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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ZAPLETAL, O. Pneumatické upínání a posuv obrobků při frézování. Ostrava: katedra 

hydraulických a pneumatických strojů a zařízení, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita 

Ostrava, 2010, 63 s. Diplomová práce, vedoucí Ing. Dvořák PhD., L. 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem řízení a regulace upínání materiálu a posuvu 

suportu na jednoúčelovém stroji, včetně projektování stolu obráběcího stroje. V úvodní části 

jsou rozebrány moţnosti upínání materiálu a posuvu suportu do řezu. Z těchto moţností je 

vybrána nejvhodnější varianta. Na základě výpočtů řezných sil od nástroje je vybrána 

konkrétní velikost těchto prvků. Dále je proveden návrh stolu jednoúčelového stroje ve dvou 

variantách. V dalším bodě je proveden návrh obvodů pro řízení a regulaci upínaní materiálu a 

pohybu suportu. Tyto obvody jsou navrţeny v pneumatické a elektropneumatické variantě, ale 

taky pomocí programovatelného automatu PLC v jazyku LDR. Obvody jsou navrţeny 

s prvky, které omezují moţnost vzniku úrazu obsluhy. V dalším bodě je provedena 

specifikace prvků pneumatického obvodu a kontrola propustnosti obvodu. Na závěr se 

v laboratoři na trenaţéru SMC prakticky ověří nejvhodnější varianty obvodu. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

ZAPLETAL, O.; Pneumatic clamping and workpiece feed at milling machine. Ostrava: 

Department of Hydromechanics and Hydraulic Systems, Fakulty of Mechanical Engineering 

VŠB - Technical University of Ostrava, 2010, 63 p. Thesis, Head: Ing. Dvořák PhD., L. 

 

The thesis is about the design of control and regulation of material clamping and support 

sliding of a single-purpose machine and designing of working tool plate. In the first part 

possiilities of material clamping and support sliding into the profile are discussed and the best 

variation is chosen. Then a certain size of components is chosen from computations of cutting 

power. There is given the design of the single-purpose machine plate in two variations. In the 

nextpart there is the design of circuits for control and regulation of clamping and support 

sliding. These circuits are designed in pneumatic and electric-pneumatic variations and as a 

programmable automatic machine PLC in LDR language. The components in the circuits 

limit injuries of operators. In the next part there is given the specification of components of 

pneumatic circuit and the check of throughput of the circuit. At the end the most suitable 

variation of circuit is checked in the lab simulator SMC. 
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Seznam pouţitého značení: 
 

Ad [mm
2
] Jmenovitý průřez třísky pro i-tý zub 

D [mm] Průměr nástroje (fréza) 

Fc [N] Řezná čelní síla 

Ff [N] Řezná síla posuvová 

Ffn [N] Řezná síla působící rovnoběţně s čelistmi 

Q [dm
3
.min

-1
] Průtok vzduchu 

QN [dmN
3
.min

-1
] Průtok vzduchu (normální podmínky) 

Qnekv [dmN
3
.min

-1
] Ekvivalentní průtok 

Pa [MPa] Tlak pracovní 

Pn [MPa] Tlak atmosférický 

S [m
2
] Plocha pístu 

T [K] Teplota okolí 

Tn [K] Teplota (normální) 

Vc [m
3
] Objem válce 

VN [m
3
] Spotřeba vzduchu 

ap [mm] Výška řezu 

b [mm] Jmenovitá šířka třísky 

fz [mm] Posuv na zub 

h [mm] Jmenovitá tloušťka třísky 

kc [MPa] Měrný řezný odpor materiálu 

v [m.s
-1

] Rychlost posuvu 

z [-] Počet zubů 

κr [°] Úhel nastavení hlavního ostří 

φi [°] Úhel posuvového pohybu 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY  

 

V práci je řešen problém upínání a posuvu dřevěné kostky při frézování. Jako řezný 

nástroj je pouţita 3břitá fréza o průměru 20 mm. Pro pohon a řízení chapadel manipulátorů je 

v dnešní době často pouţíván jako zdroj energie stlačený vzduch. Maximální tlak takto 

řízeného chapadla je 1 MPa. Pouţívají se tedy v aplikacích, kde není potřeba velká upínací 

síla. Při frézování dřevěného materiálu není řezný odpor příliš veliký. Právě proto je moţno 

pouţít pneumaticky řízený upínací mechanizmus, který dále zaručuje rychlý pohyb s vysokou 

frekvencí.   

 

Pro řízení posuvu je moţno taktéţ pouţít pneumatický lineární pohon. Nevýhodou tohoto 

pneumatického řízení je případ, kdy je pneumatickým válcem posunována například fréza do 

dřeva. Rychlost by byla v počáteční fázi (při téměř nulové zátěţi) velmi vysoká a způsobila 

by silný náraz na obráběný předmět nebo naopak při nízké rychlosti by najíţděcí fáze byla 

příliš zdlouhavá. Z hlediska technologie obrábění by posuv musel být zpomalen na takovou 

rychlost, aby nedocházelo k tvrdému nárazu do materiálu a moţnému poškození nejen 

obráběného materiálu, ale i nástroje. Z tohoto hlediska se jeví jako lepší řešení pouţití 

takzvaných hydropneumatických posuvových jednotek, nebo olejových brzdících válců.  

 

Olejové brzdící válce nebo hydropneumatická posuvová jednotka umoţňují oddělení 

různých fází pracovního procesu, například na zrychlenou přibliţovací fázi, zpomalenou 

pracovní fázi a nakonec opět zrychlenou fázi, pomocí překlenutí takzvaným skokovým 

ventilem, kterým můţeme libovolně přepínat dvě rychlosti posuvu. Dále mohou být obě 

komory olejového válce překlenuty stop ventilem, který umoţňuje blokování s válcem 

spojeného prvku. Skokové ventily jsou vlastně 2/2 pneumaticky ovládané rozváděče, které 

jsou v klidové poloze otevřeny a proto musí být aktivovány, aby došlo k vyloučení skokové 

rychlosti u skokového ventilu a vloţení zastavení u stop ventilu. Skokový ventil má navíc 

doplňkový regulátor pro řízení maximální skokové rychlosti. 

 

V práci bude pojednáno o moţnostech pneumatického upínání a hydropneumatického 

řízení a regulaci posuvu suportu. Bude zvolena nejvhodnější posuvová jednotka i upínací 

mechanizmus. Dále budou vytvořeny schémata pro ovládání odpovídající normám pro 

bezpečnost obsluhy. Nejvhodnější varianta se dále ověří na standu ve školní laboratoři.  
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2 HYDROPNEUMATICKÁ POSUVOVÁ JEDNOTKA 

 

V úvodu se zaměřím na popis hydropneumatické jednotky a popis jejich funkcí. 

Hydropneumatický válec je nový výkonný prvek vyrobený podle norem ISO 6431. Tento 

prvek se skládá ze čtyř komor. Dvě pro stlačený vzduch a dvě pro olej. Olejové komory jsou 

odděleny pevnou přepáţkou. U hydropneumatických válců se vyuţívá výhody nestlačitelnosti 

oleje, který je přepouštěn z přední komory válce do zadní a naopak přes jeden (nebo více) 

regulátorů průtoku kompenzujících změny rychlosti pneumatického válce. Tyto změny jsou 

úměrné připojené zátěţi. Olej ve vnitřním uzavřeném systému pístnice umoţňuje regulaci 

pohybu válce, který je způsoben stlačeným vzduchem. Hydropneumatické válce zajišťují 

plynulou a řiditelnou rychlost jejich pohybu. Pneumatický válec nemůţe svými vlastnostmi 

zajistit stálou rychlost pohybu v průběhu celého zdvihu, nebo shodné opakování rychlosti 

během za sebou jdoucích cyklů [8].  

 

 

Moţnosti zapojení: 

- Paralelní zapojení 

- Sériové zapojení (tandemové uspořádání) 

 

 
 

Obr. 1 – Paralelní a sériové zapojení  

 

Na obrázku (1) jsou zobrazeny dvě moţnosti zapojení hydropneumatického válce. U 

paralelního zapojení jsou konce pístnic spojeny mechanicky. U sériového zapojení jsou 

hydraulický a pneumatický válec za sebou a jsou spojeny průběţnou pístnicí. Na obrázku je 

popsán základní princip hydropneumatického řízení. V běţné praxi je tento 

hydropneumatický válec doplněn o mnoho dalších pomocných ventilů, kterými lze řídit 

rychlost, zastavení, rychloposuv a to v jednom nebo obou směrech. Kromě toho je zařízení 

vybaveno nádrţí s olejem. Ta vyrovnává rozdíl objemu v obou olejových komorách a 

doplňuje olej, který unikne průsakem [6], [8].  
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Výhody pouţití hydropneumatické jednotky: 

 

 

- Nevyskytují se vibrace 

- Snadná a přesná regulace rychlostí 

- Snadné a přesné polohování 

- Krátké spínací časy 

- Univerzální funkční kombinace 

- Jednoduché přizpůsobení mikroprocesorů 

- Úspora energie 

- Bezpečnost proti přetíţení 

- Větší rychlost pohybu v neregulované oblasti 

 

 

3 DRUHY HYDROPNEUMATICKÝCH POSUVNÝCH JEDNOTEK 

 

V této kapitole jsem rozebral hydropneumatické jednotky a jejich moţné kombinace 

zapojení od firem Specken Drumag, SMC a Pneumax.   

 

 

3.1 Hydropneumatické jednotky firmy Specken Drumag 

 

Jednotka typu HPE: 

Základní popis: 

 

Hydro-pneumatická posuvová jednotka HPE nabízí díky své velmi robustní konstrukci a 

vysoce přesných škrtících ventilů moţnosti pouţití pro extrémní aplikace. Vysoké rychlosti, 

nebo naopak velmi pomalý pracovní proces. Pouţití například pro posuv u operací jako je 

vrtání skla, obrábění tvrdého kovu, řezání kovů. Olejová brzda je integrována ve válci 2.0.  

