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ANOTACE : 
 

 

Diplomová práce se zabývá inovací systému chlazení a dělení pásku 

výlisků na stroji UNS, který je určen k lisování skleněných polotovarů 

z proužku natavené skloviny. Poznatky získané z analýzy výchozího stavu 

a měření, provedená pomocí termokamery a stereolupy, jsou výchozím 

bodem pro navržené inovace řešící systém chlazení a dělení pásků výlisků 

na daném zařízení. Na základě předem definovaných kritérií je vybrána 

nejvýhodnější varianta řešení, která je dále rozpracována a porovnána 

z hlediska metod DFX. Hlavním přínosem práce je snížení nákladů na 

spotřebu náhradních dílů, zvýšení jakosti skleněných výlisků při dělení 

a zefektivnění procesu výroby na tomto stroji. 
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ANOTATION : 
 

 

My graduation theses deal with an innovation process in annealing and 

dividing of glass bands with pressings on a UNS press machine. This 

machine presses semi-products from a glass melt stream. An analysis of the 

initial state and measuring procedures with the use of a thermo camera and 

stereo magnifying glass have been the starting point for the suggested 

innovation regarding annealing and dividing of glass bands with pressings. 

On the basis of predefined criteria, the best solution has been chosen, laid 

out and compared by DFX methods. The main gain of my theses is a lower 

demand on spare parts resulting in a cost decrease, quality increase of glass 

pressings in the process of dividing and a higher production efficiency of the 

machine. 
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1. ÚVOD 
  
 V každé technické výrobě dochází k výrobním vadám a potížím, které 

se projevují v podobě výrobních zmetků a ztrát. Za zmetek je třeba označit 

každý výrobek, který neodpovídá svými vlastnostmi potřebám svého určení, 

přesněji řečeno technickým podmínkám stanovenými vzájemnou dohodou 

mezi výrobcem a odběratelem. 

 Vady skla, stejně jako jiné výrobní vady, znamenají velké ztráty 

ve výrobě. Je tedy nutné co nejvíce omezit vznik a výskyt těchto výrobních 

vad, popřípadě je co nejrychleji odstranit. 

 Postupné zvyšování výkonnosti tvarovacích strojů a zařízení na výrobu 

technického skla vyvolává potřebu zdokonalovat a zrychlovat i chladící 

proces, a to jak po technologické, tak i konstrukční a ekonomické stránce. 

Cílem je vždy vychladit na menším prostoru stále více výrobků s co možná 

nejnižšími náklady, při zachování vysoké jakosti chlazení. [1] 

 Je proto důležité, aby se co nejvíce omezil vznik výrobních vad. 

Pokud se však i přesto výrobní vady vyskytnou, je nutné je v procesu 

co nejdříve identifikovat, zajistit jejich odstranění a následně přijmout účinné 

intervence k jejich eliminaci v daném procesu. Diagnostika vad je tedy 

nezbytnou podmínkou omezení ztrát ve výrobě. 

  

2. CÍL PRÁCE 
 

Cílem diplomové práce je inovace systému chlazení a dělení pásku 

výlisků na stroji UNS, popsat současný stav zařízení a na základě poznatků 

vytvořit návrh inovačního řešení vedoucího k zvýšení jakosti skleněných 

výlisků při dělení, snížení nákladů na spotřebu náhradních dílů a zefektivnění 

procesu výroby na tomto stroji. 

Úkolem je provést analýzu výchozího stavu technologického zařízení 

a na základě této analýzy navrhnout vlastní koncepční řešení chlazení žlábku 

a principu urážení skleněných výlisků. 

Závěrem budou zhodnoceny a vzájemně porovnány jednotlivé návrhy 

v rozhodovací tabulce. Varianta, která se bude jevit jako nejvhodnější, bude 

dále rozpracována. Na základě návrhu bude vyroben prototyp, 
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který bude dále zpracován z hlediska metod DFX. Po celou dobu tvorby 

konceptů výrobku bude vycházeno z moderních metod inovačního 

inženýrství. 

 

3. TECHNOLOGIE CHLAZENÍ A D ĚLENÍ VÝLISKŮ NA 
STROJI UNS 

 

3.1. POPIS A POUŽITÍ STROJE UNS 

Stroj UNS (obr. 3.2) je určen k lisování skleněných polotovarů 

z proužku natavené skloviny. Natavený skleněný proužek se získává 

z plynových, plynoelektrických nebo olejových pícek a elektrických tavících 

van. [10] 

Základním zařízením stroje je lisovací mechanismus. Lisovací 

mechanismus je zařízení, které koná několik pohybů. Vlastní lisování probíhá 

mezi tvárnicemi, které konají přímočarý vratný pohyb ve vodorovné rovině. 

Celý lisovací mechanismus dále koná pohyb ve svislé rovině, tzv. krok. 

Na lisovacím mechanismu je píchací zařízení, které vpichuje během lisování 

otvory do vyráběných předmětů. Otvory se vpichují v ose lisování nebo kolmo 

na osu lisování. Všechny pohyby jsou vyvolávány vačkami na hlavním hřídeli 

a jsou vzájemně synchronizovány. 

Proužek natavené skloviny je přiváděn do lisovacího mechanismu mezi 

tvárnice, kde je lisován do požadovaného tvaru. Jedna tvárnice je umístěna 

na pevné opěrné desce. Druhá tvárnice je umístěna na základové desce 

v seřizovacím stolku. 

Základová deska koná suvný pohyb ve vodorovné rovině po vodících 

tyčích. Pohyb základové desky je vyvolán otáčením lisovací vačky která tlačí 

rameno uložené na pružně základové desky. Velikost lisovací síly je plynule 

regulovatelná šroubem umožňujícím regulaci přepětí pružiny ramene. Krok je 

vyvoláván krokovou vačkou přes dvojzvratnou páku. Velikost kroku je plynule 

regulovatelná tím, že čep ramene (bod otáčení) je nastavitelný šroubem. 

Pohyb píchacího zařízení je vyvolán píchací vačkou. Pod lisovacím 

mechanismem je žlábek s přidržovačem. 

Žlábkem je veden vylisovaný proužek skloviny a je přidržován 

při svislém pohybu lisovacího mechanismu směrem nahoru. Přidržovač 
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se otvírá nebo zavírá tyčkou od pohybu základové desky lisovacího 

mechanismu. Velikost kroku přidržovače je regulovatelná. Na konci žlábku 

s přidržovačem je umístěn urážeč, (obr. 3.1) sekající proužek skloviny 

na menší části. Nasekaný proužek skloviny přepadává do chladícího žlábku 

a dále vypadává do nádob. 

 
Obr. 3.1: Současný elektromagnetický uražeč 

 

Pohon hřídele lisovacího mechanismu obstarává elektrický motor 

přes frekvenční měnič. Otáčením potenciometru měniče lze otáčky a počet 

taktů mačkadla plynule regulovat. Během lisování jsou tvárnice chlazeny 

a mazány rozvodem vody a olejovou mlhou. Voda je do stroje přiváděna 

z vnějšího zdroje. [10] 

 

3.2. POPIS ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 Elektrické zařízení stroje se skládá z rozvaděče, elektromotoru, 

urážeče, kloubového svítidla a kabeláže. 
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Obr. 3.2: Pohled na stroj UNS  

 

3.2.1. ROZVADĚČ STROJE 

 Na panelu umístěném na stroji je ovládání chladícího a mazacího 

systému. Na dvířkách rozvaděče je hlavní vypínač, ovládací prvky pro spínání 

elektromotoru pohonu, včetně regulace otáček, spínání osvětlení stroje 

a urážeče včetně regulace frekvence úderů (obr. 3.2). Rozvaděč dále 

obsahuje tavné pojistky a jističe pro jištění napájení jednotlivých obvodů, 

stykač, odrušovací filtr, frekvenční měnič, stejnosměrný zdroj, elektronický 

spínač urážeče, zásuvku a připojovací svorkovnici. 

 Rozvaděč stroje nevyžaduje zvláštní údržbu, pouze občas vizuální 

kontrolu přístroje uvnitř rozvaděče. 

 

4. PLÁNOVÁNÍ INOVACE TECHNOLOGICKÉHO ZA ŘÍZENÍ  
 

Inovační proces lze systematicky plánovat a řídit. Pro tento účel 

se využívají specifické metodické postupy, které celý proces inovace zrychlují 

a zefektivňují. V této fázi dominují zejména kvalitativní a kvantitativní metody 

marketingového výzkumu. Proces plánování začíná při identifikaci inovačních 

příležitostí. Tyto inovační příležitosti jsou založeny na interview s uživateli 
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a zákazníky, sběru názoru současných zákazníků, studia konkurenčních 

výrobků, analýzou stavu nově se vyvíjejících technologií apod. [2, 4] 

 

4.1. INOVAČNÍ ZÁMĚR 

 Cílem inovace je navrhnout systém chlazení a dělení pásku výlisků 

na stroji UNS k zvýšení jakosti skleněných výlisků při dělení, snížení nákladů 

na spotřebu náhradních dílů a zefektivnění procesu výroby na tomto stroji. 

Zabránit tím tak porušení skloviny při dělení nataveného pásku. 

Žlábkem, který je vhodně chlazen, je veden vylisovaný proužek skloviny 

a je přidržován při svislém pohybu lisovacího mechanismu směrem nahoru. 

Velikost kroku přidržovače je regulovatelná. Na konci žlábku s přidržovačem 

je umístěn urážeč, kterým se seká vylisovaný proužek skloviny na menší 

části. Nasekaný proužek skloviny přepadává do chladícího žlábku a dále 

vypadává do termobeden, ve kterých se sklovina pozvolna ochlazuje 

k odstranění vnitřního pnutí. 

Výsledkem této optimalizace je zvýšená jakost povrchu skloviny, 

která je nezbytná pro další zpracování. 

 
4.2. IDENTIFIKACE ZÁKAZNICKÝCH POT ŘEB 

 Cílem metod pro identifikaci zákaznických potřeb je snaha vytvořit 

kvalitní informační kanál mezi zákazníkem a pracovníky podílejícími 

se na inovaci výrobku. Předpokladem úspěchu je to, že management 

a členové inovačního týmu, kteří bezprostředně ovlivňují charakteristiky 

výrobku, musí být v přímém kontaktu se zákazníky a mít zkušenosti 

s chováním a používáním výrobku. Bez této přímé zkušenosti nemohou být 

technická řešení a zákonité kompromisy udělány dobře, a tím pádem 

nebudou objevena skutečně inovační řešení. [2, 5] Cílem metod zaměřených 

na identifikaci zákaznických potřeb je zejména: 

- identifikovat skryté a zřejmé potřeby zákazníka 

- zajistit, že nebude opominuta žádná zásadní potřeba 

- umožnit ověření vazby mezi potřebami a charakteristikami výrobku 

- zaznamenat informace o zákaznických potřebách 
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- usnadnit porozumění jednotlivým potřebám zákazníků manažery 

a členy inovačního týmu 

 

4.3. VYPRACOVÁNÍ HARMONOGRAMU 

Rozložení inovačních projektů v čase je znázorněno ve standardním 

harmonogramu, který má zpravidla podobu úsečkového grafu. 

Při sestrojování harmonogramu musíme vzít v úvahu několik důležitých 

faktorů jako je např.: [2] 

- načasování doby uvedení výrobku na trh 

- dostupnost ověřených technologií 

- připravenost trhu 

- harmonogramy konkurenčních výrobků 

Harmonogram (výrobkového plánu) projektu systému chlazení a dělení 

pásku výlisků na stroji UNS, který obsahuje informace o časovém rámci, 

je ilustrován na obr. 4.1. 

