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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

Zkratka    Význam 

TP2500    model mechanického postupového lisu firmy ŽDAS, a. s. 

V4000      model mechanického postupového lisu firmy Verson Steel 

PLC      programovatelný logický automat 

F      jmenovitá síla            [MN] 

h      jmenovitý zdvih           [m] 

H      celkový zdvih beranu           [m] 

i      počet stolů             [‐] 

n      počet čelistí na jednom stole        [‐] 

k      průměrný počet projektů ročně       [‐] 

      cena jednoho mezičlenu         [Kč] 

č      cena jedné čelisti           [Kč] 

      počáteční investice           [Kč] 

č     průměrné roční náklady za čelisti V4000      [Kč] 

č     průměrné roční náklady za čelisti TP2500     [Kč] 

      průměrná doba návratnosti         [rok] 

∅       průměrný roční výnos investice       [Kč] 
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ÚVOD 

Dynamický  rozvoj  podniků  není možné  zabezpečit  bez mnoha  kvalitativních  změn 

procesů a věcí s nimi spojenými, ať už se jedná o přípravky, či samotné stroje. Tyto změny 

mají za účel vytvoření výrobního systému, který dokáže pružně reagovat na aktuální situaci 

na  trhu  a  úspěšně  aplikuje  nejmodernější  systémy.  Na  optimalizaci  jsou  kladeny  stále 

náročnější  požadavky.  Hledání  optimálního  výrobního  procesu,  který  vede  ke  zvýšení 

efektivnosti  od  jednotlivého  pracoviště  přes  kanceláře  a  dílny  až  po  celé  podniky,  

je v současné době velkým tématem.  

Diplomová  práce  je  zpracovávaná  ve  spolupráci  se  společností  Maxion  Wheels  

(obr. 1) známá výrobou kol více než 100 let. Zaměstnává více než 10 800 lidí na celém světě 

rozprostřených  ve  více  jak 12  zemí  světa. Dodává přibližně  každé 1  z 6  vyrobených  kol 

v rámci celosvětové produkce. V roce 2013 firma vyrobila 61 miliónů kol.  

 

Obr. 1 – Logo společnosti 

V České republice  je zastoupena dvěma ostravskými závody se třemi typy produktů. 

V odštěpném závodě Alukola se vyrábí hliníková kola pro osobní vozy s výrobní kapacitou 

2,3 miliónů kusů ročně. Ve druhém dceřiném podniku Autokola se vyrábí ocelová tvářená 

kola pro osobní vozy s výrobní kapacitou 7,5 miliónů kusů  ročně a ocelová  tvářená kola  

pro  vysokozdvižné  vozíky  s výrobní  kapacitou  400 tisíc  kusů  ročně.  Celkem  zaměstnává  

800 kmenových zaměstnanců. 
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Cílem diplomové práce je zoptimalizovat transfer pro lis V4000. Jedná se o víceoperační 

mechanický  klikový  lis  s mechanickým  transferem.  Zlepšení  bude  realizováno  přidáním 

mezičlenu. Ten hlavně bude sloužit pro výškové nastavení  jednotlivých čelistí, které bylo 

doposud  problematické  a  zdlouhavé.  Tato  práce  je  vlastně  průvodcem  celého  postupu 

navrhování.  Nejprve  proběhne  seznámení  s problematikou  lisování,  dále mezioperační 

přepravy na  lise, a důležité mechanismy, bez  kterých by nebylo možno provést  vhodný 

konstrukční návrh. Další kapitola je plně věnovaná jednotlivým krokům navrhování a vývoje 

mezičlenu.  Po  vyrobení  mezičlenu  je  třeba  se  věnovat  jeho  optimalizaci,  nejprve 

lokalizováním  jeho  nedostatku  a  následně  výběrem  vhodného  řešení.  Celý  projekt  

je  uzavřen  technickoekonomickým  zhodnocením,  kde  je  nejdůležitější  zjištění  doby 

návratnosti  této  investice.  Před  samotným  vypracováním  práce  byly  specifikovány 

požadavky na navrhovaný mezičlen ze strany firmy takto: 

 

Požadavky na mezičlen: 

 Nahrazení  stávajícího  čidla  pro  kontrolu  disku  některým  konstrukčně 

přijatelnějším. 

 Výšková polohovatelnost u každé čelisti ±10 mm. 

 Dokonalá tuhost včetně zabránění  jakéhokoliv pootočení po zajištění výškové 

polohy. 

 Při sevření čelistí zdvih odpružení alespoň 20 mm (úprava odpružení). 

 Snížit hmotnost.  

 Připravit pro použití čelistí TP2500. 

   



Petr Janál  Diplomová práce  2015/2016 

 

12 

 

1 REŠERŠE ZÍSKANÝCH INFORMACÍ  

Před  samotným  návrhem  mezičlenu  bylo  nutné  nejprve  získat  informace 

 o  stávajících  technologiích,  lisech  na  diskových  linkách,  transferech  a  transferových 

čelistech. Z těchto vědomostí bude položen  základ pro návrh první konstrukce. Zároveň 

také tvoří několik podmínek, které je nutno dodržet pro správnou funkčnost. 

Cílem  této  rešerše není získat komplexní přehled o výrobě disků či kol, ale postavit 

pevné základy pro konstrukci mezičlenu. 

 

1.1 Technologie výroby disku 

Celý proces výroby disků se da rozdělit na několik úseku. Nejprve vstupuje do výroby 

polotovar, z kterého je disk vyráběn. Zpravidla to je svitek plechu z nízkouhlíkové, případně 

dvoufázové oceli, tloušťky 2,8–5 mm a šířky cca 400 mm. Ten je pomocí jeřábu přepraven 

do  rozvinovacího  zařízeni, kde  se  za pomoci několika dvojic válců proti  sobě narovnává 

 a tím ho připravuje pro následné stříhání (obr. 1.1).  

 
Obr. 1.1 – Odvíjení svitku; rovnání 
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Vyrovnaný  plech  vstupuje  do  přístřihového  lisu,  kde  je  dělen  na  potřebný  tvar  

pro  lisování.  Pro  současnou  technologii  je  to  kruh  se  čtyřma pravidelně  rozmístěnými 

rovnými ploškami. Nástřihy za pomoci dopravníku jsou dopraveny do stohovače, ve kterém 

se jednotlivé kusy vrství do výšky o sto kusech a vytvářejí sloupce (obr. 1.2).  

 

Obr. 1.2 – Stříhání; Stohování 

Takto  připravené  nástřihy  jsou  přepravovány  opět  pomocí  dopravníku  

do  transferového  systému,  ten má  za úkol přenést nástřih do nulté pozice v lisu.  Lisuje  

se  na  postupovém  lise  s 9  pozicemi  vybaveným  transferovými  čelistmi.  Počet  operací  

je  dán  složitostí  disku.  Zpravidla  se  pohybuje  od  5  do  8  operací,  z čehož  poslední  

je kalibrace (obr. 1.3; 1.4). 