Rychlost pístu je regulována v obou směrech pomocí škrtících ventilů 2.01 a 2.03. Na těchto 

ventilech nastavíme poţadovaný průtok oleje. Při přivedení stlačeného vzduchu do válce se 

kapalina přemísťuje z jedné komory do druhé. Při přivedení tlaku vzduchu na ventil 2.05 

dojde k otevření kuličky v jednosměrném řízeném ventilu. To nám umoţní zvýšení rychlosti 

přísuvu k řezu, popřípadě rychlý návrat do počáteční polohy [7]. 

 



13 

 

 

2.0 Pneumatický válec 

2.01 Škrticí ventil 

2.02 Jednosměrný ventil  

2.03 Škrticí ventil 

2.04 Jednosměrný ventil 

2.05 Řízený jednosměrný ventil  

2.06 Komora pro hydraulické médium 

2.1 Pevná podloţka 

2.4 Zařízení pro vyrovnání tlaku   

2.41 Vyrovnávací ventil 
 

 

Obr. 2 – Schéma jednotky HPE 77

 

 

Graf závislosti rychlosti na síle: 

 

Graf zobrazuje závislost rychlosti na síle pro zvolený typ hydropneumatické posuvové 

jednotky HPE 50. Měření probíhalo při tlaku 0,6 MPa.  

 

 
 

Obr. 3 – Graf závislosti rychlosti na teoretické síle 
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Obr. 4 – Jednotka HPE 

 

Základní parametry: 

 

Rozsah pracovního tlaku: 3 – 10 bar 

Pracovní médium:  Stlačený vzduch, olej 

Rozsah provozních teplot: 15 – 80°C 

Funkce:   Dvojčinný 

Rychlost zdvihu:  V závislosti na provozním tlaku, zatíţení, typu a velikosti válce 

Rychlosti:   Minimální rychlost 0,5 mm/min 

    Maximální 21 m/min 

 

Jednotka typu HPL-B: 

Základní popis: 

 

Hydropneumatická posuvová jednotka typu HPL-B nachází uţití v široké škále aplikací. 

Dosahuje vysokých rychlostí. Dobrá regulovatelnost průtoku kapaliny mezi komorami. Na 

následujícím obrázku (5) jsou zobrazeny moţné kombinace zapojení skokového ventilu 

včetně škrtícího ventilu pro ovládání rychlosti posuvu [7]. 
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Další typy ze série HPL-B: 

 

 

 
 

Obr. 5 – Typy hydropneumatické posuvné jednotky série HPL 

 

 

Jednotka s převodníkem tlaku: 

Základní popis: 

 

Tento model obsahuje dva hydropneumatické válce 3.0 a 3.2. V dané poloze rozváděče 

proudí stlačený vzduch do válce 3.2.  Zde působí tlak vzduchu proti kapalině a vtlačí ji přes 

jednosměrný ventil do druhého válce 3.0. Odtud je vzduch odvětrán přes rozváděč přímo do 

atmosféry. Při přestavení rozváděče do polohy druhé se tlak vzduchu dostává na levou stranu 

válce 3.0. Kapalina vytlačená z tohoto válce je škrcena ventilem 3.3. Na tomto ventilu 

nastavujeme rychlost vysouvání válce 3.0, to znamená vysouvání stolu. Regulace rychlosti 

probíhá tedy pouze v jednom směru [7].  
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3.0 Hydropneumatický válec 

3.1 Pevná podloţka 

3.2 Hydropneumatický válec 

3.3 Škrticí ventil 

3.4 Jednosměrný ventil 

3.5 Rozváděč 5/2 

 
 

Obr. 6 - Jednotka s převodníkem tlaku

 

 

Pneumatický posuv s olejovou brzdou: 

Základní popis: 

 

 U této hydropneumatické jednotky je pneumatický a hydraulický válec zvlášť. Na 

pístnici olejového válce jsou nainstalovány dorazy. Při přivedení stlačeného vzduchu na levou 

stranu pneumatického válce se stůl začne posunovat vpravo. Stůl je připojen k pístnici 

olejového válce. Tato vazba se pohybuje pouze mezi dvěma dorazy 1.23 a 1.24. To umoţní 

rychlý pohyb stolu pouze tlakem vzduchu. Při dojetí k dorazu se do něj vazba opře a tlačí 

pístnici olejového válce. Tím vzniká pomalý pohyb. Olej se přemísťuje z jedné komory do 

druhé přes škrticí ventil, na kterém nastavujeme potřebnou rychlost pohybu stolu [7]. 
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1.0 Pneumatický válec 

1.1 Pevná podloţka 

1.11 Pevná vazba 

1.2 Hydraulický válec 

1.21 Škrticí ventil 

1.22 Jednosměrný ventil 

1.23, 1.24 Dorazy 

 
Obr. 7 - Jednotka s olejovou brzdou 

 

 

Hydropneumatický posuv s hydropneumatickým multiplikátorem tlaku: 

Základní popis: 

 

Po přestavení rozváděče 4.5 do otevřené polohy proudí stlačený vzduch do 

hydropneumatického multiplikátoru tlaku 4.2. Tlak vzduchu tlačí na kapalinu v olejové 

komoře multiplikátoru. Kapalina proudí přes škrticí ventil do válce 4.0. Dochází k řízenému 

pohybu posuvu. Přepneme rozváděč do základní polohy a při přivedení stlačeného vzduchu na 

pravou stranu válce 4.0 působí tlak vzduchu proti kapalině. Ta se přemísťuje volně přes 

jednosměrný ventil do hydropneumatického multiplikátoru tlaku. Multiplikátor nám při 

zpětném pohybu zajišťuje zvýšenou rychlost zpětného pohybu stolu [7]. 

 

 

 

 

4.0 Hydropneumatický válec 

4.1 Pevná podloţka 

4.2 Hydropneumatický multiplikátor tlaku 

4.3 Škrticí ventil 

4.4 Jednosměrný ventil 

4.5 Rozváděč 3/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Obr. 8 - Jednotka s multiplikátorem tlaku
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Olejové brzdící válce P40: 

Základní popis: 

 

Spojení pneumatického válce s olejovým brzdným válcem zaručuje pravidelnou rychlost 

pohybu a snadnou regulaci rychlosti posuvu. Axiální vnější síla působí na píst a způsobuje 

protékání oleje z jedné komory do druhé přes škrticí ventily. Vzhledem k téměř konstantnímu 

průtoku oleje se kolísání rychlosti pneumatického válce při změně zatíţení neutralizuje. 

Pneumatický zásobník se umísťuje na olejový válec buď paralelně, nebo sériově v ose [7]. 

 

Sériové řazení zásobníku: 

 

 

Obr. 9 – Sériový olejový brzdící válec 

 

Základní parametry: 

 

Minimální a maximální rychlost:  30 ÷ 6000 mm/min 

Maximální síla:    6000 N 

Pracovní teplota:    -10°C ÷ +70°C 

 

Paralelní řazení zásobníku: 

 
 

Obr. 10 – Paralelní olejový brzdící válec 
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Kombinace zapojení:   

 

Typ P40 RPU NO 

Pracovní zdvih – nastavitelná rychlost 

Zpětný zdvih – rychle  

 

 
 

Typ P40 RPD NO 

Pracovní zdvih – nastavitelná rychlost 

Zpětný zdvih – nastavitelná rychlost 

 

 

 

 
 

Typ V40 RPE VA 

Pracovní zdvih – rychle 

Zpětný zdvih – kontrolovatelná rychlost a 

rychloposuv 

 

 
 

 

 

Typ P40 RPE NO 

Pracovní zdvih – rychle  

Zpětný zdvih – nastavitelná rychlost 

 

 
 

Typ P40 RPE VS 

Pracovní zdvih – rychle 

Zpětný zdvih – kontrolovatelná rychlost a 

zastaveni 

 

 
 

 

 

Typ V40 RPE AS 

Pracovní zdvih – rychle 

Zpětný zdvih – kontrolovatelná rychlost, 

rychloposuv a zastavení 

 

 
 

Obr. 11 – Kombinace zapojení jednotky P40 
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3.2 Olejové brzdící válce firmy Pneumax 

Základní popis: 

 

 

Olejové brzdící válce se spojují s pneumatickými válci a zajišťují plynulou a řiditelnou 

rychlost jejich pohybu. Jelikoţ pneumatický válec nemůţe zajistit stálou rychlost pohybu v 

průběhu celého zdvihu nebo shodné opakování rychlosti během za sebou jdoucích cyklů, u 

olejových brzdících válců se vyuţívá nestlačitelnosti kapaliny a kombinují výhody 

pneumatického a hydraulického pohonu. Pro přepínání mezi různými rychlostmi se pouţívá 

skokového ventilu, nebo blokování válce stop ventilem [6], [8]. 

 

Olejové brzdící válce jsou uzavřené systémy a ţádné vnější faktory neovlivňují jejich 

funkci. Je však třeba dbát na to, aby mnoţství hydraulického oleje nekleslo pod úroveň, která 

je vyznačena ryskou na vodící tyči vyrovnávacího zásobníku. Pokud by se tak stalo, měla by 

bublina, či ještě hůře vzduchová kapsa za následek nepravidelnost pohybu válce. 

 

Základní parametry: 

 

Maximální připojená zátěţ:     600 kg 

Minimální a maximální rychlost:    60 ÷ 10000 mm/min 

Pracovní teplota:      -5°C ÷ +70°C 

Minimální tlak pro ovládání skokového a stop ventilu: 3 bar  

Maximální tlak:      8 bar 

 

 

3.3 Hydropneumatická jednotka série CC firmy SMC  

 

Tato jednotka se skládá z převodníku tlaku a příslušnými ventily pro ovládání rychlosti. 