 

hodnoty jsou udávané v počtu dní 
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Obr. 4.1: Časový harmonogram DP - systém chlazení a dělení pásku výlisků 

 

Pro plánování existuje celá řada nástrojů, které umožňují vytvořit plán 

do různé míry detailu. Je proto nutné vybrat ten nejvhodnější nástroj, 

především vyvážit rozsah a náročnost projektu, pracnost přípravy a údržby. 

Jako nejvhodnější nástroj pro zpracování harmonogramu této práce byl 

vybrán Ganttův diagram, (obr. 4.2) jehož výhody jsou následující: 

- umožňuje zobrazit časový, nákladový i obsahový aspekt 

projektu 

- je srozumitelný a komplexní 

- každý krok projektu je v diagramu znázorněn vodorovnou čarou, 

jejichž délka a umístění odpovídá jeho plánovanému časovému 

průběhu. Celkový diagram ukazuje všechny aktivity projektu 

v časové posloupnosti a znázorňuje činnosti, které mohou 

probíhat současně 

- diagram umožňuje rozpoznat tzv. kritickou cestu. Tato cesta 

je nejdelší v diagramu a identifikuje činnosti, které musí být 

dokončeny v daných termínech, aby se vyloučilo zpoždění 

(přímo ovlivňuje datum dokončení projektu) 
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Obr. 4.2: Harmonogram DP - systém chlazení a dělení pásku pomocí programu MS Projekt 

 
4.4.     AFINNÍ DIAGRAM ZÁKAZNICKÝCH POT ŘEB 

Umíst ění uražeče na stroji UNS 
Musí být začleněn do technologického zařízení k lisování skleněných výlisků 

z proužku natavené skloviny 
Musí být umístěn na konci žlábku s přidržovačem 

Musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zdroje napětí 

Funkce uraže če 

Urážečem se seká vylisovaný proužek skloviny na menší části. 

Umožní proužek skloviny přepadávat přes chladící žlábek do termobedny 

Potenciometrem lze plynule zvyšovat nebo snižovat počet taktů urážeče 

Urážeč je elektromagnetický, cívka 24VAC, 50Hz 

Přínosy uraže če 

Zvýšení jakosti skleněných výlisků 

Zefektivnění procesu výroby na stroji 

Širší spektrum sortimentu použití 

Snížení nákladů na spotřebu náhradních dílů 

Jednoduché složení 

Menší pořizovací hodnota 

Odolnost proti teplotním vlivům 

Snadná montáž a demontáž 

Pevné upevnění k žlábku 

Snadná údržba 

Odolnost proti pádům na zem 

Lze plynule měnit velikost taktu 
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Vytvořený afinní diagram neposkytuje dostatek informací o relativním 

významu jednotlivých potřeb, které jsou důležité pro vytvoření kompromisů. 

Po diskusi s konzultantem, který reprezentuje podnik PRECIOSA, a.s. jakožto 

zákazníka, byl vypracován relativní diagram zákaznických potřeb, kde jsou 

jednotlivé, již interpretované, potřeby uspořádány do skupin. Na základě této 

dílčí etapy byla provedena revize získaných informací a zhodnocení průběhu 

procesu identifikace zákaznických potřeb. [7] 

 

4.5.     RELATIVNÍ VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH ZÁKAZNICKÝCH  POTŘEB 

č. Potřeba Relativní 
význam 

1 Připojovací šňůra je dostatečně dlouhá 3 

2 Uražeč lze snadno a rychle vyměnit 4 

3 Pořizovací hodnota uražeče 3 

4 Kovový materiál uražeče 2 

5 Uražeč není při používání příliš hlučný 3 

6 Lze plynule měnit velikost taktu 4 

7 Odolnost proti teplotním vlivům 5 

8 Snadná montáž  2 

9 Uražeč má aretaci vypínače 3 

10 Uražeč umožňuje natáčení min. 45° 2 

11 Jednoduché složení  3 

12 Snadná údržba  2 

13 Širší spektrum sortimentu použití  4 

14 Uražeč je odolný proti pádům na zem 3 

15 Snadná demontáž  2 

16 Rovnoměrné chlazení vylisovaných proužků 5 

17 Pevné upevnění uražeče k žlábku 4 
 

1. po této vlastnosti výrobku netoužím, neuvažoval bych o výrobku s podobnou 

vlastností 

2. tato vlastnost pro mne není významná, ale nevadilo by mi ji mít 

3. bylo by pěkné, aby tuto vlastnost výrobek měl, ale není to nutné 

4. tuto vlastnost výrobku bych velmi ocenil, ale mohl bych uvažovat i o výrobku 

bez této vlastnosti 

5. kritická vlastnost - o výrobku bez ní nebudu uvažovat 
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4.6. METODA QFD 

Metoda QFD je systematický proces, který pomáhá identifikovat 

požadavky zákazníka a přenáší je do všech funkcí a aktivit ve společnosti tak, 

že hlas zákazníka je brán neustále na zřetel. Názorné vizuální velké pomůcky 

(matice), představují vždy vstup a výstup, což zajišťuje vizuální sledování 

potřeb zákazníka až do výroby. 

 
Obr. 4.3: Matice metody QFD 

Zdroj: www.inovace-dmt.fs.cvut.cz [15] 

 

Zmíněný typ matice uvádí na své svislé ose seznam položek „co“ 

chceme dosáhnout, zatímco na vodorovné ose je uveden seznam položek 

„jak“ toho dosáhneme. V průsečíku obou položek se potom v korelační matici 

uvádí síla statistické závislosti položek uvedených ve svislé ose na položkách 

uvedených v ose vodorovné (obr. 4.3). 

Metoda se zaměřuje na důkladnou analýzu zákazníkových potřeb 

a přání, které dále rozvíjí přes všechny fáze od vývoje, přes konstrukci, 

výrobu až po prodejní servis. Koncentruje se na nejdůležitější kvalitativní 

charakteristiky či znaky, které musí být vylepšeny a poskytuje mechanismus 

pro úkolování v jednotlivých oblastech, zejména tam, kde by zlepšení mohlo 

zvýšit konkurenceschopnost a zvýšit podíl firmy na trhu (obr. 4.4). 
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Obr. 4.4: Fáze metody QFD 

Zdroj: www.inovace-dmt.fs.cvut.cz [15] 

 

Metoda klade důraz na to, co chce zákazník, a ne technologie. Využívá 

principů tzv. korelačních matic, pomocí kterých je možné kaskádovým 

způsobem rozpracovat zákazníkovy potřeby na technické charakteristiky 

výrobku, charakteristiky součástí až po parametry výrobního procesu. 

 
VÝHODY QFD: 
 
- prohloubení orientace na zákazníka 

- motivace spolupracovníků ke společnému myšlení a práci 

- jasné, názorné a měřitelné cíle 

- preventivní plánování spojené se snížením ztrát v celém procesním 

řetězci 

- zkrácení vývoje a doby přesunu 

- přehledná dokumentace 

- otevřenost komunikace a informací 

- průchodný management kvality (TQM) 
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Obr. 4.5: Dům jakosti 

 

Na základě této metody byl vypracován Dům jakosti, (obr. 4.5) 

ze kterého vzešly tyto závěry. Nejdůležitější požadavky pro zlepšení 

dosavadního stavu jsou: 

- Budoucí inovace dorazu musí mít dostatečnou sílu potřebnou 

k uražení proužku. 

- Uražeč musí mít vysokou životnost. 
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- Z hlediska chlazení žlábku je nejdůležitější pozvolné chlazení 

vylisovaných proužků z důvodu nežádoucího vnitřního pnutí 

ve výlisku.  

 

5. ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ 

 
 Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu chlazení žlábku 

a analýzou současného stavu dělení žlábku na stroji UNS. Na základě 

získaných poznatků, budou navrženy vlastní koncepční řešení chlazení 

žlábku a princip urážení skleněných výlisků na stroji, ze kterých vzejde 

varianta nejvhodnější z hlediska metod DFX. 

Stroj UNS pracuje v nepřetržitém provozu a je mimo poruch a havárií 

odstavován pravidelně 1x za týden na běžnou opravu po dobu 2 hodin, 

kdy se provádí nutné technologické a strojní opravy a čištění. Jednou za rok 

se provádí střední oprava stroje po dobu 7 dní. [10] 

Pro analýzu výchozího stavu chlazení na stroji UNS byla použita 

termokamera LAND FTI 6 (obr. 5.1 a obr. 5.2) se stativem MANFROTTO 

(obr. 5.3). 

 
Obr. 5.1: Termokamera LAND FTI 6 

Zdroj: www.landinstruments.com [13] 
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Obr. 5.2: Ovládací skříň termokamery LAND FTI 6                  Obr. 5.3: Stativ MANFROTTO 

           Zdroj: www.landinstruments.com [13]                               Zdroj: foto.itek.cz [14] 

 

5.1. VSTUPNÍ HODNOTY PŘI MĚŘENÍ VÝCHOZÍHO STAVU  

Datum měření termokamerou: 

10.2.2009 

UNS VANA3 JABLONEC 

Výtok F (Fuller) 

Emisivita 0.9 

Perle MDL 8.0 

Hv 9.0 (+0.2 -0.1) 

Jehla 1.2 

Miska 24 

 
 
5.2. SOUČASNÝ STAV CHLAZENÍ ŽLÁBKU NA STROJI UNS 

Současné chlazení žlábku na stroji proudí přes úzkou měděnou 

trubičku o průměru 6mm, která je napojena na vzduchový ventil (obr. 5.4). 

Průměr měděné trubičky není variabilní, je závislý na velikosti výlisku 

vstupujícího do procesu – v závislosti na velikosti výlisku je použit 

odpovídající průměr trubičky. 
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Obr. 5.4: Princip současného stavu chlazení žlábku na stroji UNS 

 

Přes trubičku tak proudí vzduch, který ochlazuje vytvarované výlisky na 

teplotu, která je vhodná k uražení, aniž bychom narušili sklovinu a způsobili 

nežádoucí vnitřní pnutí ve sklovině (obr. 5.5). 

Chlazení žlábku je tedy nezbytný krok na stroji UNS, bez kterého 

bychom měli nedostatečně vychlazené výlisky pro další operaci dělení. 

 
Obr. 5.5: Současný stav chlazení žlábku na stroji UNS 

 

 Na snímcích z termokamery je možné vidět postupné ochlazování 

výlisků. Jednotlivý výlisek je na obrázku označen číslem, který v pravém 
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sloupci udává jeho teplotní hodnotu ve stupních Celsia (obr. 5.6 a 5.7). 

Na základě snímků z termokamery máme tedy přesnou představu, jak 

jednotlivý výlisek ve žlábku v závislosti na čase postupně chladne. 
 

 
Obr. 5.6: Celkový pohled postupného ochlazování - snímek z termokamery LAND FTI6 

 

 
Obr. 5.7: Postupné chlazení jednotlivých výlisků ve žlábku a jejich teplotní hodnota  
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Jednotlivé teploty výlisků z pravého sloupce, změřené pomocí 

termokamery, byly přeneseny do tabulky. Následně byl zpracován graf, který 

nám umožňuje vytvořit si přesnou představu současného chlazení (obr. 5.8). 
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Obr. 5.8: Graf současného chlazení na základě naměřených hodnot z termokamery  

 

Výsledkem analýzy současného stavu chlazení žlábku na stroji UNS 

je skutečnost, že chlazení výlisků ve žlábku je pouze lokální. Současný stav 

chlazení tedy neposkytuje okamžité chlazení vylisovaného proužku skloviny 

v místě, kde se poprvé dotýká výlisek žlábku. 

