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Úvod 

Oblast zdravotní techniky je dynamicky rozvíjející se obor kombinující různá technická 

odvětví. Produkty tohoto segmentu průmyslu jsou určeny pro kontakt s lidmi, a proto musí 

být navrženy podle přísných bezpečnostních norem a s patřičným důrazem na lidské pohodlí, 

ať už z hlediska obsluhy personálem, nebo používání pacientem. V současné době je kladen 

čím dál větší důraz také na design produktu. Mnohou péči si pacienti hradí ze svých zdrojů 

a očekávají, že jim bude dopřáno komfortní prostředí, ve kterém se budou cítit uvolněně a 

zkrátka dobře. Doba strohých lůžek s chladným vzhledem a kovově vrzajícími zvuky je 

dávno pryč. Dalším aspektem při návrhu zdravotnických produktů je snadná údržba a 

omyvatelnost. Před příjmem nového pacienta by měla být lůžka vždy vydesinfikována a 

zbavena nečistot. Snadná a rychlá údržba tedy zkracuje prostoje mezi použitími a zvyšuje 

tedy efektivitu produktu. 

Už při návrhu produktu musí být stanovena cílová skupina zájemců a stupeň 

propracovanosti jednotlivých výše zmíněných kritérií. Tyto údaje společně tvoří konečnou 

cenu produktu. 

Diplomová práce řeší cenovou a konstrukční optimalizaci sklopného mechanismu 

ručních madel na porodní posteli AVE2 od firmy BORCAD Medical a.s. Tato společnost se 

zaměřuje na vyšší třídu zdravotnické techniky a zmíněná porodní postel je vlajkovou lodí 

portfolia firmy. Řešení z nižšího segmentu obvykle mívají příslušenství ručních madel 

odnímatelné a skladuje se mimo lůžko. Právě implementace sklopného mechanismu, která 

zjednodušuje obsluhu lůžka a zvyšuje komfort personálu, je názorným příkladem kladení 

důrazu na přidanou hodnotu lůžka. 

V rámci této práce je proveden konstrukční návrh dvou variant a realizována jejich 

výroba. Pomocí hodnotové analýzy je vybrána varianta, jež lépe splňuje zadané požadavky 

a na ni je následně zpracována analýza rizik a ekonomické zhodnocení návrhu. Závěr práce 

je věnován testování mechanismu zátěžovými zkouškami pro ověření bezpečnosti provozu 

v průběhu celé životnosti produktu.   
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1 Analýza současného stavu 

Tato kapitola je věnována pohledu na současný stav sklopných madel. Jsou zde 

přiblíženy detaily týkající se konstrukce, problém kolize s jinou části lůžka a také cenový 

rozbor. 

Dále je přiblížena společnost BORCAD Medical a.s., výrobce zdravotní techniky a 

samotná porodní postel AVE2, jejíž příslušenství je předmětem této práce. Pro úplný přehled 

nad strukturou dané problematiky je zde popsána také společnost LINET spol. s r.o., jakožto 

mateřská firma výše zmíněné firmy BORCAD Medical a.s. 

1.1 BORCAD Medical a.s. 

Vznik společnosti se datuje do roku 2016, kdy se oddělila od firmy s více než 25letou 

praxí v oblasti vývoje, konstrukce a výroby zdravotnické techniky, a zároveň se stala 

dceřinou společností firmy LINET spol. s r.o. Sídlo firmy se nachází ve Fryčovicích na 

Frýdecko-Místecku. 

V oblasti zdravotní techniky pokračuje BORCAD Medical i nadále. Zaměřuje se 

především na segment porodních postelí, gynekologických, transportních a dialyzačních 

křesel. Mezi velké přednosti patří umění skloubit unikátní technická řešení s moderním 

designem odpovídajícím potřebám klinik a nemocnic po celém světě. Tuto firmu lze 

považovat za světovou špičku, což mimo jiné dokazuje také řada ocenění, například 

dvojnásobné vítězství v prestižní celosvětové soutěži Red Dot Award, jež se každoročně 

uděluje v oblasti designu (1). 

1.2 LINET spol. s r.o. 

Mateřská společnost firmy BORCAD Medical a.s. vyvíjí a vyrábí lůžka a celá řešení 

v oblastech intenzivní péče, běžné lůžkové péče, ale také speciální lůžka pro domovy 

seniorů, či léčebny dlouhodobě nemocných. Hlavní předností této firmy je post 

technologického lídra v oboru. Inovativní konstrukční řešení, nové funkce a intenzivní 

spolupráce se zdravotníky a odborníky z praxe umožňuje firmě udržovat krok s nejnovějšími 

trendy v oblasti lékařské péče. 

LINET sídlí již od založení v roce 1990 v Želevčicích u Slaného, kde se také nachází 

výrobní závod produkující okolo 40 000 lůžek ročně. Cílovými zákazníky jsou zdravotní 

zařízení ve více než stovce zemí po celém světě (2). 
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1.3 Porodní lůžko AVE2 

Nejnovější produkt z portfolia firmy je zaměřen na segment porodnictví. Moderní 

porodní postel se vyznačuje především možností výběru z široké škály porodních poloh, a 

to jak klasických, tak alternativních. Pro personál je postel praktickým pomocníkem, na nějž 

se mohou vždy spolehnout. Díky robustní konstrukci a důrazu na ergonomii je rodičce 

zajištěn maximální komfort a bezpečí ve všech fázích porodu. Rodičce i rodinným 

příslušníkům pomáhá navodit pocit bezpečí a příjemného prostředí (3), viz Obr.  1 a Obr.  2. 

 

Obr.  1 Ukázka porodních poloh na posteli AVE2 (4) 

 

Mezi základní funkční prvky patří: 

• teleskopické řešení výškového nastavení postele, 

• podnožní díl na otočném mechanismu umožňující zasunutí pod lůžko a 

nemusí se tedy skladovat mimo lůžko, 

• ve čtyřech osách nastavitelné podpěry nohou, 

• elektrický náklon sedacího dílu, 

• otočné postranní madla s integrovaným ovládáním, 

• vysoký důraz na hygienu a bezpečnost. 
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Porodní postel AVE2 je již druhým modelem této řady. Společně s prvním modelem, 

postelí AVE1, drží v tuzemsku téměř monopol v počtu nasazených lůžek v porodnicích. 

Technické parametry porodní postele AVE2 viz Tab.  1: 

Tab.  1 Přehled parametrů porodní postele AVE2 (3) 

Celková délka ložné plochy 2122 mm 

Celková šířka 980 mm 

Minimální výška 600 mm 

Maximální výška 1050 mm 

Úhel nastavení zádového dílu -10°/+70° 

Úhel nastavení sedacího dílu 0°/+18,5° 

Poloha Trendelenburg 0°/-10° 

Úhel nastavení podnožního dílu 0°/-22° 

Maximální zatížení ložné plochy 240 kg 

Hmotnost lůžka 245 kg 

1.4 Sklopná madla 

Sklopná madla jsou umístěna na bocích sedacího dílu a slouží k pevnému úchopu 

rodičky. Konvenční porodní poloha, při které se využívá těchto madel, může být popsána 

takto: 

• sedací díl je nastaven do vodorovné polohy, 

• zádový díl je nastaven do oblasti k vertikálnímu dorazu, 

• podpěry noh nastavené tak, aby se mohla rodička zapřít chodidly. 

 

Obr.  2 Porodní lůžko AVE2 (4) 
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Při této poloze se tedy rodička zapírá chodidly o podpěry noh proti zádům opřeným o 

zádový díl a zároveň se snaží přitáhnout za pomoci madel dopředu, od zádového dílu. Na 

Obr.  3 je ukázána porodní postel v této porodní poloze. Pro lepší přehlednost jsou madla 

zbarvena červeně. 

 

Obr.  3 Ukázka porodní polohy, při které jsou použity sklopná madla 

1.4.1 Velikost a směr zatěžovací síly 

Z popisu je patrné, že nelze zcela přesně stanovit velikost a směr zatěžující síly, 

především z důvodu možnosti různých náklonů jednotlivých dílů a také z rozdílných 

fyziologických dispozic rodiček různých vzrůstů, typů postav či ras. Směr průměrné 

zatěžující síly může být vyobrazen na Obr.  4. Na tomto obrázku je zádový díl sklopen do 

vodorovné polohy, což není obvyklá poloha. Jedná se pouze o ilustrační obrázek. 

Velikost síly byla experimentálně určena interními zkouškami na hodnotu 𝐹 = 400 𝑁.  

Směr síly nebyl konkrétně stanoven, a proto bude předmětem následujícího řešení. 

 

Obr.  4 Znázornění zatížení sklopného madla 
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1.4.2 Trajektorie pohybu 

Sklopné madlo má dvě polohy. Pokud není používáno, je sklopeno pod sedací díl a 

z větší části skryto pod obrys sedací části. V případě, že je zapotřebí madlo použít, dojde 

k jeho vyklopení po prostorové trajektorii a aretaci ve funkční poloze. 

Trajektorie je dána dvěma rotacemi okolo na sebe kolmých os s rozsahy viz Tab.  2 

Tab.  2 Rozsah pohybů 

 

 

Proces vyklápění probíhá tak, že se madlo nejprve pootočí okolo svislé osy o 20° 

z pozice [1] do pozice [2], kdy obsluha táhne proti pružině. Následně se musí stisknout 

odjišťovací tlačítko [3] a vyklopit madlo o 107° do svislé polohy [4]. V konečné poloze 

dojde k aretaci proti pootočení jak ve svislé, tak i vodorovné ose. Odjištění aretace probíhá 

opět zmáčknutím tlačítka [3] a automatickým sklopením do základní polohy.  