Ty jsou integrovány v jednotce, takţe tvoří kompaktní celek. Tlak vzduchu je převáděn na 

tlak kapaliny. Tato jednotka je ideální pro přesné drţení konstantní rychlosti s moţností 

zastavení v jakékoliv poloze. Dále se tyto jednotky dělají i pro kyvný pohyb. Kombinace 

zapojení skokového ventilu a škrtícího ventilu je obdobná jako tomu je u olejových brzdících 

válců firmy Specken Drumag. Příklady zapojení jsou na obrázku (11), [10]. 
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Obrázek hydropneumatického převodníku bez příslušenství: 

 

 

 

Obr. 11 – Jednotka CC 

 

K převodníku se dále připojují ventily pro ovládání rychlosti v jednou nebo obou 

směrech. Dále Stop ventil pro rychlé zastavení a Skip ventil pro rychloposuv. Převodníky se 

vyrábějí v několika řadách. Jejich parametry jsou zobrazeny v tabulce (1). 

 

Typ 
Velikost 

[mm] 

Standardní zdvih 

[mm] 

Průtok 

[Nl/min] 

Tlakový 

rozsah [MPa] 

Připojovací 

závit 

CCT40-[zdvih] 40 
50, 100, 150, 200, 

300 
15 

0 aţ 0,7 

Rc 1/4 

CCT63-[zdvih] 63 
50, 100, 200, 300, 

400, 500 
36 Rc 3/8 

CCT100-

[zdvih] 
100 

100, 200, 300, 

400, 500, 600 
88 Rc 1/2 

CCT160-

[zdvih] 
160 

200, 300, 400, 

500, 600, 700, 800 
217 Rc 3/4 

 

Tabulka 1 – Typy jednotek ze série CC 

 

Výhody:  

- Ideální pro přesné a konstantní rychlosti válce, mezipolohy nebo zpomalený reţim 

rotačních motorů 

- Vizuální kontrola hladiny oleje ve válci 
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Schéma obvodu: 

 

 

1 – Hladinoměr 

2 – Ventil 

3 – Tlumení 

4 – Plovák  

5 – Tlumení 

6 – Kombinovaný ventil (Stop ventil a Skip ventil)  

7 – Škrticí ventil se stabilizací průtoku 

8 - Hydromotor 

  

 

 

 

 

 

Dle schématu obvodu je zřejmé, ţe pro pohon suportu bychom potřebovali dva 

převodníky CCT s příslušnými ventily pro ovládání rychlosti posuvu. Ty jsou zobrazeny 

v obrázku (12). Dále hydromotor, který by byl mechanicky spojen se suportem. Z toho 

důvodu je pouţití této hydropneumatické posuvové jednotky neekonomické a prostorově 

náročnější [10]. 

 

 

4 ALTERNATIVNÍ MOŢNOSTI ŘÍZENÍ POSUVU 

 

V této kapitole budou rozebrány alternativní moţnosti řízení posuvu suportu. Jak jiţ bylo 

zmíněno, řízení pneumatických lineárním válcem není z hlediska regulace a řízení úplně 

ideální. Nabízí se moţnost pouţití fluidního svalu, popřípadě pouţití pneumatických 

proporcionálních ventilů, kterými lze proces vysouvání lineárního motoru rozdělit na dvě 

různé rychlosti vysouvání.  

 

 

 

 

 

Obr. 12 – Schéma zapojení 
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4.1 Fluidní svaly firmy Festo 

 

Fluidní sval je taţný pohon, který je podobný biologickému svalu. Skládá se z kontrakční 

hadice a příslušných připojovacích prvků. Kontrakční hadice je vyrobena ze vzduchotěsné 

gumové hadice ovinuté velmi pevnými vlákny. Tato vlákna vytvářejí kosočtvercový vzor s 

trojrozměrnou mříţkovou strukturou. Kdyţ se přivede vnitřní tlak, hadice se rozšíří směrem 

vně, coţ vyvolá taţnou sílu a kontrakční pohyb v podélném směru svalu. Uţitečná taţná síla 

je maximální na začátku kontrakce a během zdvihu se sniţuje téměř lineárně. Hospodárný 

pracovní rozsah je při kontrakcích aţ 15% jmenovité délky [9]. 

 

Výhody pouţití fluidního svalu: 

 

- Velká počáteční síla a zrychlení (Aţ desetkrát větší počáteční síla neţ válec stejného 

průměru) 

- Bez „stick-slip“ efektu (Absolutně plynulé při extrémně pomalých pohybech) 

- Snadné polohování (Řídí se nejjednodušší technikou pomocí tlaku a bez snímače 

polohy) 

- Hermeticky těsná konstrukce (Ideální do prašných a znečištěných prostředí) 

 

 

 

Obr. 13 – Fluidní sval firmy Festo 

 

 

Ţivotnost fluidního svalu je u typických aplikací mezi 100 000 a 10 milióny spínacích 

cyklů. Ţivotnost stoupá například díky sníţení relativní kontrakce, to znamená pouţít delší 

sval. Doporučuje se také sníţit tlak, coţ lze provést tak, ţe pneumatický sval je při niţší 

relativní kontrakci silnější. Také toto opatření dále zlepšuje ţivotnost. 
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Obr. 14 – Zobrazení trojrozměrné mříţkové struktury 

 

Graf znázorňující kontrakci svalu se šroubovými spoji: 

 

 

Obr. 15 – Graf kontrakce svalu (šroubové spoje) 

 

Popis grafu: 

 

1) Horní omezení šrafovaného pracovního rozsahu označuje maximální teoretickou sílu 

při pouţití omezení síly 

2) Pravá omezující křivka přípustného pracovního rozsahu označuje maximální přípustný 

provozní tlak 

3) Pravé svislé omezení přípustného pracovního rozsahu označuje maximální přípustnou 

kontrakci 

4) Levé omezení přípustného pracovního rozsahu označuje hranici zatíţení svalu 
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Obecné technické údaje: 

Velikost 10 20 30 

Jmenovitá délka [mm] 40 ÷ 9000 60 ÷ 9000 120 ÷ 9000 

Max. zátěţ, volně zavěšená [kg] 30 80 250 

Max. přípustné nataţení [%] 3% jmenovité délky 4% jmenovité délky 5% jmenovité délky 

Max. přípustná kontrakce [%] 25% jmenovité délky 

Max. hystereze [%] 

≤3% jmenovité 

délky ≤2,5% jmenovité délky 

Max. dopruţování [%] ≤3% jmenovité délky 

Provozní tlak [bar] 0 ÷ 8 0 ÷ 6 

Teoretická síla [N] 630 1500 6000 

 

Tabulka 2 – Velikosti fluidního svalu se základními parametry 

 

 

V tabulce (2) jsou zobrazeny základní parametry fluidních svalů firmy Festo. Pro přesnou 

volbu fluidního svalu upřednostňuje firma Festo speciální program, který je ke staţení na 

jejich webových stránkách. Nebo se volba provádí podle zadaných pracovních podmínek 

početně. V našem případě je potřeba znát sílu působící od pruţin, to je síla v tzv. 

expandovaném stavu, dále sílu ve staţeném stavu, pracovní tlak a potřebný zdvih svalu. Podle 

takto zadaných parametrů snadno odečteme z výše uvedených grafů kontrakci svalu 

v procentech. Potřebnou délku zdvihu dále podělíme vypočtenou kontrakcí svalu a získáme 

potřebnou celkovou délku fluidního svalu. Výpočetní program lze nalézt na webových 

stránkách Festo [9]. 

 

Fluidní svaly jsou zde rozebrány z důvodu moţnosti pouţití jako alternativní pohon 

suportu. Potřebnou vzdálenost posuvu jsem zvolil dle zadaných podmínek 150 mm. Na této 

vzdálenosti by se přepínaly dvě rychlosti posuvu suportu pomocí skokového ventilu. Jak je jiţ 

zmíněno v tabulce, maximální kontrakce, kterou je sval schopný realizovat, je 25% jmenovité 

délky pro tři různé průměry svalu. Takţe pro vzdálenost posuvu 150 mm by bylo zapotřebí 

fluidního svalu o délce přibliţně 600 mm. Fluidní sval by dále v našem případě potřeboval i 

dvě vedení s pruţinami, které by po přerušení dodávky stlačeného vzduchu tento sval natáhly 

zpět do původní polohy. Dále by obvod musel být vybaven proporcionálním redukčním 

ventilem pro udrţení nastaveného tlaku. Tato alternativní metoda pohonu je tedy pro náš 

případ nejen rozměrově, ale i ekonomicky nevýhodná. 
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Schéma principu zapojení fluidního svalu: 

 

 

 

Obr. 16 – Schéma principu zapojení fluidního svalu s pruţinovým vedením 

 

 

4.2 Řízení pomocí proporcionálních ventilů MPYE firmy Festo 

 

Proporcionálními pneumatickými ventily lze nastavit různé rychlosti a zrychlení. 

Regulace rychlosti při ovládání běţnými ventily škrcením na výstupu je velmi 

nepřizpůsobivá. Problém, který by mohl vzniknout u této čistě pneumatické metody řízení je, 

ţe by systém nemusel být dostatečně tuhý. Tuhost systému by se mohla řešit tím, ţe 

proporcionálními ventily budeme řídit hydropneumatický válec [9].  

 

 
 

Obr. 17 – Graf znázorňující moţnost nastavení různých rychlostí 
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Nevýhodou této metody řízení je tedy nutnost pouţití hydropneumatického válce pro 

větší tuhost systému, ale také potřeba pouţití snímačů polohy pístu a rychlosti. Dále řídící 

jednotku, která by tyto signály ze senzorů vyhodnocovala a zpracovaný signál posílala do 

proporcionálního rozváděče. Ten by na základě těchto informací z řídící jednotky řídil 

velikost průtoku vzduchu. Výsledkem by tedy bylo ekonomicky nevýhodné řízení. 