Z grafu tedy vyplývá, že křivka ochlazování u chlazení není lineární 

tedy, nejedná se o pozvolné ochlazování, které by bylo ideální pro další 

zpracování. [8] 

 

5.3. SOUČASNÝ STAV DĚLENÍ PÁSKU VÝLISK Ů 

Současným urážečem (obr. 3.1 a obr. 5.9) se seká vylisovaný proužek 

skloviny na menší části. Nasekaný proužek skloviny přepadává do chladícího 

žlábku a dále vypadává do termobedny (obr. 5.10). 

 Urážeč je elektromagnetický, cívka 24VAC, 50Hz. Potenciometrem 

urážeče lze plynule zvyšovat nebo snižovat počet taktů urážeče. 
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Obr. 5.9: Současný stav dělení pásku výlisků a chlazení žlábku 

 

Urážeč je obzvláště namáhán na otřesy, proto se 1x týdně kontroluje 

jeho mechanický stav a šroubové připojovací svorky. Vlivem mechanického 

opotřebení může časem dojít k nepravidelnostem v činnosti urážeče. Možné 

opotřebení se kompenzuje jemným doladěním v obvodu spínače urážeče, 

eventuálně doladěním napínací pružiny u raménka urážeče. Frekvenční 

měnič je nastaven od výrobce a jeho parametry se dají změnit pouze pomocí 

externí konzoly. 

 
Obr. 5.10: Princip současného stavu dělení pásku a otevírání dvířek u krytu za žlábkem 



               Inovace systému chlazení a dělení pásku výlisků na stroj UNS 
 Diplomová práce 

 

 
Luboš Lorenz                                                  27                                                 Liberec 2009 

Při 6-ti násobném zvětšení na měřícím zařízením Stereolupa Mantis 

(obr. 5.11) bylo zjištěno, že současný uražeč při dělení některých druhů 

výlisků narušuje sklovinu a vytváří při lámání neodstranitelné vady, výlisek tím 

znehodnocuje (viz. obr. 5.12). Výsledkem je nárůst zmetkovitosti a větší 

zatížení následné kontroly, která souvisí s větším časovým fondem a vyššími 

celkovými finančními náklady. 

 

 
Obr. 5.11: Měřící zařízení Stereolupa Mantis 

Zdroj: www.visioneng.com [12] 
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Obr. 5.12: Vady výlisků, zjištěné po dělení současného uražeče na měřícím zařízení 

Stereolupa Mantis - 6x zvětšeno 

 

Na základě provedené analýzy budou v další kapitole zpracovány 

možné varianty zlepšení chlazení a dělení výlisků, které by zamezily narušení 

výlisků při dělení. 

 

6. VLASTNÍ KONSTRUK ČNÍ NÁVRHY 
 

Analýza současného stavu prokázala, že křivka ochlazování u chlazení 

není lineární, nejedná se tedy o pozvolné ochlazování které by bylo ideální 

pro další zpracování. První část této kapitoly se tedy bude zabývat návrhy 

inovačního řešení vedoucího k zlepšení chlazení žlábku. 

Druhá část této kapitoly bude zaměřena na inovaci dělení pásku výlisků 

na stroji UNS - princip urážení skleněných výlisků. Analýza současného stavu 

dělení pásku výlisků prokázala, že současný uražeč vytváří při lámání 

nevratitelné vady a výlisek tím tedy znehodnocuje. Inovační řešení povede 

k zvýšení jakosti skleněných výlisků při dělení, snížení nákladů na spotřebu 

náhradních dílů a zefektivnění procesu výroby na stroji. 

V další kapitole závěrem budou zhodnoceny a vzájemně porovnány 

jednotlivé návrhy v rozhodovací tabulce, ze které vzejde varianta 
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nejvhodnější. Vítězné variantě bude na základě návrhu vyroben prototyp, 

který bude dále zpracován z hlediska metod DFX. 

 
6.1.    CHLAZENÍ ŽLÁBKU NA STROJ UNS 

6.1.1. NÁVRH CHLAZENÍ ŽLÁBKU Č.1 

 
 

Obr. 6.1: Tvar měděné trubičky - návrh č.1 
 
 

 Chlazení žlábku je zajištěno dvěmi měděnými trubičkami o průměru 

8mm, ve kterých proudí studená voda a je připojena k dosavadnímu vodnímu 

okruhu stroje UNS. 

 Trubičky jsou připájeny mosaznou pájkou zespoda žlábku označeným 

vstupem č.1. Odvody vody jsou na obr. 6.2 označeny výstupem č.2. 

V trubičkách proudí studená voda, která rovnoměrně ochlazuje žlábek a tím 

i daný výlisek. 

 Jedná se tedy v této variantě o přidání 2 nezávislých vodních okruhů, 

které mají stejný směr chlazení (obr. 6.3). 
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Obr. 6.2: Směr proudění studené vody v měděných trubičkách 

 
 Výhodou této varianty je ochlazování žlábku po celé své ploše, 

tedy i v místě, kde se poprvé dotkne výlisek žlábku. Další výhodou této 

varianty je nahrazení vzduchového chlazení vodou. 

Jako nevýhodu bych uvedl skutečnost, že současný stroj UNS má již 

na vodní okruh napojeny i jiné zařízení. Přidáním dalších dvou vodních 

okruhů by nepatrně zvýšilo teplotu ve vodním okruhu, která již dnes 

má teplotu na hranici uživatelnosti. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.3: Proudění vody a tvar měděné trubičky u návrhu č.1 

vodní okruh č.2 

 

vodní okruh č.1 
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6.1.2. NÁVRH CHLAZENÍ ŽLÁBKU Č.2 

 
Obr. 6.4: Tvar měděné trubičky – návrh č.2 

 
U tohoto návrhu se žlábek a tím i daný výlisek ochlazuje měděnou 

trubičkou o průměru 8mm, která vlastní pouze jeden přívod (označen 

na obr. 6.5 číslem 1) a jeden odvod vody (označen na obr. 6.5 číslem 2). 

Měděná trubička je na konci žlábku stočena zpět k přívodu tedy, přívod 

i odvod studené vody je umístěn vedle sebe. V trubičce proudí studená voda, 

která je čerpána z dosavadního vodního okruhu stroje UNS. Směr proudění 

je zakreslen na obr. 6.5. Trubička je připájena mosaznou pájkou zespoda 

žlábku. 

V této variantě se jedná o přidání pouze jednoho nezávislého vodního 

okruhu ke stroji UNS. 

 

 

 

 
 

 
 

Obr. 6.5: Směr proudění vody a tvar měděné trubičky u návrhu č.2 
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Předností této varianty je umístění přívodu a odvodu trubičky 

k chladícímu vodnímu okruhu. Oproti předchozímu návrhu, u této varianty 

by nebylo zapotřebí tolika hadiček k napojení. Návrh by vyžadoval pouze 2ks 

hadiček k napojení na vodní okruh a to jednu hadičku k přívodu a jednu 

k odvodu do chladícího vodního okruhu. Díky tomu, že u tohoto návrhu 

by se jednalo pouze o rozšíření jednoho nezávislého vodního okruhu, 

varianta by tak nezatěžovala teplotu celkového vodního okruhu, která 

je pro chlazení dalších součástí u stroje UNS tak důležitá. 

Žlábek je ochlazován po celé své ploše, tedy i u této 

varianty se výlisek ochlazuje již v místě prvního dotknutí 

se žlábkem - hned po operaci lisování. Z ekonomického 

hlediska nahrazení vzduchového chlazení by bylo nákladnější 

než chlazení vodou. Nevýhodou tohoto návrhu je skutečnost, 

že teplota vody při vstupu do trubičky je rozdílná než při 

výstupu z trubičky do chladicího okruhu. Teplota vody 

by se v důsledku průběhu proudění v trubičce zvyšovala tedy, 

teplota vody v trubičce by nebyla konstantní. To by mohlo mít 

nepříznivý vliv na klíčové rovnoměrné chlazení výlisků.          Obr. 6.6: Rozdílnost 

   teplot vody 

 

6.1.3. NÁVRH CHLAZENÍ ŽLÁBKU Č.3 

 
Obr. 6.7: Tvar měděné trubičky – návrh č.3 

 

 °C   ≠   °C  
 vstup  výstup  
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Tento návrh je obdobný jako návrh č.2. Žlábek a tím i daný výlisek 

je ochlazován měděnou trubičkou o průměru 8mm, která vlastní pouze jeden 

přívod (označen na obr. 6.8 číslem 1) a jeden odvod vody (označen 

na obr. 6.8 číslem 2). 

 U této varianty je však měděná trubička stočena na vrchu žlábku, 

viz. obr. 6.9, zpět k přívodu tedy, přívod i odvod je umístěn vedle sebe 

na konci žlábku. V trubičce proudí studená voda, (směr proudění je zakreslen 

na obr. 6.8) která je čerpána z dosavadního vodního okruhu stroje UNS. 

Trubička je taktéž připájena mosaznou pájkou zespoda žlábku. 

 

 

 

 
 

 
 

Obr. 6.8: Směr proudění vody a tvar měděné trubičky u návrhu č.3 

 

Jedná se tedy i v této variantě o přidání pouze jednoho nezávislého 

vodního okruhu ke stroji UNS. Tento návrh, stejně jako 

předchozí, vyžaduje pouze 2ks hadiček k napojení na vodní 

okruh. 

Žlábek se ochlazuje po celé své ploše, tedy i u této 

varianty se výlisek ochlazuje již v místě prvního dotknutí 

se žlábkem, hned po operaci lisování. Nahrazení 

vzduchového chlazení vodou je další výhodou této varianty.  

Teplota vody na přívodu, tedy při vstupu do trubičky 

je stejně jako u předchozí varianty rozdílná než při odvodu 

z trubičky do chladicího okruhu. Teplota vody v trubičce není 

konstantní.                                                Obr. 6.9: Rozdílnost  

                                                                                                  teplot vody 

 °C   ≠   °C  
 vstup  výstup  
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6.1.4. NÁVRH CHLAZENÍ ŽLÁBKU Č.4 

 

 
 

Obr. 6.10: Vzduchové průduchy umožňující ochlazovat vylisovaný proužek skloviny 
 

Návrh č.4 umožňuje ochlazovat vylisovaný proužek skloviny 

prostřednictvím vzduchových průduchů, které jsou navrtány do žlábku 

o průměru 2mm, vzdálené od sebe po 1cm, viz. obr. 6.10. 

Vzduch proudí dle obr. 6.11 v měděném profilu o šířce 20mm, který 

je připájen taktéž mosaznou pájkou zespod žlábku. 

 

 
Obr. 6.11: Proudění vzduchu v měděném profilu – návrh č.4 
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 Jedná se o přidání vzduchového okruhu, který je napojen na rozvod 

tlakového vzduchu prostřednictvím kterého se ochlazuje vylisovaný proužek 

skloviny. 

 Tento návrh ochlazuje vylisovaný proužek skloviny na principu 

vzduchového chlazení. Návrh je tedy nákladnější než předchozí varianty 

které ochlazují výlisky na principu chlazení vodou. 

 Další nevýhodou této varianty jsou vzduchové průduchy, do kterých 

by se v provozu velmi rychle dostaly nečistoty, hrozí tak riziko úplného ucpání 

profilu. Nevýhodou je dále skutečnost, že při chlazení prostřednictvím 

vzduchových průduchů, které jsou vyvrtány přímo pod proužkem skloviny, 

je velmi prudký rozdíl teploty na daný vylisovaný proužek - velká 

pravděpodobnost vzniku nežádoucího vnitřního pnutí ve výliscích. 

 Jelikož vzduchové průduchy jsou vyvrtány přímo pod proužkem 

skloviny, hrozí dále pravděpodobnost nežádoucího nadzvedání proužku 

skloviny při chlazení. 