 

Obr. 1.3 – 1. op. lisování tvaru; 2. op. prolisování tvaru + vystřižení středového otvoru; 3. op. lemování středového otvoru + předlisování 

šroubových otvorů; 4. op. vystřižení šroubových otvorů 
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Obr. 1.4 – 5. op. vystřižení větracích otvorů; 6. op. ojehlení větracích otvorů+ značení; 7. op. kalibrace 

Takto vyrobený disk  je pomocí rotačního bubnu otočen o 180° (pohledovou stranou 

dolů),  to  je nezbytné kvůli ukládání do palet. Každý disk musí projít výstupní kontrolou. 

Úspěšně  prověřený  disk  je  připraven  pro  uskladnění  do  palet,  to  probíhá  za  pomoci 

robotického ramene. 

 

1.2 Lisovací stroje  

V současné době firma Maxion Wheels Czech, s. r. o., disponuje třemi mechanickými 

klikovými lisy pro výrobu disků. Jsou to stroje V3000, V4000 a TP2500.  

Mechanické  lisy  patří  mezi  nejvíce  používané  tvářecí  stroje.  Jejich  nevýhodou  

je,  že  největší  tvářecí  síla,  které  lze  dosáhnout,  je  až  těsně  u  dolní  úvrati.  Lis  může  

být zatížen pouze tak velkou silou, která nepřevýší sílu jmenovitou, aby nedošlo k porušení 

stroje. K přenosu energie používají různé výkonné mechanismy – klikový, výstředníkový, 

kolenový,  vačkový,  vřetenový  a  třecí. Nejpoužívanějším mechanismem  je mechanismus 

klikový. [1]‐[2]‐[3] 
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Charakteristické parametry mechanických lisů: 

•  jmenovitá síla – F (největší dovolená síla, kterou může být lis zatížen), 

•  jmenovitý zdvih – h (dráha, na které působí lis jmenovitou silou), 

•  celkový zdvih beranu – H. 

 

Mechanické lisy v porovnání s obráběcími stroji se vyznačují: 

•  robustnější a tužší konstrukcí, 

•  menším odpadem materiálu, 

•  horší přestavitelností a univerzálností. 

Pro  jejich  nákladnost  a  zdlouhavé  seřizování  je  jejich  použití  výhodné  pouze  

v hromadné výrobě. [1]‐[2]‐[3]  

 

1.2.1 Klikové lisy  

Princip  činnosti  klikových  lisů  spočívá  v  klikovém  mechanismu  (obr.  1.5).  

Tento  mechanismus  mění  otáčivý  pohyb  kliky  na  přímočarý  posuvný  pohyb  beranu  

za pomocí ojnice. [1]‐[2]‐[3]  

Vyznačují se hlavně vysokými konstantními zdvihy. Vyrábějí se pro velikost jmenovité 

síly v rozsahu 0,63 MN až 10 MN. [1]‐[2]‐[3]  

 Obvyklé  konstrukční  provedení  klikového  lisu  je  takové,  že  elektromotorem  

je  přes  klínové  řemeny  poháněn  setrvačník  s  vestavěnou  spojkou  a  dále  přes  ozubené 

převody klikový hřídel nebo klikové kolo klikového mechanismu. [1]‐[2]‐[3]  
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Obr. 1.5 – Schéma klikového lisu;  1 – beran, 2 – stůl, 3 – rám, 4 – klika, 5 – ojnice, 6 – setrvačník, 7 – tvářené těleso [1] 

Klikové lisy jsou univerzální stroje s využitím v objemovém i plošném tváření. Konstruují 

se  jako  jednobodové, dvoubodové a  čtyřbodové.  Jelikož  jsou  tyto  lisy velmi univerzální, 

mohou  být  začleněny  do  tvářecích  linek,  kde  mohou  vykonávat  různé  operace  

jako je stříhání, tažení, ohýbání, kování a další. [1]‐[2]‐[3]  

 

1.2.2 Verson 4000 

Postupový  lis  firmy  Verson  Steel  s klikovým  rozvodem  a  dvoubodovým  zavěšením 

umožnuje lisovat silou 4000 tun rozdělenou mezi 9 nástrojových stanic. Stanice na pozicích 

3,  4  a  5  jsou  určeny  pro  soustředné  namáhání  1200  tun,  ostatní  pak  pro  600  tun.  

Počet  zdvihu  za  minutu  je  nastavitelný  změnou  otáček  motoru  v rozmezí  12–25.  

Lis  s  automatickým mazacím  systémem  Trabon  je  vybavený mechanickým  transferem 

fungujícím souběžně s beranem lisu s  uzavíratelnými elektrickými obvody zajišťující zjištění 

přítomnost disku na stole. V případě nepřítomnosti disku dojde k okamžitému zastavení 

lisu.  
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Stroj  –  vyrobený  v roce  1964  –  prošel  k dnešnímu  dni  několika  rekonstrukcemi  

od  mazání  přes  vzduchotechniku  až  po  zavedení  PLC  allen  brandley.  Kvůli  neustále 

zvyšujícím se požadavkům na bezpečnost byl dovybaven laserovými zábranami. 

K indikaci selhání jednotky pro ochranu proti přetížení je zařízení vybaveno koncovým 

spínačem, který okamžitě odbudí řídící obvod od spojky. 

Automatická  pneumatická  brzda  setrvačníku  umožňuje  okamžité  zastavení  stroje  

a dovoluje rychlou reverzaci motoru v případě nouze. 

Součásti stroje  jsou 3 vyjíždějící stoly se samostatným trakčním pohonem. Umožňují 

před‐přípravu na výměnu nástrojů, a tím výrazně snižují časy potřebné pro přebudování. 

Tab. 1 – Parametry lisu V4000 

Počet operací  9 

Dopravní rovina od podlahy  1168,4 mm 

Zdvih beranu  508 mm 

Přestavitelnost beranu  254 mm 

Přestavitelnost klínových desek  12 mm 

Sevřená výška  914,4 mm 

Způsob mazání a chlazení výrobku  emulse 

Typ transferového podávání  3 D 

Boční otevření mezi sloupy  2260,6 mm 

Čelní otevření mezi sloupy  6096 mm 

Rozteč mezi lisovacími pozicemi  609,6 mm 

Síla horního přidržovače  20 t 

Síla dolního vyhazovače  40 t 

Počet zdvihů   12 ‐ 25 min‐1 

Síla lisu  4000 t 

Výkon hlavního motoru  372,85 kW 

Vyjížděcí stoly   3 
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1.3 Specifikace transferu lisu V4000 

Pro  správnou  funkčnost  navrhovaného mezičlenu  je  důležité  vycházet  z původních 

nastavení  transferu pro  lis V4000 (obr. 1.6). Tudíž  jako zapojovací součásti  jsou použity: 

vodící tyč a drážkovaná hřídel. Ve spojení těchto dvou součástí se také nachází odpružení 

dorazu,  zabraňující  havárii.  Snahou  bude  toto  odpružení  zachovat minimálně  z důvodu 

dobré funkčnosti a minimalizace délky mezičlenu. 

 

 Obr. 1.6 – Mechanický transfer V4000 

Drážkovaná hřídel je ustavena v převodovém domku, a realizuje sevření čelistí. 