 

Obr.  5 Průběh odjišťování madla 

Tvarové vybrání dvou plechů, z nichž jeden je umístěný na nepohyblivé části, a druhý, 

jenž je umístěn na části se dvěma stupni volnosti, zajišťuje omezení chodu mechanismu 

právě na požadovanou trajektorii. Ve sklopené pozici [1] je žádoucí, aby nešel mechanismus 

zvednout (otočit se okolo vodorovné osy v rozsahu 0 ÷ 107°). Dále v průběhu vyklápění od 

pozice [2] do pozice [4] je žádoucí blokace svislé osy, aby nemohlo dojít ke kolizi mezi 

madlem a jinou části postele. Mechanismus má celkem dva stupně volnosti, ale jsou 

omezeny pouze na požadovanou trajektorii. 

  

Rozsah pohybu svislé osy 0°/20° 

Rozsah pohybu vodorovné osy 0°/107° 
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1.4.3 Konstrukce mechanismu 

Mechanismus se skládá ze čtyř základních částí viz Obr.  6. První svařenec [a] je 

přišroubován na odlitek sedacího dílu. Další svařenec [b] je rotačně uložen v první části, 

otáčí se okolo svislé osy a má tedy jeden stupeň volnosti. Třetí část [c] je rotačně uložena ve 

druhé a otáčí se okolo vodorovné osy. Mechanismu tedy přidává další stupeň volnosti. 

Poslední, čtvrtá část [d] je translačně uložena ve třetí části. Tato část realizuje aretaci 

mechanismu v koncových polohách.   

Mechanismus obsahuje také další části, jako jsou kluzná pouzdra, víčka, pojistné 

součástky, pružiny apod. 

 

Obr.  6 Rozpad stávajícího mechanismu 

 

1.4.4 Kolize sklopného madla s podpěrou nohy 

Při specifickém nastavení úhlů dvou, potažmo tří částí podpěry nohy, dochází ke kolizi, 

při které není možno zaaretovat sklopné madlo ve svislé poloze. Ve druhém případě, tedy že 

je madlo již zaaretováno a má být nastavena poloha podpěra nohy, není možno dosáhnout 

požadované pozice.  

I přesto, že není tato porodní poloha standartní, postel na ni není projektována a problém 

se týká velmi malého procenta rodiček, je žádoucí tento problém vyřešit, jelikož jsou 

podobné kolize u prémiového produktu světové firmy nepřípustné. 

Detail kolize viz Obr.  7 a Obr.  8 . 

a 

b 

c 

d 
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Obr.  7 3D model kolize Obr.  8 Fotografie kolize 

1.4.5 Cenový rozbor 

Na základě interních firemních dokumentů byl proveden rozbor nákladů na materiál 

vyráběných i nakupovaných dílů a také na lidskou práci. Z rozboru vyplývá, že cena 

materiálu je téměř totožná s cenou práce. Detailní popis v Tab.  3 se odkazuje na číslování 

částí mechanismu z podkapitoly 1.4.3. Roční produkce sklopných madel činí 250 kusů. 

Tab.  3 Cenový rozbor stávající varianty 

Materiál 

Materiál svařence a 78,5 Kč 

Materiál svařence b 145,7 Kč 

Materiál svařence c 313,6 Kč 

Materiál části d 50,8 Kč 

Kluzná pouzdra 50,5 Kč 

Ostatní (nezahrnuté kovové díly, 

spojovací materiál, pogumování 

úchopné části...) 

139,9 Kč 

suma 779 Kč 

Práce 

Přípravný čas 43,8 Kč 

Strojní čas 717,6 Kč 

suma 761,4 Kč 

suma celkem 1540 Kč 
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1.4.6 Zástavbový prostor mechanismu 

Konstrukce mechanismu je limitována zástavbovým prostorem ohraničeným jinými 

částmi lůžka. Hlavními limitujícími prvky jsou:  

• odlitek sedáku z vrchní a vnější strany, 

• výsuvný podnožní díl ze spodní strany (týká se rukojeti), 

• zdvihový sloup a instrumentální miska z vnitřní strany, 

• dále je zapotřebí uvažovat možnost náklonu sedáku a s tím spojenou změnu 

zástavbového prostoru. 

 

Na Obr.  9 a Obr.  10 je zobrazen nárysný a spodní pohled na mechanismus umístěný do 

zástavbového prostoru. 

 
 

Obr.  9 Boční pohled na zástavbový 

prostor 

Obr.  10 Pohled zespodu na zástavbový prostor 

Z výše uvedených obrázků je zřetelné, že zástavbový prostor je komplikovaný a 

relativně malý v poměru k zatěžovací síle a páce, na níž síla působí. 

Vzhledem k složitému tvaru vymezeného prostoru by bylo příliš zdlouhavé jakkoli tento 

tvar kótovat, proto je model tohoto prvku přiřazen jako Příloha D: 
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2 Stanovené cíle práce 

Výsledkem této práce je navrhnout mechanismus sklopného madla splňující následující 

podmínky: 

2.1 Odstranění kolize madla s podpěrou nohy 

Tento krok bude obsahovat zásah do ergonomie úchopu, tedy pozici a orientaci úchopné 

části madla v prostoru. Pro tento úkon bude sestavena odborná komise, jež posoudí nový 

úchop s ohledem na ergonomii rodičky a kolizi s podpěrou nohy. Další faktor ovlivňující 

výsledný tvar je sklopená poloha madla, při které se v blízkosti nacházejí jiné části lůžka, 

z nichž některé jsou pohyblivé. Z tohoto důvodu budou muset být uvažovány všechny 

kombinace náklonů a poloh jednotlivých dílů tak, aby nemohlo dojít ke kolizi či destrukci. 

2.2 Definice působiště a směr zatěžovací síly 

Po určení nové pozice a orientace úchopné části bude zapotřebí stanovit nové působiště 

zatěžující síly a její směr tak, aby simulovaná zátěž pokrývala co možná největší procento 

úchopů rodiček. Tato síla musí korespondovat s obecnou anatomií člověka. 

2.3 Zjednodušení výroby a montáže 

Současný stav sklopných madel je náchylný na výrobní tolerance. Často se stává, že se 

setkají výrobní tolerance jednotlivých dílů s tolerancí při svařování a výsledné svařence se 

poté musí ručně rovnat, což má za následek nežádoucí zvýšení ceny výroby. 

2.4 Snížení ceny sklopného madla 

Výše uvedená kritéria musí být skloubena s cenovou optimalizací konstrukce. 

2.5 Zachování bezpečnosti provozu – ověřit zkouškami 

Veškeré úpravy musí splnit bezpečnostní kritéria stanovená jak normou, tak interními 

nařízeními firmy. Za žádných okolností nesmí dojít k ohrožení pacientky, ani personálu. 

Tento krok bude kontrolován zkouškami, jež ověří bezpečnost mechanismu po celou dobu 

životnosti. 
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3 Požadavkový list 

Údaje z předcházejících kapitol jsou v Tab.  4 shrnuty do přehledné tabulky a doplněny 

o detailní informace. 

Tab.  4 Požadavkový list 

Velikost zatěžující síly F 400 N 

Počet cyklů na zkoušce deformace Nd 30 000 - 

Velikost síly na pevnostní zkoušce 

(dle normy ČSN EN 60601-2-52) 
Fp 800 N 

Počet cyklů na zkoušce životnosti aretačního mechanismu Nž 10 000 - 

Definovat působiště zatěžující síly 

Definovat směr zatěžující síly 

Snížit strojní čas 

Zjednodušit montáž na lůžko 

Odstranit kolizi s opěrou nohy 

Vyhnout se možným kolizím s částmi: sloup, sedací díl, zádový díl, bočnice, podnožní díl, podpěry 

noh, instrumentální miska, eurolišta 

Důraz na čistý, elegantní design 

Důraz na čistitelnost a hygienu 

Uložení pohyblivých částí Kluzná pouzdra 

Barva viditelných částí mechanismu Bílý práškový lak RAL 9002 

PÚ úchopné části madla Stávající pogumování 

Bezpečnost v souladu s normou ČSN EN 60601-2-52 
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4 Definice úchopu 

Před samotným návrhem mechanické koncepce bylo zapotřebí vyřešit otázku týkající se 

změny úchopu vycházející z požadavku na odstranění kolize s podpěrou nohy. Pro tyto účely 

byla sestavena komise čítající zaměstnance firmy z různých odvětví. Zastoupeny byly 

profese: konstruktér, šéfkonstruktér, projektový manažer, produktový manažer a dále 

přizváno několik dam, jež postupně zaujímaly roli rodičky a poskytly tak zpětnou vazbu.  

Testováním různých možností úchopů byl stanoven závěr, že ideální pozice úchopu je 

v rozporu se zástavbovým prostorem při sklopeném stavu. Proto byl navržen optimální 

úchop, jenž kombinuje pohodlnou ergonomii a zároveň možnost sklopit mechanismus pod 

obrys postele. 

Na Obr.  11 Ideální úchop bokorys  a Obr.  13 je znázorněno madlo v ideální úchopné 

pozici. Dále je na Obr.  13 znázorněna velikost mezery, do které je zapotřebí umístit madlo 

ve sklopené poloze. 

 

  

Obr.  11 Ideální úchop bokorys  Obr.  12 Ideální úchop 

půdorys 

Obr.  13 Velikost zástavbového 

prostoru ve sklopené pozici 

Týmem zvolená ergonomie poté vypadá následovně viz Obr.  14, Obr.  15 a Obr.  16: 

  
 

Obr.  14 Zvolený úchop 

bokorys 

Obr.  15 Zvolený 

úchop půdorys 

Obr.  16 Znázornění splnění podmínky 

zástavbového prostoru 
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4.1 Směr a působiště zatěžující síly 

Na základě nově definovaného úchopu, jenž splňuje podmínky odstranění kolize 

s podpěrou nohy, pohodlného úchopu a také respektování zástavbového prostoru ve 

sklopeném stavu, bylo rozhodnuto o nově zvoleném působišti zatěžovací síly a jejím směru. 

