. 

Posledním krokem montáže je nasazení lisovacího pouzdra na sestavu a sešroubování 

s vozíkem lineárního vedení a vložení vřetena. Tato sestava se již lehce přimontuje ke 

karuselu automatu. 
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Obrázek 30: Rozpad varianty 3 

 

 

6.4 NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTA 

Jako vhodná varianta byla vybrána poslední varianta 3. Oproti předchozím možnostem 

obsahuje pouze jedno lineární vedení, což není tak nákladné. Vozík zároveň není tak 

vzdálen od bodu lisování, což zmenšuje zatížení vozíku od momentů (uvedeno dále). 

Velkou výhodou je malý počet dílů a především absence svařence. Jelikož se při 

svařování objevuje ve svařenci vnitřní pnutí, je těžší dodržet geometrické ale i 

rozměrové tolerance. 

 

6.4.1 ÚNOSNOST VOZÍKU A TUHOST SESTAVY 

V původním řešení poskytuje posuvnou vazbu vozík HGH15CA. Dle katalogových 

hodnot má maximální statický moment zatížení 100 Nm ve směru y a z, ve směru x 120 

Nm. Z toho lze vypočítat maximální síly, které můžou působit na konci lisovacích 

pouzder pro možné srovnání s novou variantou. 
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 𝐹𝑦 =
𝑀𝑥

𝑙2
=

120

0,044
= 2727 𝑁 (53) 

 𝐹𝑦 =
𝑀𝑧

𝑙1
=

100

0,372
= 269 𝑁 (54) 

 𝐹𝑧 =
𝑀𝑦

𝑙1
=

100

0,372
= 269 𝑁 

(55) 

 

Obrázek 31: Rozměrová skica 

 

Tuhost sestavy původního řešení je po zkušebním provozu nedostatečná. Pro porovnání 

lze tuhost uložení zjistit pomocí MKP analýzy. Zkušební sestava je zatížena ve směrech 

y a z silami 200 N u místa lisování lisovacího pouzdra. Sleduje se jeho maximální 

vyosení. Jelikož bude nové řešení stejně zatíženo, celková deformace stačí pro výsledné 

porovnání. 

 

Obrázek 32: Velikost deformace sestavy 
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y 

x Fz 

Fy 

Fz 

y 

z 
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Vozík v nové variantě je vetší typu HGH20CA a má dle katalogových hodnot 

maximální statický moment zatížení 200 Nm ve směru y a z, ve směru x 270 Nm. Z 

toho lze vypočítat maximální sílu, která může působit na konci lisovacích pouzder. 

 

 𝐹𝑧 =
𝑀𝑥

𝑙2
=

270

0,038
= 7105 𝑁 (56) 

 𝐹𝑦 =
𝑀𝑧

𝑙1
=

200

0,159
= 1258 𝑁 (57) 

 𝐹𝑧 =
𝑀𝑦

𝑙1
=

200

0,159
= 1258 𝑁 (58) 

 

 

 

Obrázek 33: Rozměrová skica 

 

Tuhost uložení lze zjistit opět MKP analýzou. Zkušební sestava je zatížena ve směrech 

y a z silami 200 N jako v předchozí analýze stávajícího řešení.  
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Fz 
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Obrázek 34: Velikost deformace sestavy 

 

 

Výsledkem těchto analýz je možnost porovnat původní řešení s novým z hlediska jak 

maximálního možného zatížení vozíku, tak i tuhosti samotného uložení. Vozík v nové 

variantě zvládne přenášet zatížení od radiálních sil asi 4,5krát větší než v současném 

řešení. U deformace sestavy vyvozené radiálními silami 200 N došlo ke snížení celkové 

deformace a to méně než na třetinu. 
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7 ROZMĚROVÁ OPTIMALIZACE AUTOMATU 

V předchozích kapitolách byly zjištěny nové zdvihy pro výrobu 7 – 10 cívek na 

automatu a bylo navrženo nové uložení pro lineární vedení. Je tedy nutné kvůli těmto 

skutečnostem rekonstruovat karusel stroje a tím zmenšit proporce automatu. 

 

7.1 OPTIMALIZACE ZAJIŠTĚNÍ LISOVACÍCH POUZDER 

Prvním krokem zmenšení automatu je úprava sestavy zajištění vřeten. Tato úprava 

spočívá ve zmenšení bočnic zajištění. S ohledem na matice, které zajišťují úchyty 

v přesné poloze, jsou bočnice zmenšeny na délku 290 mm. Současná délka činí 310 

mm.  