Jelikož  se  jedná  a mechanický  transfer,  je  jeho  pohyb  závislý  na  pohybu  beranu.  

Dle  grafu  (viz  příloha  B)  jsme  zjistili,  že  na  jeden  zdvih  beranu  vykoná  čelist  pohyb  

pro sevření o vzdálenosti max. 187,3 mm. Reálně se dá upravit cca v rozmezí 160–185 mm 

za  pomocí  šnekového  převodu  a  hřebenu,  procházející  všemi  převodovými  domky  

nebo dorazových kotoučů umístěných na konci vodící tyče. 

Výškový pohyb  transferu probíhá cyklicky  (obr. 1.7), kde v bodě 1 dojde k uchopení 

disku, pak je realizován zdvih, než dosáhne do bodu 2 a výšky 127 mm od dopravní roviny. 
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V dalším kroku se posune disk o rozteč mezi lisovacími pozicemi (délka dráhy je 609,6 mm) 

do bodu 3. Následně dojde ke spuštění do dopravní roviny v bodě 4 a k rozevření čelistí. 

Poslední fázi cyklu se vrací transfer opět o rozteč mezi lisovacími pozicemi do bodu 1. Tento 

cyklus se opakuje s každým sevřením beranu. 

 
Obr. 1.7 – Výškový pohyb transferu 

Aby  bylo  možno  vyrábět  různé  velikosti  disků  a  tedy  je  přepravovat  z operace  

na  operaci. Musí  byt  transferové  lišty  nastavitelné  v určitém  rozmezí. V tomto  případě  

je vzdálenost 118 až 142 mm, což umožňuje vyrábět průměry 12 až 17 palců za předpokladu 

zachování stejně dlouhých čelistí. 

Dopravní rovina  je pro všechny operace u všech typů stejná – 508 mm. V této výšce 

jsou  umístěny  všechny  transferové  čelisti,  jejichž  výšku  lze  nastavit  pomocí  tyče  

se  šnekovým  převodem  pod  transferovou  lištou,  ale  kvůli  komplikovanosti  celého 

převodového zařízení se neprovádí.  

Problém nastává v uchopování u  jednotlivých operací, protože postupným  lisováním  

se mění jak průměr, tak i hloubka. Tomu je třeba přizpůsobit funkční části čelisti. 
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1.3.1 Rozbor čelistí pro V4000 

Jedná se o velkou sestavu vyrobenou primárně ze slitiny hliníku o celkové hmotnosti 

3,9 kg. Model čelisti je znázorněn na obr. 1.8. 

 

Obr. 1.8 – Transferová čelist lisu V4000 

Základem  je  držák  (poz.  19  na  obr.  1.9),  který  je  osazený  bronzovým  pouzdrem  

(poz. 4) a nasazen na vodící tyči. Pojištění proti pootočení  je zajištěno podélným perem 

s očkem a závlačkou (poz. 20, 35 a 37). Vypadnutí pera brání příložky (poz. 10 a 11). 

Kolík  (poz.  9)  je  vložen  do  těla  držáku  a  osazen dvěma  pouzdry  (poz.  8).  

Na nich  je uložen držák snímací čelisti (poz. 6) tak, aby se mohl pootáčet kolem své osy.  

Zpětný pohyb zajišťuje pružinka uložena na kuličce (poz. 14, 15 a 36).   

Na  držáku  snímací  čelisti  (poz.  12)  je  z jedné  strany  přišroubovaná  přes  příložku 

plechová  pružina  (poz.  6).  Z druhé  strany  je  připevněna  nevodivá  deska  (poz.  5)  

a na ní přítlačná destička (poz. 4) vybavená senzorem pro určení přítomnosti disku. 
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Spojení  mezi  čelistí  (poz.  16)  a  držákem  (poz.  19)  je  dosáhnuto  za  pomocí 

přišroubované příložky (poz. 1). Posledním členem  jsou naváděcí vložky  (poz. 2, 3 a 17),  

které jsou přišroubovány k čelisti (poz. 16).  

U  některých  čelistí  nejsou  pouze  navrtané  2  otvory  pro  přišroubování  naváděcích 

vložek,  ale  vyfrézovány  drážky,  což  umožnuje  lepší  stavitelnost  a  tím  i  přesnější  dosed  

na lem disku. 

Zpravidla se na těchto transferových čelistech mění – s ohledem na operace a průměr 

–  pouze  naváděcí  vložky  a  přítlačná  destička;  je‐li  nutné  tak  i  čelist.  Ostatní  položky  

jsou univerzální pro všechny sestavy. 

 

Obr. 1.9 – Sestava čelisti V4000 

Výkres sestavy čelisti V4000 v měřítku 1:1 je uvedený v příloze C. 
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1.3.2 Mechanismus senzoru V4000      

U  tohoto  lisu  nejsou  použity  žádné  senzory.  Přítomnost  disku  se  hlídá  za  pomocí 

jednoduchých uzavíratelných elektrických obvodu (obr. 1.10) a pro zvýšenou spolehlivost 

systému jsou vždy na levé i pravé čelisti v páru.  

 

Obr. 1.10 – Mechanismus hlídání přítomnosti disku 

Při  sevření  disku  se  posune  čelist  po  drážkované  hřídeli  blíže  k transferu,  

plechová  pružina  dorazí  na  podavač,  a  tím  se  potočí  celý  mechanismus  snímače.  

Přítlačná destička dorazí na disk a uzavře elektrický obvod, čímž se i zlepší sevření. Pokud 

nastane  situace,  že  se při  sevření destička nedotkne disku, nedojde  k uzavření obvodu, 

dojde k nahlášení chyby a stroj se okamžitě zastaví. 
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1.3.3 Mechanismus odpružení V4000   

U  současného  odpružení  dochází  ke  zdvihu  mezi  čelistí  a  podavačem  

viz  kóta na obr. 1.11. Omezení nastává  v závislosti na  senzoru  respektive  sevření horní 

klapky (poz. 19 na obr. 1.9), kdy  je  snaha vlivem opotřebení dosáhnout většího  sevření 

klapky a to dotlačením čelistí blíže k disku. Toto je však na úkor zdvihu odpružení.  

 

Obr. 1.11 – Mechanismus odpružení 

Základem  je drážkována hřídel  (poz. 1 na obr. 1.12) osazená na koncích bronzovými 

pouzdry. V ní  je pak vsazená vodící  tyč  (poz. 1)  s pružinami. Konkrétně  se používají dvě 

tlačné pružiny 25 × 2,5 × 75 × 10 (poz. 8), mezi kterými je vložený rozpěrný kroužek (poz. 7) 

zamezující lámavost pružin. Na drážkách hřídele  je nasunut podavač  (poz. 6) a  zajištěný 

pojistným  kroužkem.  Konec  vodící  tyče  blíže  k disku  je  upraven  zápichem  pro  snadné 

nasazení a  zajištění polohy  transferové  čelisti  (poz. 3). Mezi  čelistí a podavačem potom 

vznikne prostor pro odpružení – cca 23 mm. Aby byl  tento mechanismus  funkční, musí  

se na druhé straně vodící tyče zajistit dorazem. Zde je dokonce s aretací. Funguje to tak,  

že první doraz  tvoří  kotouč  s vnějším  závitem  (poz.  4), na  který  lze našroubovat  druhý  

(poz. 5), a jeho dotahováním se zmenšuje sevření dané transferové čelisti. 
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Obr. 1.12 – Sestava odpružení 

Funkce a činnost je snadno pochopitelná z videa – viz příloha D. 
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1.4 Specifikace transferu TP2500 

Na  rozdíl  od  V4000  je  pohyb  transferu  řízen  elektronicky  za  pomocí  servomotoru.  