Obě složky jsou vztaženy k souřadnému systému odlitku sedacího dílu. Výsledná síla byla 

rozdělena do tří složek opět vztažených k SS odlitku sedacího dílu. 

 

Obr.  17 Schéma nově zvoleného působišti a směru síly 

Hodnoty jednotlivých složek jsou popsány v následující tabulce Tab.  5: 

Tab.  5 Parametry zatěžující síly 

Popis Označení Hodnota Jedn. 

Působiště zatěžující síly od SS odlitku 

sedacího dílu (bod) 
P 

x -391 

mm y 221 

z 316 

Směr zatěžující síly vůči SS odlitku 

sedacího dílu (vektor) 
p 

x 100 

mm y 106 

z -275 

Velikost síly – jednotlivé složky vůči 

SS odlitku sedacího dílu 

F 400 N 

Fxo 128,6 N 

Fyo 136,8 N 

Fzo 353,2 N 
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5 Harmonogram prací 

Pro koordinaci mého postupu na diplomové práci s časovými kapacitami ve firmě a také 

s termíny kontrol a odevzdání diplomové práce na univerzitě, byl vypracován podrobný 

časový harmonogram. Na jeho základě byly domlouvány kroky ve firmě tak, aby na sebe 

vše plynule navazovalo a nevznikaly prodlevy, jež by mohly vést k nesplnění zadání práce. 

V harmonogramu jsou uvažovány dvě varianty řešení, nicméně při návrzích 

koncepčních řešení vzniklo několik dalších variant, které budou popsány dále. Při 

konkretizaci jednotlivých uzlů se ale vždy vyskytl skrytý problém, jenž byl v rozporu s body 

uvedenými v kapitole 2. Tímto způsobem tedy vzniklo několik slepých variant, které nejsou 

viditelně zahrnuty do harmonogramu. 

Seznam termínů viz Tab.  6 byl pro lepší přehlednost zpracován také ve formě Ganttova 

diagramu viz Obr.  18. 

Tab.  6 Seznam úkolů 
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Obr.  18 Ganntův diagram 
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6 Varianta A 

Nové řešení mechanismu sklopných madel by mělo být navrženo co možná 

nejefektivněji, tedy za minimum nákladů přinést maximum výhod, které mohou být 

rozděleny do následujících bodů: 

• zjednodušení výroby, 

• zmírnění závislosti na výrobních tolerancích, 

• zrychlení montáže, 

• uživatelské vlastnosti, 

• design. 

6.1 Kinematická koncepce 

Základním bodem, jenž se výrazně promítá do kinematiky mechanismu, je vyřešení 

otázky způsobu aretace mechanismu. Stávající řešení, viz kapitola 1.4.2, vyžaduje pro 

vyklopení stisknutí odjišťovacího tlačítka. Tento krok se ovšem jeví jako zbytečný. 

Uživatelsky přívětivější se je možnost vztyčení bez odjištění a s automatickou aretací 

v koncové poloze. Tento způsob je možno přirovnat k principu kliky u dveří, kdy zavření 

dveří nevyžaduje stisknutí kliky a jakmile se dveře dovřou, zaskočí západka.  

Další základní otázkou je umístění mechanismu na odlitku. Při podrobnější studii 

zástavbového prostoru, viz kapitola 1.4.6, s přihlédnutím na vlastní rozměry mechanismu, 

byl vyvozen závěr, že není možné umístit mechanismus do zcela jiné části sedacího dílu. 

 

Obr.  19 Rozpad varianty A 
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Koncepčně budou muset být použity dva stupně volnosti a omezení rozsahů pohybů na 

požadovanou trajektorii. Uchycení madla k odlitku sedacího dílu bude řešeno stejným 

způsobem, jako stávající. 

6.2 Mechanická koncepce 

Již v ranné fázi návrhu je nutno zohlednit cenové a bezpečností požadavky. Varianta A 

je tedy navržena s použitím plechových výpalků, v jednom případě i s ohyby, a několika 

obrobenými díly. Jednotlivé celky jsou svařeny. Ukázka principu aretace v koncových 

pozicích je na Obr.  20 až Obr.  26. 

  

Obr.  20 Pohled na zaaretování spodní polohy Obr.  21 Půdorysný pohled na 

postel se sklopeným madlem 

Poloha pod sedákem je zaaretována tvarovým stykem čepu s otočným kolečkem 

 

 

Obr.  22 Odjištění spodní polohy pootočením mimo obrys 

postele 

Obr.  23 Půdorysný pohled na 

postel při odjištění sklopené 

polohy 

Jediný možný pohyb ze zaaretované polohy je pootočení ve svislé ose tak, aby se 

madlo dostalo mimo obrys postele. Tento pohyb je prováděn proti pružině 
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Obr.  24 Pohled na zaaretovaný mechanismus ve vyklopené 

poloze 

Obr.  25 Půdorysný pohled na 

postel s vyklopeným madlem 

Následuje vytočení ve vodorvné ose do pracovní pozice. Aretace je realizována 

stykem čepu s otočným kolečkem v jedné ose a na dalším místě zapadnutím kruhového 

výpalku za čep v druhé ose. Odjištění probíhá povytažením madla ve vodorovné ose a 

sklopením. 

 

Obr.  26 Pohled na zaaretovaný mechanismus ve vyklopené poloze 

 

3D model této varianty je přiložen jako Příloha A:. Vrcholová sestava má název 

PPB – 09701.asm. 
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7 Varianta B 

Kinematická koncepce je podobná s verzí varianty A, avšak po mechanické stránce je 

druhá varianta zcela odlišná. Zamykací mechanismus je řešen na principu vodící drážky a 

čepu v ní zasazeném. Pevný svařenec a svařenec svislé osy jsou řešeny ve smyslu 

jednostranně vetknutého čepu. Z tohoto důvodu musí být konstrukce výrazně vyztužena. 

Jedním z největších benefitů je čistý design bez drážek, kam by mohla zatéct tekutina. 

Toho je docíleno obráceným uložením vodorovné pohybové osy, kdy jsou na čep 

předcházejícího stupně nalisována kluzná pouzdra a na ně z vnější strany nasunuta otočná 

část. Vysunutí otočné části zabraňuje koncové víčko uchycené třemi šrouby se zápustnou 

hlavou a vnitřním šestihranem M5x14. Pro názornost je uveden Obr.  27. 3D model této 

varianty je přiložen jako Příloha B:. Vrcholová sestava má název PPB – 09703.asm. 

 

Obr.  27 Rozpad varianty B 

 

7.1 Kinematická koncepce 

Jak již bylo řečeno v úvodu, mechanismus opět obsahuje dvě osy, v nichž je umožněna 

rotace. Oproti variantě A jsou ovšem tyto osy umístěny v kolmici, můžeme tedy nalézt jejich 

průsečík. Takto zvolené umístění os vychází z navrženého způsobu aretace. Posledním 

stupněm volnosti je translační posuv třetí části umožňující aretaci v drážce, viz Obr.  28. 
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Obr.  28 Kinematické schéma varianty B 

Vodorovná část mechanismu vystupuje mimo obrys postele, a proto jsou na ni kladeny 

přísnější nároky na design. Jedním faktorem je samotný vzhled součásti, jenž bude řešen 

v následujících kapitolách, a druhým poloha součásti. První možností je umístit viditelnou 

část kolmo na středovou rovinu lůžka při vyklopeném stavu, viz první řádek Obr.  29, druhou 

možností je toto umístění spojit se sklopeným stavem, viz druhý řádek Obr.  29. 

  

  

Obr.  29 Schéma možností pozice viditelných částí 

Jelikož většinu času bude madlo ve sklopené poloze, je tato možnost zvolena jako 

výchozí, při níž bude osa viditelné části kolmo na dělící rovinu lůžka. 
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7.2 Mechanická koncepce 

Konkrétní mechanické prvky, jenž omezují stupně volnosti jen na požadovanou 

trajektorii, jsou popsány na Obr.  30 - Obr.  35. 

 
 

Obr.  30 Pohled na aretační váleček ve tvarovém vybrání 

ve sklopené poloze 

Obr.  31 Půdorysný pohled na lůžko 

při sklopené poloze madla 

  

Ve spodní poloze je mechanismus zaaretován tvarovým stykem. 

 

 

 

Obr.  32 Pohled na odjištění aretačního válečku při 

pohybu ze sklopené polohy 

Obr.  33 Půdorysný pohled na lůžko 

při odjištění ze sklopené polohy 

  

Následuje pohyb okolo svislé osy, tím dojde k vyklopení madla mimo obrys postele. 
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Obr.  34 Pohled na zaaretovaný mechanismus ve 

vztyčené poloze 

Obr.  35 Půdorysný pohled na lůžko 

při vztyčeném madlu 

  

Poslední pohyb je pootočení okolo vodorovné osy do finální pozice. Aretace mechanismu 

je zajištěna čepem (spodní část svislé tyče, okolo které se mechanismus otáčí), který se 

pohybuje ve vyfrézované drážce. Aretace proti pootočení okolo svislé osy je zajištěna 

tangenciálním stykem válečku a zajišťovací tyče na jedné straně a dorazovým šroubem na 

druhé straně. 

Na následujícím obrázku jsou popsány jednotlivé částí mechanismu. 

 

Obr.  36 Popis jednotlivých částí mechanismu varianty B 

 

svařenec svislého čepu 

svařenec vodorovného čepu 

ložiska 3 a 4 

ložiska 1 a 2 

svařenec úchopné části 
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7.3 Dimenzování vybraných částí 

Jednotlivé komponenty jsou z velké části posuzovány a navrhovány na základě znalostí 

know-how firmy. Pro dimenzování klíčových částí mechanismu je provedena série výpočtů. 