 
Obr. 6.12: Riziko ucpání jednotlivých vzduchových průduchů 

 

 Jelikož varianta prokázala již při návrhu značné nedostatky a zásadní 

nevýhody na vylisovaný proužek skloviny, pro tento návrh dále nebude 

konstruován prototyp a nebude se tak s variantou počítat v následujících 

kapitolách. 
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6.1.5. NÁVRH CHLAZENÍ ŽLÁBKU Č.5 

 
 

 Obr. 6.13: Tvar měděné trubičky – návrh č.5 
 

Tento návrh ochlazuje vylisovaný proužek skloviny pomocí drážky 

o šířce 1,5mm a délce 100mm, která je vyříznuta v měděné trubičce 

o průměru 8mm a je nasměrována dle obr. 6.13 na daný proužek. Trubička 

je připevněna k držáku viz. obr. 6.14, který je pevně přivařen ke žlábku 

a vlastní díru se závitem pro šroub. Umožňuje tak pevně připevnit měděnou 

trubičku ofuku k držáku a tím zafixovat polohu drážky, která je nasměrována 

pro chlazení vylisovaného proužku skloviny. 

 
Obr. 6.14: Proudění vzduchu v měděném profilu pomocí vyříznuté držky – návrh č.5 

 
U tohoto návrhu se jedná o přidání vzduchového okruhu, který 

je napojen na rozvod tlakového vzduchu prostřednictvím kterého se ochlazuje 

vylisovaný proužek skloviny. Návrh, stejně jako návrh č.4, ochlazuje 

vylisovaný proužek skloviny na principu vzduchového chlazení. Tento návrh 
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neposkytuje okamžité chlazení vylisovaného proužku skloviny v místě, 

kde se poprvé dotkne výlisek žlábku. 

Předností tohoto návrhu je skutečnost, že díky vhodnému umístění 

drážky jsou výlisky lépe chlazeny, jelikož proud vzduchu pokryje i boční 

strany vylisovaného proužku. Díky možnému natáčení trubičky lze měnit směr 

proudění vzduchu na daný výlisek. Obsluha dále může v případě poruchy 

rychle a jednoduše trubičku otočit tak, aby nezasahovala do žlábku 

(obr. 6.15). Po opravě lze vrátit trubičku do výchozí polohy. 

 
Obr. 6.15: Možnost natáčení trubičky u návrhu č.5 

 
 

6.2.    DĚLENÍ PÁSKU VÝLISK Ů NA STROJ UNS 

6.2.1. NÁVRH DĚLENÍ PÁSKU VÝLISKŮ Č.1 

 
 

Obr. 6.16: Návrh rotačního uražeče se 4 dělícími noži 
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Návrh dělení pásku výlisků č.1 obsahuje kolo, na kterém jsou 

po vnějším obvodě přivařeny 4 dělící nože, které jsou navrženy pod úhlem 

90° (viz. obr. 6.16). Kolo je pohán ěno přes pastorek elektrickým motorem 

a koná tak rotační pohyb na základě kterého dělící nože ulamují vylisovaný 

proužek skloviny na menší části, které po zkrácení dále přepadávají 

do chladícího žlábku a odtud vypadávají do termonádoby. V nádobě 

se nasekané proužky skloviny pozvolna ochlazují až na teplotu okolí. 

 
Obr. 6.17: Princip urážení a úprava víka krytu u návrhu č.1 

 
Kolo se 4 dělícími noži tak koná funkci rotačního uražeče. Velikost 

nasekaného proužku je závislá na navržení průměru kola, v tomto případě 

se jedná o vel. 100mm proužku skloviny. Pokud bychom tuto variantu chtěli 

aplikovat do praxe, museli bychom kryt za žlábkem upravit, jelikož by dělící 

nože narážely na víko krytu (viz. obr. 6.17). 

Výhodou tohoto návrhu je menší rázová síla na daný proužek skloviny. 

To by předpokládalo menší narušení skloviny a tedy i menší znehodnocování 

výlisků. Výsledkem je menší počet zmetkovitosti a tím ulehčení práce v další 

operaci následné kontroly. 

Podstatná nevýhoda tohoto návrhu se týká bezpečnosti obsluhy 

na daném zařízení. Tím, že uražeč odděluje proužek skloviny na základě 

rotačního pohybu kola, hrozí velké riziko zranění obsluhy. Obsluha 
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by si nevědomky mohla poranit konečky prstů při rovnání proužku, 

popř. na rotující kolo namotat pracovní oděv či konečky vlasů. 

Tento návrh navíc z hlediska složitosti neřeší optimalizaci současného 

zařízení z hlediska metod DFX. 

 
6.2.2. NÁVRH DĚLENÍ PÁSKU VÝLISKŮ Č.2 

 
Obr. 6.18: Princip rotačního uražeče se 4 dělícími kolíky 

 
Princip návrhu dělení pásku výlisků č.2 je obdobný jako u návrhu č.1. 

Na kole jsou v tomto návrhu navařeny 4ks dělících kolíků, které jsou navrženy 

pod úhlem 90° (viz. obr. 6.19), jsou pohán ěny elektrickým motorem a konají 

rotační pohyb na základě kterého odlamují vylisovaný proužek skloviny 

na menší části, dále přepadávají do chladícího žlábku a odtud vypadávají 

do termonádoby. V nádobě se nasekané proužky skloviny pozvolna ochlazují 

až na teplotu okolí. 

Kolo, na kterém jsou přivařeny dělící kolíky, tak koná funkci rotačního 

uražeče. Stejně jako u předchozího návrhu by velikost nasekaného proužku 

byla závislá na velikosti průměru návrhu kola. V tomto případě by se opět 

jednalo o velikost proužku skloviny 100mm, jelikož průměr kola z předchozího 

návrhu zůstal zachován. 
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Obr. 6.19: Rozmístění dělících kolíků na kole - návrh č.2 

 
U tohoto návrhu bychom museli kryt za žlábkem upravit (viz. 

obr. 6.18), jelikož obsluha musí kontrolovat prostor za žlábkem z důvodu 

možnosti většího hromadění nalámaných proužků pod uražečem. U tohoto 

návrhu by bylo možné nahradit víko průhledným plastovým krytem, jelikož 

dělící kolíky při dělení nezasahují do víka krytu. Avšak z důvodu vysoké 

teploty výlisků při dělení (cca. 500°C), hrozí riziko p ři jakémkoliv kontaktu 

s nasekaným proužkem, že se víko krytu zdeformuje. Další možností by bylo 

nahradit částečně víko skleněným krytem. Jelikož ale víko krytu je často 

otevíráno a působí na kryt velké rázové síly, skleněné víko by se zanedlouho 

rozbilo, tedy i tato možnost neřeší možnou situaci. 

 Návrh, stejně jak je navržen kryt u předchozí varianty, musí mít vyřízlý 

prostor. Opět tedy hrozí dané obsluze stroje velké riziko zranění. U tohoto 

návrhu však hrozí menší pravděpodobnost poranění prstů z důvodu rádiusů, 

který každý dělící kolík vlastní, avšak riziko namotání materiálu je i u tohoto 

návrhu pořád vysoké. Výhodou tohoto návrhu je menší rázová síla na daný 

proužek skloviny - předpoklad menšího narušení skloviny a znehodnocování 

výlisků. 

Z výše uvedených důvodů při předchozích dvou návrhů, z důvodu 

bezpečnosti obsluhy a z finančních nákladů, firma po konzultaci nebude 

vytvářet prototypy a tedy dále zhodnocovat návrh č.1 a návrh č.2 u dělení 

pásku výlisků pro stroj UNS. 
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6.2.3. NÁVRH DĚLENÍ PÁSKU VÝLISKŮ Č.3 

 

 
 

Obr. 6.20: Návrh vzduchového uražeče 
 

Tento návrh ulamuje vylisovaný proužek skloviny pomocí stlačeného 

vzduchu, který proudí v určitém taktu z drážky o šířce 1,5mm a délce 50mm 

dle obr. 6.21. Drážka je vyříznuta do měděné trubičky tvaru „T“ o průměru 

8mm a je nasměrována na daný proužek dle obr. 6.20 a 6.22. 

 

 
Obr. 6.21: Pohled na drážku ve které proudí vzduch v určitém taktu 

 

 Trubička je spojena SMC prvkem ke vzduchovému ventilu, který 

je připojen ke stroji do rozvaděče a umožňuje tak (prostřednictvím otáčení 

potenciometru) regulovat frekvenci vzduchových úderů na navrženém uražeči 

do trubičky a tím tak urazit proužek skloviny v určitém taktu. Typ modelu 

vzduchového ventilu je VX2340. 
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Nasekaný proužek skloviny přepadává do chladícího žlábku a dále 

vypadává do termobedny. V nádobě se nasekané proužky skloviny pozvolna 

ochlazují až na teplotu okolí. 

 
Obr. 6.22: Proudění vzduchu u návrhu vzduchového uražeče 

 
U tohoto návrhu se tedy jedná o přidání vzduchového okruhu, který 

je napojen na rozvod tlakového vzduchu, prostřednictvím kterého 

se v určitém taktu vylisovaný proužek skloviny ulomí na velikost takovou, 

kterou právě daný sortiment vyžaduje. 

Z důvodu snadného a bezpečného zafixovaní polohy vzduchového 

uražeče bychom museli u tohoto návrhu kryt za žlábkem upravit. Je zapotřebí 

vyříznout drážky po bočních stranách krytu, na které později budeme 

usazovat vzduchovou trubičku (obr. 6.23), z důvodu této změny tedy i zesílit 

boční strany krytu, přivařit část s vyříznutým profilem pro pozdější uchopení 

a zafixovat vzduchový ventil díky kterému tak uražeč bude bezpečně usazen 

do krytu za žlábkem. 
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Obr. 6.23: Princip usazovaní vzduchového uražeče do krytu za žlábkem 

 

Princip usazovaní vzduchového uražeče do krytu za žlábkem 

je vyobrazen na obr. 6.23. Usazování, popř. vyjmutí je tedy jednoduché a plní 

funkci z hlediska metod DFX. 

Výhodou této úpravy krytu je snadná instalace díky propojení s SMC 

prvky, případná výměna, popř. oprava vzduchového uražeče a bezpečné 

usazení uražeče ke krytu za žlábkem. Tím tedy i pevné zafixování polohy 

drážky, která je tak přesně nasměrována pro uražení vylisovaného proužku 

skloviny. 

Pořizovací cena tohoto návrhu nepřesáhne jednu třetinu ceny 

ze současného stavu dělení. Cena návrhu č.3 je tedy výrazně nižší, 

než pořizovací cena současného stavu dělení žlábku na stroji UNS. 
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Jelikož tlak vzduchu, který je napojen na hlavní rozvod tlakového 

vzduchu na závodě a prostřednictvím kterého se v určitém taktu vylisovaný 

proužek skloviny urazí, není tak velký, vzduchový uražeč není schopný urazit 

celý sortiment výlisků, který firma vyrábí. Výlisky velkých velikostí by tento 

vzduchový uražeč neurazil a vylisovaný pásek by se tak natahoval, 

tedy neplnil by tak daný návrh svoji funkci uražeče. 

 

6.2.4. NÁVRH DĚLENÍ PÁSKU VÝLISKŮ Č.4 

 
Obr. 6.24: Návrh pneumatického uražeče 

 

Návrh č.4 je založen na principu urážení pneumatickým válcem série 

C85 za přispění vzduchu, který získáváme z již přivedeného vzduchového 

okruhu na stroji UNS. 