 

 

5 Výpočet řezných sil 

 

Výsledky řezných sil, kterými působí nástroj na obráběný materiál, je nutné znát pro 

správnou volbu upínacího mechanizmu a posuvové jednotky. Upínací síla pneumatického 

upínače a posuvové jednotky by měla být zvolena z hlediska bezpečnosti alespoň dvakrát 

větší, neţ je síla od nástroje.  

 

Jedná se o jednoúčelový stroj, na kterém se bude frézovat kruhová dráţka do dřevěného 

kvádru za pomocí stopkové dráţkovací frézy. Fréza je upnuta ve vertikální poloze. Jako 

materiál jsem zvolil bukové dřevo, které je dostatečně tvrdé a tuhé pro obrábění. Vlastnosti 

dřeva jsou uvedeny v hlavních výpočtech řezných sil.  

 

Tvar frézovaného tělesa: 

 
 

Obr. 18 – Tvar obrobku 
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5.1 Geometrie frézování 

 

Geometrie frézování zahrnuje soubor úhlových parametrů určujících tvar břitu. 

Geometrie břitu má zásadní význam na celkové obrábění. Ovlivňuje práci nástroje z hlediska 

velikosti řezných sil. Dále pak z hlediska drsnosti obrobeného povrchu, přesnosti obrobené 

plochy, trvanlivosti břitu a hospodárnosti obrábění [4]. 

 

 
 

Obr. 19 – Geometrie frézování 

 

 

 

Průřez třísky se během záběru břitu a obráběného materiálu mění v závislosti na úhlu 

nastavení hlavního ostří a úhlu posuvového pohybu φi. Pro stanovení maximální řezné síly 

je důleţitý maximální průřez a počet zubů nástroje, které jsou současně v záběru. Proto je 

nutné počítat s hodnotou úhlu max = 90°, [4]. 

 

Parametry frézy: 

 

Jako pracovní nástroj volím dráţkovací spirálovou frézu hrubovací od firmy Pilana 

Market s.r.o. [12]. 

 

Zadané parametry nástroje: 

 

Průměr nástroje (frézy):   D = 20 mm 

Počet zubů:     z = 3 

Posuv na zub nástroje:  fz = 0,4 mm 

Úhel nastavení hlavního ostří: r  = 30° 

Výška řezu:    ap = 40 mm 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Materiál: 

 

Druh:     buk 

Měrný řezný odpor materiálu: kc = 80 MPa  

 

Jmenovitá tloušťka třísky: 

   maxsinsin.   rzfh  

   90sin30sin.4,0 h  

mmh 2,0  

Jmenovitá šířka třísky: 

 r

pa
b

sin
  

 30sin

40
b  

mmb 80  

Jmenovitý průřez třísky pro i-tý zub: 

bhAD .  

602,0 DA  

216mmAD   

Výpočet řezné síly při čelním frézování: 

 sin zpcC fakF  

 30sin4,03080 CF  

NFC 640  

Síla Ff (síla působící kolmo proti čelistem upínače): 

 
C

f

F

F
sin  

    64030sinsin  ffc FFF  

NFf 320  
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(6) 

Síla působící rovnoběţně s čelistmi (síla posuvová): 

cfN FF  cos  

  64030cos fNF  

NFfN 3,554  

 

 

Obr. 20 – Geometrie břitu nástroje 

 

Při upínání materiálu mezi dvě čelisti úchopné hlavice se materiál dotlačí aţ do dorazu. 

Tento doraz, který obsahují čelisti, slouţí ke správnému vystředění upínaného materiálu.  

 

 

Obr. 21 – Čelisti s dorazem 

 

 

Dle vypočtené hodnoty podélné síly Ff, to znamená síly, která působí kolmo proti 

čelistem, dále volím upínací mechanizmus. Sílu upínacího mechanizmu zvolím minimálně 

dvakrát větší, neţ je síla od nástroje, z hlediska bezpečného upnutí po celou dobu řezného 

procesu.  Stejným postupem zvolím i posuvovou jednotku, která musí zaručit větší sílu, neţ je 

síla posuvová od nástroje. Tato síla je 554,3 N. Veškeré výpočty jsou provedeny podle [4], 

[5]. 
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6 VOLBA NEJVHODNĚJŠÍ POSUVOVÉ JEDNOTKY 

 

Při volbě vhodného hydropneumatického prvku a jeho dalších řídících komponent 

vycházím ze zadaných podmínek pro pohyb suportu na stole frézky. Ten by měl umoţňovat 

v případě přísuvu do řezu dvě rychlosti. Rychlý posuv, díky kterému se obrobek přiblíţí 

k fréze a druhá pomalá rychlost, kterou dosáhneme přepnutím skokového ventilu. Při zpětném 

zdvihu hydropneumatického válce se poţaduje rychlost větší pro zkrácení výrobních časů. 

Podle takto zadaných podmínek rychlostí jsem vybral nejvhodnější řešení takového posuvu.  

 

Vhodné moţnosti pohonu suportu:  

- HPE 

- HPL-B 43 

- Olejové brzdící válce firmy Pneumax se skokovým ventilem 

 

V kapitole 3. Bylo rozebráno více moţností pohonu pro náš případ. Nevýhodou u nich ale 

je jejich nekompaktnost. To by znamenalo větší zástavbový prostor jen pro pohon suportu, 

coţ v našem případě není moţné, jelikoţ se jedná o jednoúčelový stroj s minimálními 

prostorovými nároky.  

 

Z výše uvedených vhodných moţností tedy volím pohon pomocí hydropneumatické 

posuvové jednotky typu HPL-B od německé firmy Specken Drumag. 

 

6.1 Hydropneumatická posuvná jednotka typu HPL-B 

Základní popis: 

 

Hydropneumatická posuvová jednotka typu HPL-B nachází uţití v široké škále aplikací. 

Dosahuje vysokých rychlostí a zaručuje dobrou regulovatelnost průtoku kapaliny mezi 

komorami [7].   
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Obr.  22 - Hydropneumatická jednotka HPL-B 

 

 

 

Základní parametry: 

 

Rozsah pracovního tlaku: 3 – 10 bar 

Pracovní médium:  Stlačený vzduch, olej 

Rozsah provozních teplot: 15 – 80°C 

Funkce:   Dvojčinný 

Rychlost zdvihu:  V závislosti na provozním tlaku, zatíţení, typu a velikosti válce 

Rychlosti:   Minimální rychlost 2 mm/min 

    Maximální 18 m/min 

 

 

Schéma obvodu posuvové jednotky typ 43: 

 

Obr. 23 – Schéma jednotky HPL-B 43 

 

 

Schéma ukazuje kombinaci zapojení skokového ventilu a škrticího ventilu. Tato 

kombinace zapojení je označena číslem 43. Tuto kombinaci volím jako nejvhodnější. Dále 

volím velikost této jednotky, aby byla zajištěna dostatečná síla pro posuv. 
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Minimální posuv jednotky: 

 

Typ HPL 40 HPL 50 HPL 63 HPL 80 

Minimální posuv (mm/min) 40 25 15 10 

 

Tabulka 3 – Posuv jednotky HPL-B 

 

 

Volba velikosti posuvové jednotky: 

 

Graf znázorňující závislost tlaku na síle. Podle tohoto grafu se volí optimální velikost 

hydropneumatické posuvové jednotky. Síly jsou pouze teoretické. V praxi jsou tyto 

hydropneumatické posuvné jednotky určené pouze do 70 % maximálního zatíţení [7].  

 

 

Obr. 24 – Graf závislosti tlaku na teoretické síle 

 

Podle velikosti řezné síly, která je spočítána v kapitole 6, volím velikost posuvové 

jednotky HPL-B s průměrem pístu 50 mm, která bude mít dostatečnou sílu při tlaku 0,6 MPa 

k překonání odporu od nástroje, který je 554,3 N. 
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Graf závislosti rychlosti posuvu na síle: 

 

Obr. 25 – Graf závislosti rychlosti posuvu na síle 

 

 

Zobrazené hodnoty v grafu jsou zjištěny na základě měření při tlaku 0,6 MPa. Jako 

posuvovou jednotku tedy volím HPL – B 43 – 50/320 – DK – E [7].  
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7 VOLBA UPÍNACÍHO MECHANIZMU 

 

Při volbě upínacího mechanizmu vycházím z výpočtů řezných sil, které působí proti 

čelistem upínacího mechanizmu. Výsledná podélná síla, která působí kolmo na čelisti, 

vychází přibliţně 320 N. Pro větší bezpečnost a spolehlivost upnutí, volím upínací sílu 

minimálně dva krát větší, neţ je řezná síla od nástroje. 

 

Jako upínací mechanizmus jsem zvolil paralelní úchopnou hlavici od firmy Festo typ 

HGPT-A-F. Tato pneumatická úchopná hlavice pracuje s dvojčinným pneumatickým válcem, 

jehoţ pístnice je mechanicky spojena s čelistmi pomocí trojúhelníkového klínu. Ten převádí 

rovnoměrně pohyb na obě čelisti. Tento klín je u hlavice High Force více strmí neţ u klasické 

HGPT upínací hlavice. Díky této strmosti je upínací síla vyšší. Dále je hlavice vybavena 

pruţinou, která taktéţ zvyšuje její upínací sílu. Při přivedení stlačeného vzduchu do válce 

dojde k upnutí materiálu. Tlak musí působit po celou dobu operace frézování. Tuto upínací 

hlavici je moţno, jako jedinou, pouţít k upínání materiálu při obráběcích operacích jako je 

frézování, broušení apod. [9].  