Obsahují ovšem zjednodušení a opomenutí, které činí výsledky výpočtů nepřesné pro 

detailní pevnostní návrh. Takto složitá úloha, ve které je prostorová síla zachytávána dvěma 

komponenty, a ve které hraje roli také deformace prvků, by se pro detailní návrhové výpočty 

musela řešit metodou MKP pomocí speciálního SW. 

Postup při návrzích je následující: 

• rozklad obecné síly F do tří vzájemně kolmých složek vhodně orientovaných 

vůči mechanismu, 

• výpočet sil a momentů ve dvou rovinách, jež zachytávají ložiska 1 a 2 na 

vodorovném čepu, 

• výpočet krouticího momentu ve třetí rovině působícího na aretační čep, 

• výpočet sil působících v ložiscích 3 a 4 svislého čepu, 

• výpočet síly, již zachytává aretační váleček, 

• dimenzování jednotlivých komponent. 

7.3.1 Rozklad obecné síly 

 Prvním krokem je přepočet zatěžovací síly na jednotlivé složky síly tak, aby dvě její 

složky měly totožný směr se směry pohybových os, viz Obr.  37 

  

Obr.  37 Rozklad zátěžové síly Obr.  38 Schématické zatížení ložisek 1 a 2 
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Velikosti jednotlivých složek síly a hodnoty proměnných použitých při výpočtech jsou 

vypsány v Tab.  7: 

Tab.  7 Hodnoty proměnných 

Velikost síly 

F 400 N 

Fx 241,6 N 

Fy 136,8 N 

Fz 287,9 N 

Délkový rozměr a 27 mm 

Délkový rozměr b 15,75 mm 

Délkový rozměr c 318 mm 

Délkový rozměr d 25 mm 

Délkový rozměr e 24 mm 

Délkový rozměr f 39,25 mm 

Délkový rozměr g 20 mm 

Délkový rozměr h 22,75 mm 

Délkový rozměr j 14 mm 

Délkový rozměr k 14 mm 

 

7.3.2 Výpočet sil v ložiscích 1 a 2 

Nejprve je proveden výpočet v rovině XY (dle orientace složek síly F) viz Obr.  39  

 

Obr.  39 Zatížení v rovině XY 

V tomto případě je výpočet zjednodušen zanedbáním posuvných účinků jednotlivých 

sil, jelikož momentové účinky mají výrazně dominantní působení. 
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∑ 𝑀𝐴 = 0 
(1)  

∑ 𝑀𝐴 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑐 − 𝐹𝑦 ∙ 𝑎 − 𝑅𝑏𝑦 ∙ (𝑎 + 𝑏) 
(2)  

𝑅𝑏𝑦 =
𝐹𝑥 ∙ 𝑐 − 𝐹𝑦 ∙ 𝑎

𝑎 + 𝑏
 

(3)  

𝑅𝑏𝑦 =
241,6 ∙ 318 − 136,8 ∙ 27

25 + 15,75
 

(4)  

𝑹𝒃𝒚 = 𝟏𝟕𝟏𝟎 𝑵 (5)  

∑ 𝑀𝐵 = 0 
(6)  

∑ 𝑀𝐵 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑐 + 𝐹𝑦 ∙ 𝑏 − 𝑅𝑎𝑦 ∙ (𝑎 + 𝑏) 
(7)  

𝑅𝑎𝑦 =
𝐹𝑥 ∙ 𝑐 + 𝐹𝑦 ∙ 𝑏

𝑎 + 𝑏
 

(8)  

𝑅𝑎𝑦 =
241,6 ∙ 318 + 136,8 ∙ 15,75

27 + 15,75
 

(9)  

𝑹𝒂𝒚 = 𝟏𝟕𝟒𝟕 𝑵 (10)  

 

Dále je proveden obdobný výpočet v rovině XZ 

 

Obr.  40 Zatížení v rovině XZ 
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∑ 𝑀𝐴 = 0 
(11)  

∑ 𝑀𝐴 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑑 − 𝐹𝑧 ∙ 𝑎 + 𝑅𝑏𝑧 ∙ (𝑎 + 𝑏) 
(12)  

𝑅𝑏𝑧 =
𝐹𝑧 ∙ 𝑎 − 𝐹𝑥 ∙ 𝑑

(𝑎 + 𝑏)
 

(13)  

𝑅𝑏𝑧 =
287,9 ∙ 27 − 241,6 ∙ 25

27 + 15,75
 

(14)  

𝑹𝒃𝒛 = 𝟒𝟎 𝑵 (15)  

∑ 𝑀𝐵 = 0 
(16)  

∑ 𝑀𝐵 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑑 + 𝐹𝑧 ∙ 𝑏 − 𝑅𝑎𝑧 ∙ (𝑎 + 𝑏) 
(17)  

𝑅𝑎𝑧 =
𝐹𝑥 ∙ 𝑑 + 𝐹𝑧 ∙ 𝑏

𝑎 + 𝑏
 

(18)  

𝑅𝑎𝑧 =
241,6 ∙ 25 + 287,9 ∙ 15,75

27 + 15,75
 

(19)  

𝑹𝒂𝒛 = 𝟐𝟒𝟕 𝑵 (20)  

 

Celkové zatížení ložisek se provede za pomocí pythagorovy věty: 

𝑅𝑎 = √𝑅𝑎𝑦 + 𝑅𝑎𝑧 (21)  

𝑅𝑎 = √17472 + 2472 (22)  

𝑹𝒂 = 𝟏𝟕𝟒𝟔 𝑵 (23)  

𝑅𝑏 = √𝑅𝑏𝑦 + 𝑅𝑏𝑧 (24)  

𝑅𝑏 = √17102 + 402 (25)  

𝑹𝒃 =  𝟏𝟕𝟏𝟎, 𝟓 𝑵 (26)  
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7.3.3 Výpočet krouticího momentu působícího na aretační čep 

Silové působení v rovině YZ vyvozuje krouticí moment. Je zachytáván aretačním čepem 

v drážce. Pro návrh čepu je tedy nutné znát krouticí moment. 

 

Obr.  41 Zatížení v rovině YZ 

∑ 𝑀 = 0 
(27)  

∑ 𝑀 = 𝐹𝑦 ∙ 𝑑 − 𝐹𝑧 ∙ 𝑐 
(28)  

∑ 𝑀 = 136,8 ∙ 25 − 287,9 ∙ 318 
(29)  

∑ 𝑴 = −88132,2 =  −𝟖𝟖 𝑵𝒎 
(30)  
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7.3.4 Výpočet sil v ložiscích 3 a 4 

Tento výpočet vychází ze spočtených reakčních sil v ložiscích 1 a 2. V tomto případě je 

silové působení míněno jako akční, je tudíž změněn smysl působení sil. Tyto akční síly jsou 

označeny dolním indexem – hvězdičkou. Ve výpočtu je zaneseno zjednodušení ve formě 

ignorování posuvné síly, jíž je potřeba zachytit. Na základě znalostí konstruktéra a silových 

poměrů mechanismu byl stanoven závěr, že téměř celá reakce bude zachycena dvojící sil. 

Druhým zjednodušením je ignorování silového působení v ložiscích 1 a 2 ve směru x. Tato 

složka síly je velmi malá a takřka neovlivňuje výpočet. 

 

Obr.  42 Zatížení ložisek 3 a 4 v rovině XY 

 

∑ 𝑀𝐶 = 0 
(31)  

∑ 𝑀𝐶 = 𝑅𝑎𝑦∗ ∙ 𝑔 + 𝑅𝑏𝑦∗ ∙ ℎ − 𝑅𝑑𝑥 ∙ 𝑒 
(32)  

𝑅𝑑𝑥 =
𝑅𝑎𝑦∗ ∙ 𝑔 + 𝑅𝑏𝑦∗ ∙ ℎ

𝑒
 

(33)  

𝑅𝑑𝑥 =
1747 ∙ 20 + 1710 ∙ 22,75

24
 

(34)  

𝑹𝒅𝒙 = 𝟑𝟎𝟕𝟔 𝑵 (35)  
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∑ 𝑀𝐷 = 0 
(36)  

∑ 𝑀𝐷 = 𝑅𝑎𝑦∗ ∙ 𝑔 + 𝑅𝑏𝑦∗ ∙ ℎ − 𝑅𝑐𝑥 ∙ 𝑒 
(37)  

𝑅𝑐𝑥 =
𝑅𝑎𝑦∗ ∙ 𝑔 + 𝑅𝑏𝑦∗ ∙ ℎ

𝑒
 

(38)  

𝑹𝒄𝒙 = 𝟑𝟎𝟕𝟔 𝑵 (39)  

 

7.3.5 Výpočet síly přenášející se do aretačního válečku 

Posledním silovým výpočtem je přenos síly do aretačního čepu. 

 

Obr.  43 Zatížení aretačního čepu 

∑ 𝑀𝐸 = 0 (40)  

∑ 𝑀𝐸 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑑 + 𝐹𝑧 ∙ 𝑗 − 𝑅𝑣𝑧 ∙ 𝑘 (41)  

𝑅𝑣𝑧 =
𝐹𝑥 ∙ 𝑑 + 𝐹𝑧 ∙ 𝑗

𝑘
 

(42)  

𝑅𝑣𝑧 =
241,6 ∙ 25 + 287,9 ∙ 14

14
 

(43)  

𝑹𝒗𝒛 = 𝟕𝟏𝟒 𝑵 (44)  
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7.3.6 Návrh komponent 

Na základě již známých sil působících v mechanismu je možno navrhnout některé části. 

Stěžejním návrhem je průměr a délka čepu, který se pohybuje ve vyfrézované drážce. 