Pořád ale zůstává vazba na pohyb beranu,  i když  jen elektronická, hlavně kvůli časování. 

Výhodou  je,  možnost  pohybu  (nastavování)  bez  nutnosti  rozpohybování  beranu  lisu.  

Pro ilustraci je uveden zjednodušený pohled na část trasérů (obr. 1.13).  

 

Obr. 1.13 – Schéma transferu 

Sevření čelistí  je maximálně 130 mm. V tomto rozsahu  lze nastavit vzdálenost podle 

potřeby,  na  rozdíl  od mechanického  transferu,  který má  přímou  vazbu  na beran  lisu.  

Lišta  se  pohybuje  celá  s pevně  našroubovanými  čelistmi.    Omezujícím  konstrukčním 

faktorem je maximální rozevření lišt 960 mm a po jeho dosáhnutí se snižuje dráha sevření. 

Reálně lze vyrábět disky o průměru 12 až 17 palců za předpokladu, že jsou zachovány stejně 

dlouhé čelisti. 

Dopravní  rovina  je  pro  všechny  operace  u  všech  typů  stejná  –  508  mm.  

Transferové lišty jsou nad dopravní rovinou tak, aby čelisti byly ve výšce 532 mm. 
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Výškový  pohyb  transferu  probíhá  cyklicky  podle  (obr.  1.14),  kde  v bodě  1  dojde 

k uchopení disku. Pak ke zdvihu než dosáhne do bodu 2 a výšky 40 mm od dopravní roviny. 

V dalším  kroku  se posune disk o  rozteč mezi  lisovacími pozicemi o  vzdálenost 600 mm  

do bodu 3. Následně dojde ke spuštění do dopravní roviny v bodě 4 a k rozevření čelistí. 

Poslední  fázi  cyklu  se  vrací  transfer opět o  rozteč mezi  lisovacími pozicemi do bodu 1.  

Tento cyklus se opakuje s každým sevřením beranu. 

 

Obr. 1.14 – Výškový pohyb transferu 

U tohoto transferu jsou čelisti pevně připevněny na transferovou lištu bez jakéhokoliv 

odpružení, které by mohlo kompenzovat rázy a nepřesností převodů. Není zde zapotřebí, 

protože  zdvih  je o  2/3  kratší  a plynule  řízený  servomotory na  rozdíl od V4000.    Čelisti  

jsou podstatně  lehčí  a  je  zde  zajištěna  vyšší  tuhost. Výsledkem  je  získání optimální  síly 

sevření a celkové přesnosti mechanismu.  
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1.4.1 Rozbor čelistí pro TP2500 

Jedná se o plechovou čelist jednoduché konstrukce a hmotnosti 1,3 kg bez mechanismu 

táhla a váži pouze 0,9 kg. Sestava čelisti je zobrazena na obr. 1.15. 

 

Obr. 1. 15 – Transferová čelist lisu TP2500 

Pravá čelist obsahuje čidlo pro zjištění přítomnosti dusíku na rozdíl od čelistí pro V4000.  

Základem  je  tělo  čelisti  (poz.  9  na  obr.  1.16),  na  němž  jsou  přišroubovány  packy  

(poz. 10, 11 a 12) s vyfrézovanými drážkami pro zlepšení stavitelnosti a tím přesnější dosed  

na lem disku.  

Tvar  pacek  je  do mírného  úhlu  a  slouží  hlavně  jako  bezpečnostní  prvek. V případě 

špatného seřízení, kdy dojde k většímu sevření než je zapotřebí, sjede disk po šikmé ploše 

packy a je vyhozen z čelisti. 

U pravých  čelistí  je na  tělo  čelisti  ještě přišroubován mechanismus  táhla  s dotekem  

a palcem.  
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Obr. 1.16 – Sestava čelisti TP2500 

Mechanismus táhla Je za pomoci dvou držáků (poz. 1 a 5) připevněn na čelist (poz. 9).  

Oba  držáky  jsou  osazeny  bronzovými  pouzdry  (poz.  2  a  4)  pro  lepší  kluzné  vlastnosti.  

Do  těchto  pouzder  je  vložena  hřídel  s pružinou  (poz.  8  a  6)  zajišťující  vracení  táhla  

do rozevřené polohy. Na zadní straně hřídele je nasazen palec (poz. 3) zajištěný závlačkou 

(poz.  19),  který  je  snímaným  tělesem  pro  indukční  senzor.  Na  přední  straně  hřídele  

je nasazen dotyk  (poz. 7)  zajištěný  šroubem  (poz. 13). Ten musí byt v rozevřené poloze  

před packami (poz. 10, 11 a 12) a při sevření dojde k jeho zatlačení diskem na úroveň pacek.  
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1.4.2 Mechanismus senzoru TP2500 

Pro  snímání  přítomností  disku  je  použit  indukční  senzor  upevněný  v držáku  čelisti  

a mechanické táhlo přišroubované na čelist (obr 1.15). Při sevření čelistí dojde k zatlačení 

táhla diskem, tím zakryje palec senzor a ten sepne (obr 1.17).  Pokud po sevření nedojde 

k zakrytí senzoru, dojde k nahlášení chyby a celý lis se okamžitě zastaví. 

 
Obr. 1.17 – Umístění senzoru v držáku 

V současné době se používá senzor BES M12ME‐POC40B‐S04G‐003 – viz příloha E.  
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2 VÝVOJ PROTOTYPU 

Po  podrobném  seznámení  se  současnou  technologii  a  rozborem  jednotlivých 

mechanismů  transferů  pro  lis  V4000  a  TP2500  následovala  jejich  aplikace  do  návrhu  

pro  nový  mezičlen.  Kvůli  snadnému  zavedení  do  výroby  a  ekonomické  nenáročnosti  

bylo  rozhodnuto,  že  mezičlen  bude  konstruován  pro  čelisti  z lisu  TP2500  včetně 

mechanismu táhla. Bude možná vzájemná zaměnitelnost  jednotlivých čelisti pro všechny 

tři  lisy na  diskové  lince  s  vyžitím  jen  jednoho  typ  čelisti  (TP2500).  Drážkovaný  hřídel 

(hřeben) zůstal nezměněný současně s principem odpružení. 

 

2.1 Napojení a úprava odpružení 

V první  fázi  bylo  nutné  zredukovat  stávající mechanismus  na minimum  (obr.  2.1), 

z kterého by se dalo vycházet. Ten obsahoval hřeben (poz. 1 na obr. 2.2), pružiny (poz. 7), 

rozpěrný kroužek (poz. 4) a vodící tyč (poz. 3).  