 

 

Obrázek 35: Velikost zajištění lisovacích pouzder 

 

 

7.2 OPTIMALIZACE LISOVACÍHO POUZDRA 

Dalším krokem je zmenšení lisovacích pouzder, které vychází z umístění kolejnice, 

krajních poloh lisovacích pouzder a velikosti ložiskových domků. Délka kolejnice lze 

zjistit podle potřebného zdvihu pouzder (75 mm) a délky vozíku lineárního vedení (77,5 

mm). Celková délka kolejnice tedy činí 155 mm a je vzdálena od zajištění lisovacích 

pouzder 5 mm. Lisovací pouzdra se po rozměrové optimalizace zmenšila z celkové 
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délky 401 mm na délku 327,5 mm. Redukcí rozměrů došlo ke zmenšení karuselu 

z původní vzdálenosti mezi bočnicemi karuselu 730 mm na vzdálenost 580 mm. 

 

Obrázek 36: Rozměr karuselu 

 

 

7.3 ÚPRAVA LISOVACÍCH POHONŮ A VŘETEN 

Jako náhrada pneumo-hydraulických jednotek od firmy TOX-pressotechnik jsou 

zvoleny stejné lisovací jednotky ovšem od výrobce Stránský a Petržík. Jejich umístění 

na rámu stroje vyplývá ze známých zdvihů a koncových poloh, při které zaručují 

správnou funkci automatu. Při konstrukci je bráno v úvahu možné doseřízení automatu, 

takže lisovací pohony při práci nevyužívají svůj maximální zdvih. Úpravou prošly i 

některé součásti mechanismu pro vytahování vřeten tak, aby zmenšení celého automatu 

bylo efektivnější. 

Úprava vřeten spočívá ve zkrácení stopky vřetena. Jeho zkrácením se redukovala 

celková délka sestavy vřetene z 550 mm na výsledných 501 mm.  

Zmenšení jak vytahovacího mechanismu, tak vřeten klesla vzdálenost mezi upínací 

plochou hydraulického válce a středem karuselu z 882 mm na rozměr 768 mm. 
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Obrázek 37: Uchycení lisovacích pohonnů 

7.4 ÚPRAVA RÁMU 

Úpravy vedly ke zmenšení proporcí automatu. Po všech úpravách se zmenšila velikost 

rámu z 2004 mm na hodnotu 1736 mm. Velikost i s vyčnívajícími pneumo-

hydraulickými pohony klesla z 3288 mm na 2838 mm. Tato hodnota však musí být 

brána jako informativní, jelikož nové pohony budou atypické a jejich rozměry se mohou 

od katalogových použitých v modelu více či méně lišit.  

 

Obrázek 38: Optimalizovaný automat  
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8 KONTROLA PEVNOSTI LISOVACÍHO POUZDRA 

Během lisování dochází k výraznému namáhání lisovacího pouzdra. Přes pouzdro se 

lisuje návin silou až 17 kN. Proto je jedním z úkolů kontrola pevnosti na tlak a 

především kontrola vzpěrové pevnosti lisovacího pouzdra. 

Výpočtový model byl vytvořen v programu Creo 2.0 Simulate. Bylo by možné síť 

vystavět manuálně prvek po prvku ale vzhledem ke složitosti součásti je tato metoda 

nevhodná. Na model lisovacího pouzdra byl použit automatický generátor sítě 

konečných prvků s možností místního zahuštění sítě. Okrajové podmínky výpočtového 

modelu jsou vetknutí součásti na straně lisovací hlavice pohonu a zatížení od síly 

velikosti 20 kN na straně návinu. Výpočtový model byl několikrát upravován kvůli 

výskytu singulárních bodů, ve kterých výpočet nedosáhl požadované konvergence. 

Po odladění modelu a sítě konečných prvků se přistoupilo k vlastnímu výpočtu. Byla 

zvolena metoda Multi-pass adaptive s 2procentní konvergencí. Pro kontrolu součásti na 

vzpěr bylo využito modulu programu Creo 2.0 Simulate, analýza Buckling. Výsledkem 

této analýzy je Buckling Load Factor (BLF), který udává bezpečnost proti vybočení 

(Tabulka 8). Jedná se o poměr mezi kritickou silou, při které je nutná kontrola na vzpěr, 

a vlastním zatížením. Analýzou se dospělo k závěru, že vzpěr nemusí být uvažován. 

Hodnota BLF je vyšší než 56 (Tabulka 9), což znamená předpokládaný vzpěr až při 

hodnotě zatěžující síly 1120 kN. Součást stačí zkontrolovat pouze na tlakové namáhání. 