 

Obr.  44 Rozložení momentového působení na čep 

 

𝜎𝑑𝑜𝑣 ≤
𝑅𝑒

𝑘𝑏
 

(45)  

𝜎𝑑𝑜𝑣 ≤
210

1,7
= 123,5 𝑀𝑃𝑎 

(46)  

Kde 𝑅𝑒 je mez kluzu nerezové oceli 1.4301 (5) a koeficient bezpečnosti je zvolen 

𝑘𝑏 =  1,7  . Takto nízký koeficient je zvolen na základě dlouhodobých znalostí a 

zkušeností firmy v oblasti návrhů mechanismů z tohoto materiálu.  

𝜎𝑑𝑜𝑣 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑆
=

𝑀𝑘

𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑑č

2 ∙ (𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛)
 

(47)  

Z výpočtu tlaku v místě kontaktu je patrné, že je ovlivněn třemi proměnnými, a to 

minimálním poloměrem rmin, maximálním poloměrem rmax a průměrem čepu dč. 

Maximální poloměr rmax je limitován dostupnými rozměry hutního materiálu a 

zástavbovými rozměry, minimální poloměr rmin je limitován vyvrtanou dírou pro ložisko. 

Tyto veličiny jsou tudíž zvoleny a průměr čepu dč je dopočítán. 

Kde 𝑟𝑚𝑎𝑥 = 22,5 𝑚𝑚 a 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 13,5 𝑚𝑚. 

𝑑č =

2 ∙ 𝑀𝑘

𝑟𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑑𝑜𝑣 ∙ (𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛)
 

(48)  
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𝑑č =

2 ∙ 88
13,5

123,5 ∙ (22,5 − 13,5)
 

(49)  

𝑑č = 11,7 𝑚𝑚 (50)  

Volím čep o průměru 𝑑č = 12 𝑚𝑚. Tato hodnota je dosazena do vzorce (43) a 

následně je spočteno napětí v tlaku 𝜎. 

𝜎 = 120,7 𝑀𝑃𝑎 (51)  

Výsledná bezpečnost uzlu je: 

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎
=

210

120,7
= 1,74 

(52)  

Následuje kontrola dovoleného tlaku v ložiscích. Všechna čtyři jsou počítána stejným 

způsobem, tedy kontrolou na tlak podle vzorce: 

𝜎𝐿 =
𝑅

𝑆
 

(53)  

 

Obr.  45 Schématické zobrazení zatížení ložiska 

Tab.  8 Výpočet tlaků v ložiscích 

Reakce Velikost reakce R 

[N] 

Průmět plochy S 

[mm2] 

Tlak v ložisku 

[MPa] 

Dovolený tlak 

[MPa] (6) 

Bezpečnost   

[-] 

Ra 1746 180 9,7 80 8,2 

Rb 1710,5 82,5 20,7 80 3,9 

Rc 3076 230 13,4 80 6,0 

Rd 3076 230 13,4 80 6,0 
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Dále byla provedena série ověřovacích simulací deformací v software PTC Creo 4.0. 

Zkontrolovány byly části: svařenec vodorovného čepu, svařenec svislého čepu, plechový 

výpalek, k němuž je přivařen aretační váleček. 

Kontrolované kritérium je deformace větší než 1 mm. 

  
 

Obr.  46 Ukázka 

definice zatížení a 

vazeb na svařenci 

vodorovného čepu 

Obr.  47 Zjemnění sítě 

svařence 

Obr.  48 Velikost deformace svařence 

vodorovného čepu 

   

 

 

Obr.  49 Velikost deformace 

vypáleného plechu 

Obr.  50 Velikost deformace svařence svislého čepu 

 

Velikosti deformací nepřekročily stanovené maximum, svařence tedy z pohledu 

deformace vyhovují.  
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7.4 Výčet vývojových verzí 

V průběhu návrhů jednotlivých variant bylo zkonstruováno několik možností, u kterých 

se pokaždé vyskytly problémy zabraňující dalšímu vývoji. Pro ukázku jsou uvedeny dvě 

vývojové verze na Obr.  51 až Obr.  54. 

  

Obr.  51 První vývojová verze, ukázka 

principu aretace I 

Obr.  52 První vývojová verze, ukázka 

principu aretace II 

  

  

Obr.  53 Druhá vývojová verze, ukázka 

principu aretace I 

Obr.  54 Druhá vývojová verze, ukázka 

principu aretace II 
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7.5 Možná vylepšení 

Poměrně náročná montáž mechanismu, po které se musí seřídit přesná poloha podpěr 

noh, vedla k vývoji druhé verze tohoto mechanismu. Ta je založena na novém způsobu 

uchycení celého mechanismu, a tedy výrazného zjednodušení pevného svařence především 

z výrobního hlediska. Pro takovou verzi je zapotřebí upravit odlitek sedací části, konkrétně 

přidat nálitky a čtyři závitové díry. Dvě závitové díry by mohly být odstraněny, viz  Obr.  

55. Na Obr.  56 a Obr.  57 je zobrazeno zjednodušení svařence. 

 

Obr.  55 Potřebná úprava odlitku 

 

  

Obr.  56 Stávající svařenec varianty B Obr.  57 Nově upravený 

svařenec varianty B 

Stěžejním problémem této varianty je zpětná kompatibilita s již vyrobenými lůžky 

s původním odlitkem sedacího dílu. Firma musí disponovat náhradními díly v případě 

poruchy používaných sklopných madel. Držení takových dílů na skladě znamená finanční a 

logistickou zátěž. Posouzení této varianty již nezáleží jen na konstruktérovi. Ekonomické 

zhodnocení je provedeno v kapitole 12.3. 
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8 Výrobní část 

Na základě zpracované výrobní výkresové dokumentace byly vyrobeny obě varianty 

řešení. V dokumentu Příloha C: jsou přiloženy vybrané výkresy vítězné varianty, jmenovitě 

sestavný výkres, výkres svařence a výrobní výkresy dílů vyráběných různými 

technologiemi.  

Na Obr.  58 až Obr.  60 jsou autorovy fotografie variant. Z časových důvodů nemají 

varianty povrchovou úpravu. Vítězná varianta bude po cyklických zkouškách rozebrána a 

z estetických důvodů opatřena povrchovou úpravou v podobě práškového laku v barvě 

RAL 9002, viz kapitola 3. 

  

Obr.  58 Pohled na vyrobené 

varianty I 

Obr.  59 Pohled na vyrobené varianty II 

  

 

Obr.  60 Pohled na variantu B na porodní posteli 

Výkresová dokumentace i 3D modely jsou přiloženy pouze pro názornost, data jsou 

majetkem firmy BORCAD Medical a.s. a jejich využití bez souhlasu firmy je zakázáno. 
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9 Hodnotová analýza 

Hodnotová analýza, jako nástroj pro odhalení nepřiměřených nákladů, byla vytvořena 

teprve v polovině minulého století. Dá se tedy považovat za relativně moderní prvek. Zabývá 

se měřením velikosti těchto nákladů a procesem, jak tyto náklady odstranit, aniž by použité 

kroky vedly ke snížení kvality služeb a výrobků. 

Hodnotová analýza je tedy nástroj, s jehož pomocí lze snížit náklady na produkt. „I malá 

procentní úspora ve výrobních nákladech může vést k podstatnému procentnímu růstu 

zisku.“(7). Tento problém přibližuje Obr.  61. 

 

Obr.  61 Vliv úspor výrobních nákladů na zisk (7) 

Požadavek na zdokonalení produktu je rozdělen na dvě části, a to vstupní a výstupní. 

Vstupy jsou reprezentovány měrou práce potřebné k jeho zhotovení a náklady s ní 

spojenými. Jako výstup můžeme považovat užitnou hodnotu, tedy souhrn funkcí. (8) 

Zatímco vstupy lze relativně dobře změřit, výstupy obsahují velmi nesourodé parametry, 

z nichž některé jsou závislé na lidském hodnotícím faktoru. Z tohoto důvodu je žádané 

provádět hodnotovou analýzu v týmu. Ten může být složen buď z interních zaměstnanců 

firmy, ale také z najatého týmu odborníků daného odvětví. (8) 
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Velikost zdokonalení můžeme měřit tzv. poměrnou efektivní hodnotou (8), jež se spočte 

dle následujícího vzorce: 

 

Obr.  62 Vzorec pro výpočet poměrné efektivní hodnoty (8) 

Kde 𝐹𝑖𝑗 je výstup, tedy užitná hodnota, a 𝑁𝑖𝑗 je vstup, tedy práce potřebná pro vytvoření 

produktu. 

Postup při aplikaci hodnotové analýzy na tento konkrétní případ je následující: 

• sestavení hodnotících funkcí (vstupů a výstupů), 

• udělení důležitosti jednotlivým funkcím, 

• výpočet vah jednotlivých funkcí, 

• vyhodnocení konstrukčních variant z pohledu míry plnění požadavků, 

• stanovení PEH jednotlivých variant. 

Postup analýzy je inspirován zdrojem (9).  

9.1 Sestavení hodnotících funkcí 

Na mechanismu bylo vytyčeno několik funkcí, které lze řadit mezi důležité. Některé 

funkce byly stanoveny na základě odhadu. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o odhady 

sestaveného šestičlenného týmu zaměstnanců firmy. 

9.1.1 Tuhost mechanismu  

Tato funkce je charakterizována rozdílem polohy průmětu bodu úchopu na rovinu 

odlitku sedacího dílu v nezatíženém stavu a ve stavu, kdy na mechanismus působí zátěžná 

síla, viz kapitola 4.1. Požadován je minimální rozdíl. 

9.1.2 Bezpečnost 

Mezi kritéria této funkce lze zařadit náraz mechanismu do těla obsluhy při sklápění (jež 

se po odjištění děje na základě gravitační síly), či možnost sevření nebo skřípnutí prstu 

obsluhy. Taková událost by v ideálním případě neměla vůbec nastat, avšak v praxi nelze 

ošetřit každý takový případ. Vítězná varianta řešení bude dále podrobně rozebrána z hlediska 

bezpečnosti. 

