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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 MATĚJKA, P. Pneumatický polohovací mechanismus pračky: diplomová práce, 

Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a 

hydraulických zařízení,  2012, 55 s. Vedoucí práce : Dvořák, L. 

 Diplomová práce popisuje současný stav polohovacího mechanismu pracího 

bubnu průmyslového pracího stroje určeného pro hygienické praní.  Zhodnotil jsem 

dosavadní konstrukční řešení, které je nedostačující, provedl ověřovací měření potřebná 

pro nové pneumatické aplikace vedoucí k vyřešení problematiky. Jádrem práce je návrh 

konkrétních tří nových řešení a technického vybavení, vedoucí k modernizaci a usnadnění 

práce se strojem. Při daných návrzích a fyzických aplikacích řešení jsem se také zaměřoval 

na finanční náklady spojené s konkrétním řešením, které jsou při sériové výrobě důležitým 

faktorem.  

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

 MATĚJKA, P. Pneumatic positioning mechanism of the washing machine: 

Diploma Thesis. Ostrava :VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Department of Hydromechanics and Hydraulic Equipment, 

2012, 55 p. Thesis head : Dvořák, L. 

 This thesis describes the current state of the pointing mechanism of the drum of 

industrial washing machine designed for the hygienic washing. I have reviewed the 

existing design, which is insufficient, perform verification measurements needed for new 

pneumatic applications to resolve the issue. The core work is a concrete proposal of three 

new solutions and equipment, to streamline and facilitate the work of the machine. In those 

proposals, and applications of natural solutions, I also focused on the financial costs 

associated with a particular solution, which is in serial production of an important factor. 
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Použité veličiny a jednotky   

Značka : Název : Rozměr : 

E modul pružnosti měřeného materiálu  [MPa] 

Is moment setrvačnosti vzhledem k ose rotace  [kg.m2] 

Mb brzdný moment [Nm] 

MT třecí moment      [Nm] 

Pe ekvivalentní příkon [W] 

Pmax maximální příkon [W] 

P výkon [W] 

S plocha [m2]  

Qv objemový průtok [m3.s-1] 

Ft třecí síla        [N] 

T teplota [oC] 

Um výstupní napětí z tenzometrického mostu  [V]  

a šířka [m] 

b délka [m] 

d průměr [m] 

e vzdálenost těžiště od osy prací jednotky    [m] 

k konstanta tenzometru (k-Faktor)  [-] 

l délka [m] 

m hmotnost [kg] 

m hmotnost rotačního tělesa      [kg] 

n otáčky [min-1] 

n počet „aktivních“ tenzometrů  [-] 

p tlak [MPa] 

r rameno třecí síly  (poloměr rotace)  [m] 

t čas [s] 

x souřadnice, poloha [m] 

y souřadnice, poloha [m] 

z souřadnice, poloha [m] 

π Ludolfovo číslo (π=3,14159) 

ω úhlová rychlost   [rad/s] 

φ úhel (poloha těžiště) v okamžiku ω=0 (zastavení) [rad] 

φ0 úhel (poloha těžiště) v okamžiku ω0   [rad] 
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1 Úvod 

Práce se zabývá návrhem (inovací) brzdného systému průmyslové pračky společnosti 

Primus CE s.r.o. 

Společnost Primus CE, s.r.o. se vždy orientovala na kvalitu svých výrobků. Její 

portfolio je tvořeno z průmyslových pracích strojů od 5kg a po 180 kg náplně suchého 

prádla, sušičů od 6 kg až po 35 kg a v neposlední řadě žehličů, kdy nejmenší vkládací 

délka je 1600 mm a největší 3000 mm. Žehliče mohou být doplněné o skládací a balící 

mechanismy. Podpora komplexního průběhu výroby je velmi důležitým prvkem pro 

výrobu vysoce kvalitního výrobku, který by uspokojil zákazníka a tím podpořil dobré 

jméno společnosti. Celý řetězec výroby se dělí do několika oblastí, z nichž jedna je 

zkoušení prototypových strojů. Tuto činnost mám v naší společnosti společně s vývojovou 

zkušebnou a dílnou na starosti. 

Dobře si uvědomuji stále větší náročnost a vyšší požadavky na technickou vyspělost 

námi vyráběných produktů, neboť po vstupu ČR do EU je kladen mnohem větší důraz na 

přesnost, rychlost a efektivitu při práci  zejména pak tam, kde jsou naše výrobky používány 

ve spojení s přísnými hygienickými normami. Rozhodnutí na vylepšení současného 

polohování prací jednotky bylo vedením společnosti shledáno za přínosné a dalo tomuto 

projektu zelenou. Má práce spočívá i v tom, že naše produkty kontroluji a zkouším u 

zákazníků, kteří mi sdělují své problémy a různé modernizační podněty. Jedním z často 

kladených návrhů na vylepšení je nedostačující konstrukční řešení při vykládce či nakládce 

prádla. Toto spočívá v několika faktorech a jedním z nich je správné zastavení bubnu 

v dané poloze pro pohodlnou manipulaci s prádlem a zejména pak bezpečnost práce sama. 

1.1 Cíle práce 

Obecně jsem rozdělil tento projekt na čtyři části. První část tvoří fyzické zjištění 

problémů u zákazníků a následná analýza problému. Druhá část je zaměřena na 

problematiku současného technického řešení polohování prací jednotky, měření a výpočty 

pro nová řešení. Obsahem třetí části je řešení polohování pomocí pneumatického 

zarážkového válce, čtvrtá část řeší optimalizaci přidáním třetí pneumatické brzdy. 

Pro správné vedení projektu jsem vytvořil celkový plán projektu [11], který se 

postupně doplňoval o další řešení. Celkový přehled projektu naleznete v příloze č.1. 
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2 Popis současného stavu 

Hlavním podnětem pro zahájení řešení problematiky se špatným polohováním prací 

jednotky při vykládce i nakládce byla nespokojenost zákazníků. Do servisního oddělení 

společnosti přicházely stále větší počty reklamací na špatné řešení s polohováním, a proto 

se otevřel nový projekt na modernizaci a technické vylepšení stávajícího řešení.  

Pro přesné zjištění problémů jsem si vytvořil přehled nespokojených zákazníků, které 

jsem navštívil a zjistil konkrétní problémy přímo na daném stroji. Zjistil jsem, že problém 

nastává při polohování prací jednotky do posledních dveří pro vyprázdnění pracího stroje, 

kdy mokré prádlo nerovnoměrně zatíží prací jednotku a vlastní tíhou při nájezdu do 

koncové polohy dopomůže prokluzu brzdy, viz bližší popis problematiky níže.  Daná fakta 

a zjištění jsou dosti pádnými argumenty k nalezení co možná nejlepšího a finančně 

nenáročného řešení.  

2.1 Popis společnosti 

Společnost Primus byla  založena v roce 1911 v Belgii jako výrobce  praček a myček  

pro domácnost. Od roku 1970 se firma zaměřila na vybavení komerčních prádelen.  