Pneumatický válec propojují hadičky o průměru 4mm a SMC prvky 

ke vzduchovému ventilu EVZ5123-5MOZ-01F, jež je dále elektricky připojen 

ke stroji do rozvaděče a umožňuje (prostřednictvím otáčení potenciometru) 

regulovat frekvenci pneumatických úderů válce (obr. 6.25). Tímto je zaručeno 

urážení proužku skloviny v určitém taktu. Na tomto základě se odlamuje 

vylisovaný proužek skloviny na menší části, které přepadávají 

do termonádoby. V nádobě se nasekané proužky skloviny pozvolna ochlazují 

na teplotu okolí. 
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Obr. 6.25: Princip pneumatického uražeče 

 

Tento návrh podmiňuje přidání vzduchového okruhu, který je napojen 

na rozvod tlakového vzduchu. Prostřednictvím vzduchového ventilu 

a pneumatického uražeče se v určitém taktu vylisovaný proužek skloviny 

ulomí na takovou velikost, kterou daný sortiment vyžaduje. 

Válec je uchycen pomocí prizmatického upínání (umístěn 

pod žlábkem, viz. obr. a 6.25) a držáku. V profilu držáku je vyfrézována 

drážka, ve které se pohybuje šroub M10, pomocí kterého lze regulovat 

a fixovat pracovní výšku pneumatického válce se zdvihem 40mm. Ve drážce 

se záměrně pohybuje (společně se šroubem) krychlový profil. Díky čemuž 

je docílen vertikální směr pneumatického válce, jež napomáhá fixovat 

jeho polohu (obr. 6.26). Výhodou tohoto uchycení je pevné zafixování polohy 

pneumatického uražeče, který je tak přesně nasměrován k uražení 

vylisovaného proužku skloviny. 
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Obr. 6.26: Možnost regulace pracovní výšky pneumatického válce 

 
Typ válce je C85KN12-40. Jedná se o dvojčinný pneumatický válec 

série C85 s pístnicí zajištěnou proti pootočení a s přívody vzduchu v ose 

válce. Průměr válce je 12mm a zdvih 40mm. Pneumatický válec má odolnou 

povrchovou úpravu a je opatřen speciálním těsněním pro provoz s malými 

třecími odpory. Stírací kroužek na válci zabraňuje pronikání nečistot. 

Usazení, popř. vyjmutí pneumatického uražeče před žlábkem 

do navrženého držáku je snadné díky propojení s SMC prvky. Plní tak funkci 

z hlediska metod DFX. 

Výhodou tohoto návrhu je bezpečné a rychlé usazení pneumatického 

uražeče do navrženého držáku, snadná instalace, případná výměna, 

popř. oprava. 

Pořizovací cena tohoto návrhu nepřesáhne jednu polovinu ceny 

ze současného stavu dělení. Cena návrhu č.4 je tedy opět nižší, 

než pořizovací cena současného stavu dělení žlábku na stroji UNS. 

 

7. ZHODNOCENÍ A VÝBĚR KONCEPTU  
 

Výběr konečného konceptu inovačního výrobku je iterativní proces, 

při kterém se zabýváme zhodnocením vygenerovaných dílčích konceptů, 

porovnáváním jednotlivých konceptů a výběrem jednoho nebo několika 

konceptů pro další vývoj, zlepšování a testování. [2] 
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Rozhodovací analýza je heuristická metoda vhodná k řešení složitých 

rozhodovacích problémů v řízení. Podstata rozhodovací analýzy spočívá 

v tom, že používá soustavy standardních heuristických programů a postupů 

ke kvalifikovanému vyjádření preference variant. Měří a srovnává užitnost 

a umožňuje určit výsledný efekt variant. 

Při výběru nejvhodnější varianty systému chlazení žlábku a dělení 

proužku výlisků na stroji UNS bude použita metoda rozhodovací matice. 

Tato metoda hodnotí každý koncept na základě předem stanovených kritérií 

které mohou mít různé váhy. 

 

Tab.1: Rozhodovací tabulka pro detailní hodnocení konceptů 

(PU - Prostá hodnota, VU - Vážená hodnota, Vmax - Ideální varianta) 

 

Rozhodovací matice přehledně uspořádává údaje získané 

v předchozích fázích návrhu a usnadňuje vlastní řešení problému pomocí 

standardních programů rozhodovací analýzy. 

Na základě vyhodnocení navrhnutých variant (tab.1) byly stanoveny 

následující závěry: 

- Z hlediska systému chlazení žlábku dle explicitních a strukturovaných 

metod se jeví jako nejvhodnější varianta č.5 (obr. 7.1). 
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- Z hlediska dělení pásku výlisků lze považovat za nejlepší variantu č.4 

díky bezpečnému a rychlému usazení uražeče do navrženého držáku, 

možnosti plynule regulovat velikost taktu, pokrytí celého spektra 

sortimentu a příznivé pořizovací ceny s minimální náročnosti na údržbu 

(obr. 7.2). 
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Obr. 7.1: Vyhodnocení návrhů z hlediska systému chlazení žlábku 
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Obr. 7.2: Vyhodnocení návrhů z hlediska dělení pásku výlisků 
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Zbylé varianty byly hodnoceny jako neuspokojivé a tudíž nebudou dále 

brány v potaz. Varianty č.4 a 5 (obr. 7.3, 7.4) budou dále podrobně 

rozpracovány k určení nejvýhodnějšího návrhu k řešení systému chlazení 

a dělení pásku výlisků. 

 
Obr. 7.3: Konečný koncept inovace systému chlazení (návrh č.5) a dělení proužku výlisků 

(návrh č.4) na stroji UNS 

 

 
Obr. 7.4: Konečný koncept inovace systému chlazení a dělení proužku výlisků – pohled ve 

směru vedení proužku výlisků 
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7.1. NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY CHLAZENÍ ŽLÁBKU  

Na základě snímků z termokamery (obr. 7.5, 7.6) se budou 

dle vytvořeného prototypu a naměřených hodnot termokamerou posuzovat 

návrhy, které nám určí, jestli je vhodnější aby chlazení žlábku bylo zachováno 

dle současného stavu, nebo zda by bylo vhodné uvažovat o chlazení z vrchu 

pomocí vyříznuté drážky, prostřednictvím které by se ochlazoval vylisovaný 

proužek skloviny dle návrhu č.5. 

Výsledkem analýzy současného stavu chlazení žlábku na stroji UNS 

(kap. 5.2) byla skutečnost, že křivka ochlazování u chlazení nebyla lineární 

tedy, nejednalo se o pozvolné ochlazování, které by bylo ideální pro další 

zpracování. Chlazení výlisků ve žlábku u současného stavu působí pouze 

v lokálním místě. 

Předností vítězného návrhu je skutečnost, že díky vzduchovému 

chlazení, které je chlazeno pomocí drážky o šířce 1,5mm a délce 100mm, 

která je vyříznuta v měděné trubičce o průměru 8mm a je nasměrována 

na daný proužek z vrchu (obr. 6.13), se výlisky lépe ochlazují, jelikož proud 

vzduchu pokryje i boční strany u vylisovaného proužku. 

Z grafu vítězného návrhu č.5 (obr. 7.8) je tedy zřejmé, že oproti 

současnému stavu (obr. 7.7) má graf lineárnější křivku ochlazování. 

Tento návrh tedy lépe ochlazuje vytvarované výlisky, nenarušuje sklovinu 

a nezpůsobuje nežádoucí vnitřní pnutí ve sklovině. 

Pro posouzení a hodnocení vytvořeného prototypu chlazení žlábku 

vítěznou variantou č.5 (dle tab.1) byla použita termokamera LAND FTI 6 

(obr. 5.1 a obr. 5.2) se stativem MANFROTTO (obr. 5.3). 
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Obr. 7.5: Postupné chlazení jednotlivých výlisků – sou časný stav 
 

 

 
 

Obr. 7.6: Postupné chlazení jednotlivých výlisků – vítězná varianta č.5 
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Obr. 7.7: Graf současného chlazení na základě naměřených hodnot z termokamery 
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Obr. 7.8: Graf návrhu č.5 na základě naměřených hodnot z termokamery 
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8. DFX - METODY PRO DETAILNÍ KONSTRUOVÁNÍ 
 
Inovační proces zahrnuje také metody pro detailní konstruování, 

jejichž rozhodující část tvoří metody typu DFX („Design for X“), kde X 

označuje oblast působení metod. Cílem je vytvoření co možná 

nejefektivnějšího modelu popisujícího reálný produkční proces. Metody DFX 

jsou využívány zejména pracovníky v oblasti návrhu výrobku a jeho výroby. 

Metody řeší vztah navrhovaných strojních celků s ohledem 

na jednoduchost, snadnost a rychlost výroby, montáž, demontáž, 

udržovatelnost apod. 

Obecně platí úměra, čím nižší náklady, tím větší reálná šance úspěchu 

v konkurenčním boji [9]. Aby bylo dosaženo tohoto cíle musí konstrukce 

výrobku a jednotlivé díly splňovat například tyto požadavky: [2] 

- díly musí být snadno vyrobitelné 

- díly lze levně nakoupit 

- maximální počet dílů by měl být standardizovaný 

- díly by měly jít lehce namontovat jednou rukou 

- díly by měly být bez náročně vyrobitelných tolerancí 

- konstrukce by měly mít minimum spojů 

- díly by měly umožnit přednastavení orientace 

- díly by měly být asymetrické pro snadné vychystání 

- díly by měly být snadno uchopitelné a vložitelné 

- preference dílů z jednoho typu materiálů 

- díly by měly být snadno demontovatelné 

- díly by měly být snadno a ekologicky recyklovatelné 

 

8.1. METODA DFA 

Montáž výrobku je organizačně složitý a nákladný proces (obr. 8.1). 

K jeho zvládnutí je výhodné použít metodiku DFA (Design for Assembly) 

pro navrhování součástí s ohledem na jejich montáž. [2] 
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Obr. 8.1: Schéma sestavení pneumatického uražeče 
 

8.1.1. POPIS A KONSTRUKCE PNEUMATICKÉHO URAŽEČE 

K tomu, abychom mohli přesně a pevně zafixovat pneumatický uražeč 

ke stroji UNS, je nejdříve potřeba upevnit stoleček ke žlábku pomocí 

prizmatického upínání (obr. 8.2). 

 
Obr. 8.2: Přisazení stolečku ke žlábku pomocí prizmatického upínání 

 

 Po přisazení a upnutí stolečku následuje nasazení držáku, 

který vlastní vyfrézovanou drážku, ve které se pohybuje šroub M10 pomocí 
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kterého nastavíme a zafixujeme pracovní výšku pneumatického válce 

se zdvihem 40mm. Jelikož z hlediska montáže není vhodné používat 

šroubové spoje, fixování polohy a docílení vertikálního směru 

u pneumatického válce je nahrazeno krychlovým profilem, který se společně 

se šroubem pohybuje v drážce (obr. 6.26). Díky tomuto nahrazení má 

tedy návrh o jeden šroubový spoj méně (obr. 8.3). [3] 

 
Obr. 8.3: Přisazení držáku ke stolečku 

 

Následuje vložení dvojčinného válce C85KN12-40 do vyvrtaného 

otvoru v držáku, vložení slídových podložek a následné přišroubování maticí 

M16 (obr. 8.4). Válec tak bude pevně umístěn kolmo k ose žlábku - bude 

přesně nasměrován k uražení vylisovaného proužku skloviny (obr. 6.25). Na 

pístnici válce přišroubujeme vidlici s připevněným teflonem. 