Toto kritérium je tedy hodnoceno na základě lidského úsudku. Vyšší číslo je lepší. 
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9.1.3 Hygiena 

Touto funkcí je sledován čas potřebný pro vyčištění té části mechanismu, u níž se 

předpokládá, že může dojít ke kontaminaci tekutinou. Kratší čas je lepší. 

9.1.4 Výrobní cena 

Tento vstup sleduje náklady na výrobu mechanismu. Jsou zde zahrnuty náklady na 

materiál a lidskou práci potřebnou pro kompletaci mechanismu. Jedná se o odhad schválený 

technologem firmy. Nižší cena je lepší. 

9.1.5 Montáž 

Tato funkce sleduje čas potřebný pro montáž mechanismu na porodní lůžko. Nižší čas 

je lepší. 

9.1.6 Design 

Porodní postel je jako celek na velmi vysoké designové úrovni a veškeré příslušenství 

musí odpovídat určitému standardu. Z tohoto důvodu je posuzován také vzhled viditelné 

části mechanismu. Požadováno je co nejvyšší číslo. 

9.2 Udělení důležitosti funkcím 

Zmíněným šestičlenným týmem byl sestaven žebříček důležitosti. Respondenti měli za 

úkol ohodnotit jednotlivé funkce podle důležitosti na stupnici od jedné do šesti. Více funkcí 

mohlo být ohodnoceno stejnou důležitostí. Výsledky jednotlivých respondentů byly sečteny 

a vyobrazeny v Tab.  9:  

Tab.  9 Četnost zvolených důležitostí jednotlivých funkcí 

Funkce fi Pořadí důležitosti 

i název 1 2 3 4 5 6 

1 Tuhost mechanismu 3 2 1 0 0 0 

2 Bezpečnost 3 1 1 1 0 0 

3 Hygiena 0 1 2 1 1 1 

4 Výrobní cena 0 1 2 0 3 0 

5 Montáž 0 0 1 2 2 1 

6 Design 1 1 2 2 0 0 
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9.3 Výpočet vah jednotlivých funkcí 

Dalším krokem je transformace četnosti jednotlivých důležitostí na body. Z nich je dále 

vyjádřena váha konkrétní funkce. Pořadí důležitosti je ohodnoceno body, kdy první místo 

pořadí je reprezentováno šesti body. Dále druhé místo pěti body. Poslední, šesté, místo, je 

reprezentováno jedním bodem. Jednotlivé četnosti jsou vynásobeny příslušnými body. Ve 

sloupci ∑ 𝑏𝑖 je pak součet bodů patřičné funkce. Váha příslušné funkce se zjistí podílem 

součtu bodů příslušné funkce a součtu všech bodů v tabulce. Přehled je uveden v Tab.  10 

Tab.  10 Přehled vah jednotlivých funkcí 

Pořadí důležitosti 1 2 3 4 5 6 
∑ 𝑏𝑖 

Váha 

fce 

𝑣𝑖 
Počet bodů 𝑏𝑖 6 5 4 3 2 1 140 

P
o
če

t 
p
ři

d
ěl

en
ý
ch

 
b
o
d
ů
 

p
o
d

le
 

fu
n
k
ce

 

𝑓1 Tuhost 18 10 4 0 0 0 32 0,23 

𝑓2 Bezpečnost 18 5 4 3 0 0 30 0,21 

𝑓3 Hygiena 0 5 8 3 2 1 19 0,14 

𝑓4 Cena výrobní 0 5 8 0 6 0 19 0,14 

𝑓5 Montáž 0 0 4 6 4 1 15 0,11 

𝑓6 Design 6 5 8 6 0  25 0,18 

9.4 Aplikace hodnotících funkcí na varianty řešení 

Dalším krokem je aplikace hodnotících funkcí na jednotlivé varianty. Hodnoty funkcí 

příslušných variant jsou uvedeny v přehledu v Tab.  11. 

Tab.  11 Aplikace hodnotících funkcí na jednotlivé varianty 

 

V
ar

ia
n
ta

 

O
zn

ač
en

í Hodnotící funkce 

𝑓1 𝑓2 𝑓3 𝑓4 𝑓5 𝑓6 

H
o

d
n

o
ty

 

fu
n

k
cí

 Varianta A VA 10 3 2,5 668 12 2 

Varianta B VB 8 3 2 723 15 4 

 Požadavek - min max min min min max 

Jednotlivé položky jsou vzájemně nesčitatelné, jelikož každá reprezentuje odlišnou 

hodnotu. Z tohoto důvodu je každá položka přepočtena. Objevují se zde dva typy přepočtu 

v závislosti na požadované hodnotě. Jelikož porovnávám pouze dvě hodnoty, mohu si 
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dovolit určité zjednodušení, a to přepočet na základě trojčlenky. Přepočet je znázorněn na 

funkcích 𝑓1 a 𝑓6: 

U funkce 𝑓1 je požadavek na minimální hodnotu. Pro přepočet nižší hodnoty je použita 

substituce za číslo jedna. Přepočet vyšší hodnoty je získán podílem nižší hodnoty v čitateli 

a vyšší hodnoty ve jmenovateli. Konkrétně pro případ funkce 𝑓1: 

𝑓
1𝑉𝐴

> 𝑓
1𝑉𝐵

 (54)  

𝑓
1𝑉𝐵
𝑝 = 1 (55)  

𝑓
1𝑉𝐴
𝑝 =

𝑓
1𝑉𝐵

𝑓
1𝑉𝐴

 
(56)  

𝑓
1𝑉𝐴
𝑝 =

8

10
= 0,8 (57)  

U funkce 𝑓6 je požadována maximální hodnota. Za vyšší hodnotu se dosadí číslo jedna. 

Nižší číslo je přepočteno podílem nižší hodnoty v čitateli a vyšší hodnoty ve jmenovateli. 

𝑓
6𝑉𝐴

< 𝑓
6𝑉𝐵

 (58)  

𝑓
6𝑉𝐵
𝑝 = 1 (59)  

𝑓
6𝑉𝐴
𝑝 =

𝑓
6𝑉𝐴

𝑓
6𝑉𝐵

 
(60)  

𝑓
6𝑉𝐴
𝑝 =

2

4
= 0,5 (61)  

Veškeré přepočtené hodnoty jsou shrnuty v Tab.  12: 

Tab.  12 Přepočtené hodnoty funkcí 

 

V
ar

ia
n

ta
 

O
zn

ač
en

í Hodnotící funkce 

𝑓1 𝑓2 𝑓3 𝑓4 𝑓5 𝑓6 

P
ře

p
o

čt
en

é 

h
o

d
n

o
ty

 

fu
n

k
cí

 𝑓
𝑝
 

Varianta A VA 0,8 1 0,8 1 0,8 0,5 

Varianta B VB 1 1 1 0,93 1 1 

 Požadavek - min max min min min max 

 

  



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

56 

9.5 Výpočet PEH 

Výpočet Poměrné efektivní hodnoty je proveden podle následujícího vzorce: 

𝑃𝐸𝐻𝑉𝐴 = ∑ 𝑓𝑖𝑉𝐴
𝑝

∙ 𝑣𝑖

6

𝑖=1

 
(62)  

𝑃𝐸𝐻𝑉𝐴 = 0,8240 (63)  

𝑃𝐸𝐻𝑉𝐵 = ∑ 𝑓𝑖𝑉𝐵
𝑝

∙ 𝑣𝑖

6

𝑖=1

 
(64)  

𝑃𝐸𝐻𝑉𝐵 = 1,0002 (65)  

𝑃𝐸𝐻𝑉𝐵 > 𝑃𝐸𝐻𝑉𝐴 (66)  

Z výsledků je zřetelné, že varianta B dosahuje vyšší hodnoty, proto je zvolena jako 

vítězná.  
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10 Analýza rizik vybrané varianty 

Analýza rizik je komplexní úlohou, jejíž cílem je objevit možná rizika a zdroje 

nebezpečí. Zvláště důležitá je v případech, že by riziko mohlo ohrozit zdraví nebo životy 

lidí, či životní prostředí. Při aplikaci analýzy rizik jsou zapojovány disciplíny všech směrů, 

nejen technického, ale také humanitního, ekonomického, psychologického apod. 

Metod analýzy rizik je několik, ovšem dá se říct, že každá obsahuje následující kroky: 

• analýza nebezpečí, 

• stanovení rizika (tedy míru pravděpodobnosti vzniku, a následku možné 

škody), 

• provést opatření vedoucí k minimalizaci rizika. 

Pro aplikaci na mechanismus sklopných madel je dostačující použít základní 

analýzu PNH (9). Při využití této metody se pracuje se třemi body: 

• pravděpodobnost vzniku rizika (P), 

• pravděpodobnost následků rizika (N), 

• názor hodnotitelů (H). 

Každý bod je obodován na stupnici 1-5, kde pro pravděpodobnost vzniku rizika P: 

• 1 znamená nahodilou pravděpodobnost, 

• 5 znamená trvalou pravděpodobnost. 

Pro pravděpodobnost následků rizika N: 

• 1 znamená poškození zdraví bez pracovní neschopnosti, 

• 5 znamená smrtelný úraz. 

A pro názor hodnotitelů H: 

• 1 znamená zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení, 

• 5 znamená více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky 

ohrožení a nebezpečí. 

Hodnoty jednotlivých kategorií jsou mezi sebou vynásobeny, tím je zjištěna výsledná 

hodnota R, jež se dle tabulky Obr.  63 vyhodnocuje. 
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Obr.  63 Celkové hodnocení rizika (10) 

Čím vyšší je hodnota R, tím naléhavější musí být tým řešitelů při odstraňování rizika. 

10.1 Stanovení rizik 

Možná rizika jsou zpracována na základě předpokládaných úkonů obslužného personálu 

a na základě adekvátního používání madel v souladu s doporučenými postupy. 