 

Primus dnes patří mezi přední výrobce profesionální prádelenské techniky v Evropě se 

silným zastoupením v Severní Americe, Asii a na Blízkém východě. Společnost vyrábí 

průmyslové prádelenské stroje pro  hotely, restaurace, nemocnice, sanatoria, mincovníkové 

a komerční prádelny.   

 

 

Obr. č.2.1 Pohled na výrobní závod v Příboře 

Produkce společnosti Primus pokrývá celé spektrum vybavení prádelny od 

odpružených praček s vysokými otáčkami odstředění přes neodpružené pračky, hygienické 
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bariérové odpružené pračky až po profesionální bubnové sušiče a korytové i válcové 

žehliče. Díky síti vlastních distributorů se společnost zaměřuje na tři typy  koncových 

uživatelů: mincovníkové prádelny, vlastní soukromé prádelny a komerční prádelny. Primus 

také prodává zařízení průmyslovým prádelnám, větším soukromým prádelnám a čistírnám. 

 

Vedení společnosti Primus sídlí v Belgii, výroba je soustředěna do moderního 

výrobního závodu  Primus CE, s.r.o. v Příboře v České republice .  

 

Společnost disponuje globální sítí distributorů.  Primus, jako světově uznávaná značka, 

zaručuje vysokou kvalitu, ekonomičnost a spolehlivost provozu dodávaných výrobků. 

Firma Primus  neustále investuje do vývoje a vylepšování produktů v rámci ochrany 

životního prostředí, uživatelského komfortu a také hygienických jakostních norem. Ve 

svém odvětví patří dnes Primus mezi nejvíce inovativní společnosti, především díky 

výjimečné flexibilní schopnosti reagovat na změnu zákaznických potřeb nebo nové 

vývojové trendy trhu. 

 

Primus nabízí kompletní řadu praček, sušiček a žehličů pro širokou škálu konečných 

spotřebitelů a jejich požadavků na kvalitu. Rozsah a šíře jeho sortimentu je ojedinělá 

a nemá konkurenci. Primus také neustále pracuje na vývoji nových produktů pro 

alternativní specializované trhy a na rozvoji své zákaznické základny. 

Primus vyrábí profesionální prádelenskou techniku již více než 75 let. Výsledkem 

získaných zkušeností a know-how je kompletní řada výrobků vynikající kvality, jejichž 

spolehlivost a technické přednosti se již mnohokrát prokázaly. Všechny stroje jsou 

konstruovány tak, aby byly bezpečné a energeticky úsporné a zároveň aby splňovaly ty 

nejvyšší nároky kladené na zpracování materiálu. 
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2.2 Obecná charakteristika pracího stroje MB 70 - 180 

V této kapitole bude popsán prací stroj MB řady 70-180 a popsán problém 

s polohováním prací jednotky. Dále zde budou navrženy dvě možné varianty, jak tento 

problém odstranit. 

Hygienické prací stroje MB (Medical barrier), přesněji bezbariérové prací stroje se 

vyrábějí již řadu let a jsou konstruovány pro nejnáročnější požadavky zákazníků. 

Konstrukce pračky vychází z mezinárodních standardů použitých v nemocničních 

zařízeních a z požadavků na ergonomii stroje.  

Základem stroje (obr. 3.1) je svařovaný rám (1), na kterém je na vzduchových vacích 

(2) položena prací jednotka (3), jištěna pro dynamické namáhání plynokapalinovými 

tlumiči (4).  Dále je pak stroj tvořen pohonnou jednotkou (5) a řídící jednotkou (6). 

Dalšími, přidruženými prvky stroje jsou pneumechanismy např. napouštěcí ventily (7) 

nebo kotoučová brzda (8). Další pneumatické prvky budou níže specifikovány.  Celkově je 

stroj uzavřen plechovými kryty (9) z oceli třídy 17240. 

 

Obr.č.2.2 Průmyslový prací stroj MB – 3D CAD model 

 

 

 

 

2 

3 
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7 

9 
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Obr.č.2.3 Prací jednotka (2 a 3 komorová) – 3D CAD model 

 

Prací jednotka je v sériovém provedení složena ze tří,  resp. dvou komor viz obr. č. 2.3. 

Problém se správným nastavením polohy pro vykládku mokrého prádla nastává 

zejména při nájezdu poslední komory s mokrým prádlem, kdy se těžiště prací jednotky 

posune nejdále od osy a napomůže tak nechtěnému pootočení až do pozice, kdy nejdou 

otevřít vnitřní dveře prací jednotky.  

Pneumatické jádro pracího stroje je tvořeno hlavním rozvaděčem viz obr. 2.4 

 

 

 

Obr. č. 2.4 Hlavní pneumatický rozvaděč pracího stroje 
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Obr.č.2.5 Hlavní pneumatické komponenty 

 Z obrázku 2.5 je zřejmé, že pneumatické komponenty jsou tvořeny z produktů 
společnosti FESTO, kde velkou výhodou je velký výběr sortimentu a především 
spolehlivost.  

14 

13 

10 

11 

12 

3 
2 
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Tabulka č. 2.1: Obecná technická specifikace pracího stroje MB 70 -180 [12] 

 

Legenda k tabulce 2.1: 
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2.3 Popis problematiky s polohováním prací jednotky při použití dvou 

pneumatických brzd a brzdného účinku motoru. 

• Současný polohovací mechanizmus prací jednotky je tvořen: 

a) Pohonnou jednotkou – motor 11 – 22 kW 

b) Řídící jednotkou – programátor Graphitronic, plně programovatelný 

c) Dvěma pneumatickými brzdami – Coremo (Italy) 

d) Optickým snímačem polohy  

• Obecná metodika polohování prací jednotky 

 
1. polohovací plech (1) dojede nad čidlo polohování (2). Poté se vypustí vzduch 

z brzdného systému a sepne brzda pomocí pružin, kde motor se točí proti sepnuté 

brzdě, 

2. plech sjede z čidla polohování, poté se vypne motor a dochází k okamžitému 

zastavení, 

3. pro natočení do další polohy se obě brzdy povolí. 