 

Výhody chapadla HGPT: 

 

- Bezpečnost provozu díky přenosu nejvyšších technologických momentů a sil – 

zejména v dynamických úlohách 

- Pojistka upínací síly znamená nezbytnou bezpečnost při výpadku tlaku a zvýšenou sílu 

při uzavírání 

- Odolnost proti znečištění: díky profuku se chapadlo chrání znečištění 

- Snímače koncových poloh SM…-10 lze jako příslušenství integrovat do tělesa 

chapadla namísto běţných plechových praporků a přišroubovaných drţáků čidel 

- Integrace do stavebnice montáţní a manipulační techniky Festo, moţnost připevnění 

na velké mnoţství pohonů (saní, pohonů pro manipulaci, kyvných pohonů) 

- Software pro výběr chapadel pro návrh vhodného chapadla. 
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Schéma principu paralelní upínací hlavice: 

 

 

 
 

Obr. 26 – Řez paralelní hlavicí HGPT  

 

7.1 Tabulka teoretické upínací síly 

 

V tabulce jsou uvedeny teoretické upínací síly čelistí při tlaku 0,6 MPa. Podle těchto 

hodnot teoretických sil volím velikost upínacího mechanizmu s průměrem pístu 35 mm, typ 

HGPT-35-A-F. 

 

Velikost [mm] 16 20 25 35 40 50 63 80 

HGPT-…-A 
Otevírání 120 162 266 490 710 1140 1792 3226 

Zavírání 106 154 248 458 662 1070 1702 3102 

HGPT-…-A-F 
Otevírání 216 344 476 1000 1446 2370 3770 6550 

Zavírání 192 322 442 934 1328 2226 3522 6300 

 

Tabulka 4 – Teoretické upínací síly hlavice HGPT 

 

Hodnoty, které jsou ohraničeny zeleným polem, jsou udávány v jednotkách Newton [N].  

F – High force (Velké upínací síly) 

A – Via proximity sensor (Snímání pomocí čidla) 
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7.2 Rozměry 

 

Volba paralelní upínací hlavice je také ovlivněna velikostí zdvihu, tzn. rozevření čelistí. 

Pro zvolenou velikost pneumatického válce 35 mm jsou rozměry zdvihu následující. Veškeré 

rozměry paralelní upínací hlavice budou zobrazeny ve výkresové dokumentaci v příloze 

diplomové práce.  

 

 

 

L2 – 80 mm (čelisti zavřeny) 

L1 – 88 ± 0,5 mm (čelisti otevřeny) 

 

 

 

 

 

V případě zavřených čelistí je rozměr 80 mm. Jelikoţ potřebujeme upnout dřevěný kvádr, 

který má šířku 60 mm, je potřeba na pohyblivá ramena paralelní úchopné hlavice nainstalovat 

čelisti, které budou odpovídat rozměru upínaného materiálu. 

 

 

 

Obr. 28 – Jednotka HGPT - F 

 

     Obr. 27 – Rozměry rozevření čelistí 
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8 NÁVRH JEDNOÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

Zařízení je určeno pro jednoúčelové frézování do dřevěného materiálu. Tvar materiálu je 

jiţ zobrazen v kapitole 5, kde jsou vypočítány i řezné podmínky. Na upínací hlavici HGPT 

jsou připevněna ramena pomocí metrického šroubu M4 x 14 se šestihrannou hlavou. Takto 

nainstalované ramena mohou upínat materiál od šířky 45 mm do 70 mm. Na ukázku jsou 

zobrazeny dvě varianty skladby stolu. První varianta má nainstalovanou posuvovou jednotku 

HPL-B přímo na stole. Stůl je tedy vzhledem k velikosti jednotky rozměrově větší. Druhá 

varianta má posuvovou jednotku instalovanou pod stolem. Funkce zařízení je u obou variant 

stejná. Přívod stlačeného vzduchu do hydropneumatické posuvové jednotky, upínací hlavice a 

do snímačů je realizován pomocí plastových hadiček.  

 

Stůl se skládá z kovové desky, na které jsou nainstalovány veškeré komponenty. Suport 

se pohybuje po rybinovém vedení a to v rozsahu délky cca 170 mm. Vedení je přišroubováno 

k desce stolu pomocí metrických šroubů M6 x 24 s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem. 

Koncové polohy jsou zajištěny koncovým spínačem (kladkou). V případě poruchy některé 

z kladek, jsou na stůl navařeny koncové mechanické dorazy nastavitelné pomocí šroubu a 

matice. Snímače jsou přišroubovány k podstavě pomocí metrických šroubů M4 x 20 

s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem. Podstava je přišroubována k základové desce 

pomocí stejných šroubů [5]. 

 

8.1 První varianta 

 

Posuvová jednotka HPL-B je instalována přímo na stole. Pístnice je mechanicky 

propojena se středem suportu pomocí čepu. Tím je zajištěn rovnoměrný přenos sil a 

rovnoměrný pohyb suportu. Na stůl je dále naistalována plochá broušená podstava, po které se 

pohybuje suport s upevněným materiálem. Tato podstava je pouţita, protoţe při pohybu 

materiálu přímo na stole můţe dojít k odírání barviva na povrchu stolu a případně k špinění 

materiálu tímto barvivem.   

 

Fréza je instalována ve svislém směru a je propojena spojkou s elektromotorem. Spojka i 

elektromotor jsou instalovány ze spod stolu. Elektrické ovládání motoru a ostatních 

komponent je centralizováno do rozvodné skříně v přední části stolu. Tato rozvodná skříň 
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můţe dále slouţit pro zakrytování některých pneumatických prvků. Ovládací panel obsahuje 

„Stop“ tlačítko, které po stisku zastaví celý proces posuvu včetně otáček motoru. Dále jsou na 

panelu tlačítka pro posuv, upnutí materiálu a tzv. „resetovací tlačítko“. Pouţití resetovacího 

tlačítka je dále zdůvodněno v kapitole 9. 

 

 

 

Obr. 29 – Návrh stolu s jednotkou HPL-B na stole 

 

 

Dalším prvkem, který stůl 

obsahuje je odsávání. Kryt 

odsávání je opatřen závitem pro 

upevnění hadice, která je dále 

připojena na odsávací zařízení. 

Kryt je moţno otočit. Toto 

otočení nám umoţňuje snadnou 

výměnu řezného nástroje, 

pohodlnější údrţbu a úklid. 

 

Obr. 30 – Ukázka odklopení odsávání 

 

K této variantě je vypracován sestavný výkres a je přiloţen v přílohách práce. 
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8.2 Druhá varianta 

 

Druhá varianta stolu je uvedena na obrázku [31]. Rozdíl spočívá v umístění posuvové 

jednotky HPL-B. Ta je v tomhle případě umístěna pod stolem. Konec pístnice je mechanicky 

spojen pomocí vodící tyče se suportem. Stůl je tedy rozměrově menší. Problém, který by mohl 

však vzniknout na základě tohoto mechanického vedení od pístnice, je tuhost suportu. 

V případě většího zatíţení suportu v řezu by mohlo docházet k ohybu vodící tyče. Propojení 

pístnice a suportu je zobrazeno na dalším obrázku [32].  

 

 

 

Obr. 31 – Návrh stolu s jednotkou HPL-B pod stolem 

 

 

 

Obr. 32 – Ukázka propojení jednotky HPL-B se suportem 
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9 NÁVRH OBVODU 

 

Obvod lze navrhnout více způsoby. Z bezpečnostního hlediska je do obvodu zahrnuta 

řada opatření, které omezují moţnost vzniku úrazu obsluhy nebo havárie pneumatického 

obvodu. Obsluha zařízení musí ovládat posuv pomocí současného stisku a drţení dvou 

tlačítek, které jsou od sebe vzdáleny na takovou vzdálenost, aby obsluha nemohla spustit 

posuv suportu jednou rukou. V případě, ţe by bylo moţné posuv spustit na stisk jednoho 

tlačítka, mohlo by dojít k tomu, ţe by obsluha stroje měla poloţenou druhou ruku 

v pracovním prostoru posuvu a po stisku tlačítka by mohlo dojít k úrazu. Upínání a uvolnění 

materiálu je řešené pouze jedním aretačním tlačítkem. Tento způsob je navrţen z toho 

důvodu, aby mohla obsluha jednou rukou přidrţet upínaný materiál. Důvodem je správné 

upnutí kostky mezi dvě ramena upínací hlavice.  

 

Obvod se skládá ze tří hlavních rozváděčů. Dva ovládají přívod stlačeného vzduchu do 

úchopné hlavice a posuvové jednotky HPL-B. Třetí ovládá skokový ventil, který je vestavěný 

v posuvové jednotce. Tento ventil 2/2 umoţňuje po přestavení do otevřené polohy rychlejší 

pohyb suportu, tzv. rychloposuv. Obsluha musí drţet tlačítka pro posuv současně po celou 

dobu pohybu suportu směrem k řeznému nástroji. Dále je obvod vybaven jednosměrným 

řízeným ventilem, který zajistí upnutí materiálu v případě přerušení dodávky stlačeného 

vzduchu a redukční ventil, kterým redukujeme upínací tlak v úchopné hlavici HGPT od firmy 

Festo.  

 

Obvody jsou řešeny ve třech variantách. Pneumatická, elektropneumatická a pomocí 

programovatelného logického automatu PLC v jazyku LDR. Kaţdá tato varianta je dále 

rozpracována do dvou verzí. Rozdíl spočívá v hlavním rozváděči, který ovládá přívod 

stlačeného vzduchu do posuvové jednotky HPL-B. V první variantě je pouţit rozváděč 5/2. 

Tento rozváděč má pouze dvě polohy. V případě, ţe obsluha během procesu pustí jedno 

z dvou tlačítek pro posuv, hlavní rozváděč se přestaví do základní polohy a způsobí okamţité 

navrácení suportu do počáteční polohy. Ve variantě druhé je pouţit rozváděč 5/3. Rozváděč 

má uzavřenou střední polohu. V případě, ţe obsluha pustí jedno ze dvou tlačítek pro posuv, 

dojde k ustavení rozváděče do střední uzavřené polohy za pomocí pruţin a dojde 

k okamţitému zastavení posuvu. U varianty s třípolohovým rozváděčem je zařazeno 

resetovací tlačítko. Toto tlačítko se pouţije v případě, kdy obsluha zastaví posuv mezi dvěma 

krajními polohami, například z důvodu špatně či nedostatečně upnutého materiálu. Po stisku 
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resetovacího tlačítka dojde k navrácení posuvu do základní polohy a proces dále muţe 

pokračovat na stisk dvoutlačítkového ovládání. 