 
 

Obr. 8.4: Vložení válce do otvoru držáku 
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Na závěr propojíme pneumatický válec hadičkami o průměru 4mm 

a spojkami KQ2 ke vzduchovému ventilu EVZ5123-5MOZ-01F, 

který je elektricky připojen ke stroji do rozvaděče a dále napojen přes trubičku 

o průměru 6mm na rozvod tlakového vzduchu. Spojky KQ2 jsou nástrčné 

spojky řady SMC. Propojení uražeče a ventilu hadičkami je tedy velmi 

efektivní (obr. 8.5) – rychlá montáž, demontáž bez použití nářadí. 

 
Obr. 8.5: Efektivní propojení uražeče nástrčnými spojky KQ2 

 

Vzduchový ventil umožňuje (prostřednictvím otáčení potenciometru 

a cyklovače) regulovat frekvenci pneumatických úderů válce a vylisovaný 

proužek skloviny tak ulomí na takovou velikost, kterou daný sortiment 

vyžaduje. 

 
8.2. METODA DFC 

V současném konkurenčním prostředí je nutné neustále reagovat 

na měnící se tržní prostředí. Předpokladem udržení se na trhu je optimalizace 

nákladů podniku. Konstrukční práce, stejně jako práce spojené s přípravou 

výroby a technologií, ve velké míře determinují, jak je produkt vyráběn 

a co bude stát jeho výroba. Metoda DFC (Design for Cost) hodnotí 
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konstruování s ohledem na nízké náklady. Pomocí analýzy současného stavu 

a možností inovace, můžeme navrhnout nový produkt, jež se lépe přizpůsobí 

na neustále se zvyšující ekonomicko-technické požadavky. Náklady a cenu 

výrobku ovlivníme zejména konstrukčním řešením výrobku. 

Níže uvedená tabulka znázorňuje náklady na výrobu inovovaného 

uražeče k 22.4.2009. Ceny byly zjištěny na základě spolupráce 

s dodavatelskou firmou SMC. 
 

Tab. 2: Náklady na výrobu inovovaného uražeče 

dodávané díly cena [K č/ks]  počet ks  

pneumatický válec C85KN12-40 648,65 1 

ventil EVZ5123-5MOZ-01F 1071 1 
SMC hadice typu TU 12,28 2 
nástrčná spojka KQ2 24,95 9 
šroub M8 0,57 4 
šroub M10 1,4 1 
podložka 0,26 5 

držák válce 276,3 1 

CELKEM: 2 250,-Kč   
20% režie (energie, apod.) 446   

CELKOVÁ CENA 2 696,-Kč 

 

Pořizovací cena navrženého uražeče je 2696,-Kč (u současného 

uražeče je pořizovací cena 7000,-Kč). Na základě provedené cenové analýzy 

nákladů můžeme dojít k těmto závěrům. 

Finanční úspora inovovaného uražeče by činila 4304,-Kč (úspora 

z hlediska pořizovacích nákladů > 61%). Zároveň současný dodavatel 

komponentů SMC zůstane zachován – tudíž by nebyly narušeny 

dodavatelské vztahy, ani současné výhody cenové nabídky dodavatele. 

Další, neméně důležitou, výhodou je u navrhovaného uražeče kratší dodací 

lhůta, která je garantována do 10 dnů (dodací lhůta u současného uražeče 

je 30 dnů). 
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PODÍL JEDNOTLIVÝCH DÍL Ů NA CELKOVÉ CENĚ [Kč]
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Obr. 8.6: Graf, určující celkový podíl jednotlivých dílů u navrženého uražeče 
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Obr. 8.7: Graf, určující úsporu navrženého uražeče v závislosti na pořizovací ceně 
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Pro přehledné určení podílu jednotlivých dílů v závislosti na celkové 

ceně, byl vytvořen graf (obr. 8.6) na základě tabulky č.2. Lze tedy 

konstatovat, že navržený uražeč výrazně snižuje pořizovací náklady (obr. 8.7) 

aniž by prodlužoval dodací lhůtu. Splňuje tak důležitá kritéria metody DFC. 

 

8.3. METODA DFM 

Dodržování principů metody DFM (Design for Manufacturing) 

lze dosáhnout nízkých výrobních nákladů. Mezi tyto principy patří: [2] 

- Jednoduchost . Výrobek s malým počtem jednoduchých dílů 

a s krátkou výrobní frekvencí bude cenově výhodný. Takovýto výrobek 

má snadný servis. 

- Standardní materiály a komponenty . Z hlediska výroby je vhodné 

používat materiály s komponenty s širokým uplatněním, na které je příslušný 

výrobní potenciál. Je dobré používat standardní polotovary snadno 

objednatelné, s krátkými časovými termíny dodání. 

- Standardizovaný návrh konstrukce výrobku . V případě, 

že se vyrábí několik druhů (typů) výrobků, je vhodné v návrhu těchto výrobků 

použít pro různé typové řady výrobků stejné komponenty, čímž lze ušetřit 

na nákladech na měření a testování dílů ve výrobě. 

- Volné tolerování . Volné tolerování je v podstatě název 

pro netolerované rozměry. I netolerované rozměry se však musí vyrábět 

v dané toleranci příslušné normy. Čím vyšší přesnost rozměrů dílů bude 

předepsána na výkrese, tím vyšší bude cena ve výrobě. Požadované 

rozměrové přesnosti musí odpovídat i jakosti povrchu a hodnoty 

geometrických tolerancí. Stupeň přesnosti rozměrové tolerance je svázán 

s jakostí povrchu a geometrickými úchylkami i s cenou. 

Veškeré díly u vítězného návrhu č.4 jsou navrženy ze standardních 

materiálů, s krátkým časovým termínem dodání. S výjimkou prizmatického 

upínání a držáku jsou veškeré díly dodávané prostřednictvím jedné firmy. 

Díky způsobu upínání je možné použít navržený uražeč pro všechny 

typy žlábků – návrh je tedy standardizovaný. 
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Obr. 8.8: Konstrukce pneumatického válce řady C85 

Zdroj: www.smc.cz [11] 

 

Z hlediska výroby je navržen záměrně pneumatický válec řady C85 

se standardním provedením hlavy válce N (obr. 8.8). Termín dodání tohoto 

válce je do 10 dnů. 

Veškeré přesnosti rozměrů dílů jsou navrženy tak, aby nebyla 

zapříčiněna jejich zbytečně vysoká cena, která je z hlediska jejich 

technologičnosti a funkčnosti nepotřebná. Inovovaný výrobek tedy splňuje 

základní a velice důležitá kritéria metod pro detailní konstruování DFM. 

 
8.4. METODA DFMT 

Tato metoda se zaměřuje na efekt snadné udržovatelnosti týkající 

se většiny průmyslových výrobků. Základní pravidla přístupu označovaného 

jako Design for Maintenance (Konstruování s ohledem na snadnou údržbu) 

jsou orientována na často opomíjenou charakteristiku výrobku. Patří mezi 

ně tyto principy [2]: 

- zajistit snadný přístup k místům údržby a servisním bodům 

- zajistit možnost efektivního čištění 

- používat malý počet nástrojů k údržbě 

- zajistit snadnou vizuální kontrolu 

- zajistit jednoduchou proceduru výměny dílů 

- používat díly snadno nahraditelné 

- používat co nejvíce standardních dílů 

- vypracovat přehledné a jasné manuály pro techniky i uživatele 
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Důraz byl kladen i na snadnou údržbu navrženého uražeče. Veškeré 

propojení se strojem UNS, ventilem a pneumatickým válcem 

je prostřednictvím nástrčných spojek KQ2 řady SMC (obr. 8.10). Spojky jsou 

snadno vyměnitelné, lze je snadno namontovat, popř. demontovat bez použití 

nářadí. 

 
Obr. 8.9: Technické údaje nástrčné spojky KQ2 

Zdroj: www.smc.cz [11] 

 

Procedura případné výměny dílů je efektivní a jednoduchá. Docílíme 

tím možnosti efektivního čištění při používání malého počtu nástrojů. Díly jsou 

snadno nahraditelné, jelikož jsou navrženy ze standardních materiálů. 

Spojky KQ2 jsou v návrhu záměrně barevně rozlišeny (obr. 8.5), 

jelikož je možná záměna hadiček u spojení mezi ventilem a pneumatickým 

válcem. Údržba tím získá lepší orientaci při napojování hadiček. 

Tímto rozlišením minimalizujeme faktor lidské chyby. 

Pro stroj UNS byl dále vypracován přehledný Inspekční předpis 

preventivní údržby (příloha 1), který slučuje dosavadní předpisy (Běžná 

údržba, Mazací plán, Preventivní prohlídka) a eliminuje neefektivní činnosti. 
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9. PŘEZKOUMÁNÍ KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU 
 

V minulosti byly oblasti „řízení jakosti“ a „konstrukce výrobků“ vnímány 

jako separátní a relativně nezávislé disciplíny, které využívaly i dvě různé 

skupiny pracovníků. S vývojem v oblasti QMS se však ukázalo, že od určité 

úrovně nelze jakost zvyšovat pouhou optimalizací faktorů při vlastní výrobě, 

ale že je nutné brát jakost v potaz již ve fázi návrhu výrobku a procesu. 

Dochází tak ke stále těsnějšímu propojování oblasti „řízení jakosti“ 

a „inženýrské spolehlivosti“, na jehož základě se stále častěji a důsledněji 

aplikují metody pro přezkoumání konstrukčního návrhu (design review). [2] 

Design review je proces posouzení a zlepšení jakékoliv součásti 

i sestavy ve fázi návrhu z hlediska funkce, spolehlivosti a dalších 

charakteristik ve vztahu k nákladům a dodávce výrobku při účasti specialistů 

z oblasti konstrukce, kontroly i implementace. Japan Industrial Standard JIS Z 8115-1981 

Mezi podstatné rysy design review patří: [2] 

- dělat skutečně všechno pro vyřešení vzniklých problémů, aby 

se nedostaly do následujících fází 

- metody design review jsou skutečně využívány v každé fázi 

procesu 

- dělat všechno možné pro to, aby se získaly a využily skutečně 

nejlepší znalosti o výrobku a technologiích (ať už z interních 

nebo externích zdrojů) 

 

9.1. METODA FMEA 

K dosažení největšího přínosu se musí FMEA uskutečnit před integrací 

příčiny závady do výrobku (procesu). FMEA se dá popsat jako systematický 

soubor činností prováděných s cílem: [2] 

- identifikovat a vyhodnotit možné poruchy systému, výrobku 

či procesu i důsledky této poruchy 

- určit opotřebení, která by mohla pravděpodobnost výskytu 

možné poruchy omezit 

- celý proces analýzy dokumentovat 
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Obr. 9.1: Analýza možných vad a jejich následků v procesu montáže pneumatického uražeče 
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Obr. 9.2: Analýza možných vad a jejich následků v procesu montáže chladící trubičky 

 

Metoda FMEA byla podrobně vypracována pro montáž pneumatického 

uražeče (obr. 9.1) a montáže chladící trubičky (obr. 9.2) ve které jsou přesně 

specifikované problémy a popsány příčiny i následky pomocí analytických 

postupů. 