 

 

Obr.č.2.6 Polohovací součásti stroje  

 

 

 

 

2 1 
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ad a) Pohonná jednotka se skládá  (obecná specifikace) 

 
1. Motor WEG 160M-4P 11 - 22 kW dle typu stroje  

2. Řemenice Ф 800 mm – 1000 mm 

3. Klínový řemen Quad-Power II XPB 3150 

 

Obr.č.2.7 Motor WEG 11 - 22 kW (3D CAD model)  

 

ad b) Řídící jednotka – programátor se skládá (převzato z kusovníku stroje MB 70-180) 

1. Grafický programátor MCG FC, plně programovatelný 

2. Řídící algoritmus 

3. Propojovací kabeláž 

 

Obr.č.2.8 Programátor MCG FC (Graphitronic)  

2 

3 
1 
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ad c) Pneumatická brzda Coremo B-2N 

 

  

Obr.č.2.9 Pneumatická brzda Coremo [17] 

 

Minimální pracovní tlak brzdy je 0,5 MPa. Brzdný účinek je dán počtem pružin 

v brzdě. Standardně je brzda B-2N dodávána se 6 pružinami, viz příloha č. 3.  Funkčnost 

brzdy spočívá v tom, že v základní poloze tzn. zabrzděná je pomocí pružin, které tlačí na 

kyvné části brzdy – ramena brzdových desek a vzniká tak tlačná síla. Při sepnutí ventilu se 

do brzdy dostane tlak cca 6 bar, přetlačí sílu pružin a tím brzdu odbrzdí. Brzda má sloužit 

jako bezpečnostní prvek při výpadku zdroje vzduchu a elektrického proudu. V současnosti 

se řeší špatné polohování prací jednotky přidáním 1-2 pružin a tím zvýšení brzdného 

účinku. Brzdný materiál je tvořen organickým materiálem ST10, který má koeficient tření 

0.3, dle potvrzení výrobce brzdy – COREMO Italy. Přidáním pružin má však za následek 

větší opotřebení celého brzdného mechanismu a ne jen tohoto. Musíme brát v úvahu, že 

zvýšením brzdného účinku dochází také k nepatrnému opotřebení např. ložisek v motoru, 

náboji apod.  
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3 Vlastní návrh řešení 

Zde bude navržena a popsána aplikace zarážkového poválce FESTO a doplnění třetí 

přídavné brzdy Coremo Italy. 

3.1 Polohování pomocí mechanizmu u jiného výrobce 

Toto řešení bylo shlédnuto u jiného výrobce průmyslové prádelenské techniky na 

veletrhu v Miláně. Nejedná se o úplně stejné řešení, jako bylo použito výrobcem, ale 

zarážkový systém na brzdném kotouči je podobný. Je nutno poznamenat, že nebylo možno 

prozkoumat celý systém do detailu.  

Systém je řešený pomocí kyvného elektromotoru a zarážkového mechanizmu, který se 

při potřebě polohovat pootočí o 90° a nos západky se zaklesne do drážky na řemenici. 

Tento systém mi připadá poměrně jednoduchý, ale z hlediska zachování věcné a formální 

stránky patentu, který na řešení daná společnost má je pro nás nepoužitelný. 

 

Obr.č. 3.1 Polohovací mechanizmus – vnitřní pohled  

 

Obr.č.3.2 Polohovací mechanizmus – vnější pohled  
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3.2 Polohování pomocí zarážkového válce FESTO 

 

Zarážkový válec FESTO, série DFST [16], který slouží převážně pro práci na 

pásových, řetězových či válečkových dopravnících.  

 

Obr.č.3.3 Přímá aplikace pneumatického válce FESTO DFST  

 

Hlavní výhody zarážkových válců naleznete v příloze č. 4. Celkově je tento systém 

poměrně složitý, jelikož se jedná pneumatického mechanismus určený pro jiné aplikace. 

Avšak vedení společnosti se po krátké prezentaci usneslo, že chce tuto možnost prověřit. 

Po předchozí konzultaci s dodavatelem pneumatických komponentů  byl dodán vzorek ke 

zkouškám.  Pro konstrukční řešení bylo navrženo umístění válce v horní vertikální poloze. 

Toto umístění je pro samotnou realizaci vhodné i z hlediska přívodu pracovních médií. 

Řízení tohoto pneumatického válce bude řešeno až po odzkoušení jeho kompatibilnosti 

s naší pračkou. Společnost Festo nabízí tyto válce ve třech provedeních:  
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3.2.1 Technická specifikace zarážkového válce 

Tabulka č.3.1: Technická specifikace zarážkového válce DSFT [16] 

 

 

 

Obr.č.3.4 Maximální zatížení m válce v závislosti na rychlosti v 

 

 

Obr.č.3.5 Povolená boční síla F v závislosti na tlaku p 
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Jednou z výhod tohoto válce je použití kumulační zarážky. Funkce kumulační zarážky 

je pomocí pružného dorazu a nikoliv tlumičem nárazu. 

 

                    

Obr.č.3.6 Pneumatický zarážkový válec FESTO DFST [16] 

 

Jelikož je tento válec určený spíše pro aplikace na pásových dopravních, tzn. pro 

použití zastavování palet, krabic apod., kde se kumulují větší počty těchto zátěží, nebudou 

brány na zřetel níže uvedené limity. 

áž   

 

Fzarážky: maximální přípustná síla nárazu na zarážkáři zasunutém tlumiči nárazu 

Facc: síla již zastavených palet, způsobná třením mezi nimi 

Fimpact: síla způsobená novou paletou při zastavení na pružném dorazu 

 

Z výše uvedených hodnot není možné stanovit správný typ zarážkového válce, jelikož 

je naše aplikace zcela odlišná. Bude nezbytné provést měření síly, působící na zarážkový 

válec při nárazu – zastavení prací jednotky z 5 ot/min na 0 ot/min. 

  

Přívody 
vzduchu ze 
dvou směrů 

Stírací kroužek 
chránící ložisko 

Kumulační 
zarážka 
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Obr.č.3.7 Umístění pneumatického válce na stroji MB  (3D CAD model) 

 

3.2.2 Měření síly působící na pneuválci při blokaci prací jednotky 

 

Měření bylo prováděno na základě požadavku ověřit skutečné síly působící 

v zarážkovém válci firmy FESTO DFST-80-40-Y4A (průměr pístu válce 80mm, kde zdvih 

je 40mm)při zastavení bubnu pracího stroje MB typ Y. Umístění je zřejmé z obr. č. 3.8. 

 

Obr.č.3.8 Umístění pneumatického válce na stroji MB 

 

Měření síly bylo prováděno pomocí tenzometrů HBM umístěných na hlavici 

zarážkového válce (obr. 3.9 a 3.10). 

Technický popis použitého tenzometru naleznete v příloze č. 6. Na hlavici byly 

umístěny čtyři tenzometry v místech, kde byla očekávána nejlepší reakce na působící sílu.  
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Obr.č.3.9 Umístění tenzometrických snímačů na kumulační zarážce / výkyvného nosu 

 

 

Obr.č.3.10 Umístění tenzometrických snímačů na kumulační zarážce / pevné části 

 

 

Obr.č.3.11 Umístění tenzometrických snímačů na konzole 

Pro záznam signálu z měřených míst byl použit měřicí osciloskop Yokogawa DL520 

(Japan), (obr. 3.12). 
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Obr. č. 3.12 Měřicí osciloskop Yokogawa DL520 

 

3.2.3 Metodika měření, výsledné hodnoty 

Byly použity tenzometrické snímače firmy HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik 

GmbH) s k - faktorem o hodnotě 2,01 ± 1 % zapojeny samostatně a doplněny do plného 

Wheatstonova mostu. Výpočet hodnot napětí v místě snímače byl proveden podle 

následujícího vztahu (3.1) platného pro použitý měřicí osciloskop: 

     
· ·
· ·            [MPa]   (3.1) 

 

 

Obr.č.3.13Tenzometrické snímače HBM 1-LY11-3/120 

 

Před samotným měřením bylo potřeba ověřit správnost použitých tenzometrických 

snímačů. Toto ověření bylo provedeno v laboratořích VŠB-TU Ostrava, katedry Pružnosti 

a pevnosti, kde je umístěn zkušební stroj ZD 40 pro zjištění pevnosti materiálu.  