 

Obr. 2.1 – Mechanismus odpružení 
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Vodící tyč (poz. 3) byla upíchnuta a upravena na požadované rozměry, aby na ní bylo 

možné nasunout redukci vstupu (poz. 2).   Vyfrézované drážky v redukci zajišťují ochranu 

proti pootočení a přesné vedení zdvihu odpružení 20 mm. 

Mezičlen  (poz. 6)  je pevně přišroubován k vodící  tyči  (poz. 3) a mezi nimi  je svíraná 

redukce (poz. 2). Aby nedošlo k jeho pootočení je zajištěn drážkou s perem. 

Posledním dílem uzavírající mechanismus odpružení je doraz (poz. 5), který byl výrazně 

zjednodušen,  a  byla  mu  odebrána  možnost  aretace.  Důvodem  bylo  riziko  vznikající 

nesprávným seřízením, kdy hřeben (poz. 1) zajede příliš hluboko do převodového domku. 

V tomto  případě  už  doraz  neslouží  jako  ochranný  prvek  převodovky,  ale  naopak 

destruktivní.  Zároveň  bylo  ověřeno,  že  touto  změnou  nemůže  dojít  k  celkovému  vyjetí 

hřebenu z převodovky. 

Obr. 2.2 – Sestava mechanismu odpružení 

   



Petr Janál  Diplomová práce  2015/2016 

 

32 

 

2.2 Upínací rozměry pro čelist 

Držák  čelisti  zajišťuje  spojení  mezi  čelistí  z lisu  TP2500  a  mezičlenem.  

Jedná se o svařenec, který je tvořen 3 dílčími díly a to upínací částí čelisti (poz. 1 na obr. 2.3,  

dvěma vzpěrami (poz. 2) a upínací částí mezičlenu (poz. 3). 

Upínací  část  čelisti  vychází  z  původních  držáků  používaných  na  lise  TP2500.  

Úpravou  došlo  pouze  k mírnému  odlehčení  plechu  a  jinému  umístění  na  upínací  části 

mezičlenu. Provedeno  to bylo  z důvodu  rozlišné  konstrukce  čelistí. U V4000  osa  čelisti 

prochází  dopravní  rovinou,  aby  bylo  dosaženo  stejného  výškového  nastavení  u  čelisti 

TP2500. Zároveň bylo nutné vyzvednout upínací část čelisti o 23 mm nad osu. Dostatečná 

tuhost svařence je zajištěna vhodným umístěním dvou žeber ve spodní části. 

Upínací  část mezičlenu v  této  fázi  tvoří plech  tloušťky 4mm  se  zkosenými hranami,  

další úpravy jsou závisle na konstrukčním řešení mezičlenu. 

 

Obr. 2.3 – Držák čelisti 
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2.3 Varianty nastavení výšky mechanismů 

V další fázi bylo důležité vybrat mechanismus, který umožní nastavení výšky v rozmezí 

±10  mm  a  následně  zajistí  dokonale  tuhé  spojení.  Pro  řešení  této  problematiky  

byly  vytvořeny  různé  varianty.  Tři  z nich  dostaly  zjednodušenou  vizuální  podobnu  

a byly rozebrány jejich výhody a nevýhody.  

 

2.3.1 Rozpínací čelist 

Rozpínací  čelist  na  jednoduchém  principu  svěráku. Dotahováním  šroubu  tlačí  kužel  

do  kleštin  a  ty  se  rozevírají,  dokud  není  zajištěno  dostatečně  tuhé  a  pevné  upnutí.  

Naopak při dostatečném povolení šroubu je možno nastavovat výšku, ovšem s omezeným 

krokováním  závislým  na  velikosti  jednoho  zubu.  V tomto  případě  byla  použita  výška 

jednoho zubu 1mm. 

 

Obr. 2.4 – Rozpínací čelist 

Výhody:  Nevýhody: 

 přesné krokování po 1mm,   komplikovanost, 

 tuhé upnutí.   nebezpečí rozevření vedení, 

   nutnost správné volby úhlu kužele. 
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Obr. 2.5 – Sestava rozpínací čelisti 
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2.3.2 Ozubený převod 

Ozubený převod zajišťuje zdvih zabíráním ozubeného kola s hřebenem. Pootočením 

hřídele osazené ozubeným kolem dojde k záběru s ozubeným hřebenem a ten se posune 

nahoru nebo dolů v závislosti na smyslu otáčení. Jakmile je dosáhnuto požadované výšky, 

je  třeba  tuto polohu  zajistit. To  se provede dotažením  šroubu na  spodní  straně držáku 

čelistí. Před dalším nastavováním výšky je nutno tento šroub nejprve povolit, aby nedošlo 

k poškození mechanismu. 

 
Obr. 2.6 – Ozubený převod 

Výhody:  Nevýhody: 

 vyšší životnost,   nepřesnosti vzniklé převodem, 

 tuhé upnutí.   Komplikovanost, 

   cenově náročnější, 

 potřeba  jemného ozubení nebo velkého 
převodu. 
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Obr. 2.7 – Sestava Ozubeného převodu 

 

 

 

 

2.3.3 Polohovací šroub 

Nastavení  výšky  je  realizováno  za  pomoci  šroubu  s křídlovou  hlavou,  na  němž  

je nasazena příložka, a ta je zajištěna proti posunu dvěma pojistnými kroužky. Dotahováním 

šroubu  se  posouvá  držák  s čelistí  dolů,  naopak  při  povolování  nahoru.  

Před  samotným  nastavováním  výšky  je  potřeba  nejprve  povolit  oba  šrouby  na  držáku.  

Po nastavení požadované polohy je nutné tyto šrouby opět dotáhnout a tím zajistit tuhost 

mechanismu. 
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Obr. 2.8 – Polohovací šroub 

Výhody:  Nevýhody: 

 jednoduchá konstrukce,   životnost šroubu, 

 tuhé upnutí,   spolehlivost pojistných kroužků, 

 nejlevnější.   cenově náročnější, 

 potřeba  jemného  ozubení  nebo 
velkého převodu. 

 

Obr. 2.9 – Sestava polohovacího šroubu 
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2.4 Konstrukční řešení mezičlenu 

Po konzultaci se specialisty a pečlivém zvážením všech možností se dospělo k názoru, 

že prototypová verze mezičlenu nebude mít tělo (poz. 7 na obr. 2.11) z ocelového profilu,  

ale  kvádru  ze  slitiny  hliníku  opracovaného  do  výsledného  tvaru.  Na  základě dřívějších 

zkušeností a analýz bylo prokázáno,  že dojde ke  snížení hmotnosti,  zlepšení ergonomie 

a zvýšení tuhosti soustavy. Kompletní sestava je znázorněna  na obr. 2.10. 

 

Obr. 2.10 – Výsledný prototyp mezičlenu 

Toto rozhodnutí obnášelo celkovou změnu tvaru mezičlenu, zahrnující  již zmiňované 

tělo mezičlenu a následnou problematiku s jeho napojením na hřeben a vodící tyč včetně 

zajištění proti pootočení.  