 

Tabulka 8: Interpretace Buckling Load Factor 

Hodnota BLF Stav vzpěru Poznámka 

> 1 Nemusí být předpokládán Zatížení je menší než kritické 

= 1 Musí být předpokládán Zatížení je stejné jako kritické 

< 1 Musí být předpokládán Zatížení překročilo kritické 

-1 < BLF < 0 Vzpěr je možný 
Vzpěr musí být předpokládán, pokud dojde 

ke změně orientace síly 

= -1 Vzpěr je možný 
Vzpěr je očekáván, pokud dojde ke změně 

orientace síly 

< -1 Nemusí být předpokládán 
Zatížení je menší než kritické v případě 

změny orientace síly 
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Tabulka 9: Výsledky buckling analýzy 

 

 

Kontrolou na tlakové namáhání lisovacího pouzdra bylo zjištěno, že maximální napětí 

objevující se na součásti má hodnotu 100 MPa. Uvažováním materiálu oceli ČSN 

12 060, která má mez kluzu 345 MPa, je navržené lisovací pouzdro z pohledu pevnosti 

v pořádku s bezpečností k mezi kluzu 3,45. 

 

 

Obrázek 39: Napěťová analýza 
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9 ZÁVĚR 

Diplomová práce si kladla za cíl optimalizaci lisování samonosného návinu na automatu 

vyvíjeného katedrou. 

V úvodu diplomové práce byla zpracována rešerše o možných pohonech vhodných pro 

lisování a zjednodušeně vysvětlena technologie lisování při výrobě samonosného 

návinu.  

V praktické části práce byly optimalizovány zdvihy pohonů a vybrány zástupci vhodné 

k lisování. Pohony, zejména hydraulické, pneumatické a pneumo-hydraulické pohony a 

byly srovnány jak z pohledu počáteční investice tak provozních nákladů. Výsledným 

porovnáním se zvolil pneumo-hydraulický pohon jako vhodný k lisování návinu.  

Dalším úkolem byl návrh nového uložení lisovacích pouzder. U nové varianty stoupla 

tuhost uložení asi 4,5krát, sestava lisovacího pouzdra s vřetenem je možné smontovat 

mimo karusel a zjednodušit tak montáž. Vlivem snížení rozsahu počtu vyráběných 

cívek, optimalizací zdvihů a nového uložení pouzder došlo i ke zmenšení vzdálenosti 

mezi bočnicemi karuselu. Po rozměrové optimalizaci došlo ke zmenšení rámu stroje 

téměř o 300 mm. 

Jelikož je lisovací pouzdro namáhané při lisování axiální silou 17 kN, bylo závěrečným 

úkolem kontrola nového pouzdra na vzpěr při zatížením 20 kN. Simulací se došlo 

k závěru, že vzpěr není nutné u pouzdra předpokládat, a pouzdro je zkontrolováno 

pouze na tlak. Výsledkem je, že pouzdro přenese lisovací sílu 20 kN k místu lisování 

s bezpečností k mezi kluzu 3,45. 

  

 

 

 

 

  



 

 61 

BIBLIOGRAFIE 

prospekty fy TOX, Stránský a Petržík. (nedatováno). 

prospekty navíjecích strojů firem SSM, Hacoba, SPT, Cezoma atd. (nedatováno). 

Akin, J. E. (2009). Finite element analysis concepts : via SolidWorks. Hackensack, NJ: 

World Scientific. 

AMRICH, M. (2013). Navíjecí zařízení pro skupinové navíjení. Liberec: Diplomová 

práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra textilních a 

jdnoúčelových strojů. 

Cerha, J. (2006). Hydraulické a pneumatické mechanismy I. Liberec: Technická 

univerzita v Liberci. 

Cerha, J. (2008). Hydraulické a pneumatické mechanismy II. Liberec: Technická 

univerzita v Liberci. 

Kaniok, J. (2004). Nový systém přesného křížového vinutí. Liberec: Disertační práce. 

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra textilních a 

jdnoúčelových strojů. 

Poncarová, J. (8. Leden 2015). Cena kWh elektřiny v roce 2015: Tady ji najdete! 

Načteno z Peníze.cz: http://goo.gl/BqcVrH 

Zavřel, J. (24. Červen 2009). Efektivní provoz pneumatických systémů. MM 

Průmyslové spektrum, str. 44. 

 

 

  



 

 62 

SEZNAM PŘÍLOH 

KTS-M270_00 SESTAVA_KARUSELU 

KTS-M270_01 L_KOLEJNICE 

KTS-M270_02 OCKO 

KTS-M270_04 VYREZ_KARUSELU 

KTS-M270_05 SESTAVA_RAMENA 

KTS-M270_05_01 LISOVACI_POUZDRO 

KTS-M270_06 SESTAVA_VRETENA 

KTS-M270_06_01 VRETENO_STOPKA 

KTS-M270_10 HIWIN_HGR20R_KOLEJNICE  