K určení převodních koeficientů mezi působící silou a signálem z tenzometrů byla 

použita kalibrace celého měřicího řetězce. Kopii kalibračního listu naleznete v příloze č. 7. 
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Obr.č.3.14 Kalibrace měřícího řetězce na stroji ZD 40 

 

Na hlavici působily síly F v předpokládaném tangenciálním směru a zároveň byly 

zaznamenávány velkosti signálů na hlavici UH a na držáku UD. Závislosti signálů na 

zatížení udávají grafy na obr. 3.15a a 3.15b. Následné výpočty pod níže uvedenými grafy 

č. 3,15a a 3.16b jsou v převráceném tvaru, než je vykresleno v grafech. Je to z důvodů 

následných výpočtů celkového zatížení v [kN].  

 

 Obr. č. 3.15a Síla – Hlavice Obr.č. 3.15b Síla – konzola 

Výsledkem je hodnota závislosti, použitá následně pro vyhodnocení a to: 

Hlavice: F = 7,497  UH   [kN/V] 

Držák:  F = -159,1  UD
2 + 84,7  UD   [kN/mV] 

 

Samotné měření [10] bylo provedeno v prostorách společnosti. Pneumatický 

zarážkový válec byl uchycen do konzoly, která byla přivařena na levé boční čelo prací 

jednotky. Na brzdovém kotouči byly vyfrézovány drážky o velikosti 10mm x 25 mm a na 

kumulační zarážce byla vyměněna dorazová část ze standardní kovové tyče na silonové 

kolečko, které by mělo případně pohltit větší nárazy. Samotné ovládání pneumatického 

válce bylo ruční. Nebyla shledána nutnost zapojovat válec do systému pračky, když ještě 

není známo, zda bude použit i ve výrobě.  
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3.2.4 Výsledky 

V tabulce č. 3.2 jsou uvedeny výsledky sil pro následující režimy: 

Tabulka 3.2 Výsledky měření sil na zarážkovém válce DFST 

Příloha 

(záznam) 
Zatížení bubnu 

Režim 

(není-li uvedeno jinak, zůstalo 

nastavení jako u předchozího měření) 

Maximální 

síla v hlavici 

[kN] 

Filmový 

záznam číslo 

PRIM_0001 Prázdný Tlumení originál, bílý silon Festo. 4,2  

PRIM_0002 Tlumení originál, silon Primus. 4,4  

PRIM_0003 Tlumení originál, kovový váleček 

11 253. 

4,8 5795 

PRIM_0004 Tlumení nastaveno na maximum 6,2  

PRIM_0005 Tlumení nastaveno na maximum 6,3 5796 

PRIM_0006 Tlumení nastaveno na minimum 4,8  

PRIM_0007 Váleček Primus, doraz bez motoru 2,8  

PRIM_0008 Doraz s motorem 4,0  

PRIM_0009 V jedné komoře 

37 kg + 60% 

vody 

Tlumení na minimu 4,4  

PRIM_0011 Nastavena nejmenší tuhost 3,0 5800 

PRIM_0012 Nastavena nejvyšší tuhost 2,0 5801 

PRIM_0013 Tuhost na střed 5,3 5804 

PRIM_0015 opakování 2,6  

PRIM_0016 opakování 4,9 5808 

PRIM_0017 opakování 2,8 5809 

 

Při měření nedošlo u zarážkového válce k překročení výrobcem povolených hodnot. 

Toto řešení bude zařazeno do výběru z celkově dvou alternativ. Je třeba vypočítat náklady 

na instalaci a provoz tohoto systému, ale také je třeba klást velmi vysoké nároky na 

bezpečnost při tomto použití. Pokud by válec byl nainstalován do vertikální polohy, musí 

být v tomto případě zaručeno, aby nemohl samovolně sjet do pozice pro polohování. To by 

mělo destrukční následky na všechny rotující komponenty, nehledě na možnost zranění 

obsluhy. Proto tato varianta bude brána jako vyhovující, ale náklady na realizaci a 

bezpečnost je potřeba zvážit. 
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3.3  Polohování prací jednotky přidáním třetí pneumatické brzdy Coremo 

Tento návrh se zdá být poměrně jednoduchý a nevyžaduje žádné složité propočty a 

měření. Jedná se o přidání třetí brzdy, která by měla zvýšit účinnost polohování, tzn. 

přítlak na kotouč prací jednotky. Jelikož se jedná o shodný typ brzdy, dají se poměrně 

snadno zkalkulovat náklady na realizaci a provoz.  

 

Metodika polohování oproti současnému stavu 

 

1. Když polohovací plech dojede nad čidlo polohování, tak sepne "normální" brzda a 

motor točí proti sepnuté brzdě. 

2. Když plech sjede z čidla polohování, tak se vypne motor a aby došlo k okamžitému 

zastavení, poté sepne 3. brzda. 

3. Při natočení do další polohy se všechny brzdy povolí 

 

Použitím třetí přídavné brzdy dosáhneme zvýšení třecí síly působící na brzdový kotouč 

při polohování, kde zajistíme stabilnější polohu prací jednotky. Můžeme brzdu také použít 

při samotném brzdění, např. při provozu praní a odstřeďování. Použitím této brzdy bychom 

mohli snížit přítlak stávajících dvou brzd, resp. dodávat nižší tlak do všech třech brzd a 

snížit tak třecí sílu a teplo při samotném brzdění [8]. Výpočet třecí síly při použití třetí 

brzdy viz kapitola č. 4.3. Tímto bychom dosáhli buď zvýšením brzdného účinku o cca 

50%, při zachování nastavených parametrů nebo snížením parametrů tlaku - zachování 

brzdného účinku a tím snížení opotřebení brzdných elementů. Zde je třeba zvážit co je pro 

samotný provoz pracího stroje výhodné a bezpečné.  
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Tabulka č. 3.3: Seznam položek pro třetí brzdu 

  

 Aplikace třetí přídavné brzdy je tvořena z více položek, kde je zapotřebí, aby byly tyto 

položky byly zřetelně vysvětleny a uspořádány pro snadnou aplikaci i u zákazníků. Pro 

tyto účely je ve společnosti zaveden směrný postup, jak tyto instrukce tvořit a 

implementovat do interního systému. 