10.1.1 Rizika spojená s personálem 

Při manipulaci se sklopnými madly může dojít k: 

a) úrazu následkem skřípnutí prstu nechráněným pohyblivým místem 

mechanismu, 

b)  úrazu následkem kontaktu madla s částí těla personálu vlivem samovolného 

sklopení (po odjištění), 

c) úrazu zachycením oděvu o madlo a následnou ztrátou stability personálu. 

10.1.2 Rizika spojená s rodičkou 

Při používání madel při porodu může dojít k situacím, kdy vzniká nebezpečí: 

d) neočekávaný pohyb madla vzniklý mechanickou vadou v konstrukci vedoucí 

k úrazu rodičky či plodu leknutím a rychlým stažením svalů na těle, 

e) úraz následkem nechtěného zachycení o madlo při změně porodních poloh, 

f) alergická reakce na pogumovaný úchop madla. 
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10.2 Vyhodnocení rizik 

Tab.  13 Vyhodnocení rizik mechanismu 

Riziko P N H R Bezpečnostní opatření 

a)  3 2 1 6 

• personál musí být obeznámen s možností nechtěného 

kontaktu se skřipným místem, 

• v případě požadavku na odstranění tohoto rizika 

zakrytovat patřičná místa. 

b)  2 1 1 2 
• proškolení personálu o správné manipulaci se 

sklopnými madly. 

c)  2 2 1 4 
• proškolení personálu o bezpečném pohybu v případě, 

že se madlo nachází ve vztyčené poloze. 

d)  1 5 3 15 

• riziko je eliminováno sérií testování prokazující 

schopnost odolávat předpokládanému zatížení po 

celou dobu životnosti produktu, 

• technická správa organizace využívající porodní 

postel musí zajistit pravidelnou vizuální kontrolu 

stavu s periodou 1 rok. 

e)  1 2 2 4 
• personál musí být proškolen o bezpečných polohách 

rodičky a pohybech mezi nimi. 

f)  1 3 1 4 

• materiál pogumované části ověřit v kontrolních 

dávkách na přítomnost nežádaných látek, 

• výrobce pogumované části garantuje nezávadnost. 

Z tabulky vyplývá, že nejzávažnější riziko, které může nastat, je neočekávaný pohyb 

madla při využívání v průběhu porodu, následném úleku rodičky, stahu svalstva a způsobení 

vážné zdravotní komplikace plodu. Toto riziko je sníženo na nejmenší možnou úroveň sérií 

cyklických zkoušek, jež ověří bezchybnou funkčnost mechanismu po celou dobu životnosti 

produktu. Další vytipovaná rizika nedosahují takové úrovně, aby musela být dále řešena. 

Závěrem je nutno podotknout, že nízká míra rizika především u bodu a), tedy skřípnutí 

části těla (prstu) mechanismem, je výsledkem implementací rizikové analýzy už při návrhu 

mechanismu v podobě konstruktérovy znalosti dané problematiky a návrhu tvarů a rozměrů 

součástí tak, aby byla tato rizika eliminována. 
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11 Testování mechanismu 

Bezpečný a tuhý mechanismus sklopných madel je nutností pro bezproblémový porod. 

Pacientka se o tyto madla zapírá poměrně velkou silou a v tak těžkých chvílích, jakým porod 

bezesporu je, se na ně mnohdy plně spoléhá. Pokud by v takové situaci selhala některá část 

v mechanismu a došlo k pohybu madla, mohlo by dojít k velmi vážnému úrazu, ať už 

rodičky, či plodu.  

Proto je nutné ověřit, zdali mechanismus splňuje pevnostní kritéria a je bezpečný pro 

používání. Zkoušky se skládají z části, jež nařizuje norma a dále z části, kterou si definuje 

sama firma nad rámec normativních povinností. 

 Norma zabývající se ochranou před mechanickými nebezpečími u ME přístrojů a ME 

systémů má označení ČSN EN 60601-2-52. Posouzením příslušenství z mechanického 

hlediska se zabývá článek 201.9.8.3.2 Statické síly způsobené zatížením osobami. (11) 

V Obr.  64 je úryvek z této normy pojednávající o testování příslušenství z 

mechanického hlediska 

 

Obr.  64 Výňatek z normy ČSN EN 60601-2-52 (11) 

11.1 Vybavení zkušebny 

Zkušebna je vybavena pneumatickým rozvodem s řídící jednotkou. Dále tenzometrem, 

mechanickými snímači polohy a metrologickými prvky. 

Pro testování s využitím pneumatického systému je sestaven rám z hliníkových profilů 

umožňující variabilní uchycení válců. Rozměry standu jsou uvedeny v Tab.  14 

Tab.  14 Rozměry standu 

 Rozměr Hodnota 

Šířka 1700 mm 

Výška 1200 mm 

Hloubka 1500 mm 
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Testované příslušenství je možno umístit přímo na stand, ale běžnější způsob je umístění 

příslušenství na příslušné lůžko umístěné ve standu, viz Obr.  65. 

 

Obr.  65 Testovací stand s vyobrazeným lůžkem AVE2 

11.1.1 Pneumatický systém 

Systém je napájen z centrálního rozvodu stlačeného vzduchu. Za jednotkou úpravy 

vzduchu, čítající filtr, ruční odlučovač, redukční ventil, manometr a maznici, následují čtyři 

větve pneumatického rozvodu obsahující každá redukční ventil pro odladění potřebného 

tlaku (a tedy síly na pístnici), 5/2 rozváděč a pneumatický válec. Řízení rozváděčů je 

zajištěno samostatnou jednotkou Siemens LOGO! TDE. Přehled dostupných pneumatických 

válců v Tab.  15: 

Tab.  15 Přehled pneumatických válců 

⌀ pístu 
[mm] 

⌀ pístnice 
[mm] 

Zdvih válce 

[mm] 

Maximální síla 

v tlaku [N]* 

Maximální síla 

v tahu [N]* 

32 12 150 683 587 

32 12 300 683 587 

32 12 500 683 587 

40 16 400 1068 972 

50 20 300 1668 1572 

63 20 500 2648 2552 

80 25 300 4270 4174 

125 32 500 10426 10330 

* Teoretická hodnota při tlaku 8,5 barů (bez odečtení třecí síly a ztrát) 
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11.2 Statické zatížení mechanismu 

Bezpečné provozní zatížení pro tento druh příslušenství bylo interně stanoveno na 

hodnotu 𝐹 = 400 𝑁, mechanismus byl tedy dle normy ČSN EN 60601-2-52 zatěžován silou 

o velikosti 800 N po dobu jedné minuty ve směru předpokládaného zatížení, viz kapitola 4.1. 

Síla, jíž byl mechanismus zatěžován, byla snímána tenzometrem. V průběhu zkoušky 

byla měřena výchylka úchopné části. Po ukončení zkoušky byla také změřena poloha 

úchopného bodu a následně vyhodnocen rozdíl stavu před a po zkoušce. 

Na Obr.  66 je zachycen průběh zkoušky a na Obr.  67 deformace mechanismu po 

zkoušce 

  

Obr.  66 Pohled na statické zatížení mechanismu Obr.  67 Zaznamenaná 

deformace mechanismu 

11.3 Cyklické zatěžování mechanismu 

Toto testování již nebylo předepsáno žádnou normou, ale průběh zkoušky byl stanoven 

interně. Cílem této zkoušky bylo ověřit spolehlivost mechanismu po celou dobu jeho 

životnosti, a to opakovaným zatěžováním zatěžovací silou F.  

Počet cyklů byl stanoven interně dle zvyklostí firmy na 30 000 cyklů, kdy jeden cyklus 

byl složen z 28 vteřin zatížení a 2 vteřin odlehčení. 

Síla byla vyvíjena pneumatickým válcem umístěným na nosné konstrukci z hliníkových 

profilů, které byly přišroubovány přímo na rámu postele. Sklopná madla byla taktéž 

umístěna přímo na lůžku, a to z důvodu co nejpřirozenějšího přenosu sil konstrukcí do rámu 

postele. 
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Velikost tahové síly vyvíjené pneumatickým válcem byla regulována velikostí tlaku 

přesně na požadovanou hodnotu a byla měřena tenzometrem. 

 

Obr.  68 Pohled na testovací stand 

11.3.1 Schéma zapojení pneumatického obvodu 

Pneumatické prvky, jež jsou popsány v kapitole 11.1, byly zapojeny do jednoduchého 

pneumatického obvodu. Schéma zapojení viz Obr.  69. 

 

Obr.  69 Schéma pneumatického obvodu 
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11.4 Cyklické sklápění mechanismu 

Tato zkouška byla také stanovena pouze interně, nad rámec norem. Předmětem zkoušky 

byl opakovaný pohyb madla ze sklopené polohy do vyklopené, zaaretování, odjištění a 

sklopení. Touto zkouškou byla ověřena životnost aretačního mechanismu. 

Z technických a ekonomických důvodů bylo cyklování realizováno ručně, jelikož 

strojový pohyb madla by obnášel dlouhé vyladění poloh jednotlivých válců, jejich časování 

a velikosti sil. Pro realizaci takového strojového pohybu by bylo zapotřebí využít tří 

pneumatických válců, což se rovná využití 75% kapacity zkušebny. 

Počet cyklů byl dle zvyklostí firmy stanoven na 10 000. Doba trvání jednoho cyklu byla 

přibližně 2 vteřiny. Koncová poloha byla opatřena mechanickým snímačem polohy 

s čítačem. 