 

9.1 Pneumatická varianta  

 

Obvod byl sestaven v programu Automation Studio 5.0. Zde byla pomocí simulace 

vyzkoušena základní funkce. Poté byl obvod sestaven ve školní laboratoři na trenaţéru firmy 

SMC. Schéma obvodu je přiloţeno v příloze práce. 

 

9.2 Praktické ověření pneumatického obvodu 

 

V laboratoři byla ověřena správná funkce obvodu. Jelikoţ ve školní laboratoři není 

k dispozici hydropneumatický lineární válec, byl tento prvek realizován pomocí dvou 

pneumatických lineárních motorů. Jeden představoval pneumatickou část hydropneumatické 

posuvové jednotky HPL-B. Druhý představoval hydraulickou část. Tento válec pracoval 

v uzavřeném okruhu. Přepouštěl vzduch z přední části válce do prostoru za pístem přes škrticí 

ventil nebo skokový ventil. Skokový ventil byl ovládán pneumaticky řízeným rozváděčem 

2/2. Pístnice byly k sobě přišroubovány šroubem. Přední válec tedy tlačil druhý. V případě, ţe 

byl otevřen skokový ventil, se vzduch přepouštěl z jedné komory do druhé s minimálním 

odporem. Po jeho uzavření se vzduch přepouštěl přes škrticí ventil. Do uzavřeného obvodu se 

přiváděl stlačený vzduch přes redukční ventil. Zde byl nastaven malý tlak, aby došlo ke 

zvýšení tuhosti lineárního pneumatického motoru. V případě, kdyby nebylo pouţito toto 

dodatečné tlakování, ale pracovalo by se pouze s atmosférickým tlakem, odpor válce by byl 

příliš malý. To by znamenalo, ţe by se pohyb válce při najetí na kladku nezpomalil, ale 

rychlost by byla přibliţně stejná po celou dobu zdvihu.  

 

V praktickém zapojení se ukázalo, ţe obvod pracuje správně bez komplikací. Vzhledem 

k velikosti pneumatického obvodu a sloţitosti je schéma pneumatického obvodu přiloţeno 

v příloze diplomové práce.  
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Obr. 33 – Praktické zapojení pneumatického obvodu 

 

 

 

9.3 Elektropneumatická varianta 

Jako další varianta bylo elektropneumatické ovládání.  Obvod byl taktéţ tvořen 

v programu Automation studio 5.0 a pomocí simulace byla vyzkoušena jeho funkčnost. 

V simulaci obvod fungoval bez problému. Dále byl tento obvod zapojen v laboratoři, aby se 

potvrdila jeho funkčnost v reálném zapojení. 

 

 

9.3.1 Varianta s rozváděčem 5/2 

 

Tato varianta obsahuje pouze dvoupolohový rozváděč. To znamená, ţe v případě kdy 

obsluha pustí jedno ze dvou tlačítek ovládající posuv, dojde k přestavení rozváděče do 

základní polohy a suport se vrátí okamţitě zpět. 
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Obr. 34 – Schéma elektropneumatického obvodu 

 

Popis obvodu: 

 

Na stisk aretačního tlačítka „Upnutí“ a zároveň s podmínkou základní polohy suportu S1 

dojde k vysunutí válce 1.0 a upnutí materiálu. Po upnutí materiálu stoupne tlak na upínací tlak 

nastavený na tlakovém spínači 3.1. Tento spínač je jedna z podmínek pro umoţnění startu 

posuvu. Po současném stisku dvoutlačítkového ovládání (Posuv 1 a Posuv 2) a současně 

s upínacím tlakem dojde k rychlému pohybu suportu. Po ujetí dráhy 115 mm najede suport na 

polohový snímač S3. Snímač rozepne kontakt S3 v 9. větvi elektrického schématu a dojde 

k zrušení napětí na magnetu Y5. Rozváděč 2.3 se přestaví do uzavřené polohy. Kapalina 

v hydropneumatickém válci nyní můţe proudit pouze přes škrticí ventil. Na tomto ventilu 

nastavíme poţadovanou rychlost posuvu, která bude odpovídat řezným podmínkám 

vybraného řezného nástroje a obráběného materiálu. Po najetí suportu na koncový polohový 
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snímač S2 dojde k rozepnutí signálu a zrušení napětí na magnetu Y3 a zároveň zůstává sepnut 

signál na Y4. V koncové poloze opět dochází k sepnutí magnetu Y5 v poslední větvi 

elektrického obvodu. Magnet Y5 je drţen samodrţným kontaktem aţ do chvíle, kdy je suport 

v základní poloze. Magnet Y4 způsobí přestavení rozváděče 2.1 do druhé polohy a dochází 

k rychlému návratu suportu do základní polohy. Po návratu suportu do základní polohy se 

opět sepne snímač S1, který umoţňuje uvolnění úchopné hlavice a následnou výměnu 

materiálu.   

 

9.3.2 Varianta s rozváděčem 5/3 

 

Tato varianta obsahuje třípolohový rozváděč. Znamená to, ţe při upuštění jednoho ze 

dvou tlačítek pro posuv dojde k ustavení rozváděče do střední polohy a suport se zastaví. 

 

 

 

Obr. 35 – Schéma elektropneumatického obvodu 
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Popis obvodu: 

 

Na stisk aretačního tlačítka „Upnutí“ a současně s podmínkou základní polohy suportu S1 

dojde k upnutí materiálu. Po upnutí materiálu dochází v tlakové větvi ke zvýšení tlaku. Tlak je 

sledován na manometru. Tlakový snímač, na kterém je nastaven upínací tlak, dále umoţňuje 

start posuvu. Posuv suportu se spustí na základě stisku dvoutlačítkového ovládání 

s podmínkou dosaţeného upínacího tlaku. Po splnění těchto podmínek je moţno spustit posuv 

suportu. Při ujetí dráhy cca 115 mm dojde k sepnutí snímače S3, který rozepne signál v 7. 

větvi. To způsobí přestavení rozváděče 2.3 a dojde ke ztrátě tlaku na skokovém ventilu 

hydropneumatické posuvové jednotky. Kapalina tedy můţe proudit pouze přes škrticí ventil. 

Ten je taktéţ v základní výbavě jednotky HPL-B. Dochází k pomalému pohybu suportu po 

celou dobu frézovaní. Na konci dráhy se sepne snímač S2. Ten způsobí přestavení rozváděče 

2.1, který způsobí přestavení rozváděče 2.3. Přestavení rozváděče 2.1 způsobí zpětný pohyb 

suportu a současně je přestaven 2.3, který zajistí rychloposuv. Po navrácení suportu do 

základní polohy se sepne opět snímač S1. Ten nám umoţní současně s odaretováním tlačítka 

pro upnutí uvolnění materiálu a jeho následnou výměnu.  

 

Obvod je rozdílný v pouţití rozváděče 5/3, kterým se ovládá pohyb suportu. Ten má 

střední polohu uzavřenou. V případě, ţe obsluha z nějakého důvodu pustí jedno ze dvou 

tlačítek pro posuv, dojde k okamţitému přestavení rozváděče 2.1 do střední polohy. Tím 

dojde k zastavení pohybu suportu. Vyhneme se tím moţnému vzniku úrazu v případě, ţe by 

obsluha pouţila druhou ruku k nějaké činnosti v oblasti řezu, či posuvu. V případě, ţe obsluha 

upustí tlačítko omylem, můţe dále po současném drţení pokračovat v operaci. Pokud bylo 

zastavení posuvu účelné, například si obsluha všimla nedostatečně upnutého materiálu, je 

moţné suport vrátit zpět do základní polohy a celou operaci po opravě upnutí opakovat. Ke 

zpětnému pohybu je do obvodu řazeno takzvané resetovací tlačítko. Po stisku tohoto tlačítka 

dojde k okamţitému přestavení rozváděče 2.1 a dochází ke zpětnému pohybu suportu. 

 

9.4 Praktické zapojení elektropneumatické varianty 

 

V praktickém zapojení se ukázalo, ţe obvod je zcela funkční bez komplikací. Vzhledem 

k malému mnoţství pneumatických komponentů a menší sloţitosti zapojení jsem zvolil 

elektropneumatickou variantu jako nejvýhodnější způsob řízení a regulace upínaní a posuvu 

suportu. 
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Obr. 36 – Praktické zapojení elektropneumatického obvodu 

 

 

9.5 Ovládání pomocí programovatelného automatu PLC 

 

Dále byl obvod řešen pomocí programovatelného automatu v jazyku LDR. Jedná se o 

liniové schéma podobné elektrickému zapojení, jako tomu bylo v elektropneumatické 

variantě. Toto liniové schéma je otočené o 90°. Větve se tedy skládají vodorovně pod sebe. 

Rozdíl od elektrického zapojení spočívá v tom, ţe na výstup programovatelného automatu 

můţeme přímo připojit cívky rozváděče.  

 

 

Obvod byl sestrojen i s LDR diagramem v programu Automation Studio 5.0. 

Pneumatická část obvodu je stejná, jako tomu je v elektropneumatické variantě. Proto jsou 

dále uvedeny pro názornou ukázku pouze diagramy v jazyku LDR. Ty jsou uvedeny opět pro 

dvě varianty s rozdílným rozváděčem pro ovládání posuvu.  
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9.5.1 Varianta s rozváděčem 5/2 

 

Popis programu LDR: 

 

 

Na stisk tlačítka „Upnutí“ dojde k upnutí materiálu. Po dosaţení upínacího tlaku 

nastaveného na tlakovém spínači 3.1 je moţné spustit posuv současným stiskem a drţením 

tlačítek „Posuv 1“ a „Posuv 2“. Po najetí na sklopnou kladku S3 dojde k rozpojení kontaktu a 

uzavření skokového ventilu. Posuv se zpomalí. V koncové poloze se sepne snímač S2 a 

způsobí navrácení posuvu zpět. Snímač S2 nám opět otevře skokový ventil. Posuv se vrací 

zpět rychloposuvem. 