 Byl vytvořen servisní – přídavný KIT viz kap. č. 3.3.1 pro aplikaci třetí přídavné 

brzdy, který slouží ke správnému zavedení potřebných součástí třetí pneumatické brzdy 

Coremo na požadovaný stroj. Je proto možné aplikovat pomocí této směrnice třetí brzdu i 

na stroje již nainstalované u zákazníků.   

Pozice Položka Popis Počet Jed. 

1 512193 Brzda úplná - 8 pružin, levá 1 ks 

2 539106 Nosič brzdy úplný pro stroje MB/M 70-140 1 ks 

 539107 Nosič brzdy úplný pro stroje MB/M 180 1 ks 

3 309933000625 Šroub M6x25 2 ks 

4 309933001250 Šroub M12x50 2 ks 

5 311125000006 Podložka 6.4 2 ks 

6 311125000013 Podložka 13 2 ks 

7 311127000006 Podložka 6 pérová 2 ks 

8 311127000012 Podložka 12 pérová 2 ks 

9 319300006001 Hadička PUN-6x1 7  m 

10 506591 Solenoidový ventil 3/2 NC,G1/8,230V AC, 
50/60Hz  

1 ks 

11    ks 

12 526001 Paměť /  od verze 764v5 110A 1 ks 

13 510815 Kabel CMSM 3x0.5 3 m 

14 539108 Extra brzda - výkres umístění 1 ks 

15 111000400000 Sprej černý RAL 9005 1 ks 

16 520163 /index E Schéma elektrického zapojeni 1 ks 

17 319428330006 Sroubeni 6 - G1/8 1 ks 

18 283296215119 Teflonová paska P.T.F.E. 1 ks 
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3.3.1 Aplikace třetí brzdy Coremo pro polohování prací jednotky - instrukce 
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4 Potřebné výpočty pro zvolenou alternativu 

4.1 Vstupní okrajové podmínky pro výpočet: 

Rychlost otáčení při odstředění: v = 720 ot/min = 30 m/s (naměřená hodnota) 

Rychlost otáčení při polohování: v = 5ot/min=0,2m/s=0,524rad/s (naměřená hodnota) 

Síla při sevření brzd: F = 2600 N (dle technických parametrů výrobce) 

Koeficient tření pro ST10 je: 0,3 (dle technických parametrů výrobce) 

Moment setrvačnosti: I = 53,2 kg.m2 (převzato za Ansys 13.0) pro model 

 MB 90, prázdný buben a bez dalších rotujících 

 hmot. viz obr. č. 4.1, pozice č.1 a obr.č. 4.5 

Parametry rotující hmoty 

 

 

Obr.č. 4.1 Vstupní okrajové podmínky pro rotující hmotu 
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4.2 Teorie související s výpočty  

Tření je jev, který vzniká při pohybu tělesa v těsném kontaktu s jiným tělesem. 

Většinou je třením míněno tření mezi pevnými tělesy, tření s kapalnými nebo plynnými 

tělesy se označuje jako odpor prostředí. 

Při každém tření existuje třecí síla, která působí vždy proti pohybu (příp. proti změně 

klidového stavu u klidového tření). Práce potřebná k překonání třecí síly se mění třením 

převážně v teplo. 

Smykové tření (vlečné tření, kinematické tření) je tření, které vzniká mezi tělesy při 

jejich posuvném pohybu. Smykové tření je pro poměrně velký rozsah rychlostí téměř 

konstantní [14]. Avšak při uvádění tělesa do pohybu (za jinak stejných podmínek) je tření 

větší než u tělesa pohybujícího se. Rozlišuje se proto smykové tření klidové (statické) a za 

pohybu (kinematické). Stejným způsobem rozlišujeme také součinitele tření na statický 0 

a kinematický . Pro malé rychlosti lze závislost smykového tření na rychlosti zcela 

zanedbat a v takovém případě hovoříme o tzv. suchém (Coulombově) tření. 

Za předpokladu, že se veškerá kinetická energie přeměnila na teplo, kde stačí spočítat 

původní kinetickou energii, což vzhledem k tomu, že máme zadánu hmotnost i počáteční 

rychlost, je jednoduché.  

Teorie momentu setrvačnosti 

Moment setrvačnosti [13] je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti 

tělesa při otáčivém pohybu (obr. 4.2). Její velikost závisí na rozložení hmoty v tělese 

vzhledem k ose otáčení. Body (části) tělesa s větší hmotností a umístěné dál od osy mají 

větší moment setrvačnosti. 

 

 

Obr.č. 4.2 



- 35 - 

 

Matematické odvození vztahu momentu setrvačnosti: 

 

· 2 · · · 2 · · · 2 · · 4 2 · · 4  

 

· ·       (4.1) 

 

Moment setrvačnosti k posunuté ose – Steinerova věta 

 

·       (4.2) 

Obr. 4.3 Moment setrvačnosti k posunuté ose 

 

IT – moment setrvačnosti k ose procházející těžištěm 

I – moment setrvačnosti k rovnoběžně posunuté ose 

 

Problémy s nepřesným polohováním prací jednotky při nakládce či vykládce prádla 

vycházejí z nedostačujícího přítlaku pneumatických brzd. Prádlo, které je nakládáno suché 

a v limitním počtu kg dle specifikace daného stroje je nakládáno do jednotlivých komor. 

Při naložení první komory se prací jednotka přesouvá do další pozice. Prádlo z již naložené 

komory se tak pohybuje po obvodu, resp. po kružnici a tvoří tak nevývažek v prací 

jednotce.  
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Toto má za následek, že při změně polohy naložené komory na kružnici nám zvyšuje 

zatížení pro brzdy, které musí buben zastavit ve správné poloze. Musíme brát na zřetel, že 

se zvyšující zátěží, resp. naplňováním komor se nám zvyšuje i požadavek na brzdný 

účinek.  Problém s polohováním nastává hlavně při vykládce mokrého prádla, které je s cca 

60% navýšením váhy, zejména pak při vykládání poslední komory, kdy brzdy nestačí včas 

zabrzdit a prací jednotka se posune do polohy, která již neumožňuje otevření vnitřních 

dveří.  

Zastavení prací jednotky nastává při předání signálu z optického snímače do 

programátoru, který dále předává signál do frekvenčního měniče a ten zastavuje motor. 

Touto cestou se vytváří časová prodleva, která je kompenzována dřívějším označením 

správné polohy prací jednotky na odrazové konzole, která je přichycena na brzdovém 

kotouči. Celý algoritmus polohování musí být naprogramován tak, aby se mohl prací 

buben otáčet jak do polohy nakládky tak vykládky tzn., že máme celkem 6 polohovacích 

bodů v tříkomorovém provedení prací jednotky.  

Je mi zcela jasné, že pohonné jednotky tzn. motor a pneu brzda v současné době 

nestačí na udržení správné polohy prací jednotky při standardním nastavení pneu brzdy. 

Samotný přítlak brzdy se dá nastavit pomocí pružin, viz specifikace pneumatické brzdy. 