Přínosy tohoto vypracování pro proces jsou následující: 

- zajišťuje objektivní vyhodnocení návrhu včetně funkčních 

požadavků a alternativ návrhu 

- umožňuje odhalit riziko možných vad a stanovit priority opatření 

ke zlepšení 
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- představuje systémový přístup k prevenci nejakosti 

- optimalizuje návrh, což se projeví ve snížení počtu změn ve fázi 

realizace 

- vytváří cenné informační databáze o procesu 
 
9.2. SKUTEČNÁ SÍLA PNEUMATICKÉHO URAŽE ČE 

Sílu, kterou vyvine pneumatický válec, určuje plocha pístu, daná jeho 

průměrem, tlak vzduchu a odpory, způsobené třením vedení a těsnění pístu 

a pístnice. Pro skutečnou sílu pneumatického válce, průměr válce a provozní 

tlak platí následující vztahy: 

 
1. Teoretická  síla  při vysouvání  pístnice:  

pDF ⋅⋅= 2
1 4

π
 

NF 727,6659.012
4

2
1 =⋅⋅= π

 

 
F1: teoretická síla při vysouvání pístnice 

D: průměr válce (mm) 

p: provozní tlak (MPa) 

 
2. Teoretická síla p ři zasouvání pístnice: 

pdDF ⋅−⋅= )(
4

22
2

π
 

NF 046,5059,0)612(
4

22
2 =⋅−⋅= π

 

 
F2: teoretická síla při zasouvání pístnice 

d: průměr pístnice (mm) 

 

3. Využitelná síla p ři vysouvání pístnice: 

11 FFv ⋅= µ  

NFv 389,61727,6692,01 =⋅=  

 
Fv1: využitelná síla při vysouvání pístnice 

µ : účinnost při pohybu pístnice (obr. 9.3) 
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Obr. 9.3: Hodnota účinnosti v závislosti na provozním tlaku 

Zdroj: www.smc.cz [11] 

 
4. Využitelná síla p ři zasouvání pístnice: 

22 FFv ⋅= µ  
 

NFv 042,46046,5092,02 =⋅=  

 
Fv2: využitelná síla při zasouvání pístnice 
 
 
9.3. SPOTŘEBA VZDUCHU U PNEUMATICKÉHO VÁLCE 

U pneumatických válců rozlišujeme dva druhy spotřeby vzduchu: 

První údaj tvoří průměrná spotřeba vzduchu za minutu. Tento údaj 

je třeba pro určení velikosti kompresoru a přívodního potrubí. Rovněž 

se používá pro výpočet nákladů na energii a celkových nákladů. 

Druhý údaj tvoří okamžitá maximální spotřeba vzduchu. Tento údaj 

je třeba pro správné určení velikosti ventilu, průřezu hadic, šroubení, 

nástrčných spojek a jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu. Jeho hodnota 

je dána rychlostí pohybu pístu (pístnice). Spotřeba vzduchu stroje je určena 

buď maximální spotřebou samostatně pracujícího válce nebo součtem 

maximální spotřeby všech současně pracujících válců. 

 

1. Průměrná spot řeba vzduchu za minutu 

Průměrnou spotřebu vzduchu definuje součin plochy pístu × zdvihu 

pístu × absolutního tlaku vzduchu × počtu zdvihů za minutu: 
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5

2

1 10

)1,0(
4

4,1 npHD
Q

⋅+⋅⋅⋅⋅
=

π

 

 

5

2

1 10

58)1,059,0(30
4

124,1 ⋅+⋅⋅⋅⋅
=

π

Q = 1,901
min

nl  

 

Q1 - spotřeba vzduchu (ln/min) 

1,4 - průměr konstanty, nutné ke kompenzaci termodynamických ztrát 

D - průměr pístu (mm) 

H - zdvih pístu – pracovní (mm) 

p - tlak vzduchu ve válci (MPa) 

0,1   - k hodnotě provozního tlaku vzduchu se musí připočítat 0,1MPa (přesně 

0,10135MPa). Je-li píst v koncové poloze, není ve válci prakticky vzduch. 

Vysune-li se pístnice válce ručně do koncové polohy, zaplní se válec 

vzduchem, který má atmosférický tlak. 

n - počet jednotlivých zdvihů za minutu (1/min) 

 
Dále je třeba vzít v úvahu: 

- že do spotřeby vzduchu, uvedené v tabulce, nejsou zahrnuty objemy 

v čelech válců a objemy hadic 

- že doprava stlačeného vzduchu (přenos energie) není v praxi beze 

ztrát 

 
2. Spot řeba vzduchu daná objemem hadic p řívodu vzduchu 

Pokud jsou mezi ventilem a pneumatickým válcem použity hadice, 

které se střídavě plní a vyprazdňují, je třeba jejich objem přičíst k celkové 

spotřebě vzduchu. 

 

5

2

2 10
4

4,1 npLd
Q

H ⋅⋅⋅⋅⋅
=

π

 

5

2

2 10

5859,040
4

44,1 ⋅⋅⋅⋅⋅
=

π

Q = 0,241
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Q2 - spotřeba vzduchu (ln/min) 

1,4 - průměr konstanty nutné ke kompenzaci termodynamických ztrát 

dH
2 - vnitřní průměr hadice (mm) 

L - délka hadice (mm) 

p - tlak vzduchu v hadici (MPa) 

n - počet jednotlivých zdvihů za minutu (1/min) 

 
3. Celková spot řeba vzduchu pneumatického válce 

 142,221 =+= QQQ
min

nl  

 
4. Okamžitá maximální spot řeba vzduchu 

Okamžitá maximální spotřebu vzduchu definuje součin plochy pístu × 

rychlosti pístu × absolutního tlaku vzduchu: 

 

5

2

max
10

60)1,0(
4

4,1 ⋅+⋅⋅⋅⋅
=

pvD
Q

π

 

min
66,19

10

60)1,059,0(300
4

124,1

5

2

max
nlQ =

⋅+⋅⋅⋅⋅
=

π

 

 

Qmax - maximální spotřeba vzduchu (ln/min)  

1,4 - kompenzace termodynamických ztrát 

D - průměr pístu (mm) 

v - rychlost pístu (pístnice) (mm/s) 

p - tlak vzduchu ve válci (MPa) 

60  - převod na minutu 
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10.   ZÁVĚR 
 

Preciosa, a.s., je dynamicky rostoucí společností, která si je vědoma 

nutnosti inovace procesů a výrobků k zajištění své konkurenceschopnosti 

na trhu. Z tohoto důvodu investuje nemalé finanční prostředky do vývoje 

a výstavby technologií za účelem technologického růstu, vedoucího 

ke zvyšování své produkce. Vzhledem k současné celosvětové ekonomické 

situaci, kdy nabídka výrazně převyšuje poptávku, je nutné neustále reagovat 

na měnící se tržní prostředí. Předpokladem udržení se na trhu je optimalizace 

nákladů podniku. 

Analýza současného systému chlazení a dělení pásku výlisků na stroji 

UNS odhalila nedostatky v chlazení výlisků ve žlábku. Současný systém 

chlazení působí pouze na část proužku výlisků (bodově), což zapříčiňuje 

vnitřní pnutí, mající za následek nárůst nekvalitních meziproduktů pro další 

zpracování. 

Z hlediska dělení pásku výlisků analýza prokázala, (při 6 násobném 

zvětšení na měřícím zařízením Stereolupa Mantis), že současný uražeč 

při dělení některých druhů výlisků narušuje sklovinu a vytváří při lámání 

nevratitelné vady, výlisek tak znehodnocuje. Tímto je docíleno vzrůstu počtu 

zmetkovitosti, jež je spojena s následnou pracnou kontrolou. Jelikož tato 

situace nastává v konečném procesu výroby, je spojena s neefektivním 

managementem řízení výrobních nákladů a s nemalým časovým fondem. 

Na základě zjištěných poznatků z výše uvedených analýz, byly 

vytvořeny návrhy inovačního řešení, vedoucího k zvýšení jakosti skleněných 

výlisků při dělení, snížení nákladů na spotřebu náhradních dílů a zefektivnění 

procesu výroby. Dále byly navrženy vlastní koncepční řešení chlazení žlábku 

a princip urážení skleněných výlisků na stroji. 

Při výběru nejvhodnější varianty byla použita metoda rozhodovací 

matice, ze které byly vyvozeny následující závěry: 

- Z hlediska systému chlazení žlábku, dle explicitních a strukturovaných 

metod, byl vyhodnocen, díky pozvolnému ochlazování, jako 

nejvhodnější návrh č.5. Možnost natáčení trubičky a tím změny směru 

proudění vzduchu na daný výlisek byl ověřen výsledkem zkoušky 
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pomocí termokamery, která potvrdila pozvolnější křivku ochlazování 

oproti současnému stavu. Tato varianta lépe ochlazuje vytvarované 

výlisky, nenarušuje sklovinu a nezpůsobuje nežádoucí vnitřní pnutí 

ve sklovině. 

- Z hlediska dělení pásku výlisků byl nejlépe hodnocen návrh č.4 díky 

bezpečnému a rychlému usazení uražeče do navrženého držáku 

s možností plynulé regulace velikost taktu, pokrytí celého spektra 

sortimentu a příznivé pořizovací ceny s minimální náročnosti 

na údržbu. 

Zmíněné varianty inovace systému chlazení a dělení pásku výlisků 

splňují požadavky firmy na snížení nákladů z hlediska spotřeby náhradních 

dílů a optimalizaci řešení z hlediska metod DFX. Konstrukční návrhy vychází 

z filozofie inovačního inženýrství s využitím moderních metod pro plánování 

inovace, tvorbu konceptů a softwarové podpory konstruování. 

Je zřejmé, že takto navržený systém chlazení a dělení pásku výlisků 

pro stroj UNS je přínosem pro firmu Preciosa, a.s. a jeden z kroku, vedoucí 

k finančním úsporám a zvýšení tak konkurenceschopnosti výrobků na trhu. 
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PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA STROJE UNS 
 

Plánovanou údržbou se rozumí všechny ošetřovací, inspekční 

a údržbové práce na výrobním zařízení, určené k zábraně nepředvídatelného 

výpadku stroje nebo odchylce procesu. Plán takové údržby obsahuje 

potřebné práce včetně preventivních v čase a objemu pro všechna strojní 

zařízení včetně nástrojů a přípravků. 

Plánovaná údržba má však širší význam, než jenom časové plánování 

tradiční preventivní údržby, ale vyjadřuje spíše provádění preventivních aktivit 

na základě plánovaného záměru, který obsahuje i činnost v oblasti prediktivní 

údržby a využívání prostředků technické diagnostiky. 

Opravy po poruše mají bohužel v provozních podmínkách mnohdy 

přednost. Oblast plánované (preventivní) údržby je však pro udržení 

normálního stavu strojů velmi důležitá. Proto je nutné najít cestu, která 

umožní v celém podniku provádět plánovanou preventivní údržbu tehdy, 

kdy je naplánována. [6,7] 

 
PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA 

 
Preventivní údržba je způsob údržby, kdy je stroj nebo jeho části 

kontrolován v rámci předem plánované (periodické) preventivní prohlídky 

s cílem odhalit špatné podmínky a definovat kroky, které zmírní následky 

těchto podmínek v rámci preventivní opravy. Preventivní údržba je vhodná 

tehdy, jestliže je možné případnou poruchu časově lokalizovat s určitou 

přesností. 

Praktická realizace preventivní údržby je potom založena na provedení 

jednotlivých činností v naplánovaných termínech a provedení následných 

činností zajišťující obnovení optimálních podmínek formou preventivní 

opravy. 

Důležitým cílem preventivní údržby je redukce nákladů na provozování 

strojů a zařízení pomocí: [6] 

- redukce prostojů 

- snížení potřeby větších oprav 

- snížení nákladů na jednotlivé opravy 
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PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA 
 

Prediktivní údržba (zajišťování stavu strojů na základě diagnostických 

metod) je metoda, při které se zpravidla určuje stav strojů za jejich provozu. 

Pokud je zjištěn problém, poskytuje prediktivní údržba informace potřebné pro 

určení podstaty problému a dovoluje plánovat účinné řešení specifického 

problému před tím, než dojde k poruše stroje (tzn. umožňuje určit optimální 

okamžik pro opravu). Tento způsob je vždy méně nákladný a spolehlivější 

než tradiční preventivní údržba založená na pevných intervalech 

vycházejících z počtu provozních hodin nebo z časového plánu. 