Výsledný mechanismus je alternativou varianty pohybového šroubu. Nicméně v tomto 

případě  je  použit  upravený  normalizovaný  šroub M10    se  zápichem  v hlavě  (poz.  4),  

který  se  protáčí  v podložce  (poz.  5)  a  zašroubovává  se  do  matice  držáku  (poz.  8). 

Povolováním  nebo  utahováním  probíhá  nastavování  výšky  v rozmezí  ±10 mm.  Velkou 

výhodou tohoto řešení je také dvojí vedení držáku. Prvním je matice držáku v kostce, druhé,  

pomocné T matice (poz. 10) v drážkách držáku. Jakmile je držák nastaven do požadované 
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výšky,  dotažením  šroubů  v T  maticích  dojde  k dokonalému  zajištění  polohy  a  získání 

potřebné tuhosti. 

 

Obr. 2.11 – Sestava výsledného prototypu 

Při  konstruování  tohoto  prototypu  byla  snaha  co  nejvíce  využívat  stávajících  dílů  

a úprav stávajících dílů.  

 úplně nezměněné: hřeben (poz. 1) a kroužek (poz. 3), 

 upraveny ze stávajících dílu: tyč vodící (poz. 6) a příruba (poz. 2), 

 upraven z normalizovaného dílu: šroub (poz. 4), 

 nově poptávané díly: podložka (poz. 5), kostka (poz. 7) a držák čelisti (poz. 8). 

Kompletní výkresová dokumentace včetně sestavného výkresu je uvedena v příloze A. 
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2.5 Senzory 

V  průmyslové  automatizované  výrobě  je  nutné  detekovat  přítomnost  objektu, 

předmětu, kapaliny v určitých místech stroje nebo linky a podle toho řídit a časovat práci 

různých  částí  stroje.  K  tomu  je  však  zapotřebí  vhodně  zvolit  typ  snímače  tak,  

aby  byl  schopen  opakovaně  zajistit  spolehlivou  detekci.  Nezáleží  pouze  na  fyzikálních 

vlastnostech detekovaných objektů, ale i pracovním prostředí. [6] 

V současné době lze detekovat předmět podle následující vlastnosti: 

 materiál (kov, plast, dřevo, papír), 

 velikost detekovaného předmětu či snímané plošky, 

 tvar nebo barva předmětu, 

 optické vlastnosti (průhlednost, polarizace světla, kontrast, luminiscence), 

 skupenství (pevné, kapalné, plynné), 

 teploty. 

Konstrukční zásady pro volbu typu snímače: 

 velikost prostoru pro umístění snímače, 

 maximální možná vzdálenost detekovaného předmětu od snímače, 

 vliv okolí: 

o znečišťování detekčního prostoru, 

o elektromagnetické rušení, 

o intenzita okolního světa, 

o okolní provozní teplota, 

o materiály a vzdálenost okolních předmětů, 

 rychlost pohybu předmětu v případě detekce za pohybu, 

 životnost. 
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Typy snímačů pro detekci přítomnosti nebo přiblížení: 

 indukční ‐ detekují přítomnost kovových částí objektů na malou vzdálenost,  

 kapacitní  ‐ umožňují detekci téměř  jakéhokoliv materiálu včetně průhledných  

a tekutin, ale jen na velmi malou vzdálenost,  

 ultrazvukové  ‐  detekce  různých  pevných  větších  předmětů  nebo  kapalin  

i na mnoho metrů nezávisle na pozadí za detekovaným produktem, 

 optické  –  v laserovém  provedení  dosahují  většího  dosahu  v řádech  metrů  

a jsou schopny detekovat předměty už od několika milimetrů, 

o difuzní  ‐  detekce  blízkého  neprůhledného,  ale  i  průsvitného  objektu 

téměř libovolného nelesklého materiálu, 

o reflexní  ‐ detekce blízkých  i vzdálených a velmi malých neprůhledných 

pevných předmětů,  

 magnetické ‐ detekce magnetických materiálů na malé vzdálenosti, 

 teplotní  ‐  pomalá  detekce  přítomnosti  libovolných  objektů  dle  jejich  teploty 

rozdílné od pozadí. [7] 
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2.5.1 Volba senzoru 

Prostředí  v lisu  je  velice  agresivní,  proto  musí  vybraný  senzor  odolávat  rozstřiku 

provozní kapaliny. Zde je používaná emulze Multan od firmy Henkel, Který však komplikuje 

používání  optických  či  laserových  senzorů  kvůli  potřebám  častého  čistění  snímací, 

popřípadě příjímací části. Další problém nastává v rozdílnosti barev povrchu a neustálým 

tečením kapaliny po disku. Ze zkušeností elektroúdržby je aplikace optických a laserových 

senzoru v tomto případě nevhodná.  

Z těchto důvodů byly zvoleny  indukční senzory, které  jsou z dlouhodobého zkoušení 

nejspolehlivější  v tomto  prostředí.  Odstíněním  se  získá  jistota,  že  senzor  bude  snímat  

jen v jedné ose a neovlivní ho okolní materiály. Výhodná je volba odolného zapouzdření, 

zvyšující  jak  chemickou,  tak  i  mechanickou  odolnost.  Přesto  jsou  tyto  senzory  citlivé  

na poškrabání či jiné poškození na snímací ploše. To lze vyřešit správnou volbou konstrukce 

popřípadě kryty. Za menší nevýhodu lze považovat snímací vzdálenost, která je podstatně 

kratší – a to 2–10 mm v závislosti na velikosti senzoru. 

Tyto požadavky splňuje senzor BES M12ME‐POC40B‐S04G‐003 firmy BALLUFF. 
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2.5.2 Rozbor snímače BES M12ME‐POC40B‐S04G‐003 

Jedná  se o  válcový  stíněný  indukční  snímač  velikosti M12  délky  45 mm  (obr.  2.12) 

schopný zaručeně sepnout do vzdálenosti 4 mm. Klasifikovaný je do II. třídy ochrany.  

Pouzdro z materiálu CuZn s povrchovou úpravou splňuje stupeň krytí dle ČSN EN 60529 

IP68, což znamená úplnou ochranu proti prachu a potopení ve vodě. Signalizace sepnutí  

za pomocí LED diody. Po skončení přetížení je snímač znovu funkční. 

 

Obr. 2.12 – Schéma indukčního snímače 

Spínaná zátěž se připojuje mezi zápornou napájecí svorku a příslušný ovládací vývod 

podle  schématu  (obr.  2.13).  Zjednodušeně  se  jedná  o  spínací  PNP  s konektorem  

na výstupu. Pracuje při provozním napětí 24V DC (stejnosměrné). 