Může se zdát, že se může problém snadno vyřešit přidáním pružiny a zvýšením tak přítlaku 

na každé z brzd, ale toto má za následek mnohem většího opotřebení a zatížení na 

veškerých částech pohonného a brzdového systému stroje.  
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4.3 Výpočty a matematické studie pro použití třetí brzdy COREMO: 

Vstupní hodnoty pro výpočet viz kap. č. 4.1 

 

a) vyzářené teplo při brzdění z maximálních otáček (720 ot/min) 

  

ž ě í

1
2 · · ř ě í

1
2 · 591 · 30 265950 0,27            

 

b) vyzářené teplo při brzdění pro polohování prací jednotky (5 ot/min)  

 

á í
1
2 · · á í

1
2 · 591 · 0,2 11,82 0,000012            

 

Teplo resp. kinetická energie vzniklá při brzdění u polohování je zanedbatelná. Přesto 

ale dochází k posunu pracího bubnu mimo pozici pro bezpečné otevření dveří . Přítlačná 

síla pneumatických brzd je dle technického listu (viz příloha č.3), 2600N.  

Na stroji jsou v základním provedení umístěné dvě brzdy tzn., že síla je tedy 5200N při 

použití čtyř pružin pro každou z brzd. 

 

c) třecí síla  

, · 0,3 · 5200 1560    
, · 0,3 · 7800 2340                                                                         

 

d) moment setrvačnosti a poloha těžiště 

 

Výpočet momentu setrvačnosti byl proveden pomocí metody MKP, viz obr. č. 4.4 

v programu Ansys13.0 [9], kde bylo zjištěno těžiště rotační hmoty, viz obr. č. 4.5. Toto se 

neustále mění v závislosti na pozici prádla v prací jednotce. Na ukázce z daného výpočtu je 

vidět poloha těžiště prázdné prací jednotky (viz příloha č. 5). Hlavním důvodem, proč se 

prací jednotka nezastavuje v požadované poloze je závislost úhlu „φ“ (úhel od počátku 

sepnutí brzd do úplného zastavení) na momentu setrvačnosti. Proto je poměrně obtížné 

přesně stanovit konstantní zatížení při polohování prací jednotky. Toto má za následek 

občasnou změnu polohy prací jednotky při zastavení.   
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Obr.č. 4.4 Výpočet polohy těžiště rotačního válce v programu Ansys 13.0  

 

 

Obr.č. 4.5 Výpočet momentu setrvačnosti rotačního válce v programu Ansys 13.0  

Další numerické znázornění polohy těžiště naleznete v příloze č. 5. 
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4.3.1 Matematická studie pro znázornění závislosti brzdného momentu MB na 

úhlu φ  

 

Obr.č. 4.6 Grafické znázornění rotující hmoty   

a) bez excentricity – bez prádla 

 

Jedná se o rovnoměrně zrychlený pohyb, nezávislý na úhlu φ 

 

 

Odvození: 

· ·  

·  

· ·  

 

2 · ·  

· ·   

 ·
·      [N.m]    (4.3) 

 

 

Směr otáčení 

m.g 
Dveře prací jednotky 

Vyšetřovaná 
oblast 

φ= 0° 

φ= 6° 

, ε 

e 
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Matematický výpočet momentu setrvačnosti pro zvolené resp. měnící se hmotnosti 

prací jednotky. Hodnota momentu setrvačnosti v programu Ansys 13.0 je uvažována pouze 

pro prací buben bez příslušenství, viz obr. č 4.1. pozice č.1. 

 

· ·   [kg.m2] (4.4) 

 Vstupní hodnoty viz kap. č. 4.1, resp.: 

• Hodnota převzatá z výpočtu MKP viz obr.4.5, pro prázdný buben  bez 

příslušenství , I = 53.2 kg.m2 

• Váha prázdného pracího bubnu,  m = 332 kg 

• Váha pracího bubnu s příslušenstvím, viz  obr. 4.1, m = 447 kg 

• Váha pracího bubnu s příslušenstvím a náplní prádla v jedné komoře,  

m = 495 kg 

Odtud přepočtená hodnota momentu setrvačnosti: 

 á ý 
53,2
332 · 447 71,6 ·  

 á   é ř
53,2
332 · 495 79,3 ·  

b) s excentricitou tzn. s prádlem v jedné komoře o hmotnosti, m = 48 kg 

 

Výpočet excentricity: 

 

Vstupní parametry pro výpočet: 

• Váha prázdného pracího bubnu m = 447 kg 

• Váha mokrého prádla v jedné komoře pracího bubnu m = 48 kg 

• Rameno r = 0,5 m 

∑ · ∑
∑

0 · 447 0,5 · 48
447 48

24
495 0,048  
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Výpočet brzdného momentu: 

 

Jedná se o nerovnoměrně zrychlený pohyb, závislý na úhlu φ 

· · · · sin  

· · · · sin  

· · · sin  

2 · · · · cos 1  

·
2 · · · cos 1 ·  

· 2 · · · cos 1
 

 

Z předchozího výpočtu vyplývá, že velikost brzdného momentu MB  je závislá na 

úhlu φ. 

Nyní budu v Excelu pro zvolené hodnoty úhlů počítat brzdné momenty.  

Na ose „X“ vynášíme úhel φ do zastavení a na ose „Y“ měnící se brzdný moment (viz 

tabulka 4.1).  
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Tabulka č.4.1 Výpočet v programu Microsoft Excel pro vykreslení grafu 

 

 

 

Obr č.4.7 Závislost brzdného momentu na úhlu do zastavení 

 

Obrázek č. 4.7 nám vykresluje změnu schopnosti zastavení na požadovaném úhlu při 

klesání brzdného momentu, tz. při opotřebení brzdných desek viz obr. č. 4.8, kde je 

vykreslená velikosti kroutícího momentu v důsledku opotřebení brzdných desek. Tato 

teorie platí i obráceně, kde si můžeme určit potřebnou velikost brzdného momentu pro 

zastavení v daném úhlu. Je to také v důsledku měnící se tíhy při otáčení prací jednotky 

s prádlem. V našem případě se prací jednotka má zastavit v rozmezí do 3° pro 

bezproblémové otevření dveří.  Budu se proto snažit nalezením vhodného řešení tento úhel 

zachovat v přípustných mezích.   
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Jednou z hlavních příčin na špatném polohování je také vliv tloušťky brzdných desek. 

Z grafu č.1 je vidět závislost brzdného momentu na opotřebení brzdných desek. Hodnotu 

kroutícího momentu MT jsem získal z grafu výrobce brzdy Coremo, viz příloha č. 3.  

 
Obr č.4.8 Graf závislosti kroutícího momentu pneumatické brzdy COREMO na opotřebení 

brzdných desek 

 
 
 
 
4.3.2 Matematická studie závislosti brzdného momentu na čase do zastavení 

 

Tato matematická studie se bude snažit ukázat změny času do zastavení prací jednotky 

při snižujícím se brzdném momentu. 