11.4.1 Návrh testovacího standu 

V této kapitole je znázorněna varianta se strojovým cyklováním. Na stand by byly 

připevněny tři pneumatické válce, každý ovládající jeden stupeň volnosti mechanismu, viz 

Obr.  70 a Obr.  71: 

  

Obr.  70 Znázornění pneumatického ovládání 

sklopného madla I 

Obr.  71 Znázornění pneumatického 

ovládání sklopného madla II 

Kde válec označen modrou barvou (32/12/150) otáčí mechanismus o 20° okolo svislé 

osy. Žlutý válec (32/12/150) vyklápí mechanismus o 90° okolo vodorovné osy. Zelený válec 

(32/12/500) realizuje odjištění mechanismu, po kterém dojde ke sklopení. Růžový hák, do 

kterého se madlo sklopí, a jímž je ovládán pohyb, je 3D tištený prvek. 
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11.5 Shrnutí zkoušek 

Zkouškami byl ověřen bezpečný provoz mechanismu po celou dobu životnosti. Splněna 

byla jak zkouška předepsána normou ČSN EN 60601-2-52, tak další dvě stanovené interně 

firmou. Podrobnosti o zkouškách jsou uvedeny v Tab.  16, Tab.  17 a Tab.  18. 

Tab.  16 Shrnutí zkoušky I 

Typ zkoušky Statické zatížení mechanismu 

Stanoveno Dle normy ČSN EN 60601-2-52 

Zátěžová síla 800 N 

Výskyt chyb při zkoušce - 

Deformace mechanismu ~ 2,5 mm 

Výsledek zkoušky OK 

 

Tab.  17 Shrnutí zkoušky II 

Typ zkoušky Cyklické zatěžování mechanismu 

Stanoveno Interně 

Zátěžová síla 400 N 

Počet cyklů 30 000 

Doba cyklu 28 s zátěž, 2 s uvolnění 

Výskyt chyb při zkoušce - 

Výsledek zkoušky OK 

 

Tab.  18 Shrnutí zkoušky III 

Typ zkoušky Cyklické sklápění mechanismu 

Stanoveno Interně 

Počet cyklů 10 000 

Doba cyklu ~ 2 s 

Výskyt chyb při zkoušce Při 5600 cyklech povoleny tři šrouby M5x12 

vlivem cyklického působení na mechanismus 

Závěr: šrouby zalepeny Loctite 243 

Dále bez problémů 

Výsledek zkoušky OK 
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12 Ekonomické zhodnocení 

Cenová úspora nově navržené varianty je jedním ze základních bodů zadání této práce. 

Cenový rozbor stávající varianty je proveden v kapitole 1.4.5, cena za materiál a lidskou 

práci včetně montáže činí 1540,- Kč za jedno madlo. Na posteli jsou umístěny dvě madla, 

tudíž osazení jedné postele stojí 3080,- Kč.  

Cena vybrané varianty byla rozdělena na několik částí, jmenovitě hutní materiál, 

spojovací materiál a ostatní prvky, cena práce při přípravě výroby, cena práce samotné 

výroby a montáže.  

Ceny vyrobených dílů byly stanoveny na základě podobnosti dílů se známou nákupní 

cenou. Ceny za práci byly konzultovány s technologem firmy.  

Již při vývoji konstrukce byl každý díl navržen s cílem minimalizovat cenu. Při návrhu 

každé části bylo nutné zohlednit důležitost každé strojní operace a případně navrhnout řešení 

využívající méně strojních operací, a tedy zkrátit přípravný čas mezi operacemi. Dále byl 

zohledněn materiál součástí na základě několika faktorů: dochází-li ke kontaktu s jinou 

součástí, zdali je součást svařována, obráběna, či zdali je součást pokryta vrstvou práškového 

laku.  

12.1 Příklad konstrukčního řešení zohledňujícího cenu výrobku 

Jako příklad je uvedena obráběná rotační součást s frézovanou drážkou, která je na jedné 

straně svařena a na druhé straně dochází ke kontaktu s aretačním čepem. Otázkou bylo, zdali 

vyrobit součást z jednoho kusu nerezové oceli 1.4301, která je svařitelná, ale hůře 

obrobitelná, viz Obr.  72, anebo vyrobit součást ze tří kusů spojených šrouby, kde svařovaná 

byla navržena z materiálu 1.0038 a druhá část, u níž dochází ke kontaktu s aretačním čepem, 

byla vyrobena z nerezové oceli 1.4305, vyznačující se dobrou obrobitelností, ale je obtížně 

svařitelná a třetí částí bylo krycí víčko z materiálu 1.0038, viz Obr.  73.  

  

Obr.  72 Součást vyrobená z jednoho kusu 

nerezové oceli 

Obr.  73 Součást vyrobená z více kusů s různými 

materiály 
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Obě varianty byly naceněny výrobcem a posouzeny z hlediska technologické náročnosti. 

Při požadavku na výrobu 250 kusů ročně byly ceny stanoveny takto: 

• varianta vcelku byla naceněna na 260 Kč, 

• varianta složená ze tří dílů byla naceněna na 240 Kč, 

o dále je zapotřebí připočítat: 

o cenu spojovacího materiálu,  

o časové náročnosti při přípravě před práškovým lakováním (zakrytí 

dosedacích ploch), 

o cenu montážní operace, 

o cenu skladových prostor a správu tří kusů místo jednoho. 

Na základě tohoto rozboru byla zvolena jako vítězná součást vcelku. 

12.2 Cena vybrané varianty 

Přehled cen jednotlivých částí uvádím v Tab.  19: 

Tab.  19 Cenový rozbor vybrané varianty B 

Materiál 

Materiál svařence a 175 Kč 

Materiál svařence b 93 Kč 

Materiál svařence c 372 Kč 

Kluzná pouzdra 34 Kč 

Ostatní (nezahrnuté kovové díly, 

spojovací materiál, pogumování 

úchopné části...) 

97 Kč 

suma 723 Kč 

Práce 

Přípravný čas 42 Kč 

Strojní čas 503 Kč 

suma 545 Kč 

suma celkem 1316 Kč 

 

Z přehledu vyplývá, že cena vybrané varianty je o 224 Kč levnější než stávající řešení. 

Při již zmíněné roční produkci 250 kusů párů se jedná o roční úsporu 112 000 Kč. 
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12.3 Další možnosti úspor 

V kapitole 7.5 je uvedena další verze varianty B, jež by mohla přinést další úspory a 

zjednodušit montáž na lůžko. Tato verze zahrnuje úpravu odlitku sedacího dílu vyčíslenou 

na 50 Kč. Cena této verze je zpracována v Tab.  20: 

Tab.  20 Cenový rozbor druhé verze varianty B 

Materiál 

Materiál svařence a 127 Kč 

Materiál svařence b 93 Kč 

Materiál svařence c 372 Kč 

Kluzná pouzdra 34 Kč 

Ostatní (nezahrnuté kovové díly, 

spojovací materiál, pogumování 

úchopné části…) 

97 Kč 

suma 723 Kč 

Práce 

Přípravný čas 30 Kč 

Strojní čas 341 Kč 

suma 371 Kč 

Úprava odlitku sedacího dílu 50 Kč 

suma celkem 1144 Kč 

 

Z výčtu je patrné, že tato verze varianty B by přinesla úsporu oproti stávající variantě o 

396 Kč na jeden kus sklopného madla, při umístění dvou madel na lůžku a roční produkci 

250 kusů by činila roční úspora 198 000 Kč. 
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Závěr 

V rámci této diplomové práce byly zpracovány dvě konstrukční varianty mechanismu 

sklopných madel umístěných na porodní posteli AVE2 a následně byly varianty vyrobeny. 

Práce byla zpracována pro firmu BORCAD Medical a.s., vyvíjející a vyrábějící tuto postel.  

V úvodu práce je provedena analýza současného stavu a zpracována rešerše na téma 

výše zmíněné firmy a jejího produktu. Analýzou bylo zjištěno, že v jedné z porodních poloh 

dochází ke kolizi madla a jiné části postele. Na základě nabytých informací byl sestaven 

požadavkový list a podrobný časový harmonogram prací, který umožňoval lepší koordinaci 

prací mezi autorem, zadavatelskou firmu a univerzitou. Jediným výraznějším zdržením byla 

výroba varianty A způsobená vytížením výrobního provozu po vánočních svátcích. 

Na základě stanovených požadavků a cílů byly navrženy dvě varianty řešení včetně 

kompletní výkresové dokumentace. Následná výroba ověřila funkčnost návrhů a jejich 

uplatnění v praxi. 

Hodnotovou analýzou byla vybrána vhodnější varianta, která lépe odpovídala zadaným 

kritériím. Na tuto variantu byla zpracována analýza rizik. Výsledky přinesly poznatek, že 

mechanismus byl navržen bez riziko způsobujících prvků. Jedním z rizik byla možnost 

selhání některého klíčového prvku, poškození mechanismu a následný neočekávaný pohyb 

madla. V případě, že by se tak stalo v pokročilé fázi porodu, by mohlo dojít k velmi vážnému 

úrazu rodičky nebo plodu.  

Proto byl navržený mechanismus otestován zátěžovými zkouškami, které simulovaly 

různé stavy v průběhu životnosti produktu. 

V závěru práce bylo provedeno ekonomické zhodnocení vybrané varianty. Cena 

mechanismu byla snížena oproti stávajícímu řešení o 224 Kč na jeden kus madla. Ta se na 

postel osazují vždy v páru a s přihlédnutím k průměrné roční produkci činí roční úspora až 

112 000 Kč.  

V rámci vybrané varianty byla navržena další možná úsporná opatření založená na 

odlišném způsobu uchycení mechanismu, která by oproti současnému stavu dokázala uspořit 

až 198 000 Kč ročně. Problémem této varianty je potřeba firmy mít na skladě mechanismus 

se standartním způsobem uchycení pro servisní účely již vyrobených madel. Tento fakt 

znamená skladové a logistické problémy a řešení takové otázky, jež přesahuje zadání této 

práce, musí zodpovědět komise kompetentních zaměstnanců firmy. 
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