   

Obr. 2.13 – Schéma zapojení snímače 

Úplná technická specifikace je uvedena v příloze E.   
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2.5.3 Umístění senzoru 

Po vyřešení konstrukčního řešení mezičlenu a výběru vhodného snímače. Bylo nutné 

zvážit,  kde  bude  vybraný  snímač  umístěn.  Variabilita  umístění  byla  značně  omezena 

požadavkem  na  použití  čelisti  i  s  mechanismem táhla  z lisu  TP2500.  Z důvodu  špatné 

přístupnosti  bylo  zavrhnuto  umístění  snímače  pod  čelistí.  Proto  došlo  k úpravě  držáku 

čelistí, na horní straně byl navařen plíšek tloušťky 4 mm o rozměrech 34 × 27 mm s otvorem 

průměru  12,5  mm  (obr.  2.14).  Do  tohoto  otvoru  bude  vložen  snímač  ve  vzdálenosti  

3 ±1 mm od snímaného palce  táhla. Poloha bude zajištěna dvěma maticemi s pružnými 

ozubenými podložkami, každá z jedné strany plechu. 

 
Obr. 2.14 – Držák čelisti 
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3 OPTIMALIZACE MEZIČLENU 

Tato  část  práce  řeší  problematiku  sestavení,  ověření  funkčnosti  na  lise  a  na  závěr 

dodává několik návrhů, které by mohly vést ke zlepšení. 

 

3.1 Sestavení a kontrola funkčnosti vyrobeného mezičlenu 

Ve spolupráci s údržbou je zkompletován mezičlen (obr. 3.1) podle sestavného výkresu 

(příloha A).  

 
Obr. 3.1 – Mezičlen po sestavení 

Následně  byla  provedena  vizuální  kontrola  a  zkouška  funkčnosti  a  ověření  výškové 

nastavitelnosti a následné zajištění Na obr. 3.2a  je zachyceno seřízení v základní poloze.  

Na obr. 3.2b a 3.2c  je znázorněný mechanismus v krajních polohách +12 mm a –12 mm 

(požadovaných min. ±10 mm).  
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Obr. 3.2a – Mezičlen (základní poloha) 

 
Obr. 3.2b – Mezičlen (maximální poloha) 

 
Obr. 3.2c – Mezičlen (minimální poloha) 
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V průběhu  nastavování  nedocházelo  k jakémukoliv  zadírání,  a  jelikož  splnil  všechny 

požadavky, bude se dále zkoušet přímo na lise. 

 

3.2 Zkouška na lise 

 Zkouška  proběhla  přímo  v sériové  výrobě,  proto  bylo  nutné  ji  nejprve  řádně 

naplánovat.  Pro  tento  účel  byla  svolána  schůze,  které  se  zúčastnili  zástupci  pánování 

výroby,  konstrukce,  údržby  a  elektroúdržby.  Termín  zkoušení  byl  stanoven  24.  2.  2016  

od 14:00 do 21:00 a proběhl na disku Hyundai GD JD. Vychází z původního nastavení lisu  

a transferu doplněné o instrukci (obr. 3.2). 

 
Obr. 3.3 – Instrukce pro zkoušku mezičlenu 

Během zkoušky nedošlo k žádným komplikacím (obr. 3.4) jak už při samotné montáži 

na stroji, tak ani u lisování. Tuto zkoušku lze považovat jako úspěšnou a mezičlen vyhověl 

požadavkům. Nahrávka ze zkoušky je uvedena v příloze F. 
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Obr. 3.4 Zkouška na lise 

Dlouhodobější zkoušení ještě bude probíhat 1 měsíc, aby se mohly projevit a odladit 

jakékoliv nedostatky před tím, než se zavede do celého transferů.  
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3.3 Návrhy na zlepšení 

Zpravidla po nějakém čase užívání jakékoliv věci se zjistí, že by se dalo něco vylepšit. 

Ani tady tomu nebylo jinak. Nejvíce prospěšné byly tyto dva návrhy: 

 

3.3.1 Drážka pro senzor 

Na tento nedostatek upozornili seřizovací technici. Docházelo k předčasnému sepnutí 

snímačů přítomnosti  –  a  to pouze  u některých  typů disku. Přisoudit  to  lze  vlivům  jako 

opotřebení, vůlím v transferů a celkové variability nastavení jednotlivých čelistí pro disk.  

Problém  byl  vyřešen  vytvořením  drážky  namísto  původního  otvoru  (obr.  3.5), 

 což umožní dostatečný rozsah pro optimalizaci sepnutí. 

 
Obr. 3.5 Drážka pro senzor 

   



Petr Janál  Diplomová práce  2015/2016 

 

50 

 

3.3.2 Pravítko 

Už při návrhu mezičlenu byla  snaha  vytvořit nulovou polohu  tak,  aby byla  zřetelná  

na  první  pohled  (zarovnání  těla mezičlenu  s držákem  čelistí)  a  další  nastavení  by  bylo  

od ní snadno doměřitelné posuvným měřítkem či pravítkem.   

U  čelistí  bez mezičlenu  se  seřizuje  výškové  nastavení  přímo  na  čelisti  za  pomocí 

podložek, ty se umisťují pod jednotlivé packy čelisti. Není tedy nutné ani možné znát přesná 

čísla těchto korekcí.      

Vzhledem  k tomu,  že  se  nastavuje  každý  par  na  stejnou  výšku  ±0,5mm,  mohlo  

by zde umístění pravítka na mezičlen (obr. 3.6) zkrátit dobu seřizování a výhledově by bylo 

možné vytvářet korekce pro jednotlivé typy disků. 

 
Obr. 3.6 Ukázka pravítka [8] 
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4 EKONOMICKO‐TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 

Efektivnost  investic  a  její  hodnocení  jsou  pro  podniky  velmi  důležité.  Pomocí  

nich se můžeme přenést do budoucnosti a vidět vývoj  investice a  její dopad na podnik.  

Kdyby  se  toto  hodnocení  neprovádělo, mohla  by  nastat  situace,  že  investice  je  pouze 

ztrátová. Jenom správné rozhodnutí, které je založené na relevantních informacích, vede  

k zdravému vývoji a dynamickému růstu firmy v konkurenčním prostředí. [4] 

Hodnocení  investice  je  provedeno  stanovením  doby  návratnosti.  Vychází  z cenové 

kalkulace čelistí a mezičlenu, viz Tab. 2. 

Tab. 2 – Ceník  

Produkt  Cena [Kč] 

Mezičlen  21 450 

Čelist TP2500  9 800 

Čelist V4000  26 460 

 
 
 

 Investice ve svém nejširším významu  jsou definovaný  jako obětovaní  jisté současné 

hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty. [5] 

Rozsah  této  investice  je  dán  potřebou  využití  všech  3  vyjíždějících  stolů,  kterými 

disponuje  lis  V4000.  Abychom  dosáhli  tížené  úspory  a  optimalizace  výroby,  je  nutné 

zakoupit mezičleny pro všechny stoly. Pro kompletní vybavení jednoho stolu je zapotřebí 

26 mezičlenů. 
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Cena potřebné investice bude tedy: 

∙ ∙ 	,                (4.1) 

kde: 

 počet stolů…i = 3 [‐], 

 počet čelistí na jednom stole…n = 26 [‐], 

 cena jednoho mezičlenu (tab. 2)…  = 21 450 [Kč]. 