 

Výpočet brzdného momentu: 

·  

 

·  

· ·  

· ·  

·
 

 

 

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce 4.2 a v obr.č. 4.9. 
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Tabulka č.4.2 Výpočet v programu Microsoft Excel pro vykreslení grafu 

 

 

 

Obr. č.4.9 Závislost velikosti brzdného momentu na čase do zastavení 
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4.3.3 Výpočet vzdálenosti pohybu prací jednotky na obvodu. 

Tento výpočet znázorňuje dráhu, kterou urazí prací jednotka při sepnutých brzdách.  Z 

výsledku je zřejmé, že i malý úhel znamená poměrně velkou vzdálenost při tak velkém 

průměru prací jednotky. Toto je pro určení konečného návrhu řešení směrodatný parametr, 

který nám vymezuje maximální možnou dráhu, při které budou vnitřní dveře prací hodnoty 

snadno otevíratelné.  

  

·  

 

Tabulka č.4.3 Výpočet v programu Microsoft Excel - velikost brzdné dráhy 
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5 Výpočty potřebné pro použití zarážkového válce FESTO 

Tato kapitola nám poskytne potřebné matematické výpočty, které ověří měření na 

zarážkovém válci FESTO DFST-80-40-Y4A, viz kapitola č. 3.3.2. 

 

5.1 Čas brzdění pracího bubnu při nárazu  

 

Zde byl použit zákon o změně momentu hybnosti. 

 

· ·     (4.5) 

 

 

 

 

Zadání pro výpočet: 

 Moment setrvačnosti pro prázdný buben vypočtený v kap. č.4.3.1:  

 á ý 71,6 ·  

 0,524 · , viz kap. č. 4.1 

 Naměřená síla působící na silonový kroužek umístěný na kumulační zarážce. 

4400  (záznam č. PRIM_0002 v tabulce 3.3) 

 Rameno, kde působí daná síla 

0,5   

· 4400 · 0.5 2200  

 

 · 71,6 · 0,524
2200 0.017  

Zde jsme si vypočetli čas, jak dlouho brzdila prací jednotka při nárazu na kumulativní 

zarážku resp., válec. 

  

Moment hybnosti Impuls hybnosti 
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5.1.1 Matematická kontrola měření síly na zarážkovém válci 

Pro výpočet použiji hodnoty síly z měření č. PRIM_0002 uvedené v tabulce.č.3.3. 

 

U tohoto měření byl použit silonový váleček jako částečný tlumič nárazu. Tento 

váleček se nám při nárazu silou 4,4 kN deformoval o s = 2mm.  

 

 

Obr.č. 4.4 Silonový váleček – deformace při nárazu 

 

Je bráno v úvahu, že se váleček deformuje rovnoměrně zrychleným pohybem, pro 

který platí následující výpočet:  

 

 Moment setrvačnosti pro prázdný buben vypočtený v kap. č.4.3.1:  

 á ý 71,6 ·  

 Rameno, kde působí daná síla: 

0,5  

· 1
2 · ·  

·  

· 0,524 · 0,5 0,262 /  

  

2  mm 
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Toto platí pro zastavení, tzn. v = 0 [m.s-1]. 

Po úpravě těchto dvou vztahů dostáváme: 

2 ·
0,262

2 · 0,002 17,16 .  

 

Odtud pak vypočítáme dobu nárazu do zastavení prací jednotky, resp. čas deformace 

silonového válečku. 

0,262
17,16 0,015  

 

Dále z těchto hodnot vypočteme a porovnáme moment resp. sílu potřebnou pro 

deformaci válečku.  

 

17,16
0,5 34.32  

· 71.6 · 34.32 2437   

 

Síla působící na rameni 0,5m 

 

/ 2437/0,5 4873  => velmi podobná s naměřenými hodnotami 4400 N. 
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5.2 Porovnání teoretických výpočtů s výsledky měření 

Samotné měření bylo směřováno do oblasti pneumatického válce Festo DFST, který je 

pro tuto aplikaci novinkou. Bylo zapotřebí zjistit, zda je tento celek schopen zajistit fixaci  

prací jednotky v požadované pozici a za jakých podmínek. Pro tuto oblast aplikace byly 

použity matematické výpočty v kapitole 4.4, které nám jednak ukázaly čas zastavení 

pracího válce při samotném nárazu a jednak zkontrolovaly naměřené hodnoty. Naměřené 

hodnoty s vypočtenýma se liší jen málo. Můžeme tedy říci, že zarážkový válec můžeme 

použít i pro tuto aplikaci, kde si můžeme snadno vypočítat hodnoty a vstupní parametry 

pro další stroje. 

Válec FESTO DFST-80-40-Y4A byl navržen ve spolupráci s dodavatelem, který po 

předchozích vstupních parametrech tzn. hmotnosti rotující hmoty, momentů setrvačnosti, 

(převzato z CAD modelu v softwaru Pro Engineer) a účelu použití navrhl tento pneuválec. 

Jelikož není tento pneuválec přímo určený pro tuto aplikaci, bylo zapotřebí zvážit všechny 

možné bezpečnostní aspekty. Je to z důvodů toho, že nám válec řeší okamžité zastavení 

prací jednotky bez předešlého tření, vyzařování tepla apod. Jelikož nám nebylo známo, jak 

se bude tento válec chovat při okamžitém nárazu rotující hmoty, bylo nezbytné provést 

ověřovací měření. Toto měření nám ukázalo, že rotující hmota je pokaždé jiná, jelikož je 

v pracím bubnu mokré prádlo, které se pokaždé jinak umístí. Měření bylo prováděno jak 

s prázdným pracím bubnem tak  s naplněnou jednou komorou, jakožto je toto nejhorší 

zátěž pro samotný náraz na zarážkový válec.   

Konečné výsledky nám ukázaly rozdílné hodnoty pro různé nastavení tuhosti válce. 

Hodnoty se nám také měnily při rozložení prádla. Nejvyšší hodnota naměřená na hlavici 

válce byla 5,3 kN, viz tab. č. 3.3 bylo to při nastavení tuhosti na střední hodnotu a s 

prádlem v jedné komoře. Další opakované měření nám vykazovaly menší hodnoty. Je 

nutno podotknout, že nastavování tuhosti tohoto válce vyžadovalo odborné zaškolení od 

dodavatele.  

Teoretické výpočty neboli matematické studie pro zjištění a případný návrh dalších 

řešení byly směřovány do oblasti brzdného momentu tzn., do oblasti schopnosti zabrzdit 

určitou hmotou za předpokladů proměny vnitřní hmotnosti při otáčení. Teoretické výpočty 

nám ukázaly, že brzdný moment nám úměrně klesá s úhlem φ. Je to proto, že se nám mění 

tíha prací jednotky v důsledku např. nerovnoměrného rozložení prádla či postupné 

vyprazdňování prací komory. Největší problém nám tvoří otáčení prací jednotkou s 

naplněnou pouze jednou komorou. Toto bylo bráno v úvahu při výpočtech. 
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Celkově se dá shrnout tyto dvě kategorie, matematických úvah a fyzického ověření do 

celku hodnot ze kterých se bude vycházet pro další případná řešení do budoucna.  