 

 
 

 
Obr. 37 – Schéma zapojení LDR s rozváděčem 5/2 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

9.5.2 Varianta s rozváděčem 5/3 

 

Popis programu LDR: 

 

Na stisk tlačítka „Upnutí“ dojde k upnutí materiálu. Po dosaţení tlaku na tlakovém 

spínači 3.1 můţe dojít ke spuštění posuvu současným stiskem a drţením tlačítek „Posuv 1“ a 

„Posuv 2“. Po ujetí dráhy cca 115 mm opět suport spíná sklopnou kladku S3. Ta uzavře 

skokový ventil. Posuv se zpomalí. Po najetí do koncové polohy se posuv vrací zpět.  

 

V případě, ţe obsluha pustí jedno ze dvou tlačítek pro posuv, posuv se zastaví. Suport je 

moţné vrátit pomocí tlačítka „Reset“, nebo po současném drţení tlačítek pro posuv můţeme 

v posuvu pokračovat. 

 

 
 

 

 
Obr. 38 – Schéma zapojení LDR s rozváděčem 5/3 
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10 SPECIFIKACE PRVKŮ 

 

V této kapitole je proveden návrh světlosti potrubí, dále specifikace pouţitých 

pneumatických prvků v obvodu a kontrola propustnosti části obvodu pro řízení 

hydropneumatické jednotky. 

 

10.1 Návrh světlosti potrubí 

 

Výpočet se provede podle potřebného průtoku vzduchu na hydropneumatické posuvové 

jednotce. Dále se volí rychlost průtoku vzduchu. Ta se pro pneumatické ovládací obvody volí 

v rozmezí 20 aţ 40 m/s. Průtok vzduchu se dosazuje v m
3
/h [2]. 

 

vv

Q
d  8,18  

20

41,1
8,18 d  

 

mmd 599,4   

 

Z katalogu firmy SMC volím nejbliţší větší průměr hadice 5 mm. Jedná se o měkčené 

polyuretanové hadice. Hodnota průtoku je brána podle vypočteného vztahu v kapitole 10.3 

propustnost obvodu. Tato hodnota průtoku je přepočtena na m
3
/h. 

 

10.2 Specifikace pouţitých prvků 

 

Jednotka pro úpravu vzduchu 

 

Výroba stlačeného vzduchu a rozvod vzduchu potrubím bývá doprovázen znečištěním 

mechanickými nečistotami, prachem, vlhkostí, mazivem apod. Velké procento poruch 

pneumatických prvků je způsobeno špatnou filtrací. K filtraci hrubých částic nečistot dochází 

jiţ před kompresorem. Pokud je třeba filtrace důkladnější, umísťujeme do pneumatického 

obvodu filtry s poţadovanou přesností filtrace. Nejčastější pouţití je kombinace regulátor 

tlaku, filtru a maznice [10]. 

(7) 
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Z katalogu SMC volím jednotku řady AC typ AC20-F01. 

 

Základní parametry: 

 

Průtok 
[Nl/min] 

Rozsah regulovaných 
tlaku [MPa] 

Poréznost filtru [μm] 
Připojovací 

závit 

500 0,05 - 0,85 
Volitelné 

(2,10,20,40,70,100) 
G 1/8 

 
Tabulka 5 – Základní parametry jednotky pro úpravu vzduchu 

 

 

Symbol: 

 

 

Obr. 39 – Značka jednotky pro úpravu vzduchu 

 

Rozváděč 

 

Rozváděč je hradící prvek slouţící k řízení směru proudění vzduchu nebo k úplnému 

uzavření směru proudění vzduchu. Podle sestavených obvodů volím tři rozváděče. První 

rozváděč typ 5/2 slouţí k řízení upínání materiálu. Druhý rozváděč typ 5/3 slouţí k řízení 

pohybu suportu a třetí rozváděč typ 3/2 ovládá skokový ventil hydropneumatické posuvné 

jednotky. Rozváděče volím od firmy SMC. První dva volím z řady SYJ3000. To znamená 

provedení pro montáţ na desku. Třetí je z řady SY300/500 s moţnou montáţí na desku. 

Volím připojovací desku pro tři ventily typ SS5YJ3-S41-03-M5F-Q, [10]. 

 

Rozváděče: 

1. volím typ SYJ3343-5LOU-Q    

 

Symbol 

 

Obr. 40 – Značka bistabilního rozvaděče 5/3 
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2. volím typ SYJ3243-5LOU-Q 

 

Symbol 

 

Obr. 41 – Značka bistabilního rozvaděče 5/2 

 

3. volím typ SY513-5YO-C6F-Q 

 

Základní parametry rozváděčů: 

 

Označení Funkce 
Tlakový rozsah 

[MPa] 
Průtok [Nl/min] 

SYJ3343-5LOU-Q 
5/3 střední poloha 

uzavřená 
0,2 - 0,7 98 

SYJ3243-5LOU-Q 5/2 bistabilní 0,1 - 0,7 98 

SY513-5YO-C6F-Q 3/2 N.C. 0,15 - 0,7 580 

 

Tabulka 6 – Parametry rozváděčů 

 

 

Redukční ventil 

 

Redukční ventil je v obvodu pouţit z důvodu vhodného nastavení upínacího tlaku na 

pneumatickém chapadle. Jelikoţ se pracuje s dřevěným materiálem, mohla by velká upínací 

síla poškodit obrobek. Ramena by mohly vytlačit do dřeva rýhy. Volím ventil, který má ve 

standartní výbavě vestavěn jednosměrný ventil. Ten musí být paralelně zapojen s redukčním 

ventilem z důvodu tlaku, který přichází z druhé strany při zasouvání pístnice. Jednosměrný 

ventil tedy funguje jako obtok přes redukční ventil. V případě, ţe by nebyl paralelně zapojen 

jednosměrný ventil, tak by se při zasouvání motoru choval redukční ventil jako pojistný [10]. 

 

Redukční ventil volím od firmy SMC typ ARJ310-01. 

 



53 

 

Základní parametry: 

 

Rozsah regulovaných 

tlaků [MPa] 

Připojovací 

závit 

Přesnost 

nastavení [%] 

Opakovatelná 

přesnost [%] 

0,2 - 0,7 R1/8 0,2 0,5 

 

Tabulka 7 – Parametry redukčního ventilu 

 

Symbol 

 

Obr. 42 – Značka redukčního ventilu 

 

 

Tlakový spínač 

 

Tlakový spínač volím od firmy SMC typ ISE40A-01-T. Tento snímač má dvoubarevný 

displej, který ukazuje minimální a maximální upínací tlak ve dvou rozlišných barvách. Tím se 

zvyšuje bezpečnost řádného upnutí materiálu. Na zobrazovacím displeji obsluha jednoduše 

uvidí upínací tlak. Aţ je tlak zobrazen zeleně, je moţno spustit posuv suportu. 

 

 

Obr. 43 – Tlakový spínač ISE40A 
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Jednosměrný řízený ventil 

 

V případě výpadku stlačeného vzduchu fungují jako klasické jednosměrné ventily, kdy 

zapadne kulička, nebo kuţelka do sedla a nepropustí stlačený vzduch z upínky pryč. Jsou 

stoprocentně těsné, ale moţnost úniku samozřejmě závisí na kvalitě výroby prvku. V obvodu 

jsou pouţity pro bezpečné upnutí materiálu v případě přerušení dodávky stlačeného vzduchu. 

Jednosměrné řízené ventily se vyrábějí v kombinaci se škrtícím ventilem [10]. 

 

Z katalogu SMC volím typ ASP430F-F02-08S. 

 

Základní parametry: 

 

Připojovací 

závit 

Závit ovládání 

zpětného ventilu 

Závit/Vnější průměr 

hadice [mm] 

Průtok 

[Nl/min] 

R 1/4 G 1/8 8 350 

 

Tabulka 8 – Parametry jednosměrného řízeného ventilu 

 

Symbol 

 

 

Obr. 44 – Značka jednosměrného řízeného ventilu 

 

 

Škrticí ventil 

 

Škrticí ventil v obvodu slouţí pro nastavení rychlosti upínání materiálu. Z hlediska 

bezpečnosti by neměla být rychlost příliš vysoká. Dále nám sníţená optimální rychlost 

usnadní správné upnutí materiálu mezi dvě ramena úchopné hlavice. Škrticí ventil se vyrábí 

v kombinaci s jednosměrným ventilem [10]. 

 

Volím škrticí ventil od SMC typ AS2052F-08. 
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Základní parametry: 

 

Závit/vnější průměr 

hadice [mm] 

Průtok 

[Nl/min] 

8 460 

 

Tabulka 9 – Parametry škrticího ventilu 

 

Úchopná hlavice 

 

Jako upínací mechanizmus volím pneumatické paralelní chapadlo od firmy Festo typ 

HGPT-35-A-F. Popis, funkce a základní parametry tohoto chapadla jsou popsány v kapitole 7 

„Volba upínacího mechanizmu“. 

 

Hydropneumatická posuvová jednotka 

 

Posuvovou jednotku volím na základě výpočtů řezných sil od nástroje. Volím tak, aby 

jednotka měla minimálně dvakrát větší sílu, neţ jaká je podélná síla od nástroje. Z velkého 

mnoţství výrobců volím jednotku od německé firmy Specken Drumag a to typ HPL – B 43 – 

50/320 – DK - E. Parametry, princip a funkce této hydropneumatické posuvové jednotky jsou 

rozebrány v kapitole 6 „Volba nejvhodnější posuvové jednotky“. 