Vlastní prediktivní údržba je založená na měření fyzikálních parametrů 

stroje. Změna těchto parametrů zpravidla indikuje změnu jeho provozního 

stavu. 

Princip tkví v pravidelných inspekcích a měření vybrané diagnostické 

charakteristiky, z hodnocení dosavadního vývoje a odhadu trendu 

v budoucnosti, stanovení pravděpodobnosti vzniku poruchy a doby 

potřebného preventivního zásahu. [5, 6] 

 

STANDARDIZACE PRÁCE V PREVENTIVNÍ ÚDRŽB Ě 
 

Konečným cílem všech moderních výrobních systémů je redukce 

nákladů spojených s přípravou a realizací výroby. Abychom tohoto cíle 

dosáhli, musíme se pokusit eliminovat veškeré neefektivní činnosti, jako např. 

nesprávné postupy nebo čekání. Standardizace v oblasti plánované údržby 

chce docílit zejména vysoké produktivity jednotlivých činností. Proto je nutné 

najít cestu, která umožní v celém podniku provádět plánovanou preventivní 

údržbu tehdy, kdy je naplánována. 

Plánovanou údržbou tedy rozumíme střednědobě až dlouhodobě 

plánovanou preventivní nebo prediktivní údržbu prováděnou specialisty -

údržbáři, při nichž se provádí dvě základní aktivity – preventivní inspekce 

a preventivní opravy na základě stavu zjištěného při inspekci, které jsou 

zaměřeny na snížení pravděpodobnosti poruchy nebo ztrátu funkčních 

vlastností stroje. 
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Standardizaci potom chápeme jako popis nejlepšího známého postupu 

jednotlivých činností, který je vyjádřen standardem. Tento standard musí být 

udržován a aktualizován s ohledem na nejnovější poznatky o strojních 

metodách. Standardizace je tedy jednou z podmínek efektivního výkonu 

v oblasti plánované údržby. 

Obecným cílem, který chceme dosáhnout v oblasti plánované údržby 

je proto dostatečné a kvalitní provádění preventivních činností, které 

nezajišťuje oblast výroby v rámci bloku samostatné údržby. [4, 6] 

 

Na základě těchto skutečností byl tedy vypracován Inspekční předpis 

preventivní údržby pro stroj UNS, který si klade za cíl eliminovat neefektivní 

činnosti, sloučit dosavadní předpisy (Běžná údržba, Mazací plán, Preventivní 

prohlídka – viz. obr. 1,2,3) a maximálně přitom využít prostor formátu A4. 

Předpis je navíc grafický obohacený ilustrativními obrázky, který obsluze 

(díky tomu, že bude zaletován a vyvěšen u každého stroje) usnadní danou 

problematiku činnosti. Předpis dále obsahuje přehlednou periodiku, 

kdy se daná činnost má provádět, kdo ji bude provádět a následně 

kdo kontrolovat (obr. 4). 
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BĚŽNÁ ÚDRŽBA  UNS 
               

Popis činnosti Provádí Četnost Kontroluje  Poznámka 

               

Čištění stroje obsluha 
při výměně 

jehel 
předák 

údržba u mag. upínání, očištění kaplíku a bezprostředního 
okolí pomocí Siple Greenu a hadru, kontrola průchodnosti 

olejové cesty,ometení stroje od střepů,vyprázdnění záchytné 
vany, promazání stroje 

              

Čištění žlábku obsluha průběžně předák 
očištění žlábku pomocí hadru a příp. Simple greenu při jeho 

viditelném znečištění, nebo při výměně jehel 

              

Kontrola stavu a funkčnosti uražeče obsluha průběžně předák vizuálně hlídat při provozu 

              

Kontrola těsnosti hadiček obsluha průběžně předák vizuálně hlídat při provozu (voda, olej, vzduch) 

              

Vysypání zbytků výpichů-skleněné drtě z lapolku  obsluha dle potřeby předák  

              

Kontrola stavu elektroinstalace a kabeláže obsluha denně předák vizuálně hlídat při provozu 

              

Kontrola stavu pojezdů rozplavovací pece obsluha denně předák vizuálně hlídat při provozu 
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TÝDENNÍ ÚDRŽBA UNS 

               

Popis činnosti Provádí Četnost Kontroluje  Poznámka 

               

Čištění stroje- při výměně kaplíku- důkladné obsluha 1x/týden/stroj mistr 

důkladné očištění stroje vačkové (hřídele i okrytování) pomocí 
Siple Greenu a hadru, ometení stroje od střepů, vyprázdnění 

záchytné vany a lapolku na výpichy, promazání stroje 
(výměnným způsobem - chem. čištění) - dle provozního 

standardu 

              

Výměna naváděcích pacek obsluha 1x/týden mistr (výměnným způsobem - dle opotřebení - jinak chem.čištění) 

              

Kontrola stavu , opotřebení základních částí stroje obsluha 1x/týden mistr 
čepy na píchacím mech., opotřebení pích. vačky, kontrola 

stavu pružin, vizuální kontrola stavu hadic 

              

Kontrola stavu elektroinstalace a kabeláže elektrikář 1x/týden mistr vizuálně - síťový kabel, kabel taktáže 

               
Obr. 1: Běžná údržba stroje UNS - současný předpis 
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MAZACÍ PLÁN  UNS 

              

Počet Četnost  Mazací Mazání Mazané místo 
maz.míst mazání 

Způsob mazání 
prost ředek zajiš ťuje 

kontroluje 

ložis. domeček hl.hřídele 2 1x týdně mazací lis tuk AK 2 obsluha mistr 

ložis. domeček vodících tyčí 2 1x týdně mazací lis tuk AK 2 obsluha mistr 

pouzdra vodících tyčí 2 1x týdně mazací lis tuk AK 2 obsluha mistr 

čepy páky 2 1x týdně mazací lis tuk AK 2 obsluha mistr 

čep vidlice 1 1x týdně mazací lis tuk AK 2 obsluha mistr 

čep hřídele hl.řemenice 1 1x měsíc mazací lis tuk AK 2 obsluha mistr 

čep brýlí 1 1x týdně olejnička olej PP 90 obsluha mistr 

dráha krok.mechanismu 1 1x týdně olejnička olej PP 90 obsluha mistr 

rolna 1 1x týdně olejnička olej PP 90 obsluha mistr 

přimazání vaček 3 denně olejnička olej PP 90 obsluha mistr 

přimazání kaplíků a jehel 2 průběžně kapací maznice olej Brölio obsluha mistr 

              
Obr. 2: Mazací plán stroje UNS - současný předpis 
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PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA  UNS 
                  

Provádí se 1 x za 3 m ěsíce ur čeným pracovníkem údržby 

Kontrolovaná část stroje způsob kontroly 

kontrola vaček vizuálně 

kontrola rolen  vizuálně 

kontrola pružin vizuálně 

kontrola šroubu na tažení skla (taktáže) vizuálně 

kontrola šroubu držáku kaplíku a jehel vizuálně 

kontrola stolku kaplíku vizuálně 

kontrola držáku lisovací rolny   

kontrola stavu klínových řemenů ručně - promáčknutím řemene 

kontrola šroubu páky na vedení skla vizuálně 

kontrola vůle přidržovače (brýlí) vizuálně 

kontrola vedení tažení skla vizuálně 

přeměření rozteče vodících tyčí přípravkem na měření  

kontrola funkčnosti mazání při promazání ověřit funkčnost maznic 

kontrola stavu uražeče vizuálně   

kontrola elektro kabeláže,spojů rozvaděče a 
ovládacích prvků 

dotažení   vizuálně 
  

                   
Obr. 3: Preventivní prohlídka stroje UNS - současný předpis 
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Obr. 4: Navrhovaný inspekční předpis preventivní údržby pro stroj UNS
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INOVACE MANIPULACE A TOKU VÝLISK Ů 
 

Při hledání optimálního výrobního systému, který by zajišťoval vysokou 

produktivitu je zřejmé, že výrobní systémy, které byly rozvíjeny v minulosti, 

nestačí na potřeby současnosti. Dnes již není možné váhat s transformací 

tradičního toku výrobků, který je závislý pouze na oddělení plánování, 

na výrobní systémy, reflektujících daleko více potřeby zákazníků. 

Důvod rozporu mezi potřebami zákazníků a tradičními výrobními 

systémy lze najít v rychlejším růstu rozmanitosti výrobků, zatímco bylo 

ve výrobě udržováno komplikované uspořádání strojů a složité materiálové 

i výrobkové toky. Výsledkem tohoto rozporu je rostoucí plýtvání 

a přezaměstnanost v mnoha provozech. V moderních výrobních systémech 

musí být plynule odstraňovány všechny druhy plýtvání, zejména však 

nadbytečná produkce a manipulace. 

V první řadě je důležité, aby se podnik koncentroval na následující 

eliminaci: [4, 6] 

- zbytečných pohybů pracovníků 

- zbytečného hledání, porovnávání a nalézání předmětů 

- zbytečného transportu 

 
 

Současný stav manipulace a toku výlisku na vaně 
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Navrhovaný logistický tok - Manipulace s kontejnery pod úrovní pódia 
 

Štíhlé pracoviště (Lean layout) chápeme jako „optimální, přímočaré, 

hubené“ ve smyslu materiálových toků, pohybů pracovníků, plochy, velikosti 

zásob apod. Cílem této metody je tedy vytvořit takové pracoviště, které 

obstojí v konkurenčním boji a při uplatňování principů JIT. Používáním této 

metody lze dosáhnout maximální produktivity, krátkých průběžných dob, 

efektivní komunikace a vysoké kvality. [5, 6] 

Navrhovaný celkový logistický tok přesouvá veškerou výrobu na jednu 

stranu od vany, blíže k výtahu. Logistický tok je tak přímočarý, zahrnuje 

co nejkratší dopravní trasy. Svod skleněných výlisků by se zajišťoval od stroje 

UNS přímo do prostoru pod pecí, odkud by se dále manipulovala přímočaře 

všechna surovina v kontejnerech směrem do prostoru pomocí kolejnic. 

Docílíme tak nepříjemné manipulaci kontejnerů a termobeden na pódiu 

a používání vzdálené pneumatické zdvihací plošiny.  

Hlavní přínosy navrhovaného logistického toku: 

- přímočará (co nejkratší) dopravní trasa 

- eliminace dvojí manipulace 

- minimalizace vysokozdvižných vozíků 

- lepší vizuální a fyzická kontrola rozpracované výroby 

- zvětšení prostoru k novým hutním projektů 
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VYHODNOCENÉ TERMOSNÍMKY ZE ŽLÁBKU STROJE UNS  
 

 
 

Popis termosnímku termokamery LAND FTI 6 
 

 
 

Celkový pohled postupného ochlazování proužku výlisků 

Měřící 
rozsah 

Teplota 
pozadí a 
emisivita 

Datum a čas 
snímku 

Teplota 
odpovídající 
bílé resp. 
černé barvě 

Naměřené 
teploty 
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Postupné chlazení jednotlivých výlisků a jejich teplotní hodnota 
 

 
 

Postupné chlazení u výtoku (horní úvrať) 
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Postupné chlazení u výtoku (dolní úvrať) 
 

 
 

Chlazení jednotlivých výlisků ve žlábku a jejich teplotní hodnota – 4x zvětšeno 
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Postupné chlazení jednotlivých výlisků před uražečem a jejich teplotní hodnota 
 

 
 

Postupné chlazení jednotlivých výlisků před uražečem - moment před uražením
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