Fyzické ověření brzdného momentu na stroji a přidaném zatížení nebylo z časových a 

finančním důvodů provedeno. Postačí nám porovnání matematických výpočtů a měření 

zarážkového válce FESTO. 
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6 Hodnocení navrženého řešení 

Poměrně velká část tohoto projektu byla věnována zarážkovému válci DFST. Je to z 

důvodů doposud neprozkoumané oblasti pneumatiky spojené s naším problémem 

polohování a také by to mohl být určitý trend na konkurenčním trhu s průmyslovou 

prádelenskou technikou.  

Samotný zarážkový válec se zdá být velmi odolný vůči dynamickému namáhání, 

avšak je zde spousta dalších aspektů, které je zapotřebí před jeho aplikací zvážit a 

propočítat. Jedním z aspektů je přesné umístění tohoto válce na stroji pro bezpečné 

používání. Aplikace na stroji MB byla vertikální (viz obr. č.3.13). Později se ukázalo, že je 

nevyhnutelné zvážit bezpečnost použití při ztrátě tlaku vzduchu. Válec by mohl samovolně 

sjet do pozice polohování a to by mohlo mít nedozírné následky např. při vyšších otáčkách 

odstředění apod. Řešením by bylo umístit válec do dolní vertikální pozice. Tento test však 

z časových a z finančních důvodů nebyl proveden. Dále by se musel vymyslet bezpečný 

algoritmus pro řízení tohoto válce programátorem. Při našich zkouškách byl válec ovládán 

ručně pomocí externího ventilu. Dynamické síly působící na zvolený válec nebyly velké a 

ani nepřesahovaly mez, kterou tento válec snese. 

Celkově je toto řešení možno použít pro polohování prací jednotky velkých 

průmyslových strojů MB, avšak je nutné dořešit několik výše uvedených bodů pro zajištění 

bezpečnosti práce stroje. 

Druhé navržené řešení vyhrálo. Nám již známa pneumatické brzda Coremo B-2N 

nevyžadovala žádná složitá řešení a zkoušky. Byly vytvořeny testovací aplikace na 

různých strojích MB a provedeny zkoušky, zda je třetí brzda v zapojení schopna plnit svůj 

úkol bezpečně a spolehlivě. Zkoušky tyto schopnosti potvrdily.  

Ve své podstatě se přidáním třetí stejné brzdy nikterak nezměnil řídící algoritmus 

ovládání brzdného systému pracího stroje. Byl přidán jeden ventil navíc( viz tab. č. 3), do 

kterého je přiváděn řídící signál z programátoru, u něhož se snadno upravil software tak, 

aby třetí brzda fungovala sousledně se současným systémem.  

Funkčnost této brzdy se potvrdila při závěrečných zkouškách. Tím, že se třetí brzda 

používá jen na polohování, nedochází k jejímu opotřebení brzděním, můžeme tedy říci, že 

má pořád stejné vlastnosti brzdného momentu. Toto řešení je nyní testováno u zákazníků a 

bude použito pro další nově vyrobené stroje řady MB 70-180. 

Stroje řady MB 70-180 nemají složitý pneumatický systém. V podstatě je tvořen 

několika hlavními ovládacími prvky – ventily umístěnými na rozvaděči a ovládacími prvky 
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jednotlivých mechanismů, dveří, napouštěcích či vypouštěcích ventilů a v neposlední řadě 

také brzdami. Signály do hlavního elektrického rozvaděče jsou přiváděny z programátoru. 

Pneumatické schéma s finální variantou naleznete v příloze č.2. Nedílnou součástí 

finálního řešení je i dispoziční výkres, viz příloha č. 10. 
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7 Závěr 

Při zadání tohoto projektu jsem netušil, že se pro mne tato oblast stane velmi 

zajímavých poznáním v problematice pneumatiky, dynamiky a propojení těchto dvou 

oblastí komplexním řízením. Při sestavování projektového plánu a odhadování 

navrhovaných řešení se mi zdálo, že přiblížit se finálnímu řešení bude zdlouhavé a 

finančně nákladné. Postupem času se však ukázalo, že dosahujeme velmi dobrých 

výsledků a časově kopírujeme zadané termíny. Spolupráce s externími firmami a 

kooperace jednotlivých týmů ve společnosti Primus mi velmi napomohla k finálnímu 

řešení.  

Jako každý projekt, měl i tento svá úskalí, které spočívalo v správných výběrech 

použitých komponentů, které mnohdy neodpovídaly požadovaným dílcům a musely být 

nahrazeny novými. Dále pak zde byla finanční stránka věci. Celkové náklady tohoto 

projektu byly odhadnuty do 500000,- Kč., a tato částka nebyla překročena. 

Každé z navržených řešení je pro nás přínosem, ať už je realizováno či nikoliv. 

Zkušenosti získané při realizaci navržených řešení mi zcela jistě napomůžou pro mou další 

praxi. Držel jsem se stanoveného harmonogramu, kde jsem postupně řešil dané kroky, 

plynoucí ze zdání. Prvotně jsem se zaměřil na rešerši celkového stavu problematiky a 

mapoval tuto oblast také u zákazníků. Tyto vstupní hodnoty mi pomohly k navržení 

daných řešení. První za navrhovaných řešení, použití zarážkového válce Festo DFST ze 

zdá být splnitelné za určitých předpokladů. Toto řešení zůstává otevřené pro budoucí 

případné aplikace. Použité hodnoty z měření napomohou také pro dynamické výpočty a 

stanovení životnosti daných dílů dynamicky namáhaných. Druhé a finální řešení jsem 

úspěšně navrhnul, ověřil měřením a poté zkontroloval pomocí matematických výpočtů. 

Celkově bych finální řešení, tzn. realizaci polohování prací jednotky pomocí třetí 

pneumatické brzdy zhodnotil jako úspěšné a přínosné a především vedoucí ke spokojenosti 

zákazníků a tím i zachování dobrého jména naší společnosti. Jsem si zcela jist, že první 

navržené řešení pomocí zarážkového válce by mohlo být realizováno do samého konce a 

při rozhodnutí managementu společnosti i aplikováno do strojů ve výrobě. Bylo by však 

nutno zodpovědět a dokončit pár otázek nad bezpečností a řízením tohoto systému. 

V porovnání s aplikací třetí přídavné brzdy se lišila i finanční stránka u těchto dvou řešení. 

Vedení společnosti Primus CE s.r.o. bylo s mou prací spokojeno, stejně tak 

zaznamenáváme již první kladné ohlasy z praxe.  
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Příloha č.9: Záznam z měření sil na zarážkovém válci FESTO DFST-80-40-Y4A 

 

 

Obr. 5 – Záznam PRIM_0001 

 

 

 

Obr. 6 – Záznam PRIM_0002 
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Příloha č.10: Dispoziční výkres navržené varianty 

 

 

 