 

Šroubení a redukce 

 

Zvolené prvky pneumatického obvodu jsou opatřeny na vstupu i výstupu patřičným 

závitem. Vzhledem k jednoduché manipulaci, popřípadě rychlé opravy, jsou na závity prvků 

našroubovány redukce. Do výstupu těchto redukcí se přímo nasouvají polyuretanové hadice. 

Tyto rychlospojky volím od firmy SMC, které dodávají veškeré příslušenství pro hydraulické 

a pneumatické obvody [11]. 
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Šroubení a redukce pro pneumatické prvky: 

 

Pouţití Popis Objednávací kód Obrázek 

Jednotka pro úpravu vzduchu 

Redukční ventil 

Jednosměrný řízený ventil 

Úchopná hlavice 

Závit R1/8" 

Trubka 8 mm 
KQ2H08-01S  

 

Vstup jednosměrného 

řízeného ventilu Závit R1/4 

Trubka 8 mm 

KPH08-02 

 

 

Hydropneumatická jednotka 

Závit R1/4" 

Trubka 8 mm 
KQ2H08-02S 

 

Rozváděč 

 

 

 

Redukce 

Závit M5 

Trubka 6 mm 

 

Trubka 6 mm 

Trubka 8 mm 

 

KQ2H06-M5 

 

 

KPR06-08 

 

 

 

 

Tabulka 10 – Základní parametry šroubení a redukce 

 

Vedení stlačeného vzduchu 

 

Jelikoţ se na jednoúčelovém stroji bude pohybovat suport s upínací hlavicí, je třeba zvolit 

pruţné vedení. Z katalogu SMC volím měkčené polyuretanové hadice z řady TUS s vnějším 

průměrem 8 mm a světlostí 5 mm [10]. 
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10.3 Výpočet propustnosti obvodu s pneumaticky ovládaným rozvaděčem 

 

Zjednodušené schéma obvodu: 

 

 

Obr. 45 – Schéma připojení posuvové jednotky HPL-B15 

 

Výpočet potřebného průtoku: 

 

Ve výpočtu průtoku vzduchu dosazuji za rychlost 0,2 m/s. Na této rychlosti jsme se po 

domluvě shodli s vedoucím diplomové práce.  

 

Plocha pístu: 

 

23
22

1096,1
4

05,0

4
m

d
S 








 

 

Objem válce: 

 

343 10928,32.01096,1 mhSVC
   

 

 

Průtok vzduchu: 

 

sdmsmvSQ /3928,0/10928,32,01096,1 3343    

min/88,23 3dmQ   

 

(8) 

(9) 

(10) 
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Přepočet na normální podmínky: 

 

min/3,143
101

106,0
88,23 3

6

6

dm
Pn

Pa
V

T

Tn

Pn

Pa
QQ CN 




  

 

 

Při výpočtech uvaţuji okolní teplotu 20 °C, takţe se v přepočtech dále s touto teplotou 

nepočítá. Výpočty dle [2]. 

 

Výpočet propustnosti obvodu 

Vstupní hodnoty: 

 

- Průtok QN = 143,3 dm
3
min

-1
 

- Tlak p = 0,6 MPa 

- Délka vedení l1 = 1,5 m 

- Délka vedení l2 = 1 m 

- Rychlost rychloposuvu 0,2 m/s 

 




2

1

1

n

nekv

Q

Q  

 

Tabulka propustnosti prvků: 

 

Prvek Průtok QN [dm
3
/min] Počet kusů [-] 

Jednotka pro úpravu vzduchu 500 1 

Rozváděč 5/3 620 1 

Šroubení G 1/4 2100 2 

Šroubení G 1/8 2100 2 

Vedení l1 1200 1 

Vedení l2 1300 1 

 

Tabulka 11 – Propustnost prvků
 

(11) 

(12) 
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Výpočet ekvivalentního průtoku: 

 

min/3,346
1034,8

1

1300

1

1200

2

2100

1

2100

5

620

1
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1

1

1
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min/3,346 3dmQnekv   

Nmnekv QQ 

 
13 min.3,1433,346  dm

 
 

Spotřeba vzduchu pro posuvovou jednotku HPL-B: 

 

3444
222

1 102256,710.298,310.927,3
4

)(

4
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dD
H

D
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33

5

4 1006,5
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700000
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Výpočty provedeny dle zdroje [1], [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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11 VŠEOBECNÉ POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŢBU 

 

- Pracovní médium (stlačený vzduch) nesmí obsahovat olej a mechanické částečky 

- Provozní tlak nesmí přesáhnout hodnotu 0,7 Mpa 

- Pravidelně kontrolovat čistotu filtrů (Prašné prostředí) 

- Kontrola odlučovače kondenzátu, případně pravidelné vypouštění kondenzátu 

- Kontrola úniku a stavu oleje v hydropneumatické jednotce HPL-B 

- Ramena upínací hlavice musí být před upnutím očištěny od pilin 

- Před spuštěním elektromotoru musí být fréza zakryta odsávacím krytem 

- Rozvodná elektrická skříň musí být za provozu uzavřena 

- Obsluha nesmí odkládat ţádné věci do prostoru pohybu suportu 

- V případě výměny nástroje vypnout elektromotor, odklopit kryt odsávače a řezný 

nástroj (frézu) vyměnit 

- Na redukčním ventilu se nastavuje potřebný upínací tlak v rozmezí 0,2 – 0,7 MPa 

- Rychlost upínání se nastavuje na škrtícím ventilu 1.01 

- Rychlost posuvu suportu se nastavuje na škrtícím ventilu přímo na hydropneumatické 

jednotce HPL-B 
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12 ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout řízení a regulaci pro upínání a posuv suportu na 

jednoúčelovém zařízení. Na tomto stroji se frézuje vertikální dráţka do dřevěného materiálu.  

 

V úvodu práce jsem popsal moţnosti řešení posuvu suportu. Vzhledem ke komplikacím, 

které mohou vzniknout při pouţití pneumatického lineárního motoru, jsem se rozhodl pro 

pouţití hydropneumatické posuvové jednotky. Tato nová výkonná jednotka je v kapitole 

druhé podrobně popsána. V další kapitole jsem rozebral hydropneumatické prvky od různých 

výrobců, včetně moţných alternativ. Například pouţití fluidního svalu, nebo řízení pomocí 

pneumatických proporcionálních ventilů. Z těchto prvků jsem vybral nejvhodnější a to 

hydropneumatickou posuvovou jednotku typu HPL-B od německé firmy Specken Drumag.  

Jako upínací prvek jsem po dohodě s vedoucím diplomové práce zvolil paralelní pneumatické 

chapadlo od firmy Festo. Velikosti zvolených prvků jsem provedl na základě výpočtů řezných 

sil, kterými působí řezný nástroj na materiál. Velikost jsem volil z hlediska bezpečnosti tak, 

aby měl prvek minimálně dvakrát větší sílu, neţ je síla od nástroje. 

 

V dalším bodě se práce zaměřuje na návrh pracovního stolu. Navrhl jsem dvě moţnosti 

řešení skladby prvků na tomto pracovním stole. První varianta, prostorově více náročná, 

obsahuje hydropneumatickou posuvovou jednotku přímo na pracovním stole. Konec pístnice 

této jednotky je přímo spojen se suportem. V druhé variantě je instalována posuvová jednotka 

pod pracovním stolem. Konec pístnice je propojen se suportem pomocí ocelového vedení, 

které se pohybuje v dráţce ve stolu. Výhodou je menší prostorová náročnost, ale mohl by 

vzniknout problém s tuhostí ocelového vedení, coţ by se přenášelo na celý suport. Návrhy 

pracovního stolu jsem kreslil v 3D programu Autodesk Inventor. Při návrhu jsem bral ohled 

na jednoduchou údrţbu, bezpečnost obsluhy a v případě poruchy snadnou opravitelnost. 

 

Další kapitola je věnována návrhu obvodů pro řízení a regulaci upínání materiálu a 

posuvu suportu. Dle zadání jsem vypracoval obvod pneumatický, elektrický, ale také pomocí 

programovatelného logického automatu PLC v jazyku LDR. Pro kaţdou z těchto variant jsem 

zpracoval dvě alternativy. Rozdíl spočívá v hlavním rozváděči, který ovládá pohyb suportu. 

První alternativa je pouţití bistabilního rozváděče 5/2. Tento rozváděč ale zaručuje pouze dvě 

polohy. To znamená, ţe suport se můţe pouze vysouvat nebo zasouvat. Druhá alternativa je 

pouţití bistabilního rozváděče 5/3. Tento rozváděč má střední polohu uzavřenou. Nabízí tedy 
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moţnost zastavení posuvu v jakékoliv poloze, v případě nutnosti. Z  navrhnutých obvodů 

jsem zvolil jako nejvhodnější elektropneumatickou variantu. 

 

Dle navrţených obvodů jsem provedl návrh světlosti potrubí a specifikaci pouţitých 

pneumatických prvků. Tyto prvky jsou stručně popsány v kapitole „Specifikace prvků“. Dále 

tato kapitola obsahuje výpočet spotřeby vzduchu hydropneumatické posuvové jednotky a 

kontrolu propustnosti obvodu. Kontrolu jsem provedl pro část obvodu a to pro ovládání 

pohybu suportu. Pro výpočet propustnosti jsem zvolil pneumatický bistabilní rozváděč 5/3. 

Výsledná kontrola propustnosti vyhovuje. 

 

V posledním bodě se vybrané navrţené obvody zapojovali ve školní laboratoři na 

trenaţéru firmy SMC. Po praktickém zapojení se ukázalo, ţe obvody pracují správně a 

spolehlivě bez komplikací. Popis zapojení, včetně fotodokumentace, je zařazen v kapitole 

„Návrh obvodů“. Schémata k jednotlivým variantám, včetně výkresu sestavy navrţeného 

pracovního stolu, jsou přiloţeny v příloze diplomové práce. 
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