Po dosazení do vzorce 4.1 je výsledná cena následující: 

3 ∙ 26 ∙ 21	450 1	673	100	 č 

Jakou  částku  bude  možno  každoročně  ušetřit,  neboli  průměrný  roční  výnos,  

po zavedení mezičlenu s čelistmi TP2500 na již zmíněný  lis V4000. Z větší části bude tato 

úspora tvořena rozdílem v nákupu starých čelisti V4000 a nových TP2500. Očekává se také 

snížení nákladu za údržbu převodovek transferu. V neposlední řadě dojde také ke zkrácení 

potřebného času pro seřízení transferu. V současné době je doba pro zabudování zápustek 

včetně transferu pro jiný typ disku nastaven na 140 minut a po zavedení mezičlenu se sníží 

potřebná doba na 110 minut.  Jelikož  lze  stanovit  částky pro  snížení nákladu na údržbu 

převodovek transferu a zkrácené doby budování za rok pouze odhadem, bude se ušetřený 

finanční kapitál chápat  jako případná rezerva pro údržbu a zlepšení mezičlenu a nebude  

se využívat pro potřeby stanovení doby návratnosti.   Pro výpočet bude tedy zohledněna 

pouze úspora na nákupu čelistí. 

Stanovit  roční  investici  do  nových  čelistí  je  poměrně  složité,  jelikož  se  odvíjí  

od projektů v daném  roce a u některých  typů  lze používat stávajících  čelistí. Na základě 

zkušeností  z předešlých  let,  bude  výpočet  realizován  pro  2  nové  projekty  ročně  –  tedy  

pro 2 sady čelistí.  
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Roční náklady za čelisti: 

č ∙ ∙ č ,                (4.2) 

kde: 

 průměrný počet projektů za rok…k = 2 [‐], 

 počet čelistí na jednom stole…n = 26 [‐], 

 cena jedné čelisti (tab. 2)… č = 26 460 pro V4000; 9 800 pro TP2500 [Kč]. 

Po dosazení do vzorce 4.2 jsou náklady za jednotlivé typy čelisti: 

č 2 ∙ 26 ∙ 26	460 1	375	920	 č		 

č 2 ∙ 26 ∙ 9	800 509	600	 č.		 

 

 

Průměrný roční výnos investice: 

∅ č č 	,          (4.3) 

kde: 

 průměrné roční náklady za čelisti V4000… č  = 1 375 920 [Kč], 

 průměrné roční náklady za čelisti TP2500… č  = 509 600 [Kč]. 

Po dosazení do vzorce 4.3 je vypočten výnos investice na: 

∅ 1	375	920 509	600 866	320	Kč 
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Průměrná doba návratnosti udává, za jakou dobu by mělo dojít ke splacení počáteční 

investice (při rovnoměrné realizaci hotovostních toků): 

∅
	,                   (4.4) 

kde: 

 počáteční investice…  = 1 673 100 [Kč], 

 průměrný roční výnos investice…∅  = 866 320 [Kč]. 

Po dosazení do vzorce 4.4 je vypočtena doba návratnosti: 

1	673	100	

866	320	
1,93 ≅ 2	  

Výsledná doba návratností  je tedy stanovena na 2 roky. Ačkoliv současný trend projektů 

nahrává  zkrácení  této  doby,  obecně  lze  říci,  že  s rostoucím  počtem  projektů  se  doba 

návratnosti bude úměrně zkracovat.   
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5 ZÁVĚR 

Cílem  této  práce  bylo  provedení  optimalizace  transferu  lisu  V4000,  které  bylo 

realizováno  vložením  mezičlenu  mezi  drážkovanou  hřídel  z převodovky  transferu 

a samotnou  čelist.  Z důvodu  unifikace  se  nevytvářela  nová  čelist,  a  proto  byla  použita  

již  stávající – používaná na  lise TP2500. Taktéž byla  snaha o využití co největšího počtu 

stávajících dílů. 

Před  samotným  konstrukčním  řešením  práce  bylo  nejprve  nutné  provést  rešerši 

k získání všech potřebných  informací pro návrh konstrukce mezičlenu. První část rešerše  

se zabývala seznámením s výrobou disku, lisovacími stroji a konkrétním postupovým lisem 

V4000. Následně zpráva obsahovala detailní popis všech použitých mechanismů v transferu 

V4000 včetně čelistí a totéž bylo provedeno pro TP2500.  

Po  osvojení  těchto  znalostí  začal  vznikat  prvotní  návrh,  ve  kterém  se  řešila 

problematika  napojovacích  rozměrů  mezičlenu  –  na  vstupu  i  na  výstupu.  Poté  bylo 

rozpracováno několik variant na  řešení výškového nastavení mezičlenu,  ze kterých byla 

vybrána jako nejvhodnější varianta polohovacího šroubu. Jednalo se však pouze o princip, 

který se zachoval, neboť ve výsledné konstrukci tělo mezičlenu nebylo tvořené ocelovým 

profilem, ale hliníkovým kvádrem. Tím se kompletně změnila úprava celého mezičlenu. 

V další fázi bylo nutné zajistit požadované nároky na bezpečnost práce vhodnou volbou 

snímače  detekujícího  přítomnost  disku.  Jelikož  prostředí,  ve  kterém  se  senzor  bude 

nacházet,  je velmi agresivní, byly možnosti výběru  značně omezeny a  zvolil  se  indukční 

snímač  BES M12ME‐POC40B‐S04G‐003.  Aby  ho  bylo  možné  připevnit  na  již  navržený 

mezičlen, byla provedena úprava držáku čelisti. 

Po  vyrobení  proběhla montáž  a  kontrola  funkčnosti mezičlenu. Nezbývalo  tedy  nic 

jiného  než  vložit  dva  mezičleny  do  transferu  V4000,  osadit  čelistmi  TP2500  (obr.  4)  

a podrobit je zkušebnímu provozu v délce 8 hodin. Během této doby se neprojevily žádné 
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závady, ale z důvodu důkladnějšího prověření se budou  ještě zkoušet po dobu 1 měsíce 

před zavedením do celého transferu. 

 
Obr. 5.1 Zabudovaný mezičlen s čelistí TP2500 

Poslední  neméně  důležitou  části  projektu  bylo  jeho  finanční  zhodnocení.  

Zde se stanovila potřebná počáteční investice na 1 673 100 Kč, která bude za předpokladu 

zachování současného trendu splacena do 2  let. A to pouze rozdílem nákladu v čelistech 

V4000 a TP2500. 

Výsledná  optimalizace  transferu musela  splnit  všechny  požadavky  ze  strany  firmy. 

Většina  z nich už byla vyřešena a  jmenována v průběhu navrhování. Posledním bodem, 

který doposud nebyl přímo zmiňován, je snížení hmotnosti. Ten byl přirozeně zohledňován 

v celém  návrhu.  V konečném  součtu  došlo  k odlehčení  o  1,3  kg,  což  odpovídá  snížení 

hmotnosti o 24 %.  
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Práce byla podpořena ze Studentské grantové soutěže Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity  Ostrava  v rámci  projektu  SP2016/172 Vliv  technologických  parametrů  

na  obrobený  povrch a  SP2016/174 Studium  procesu  obrábění  progresivních 

materiálů s cílem  zvýšit  a podpořit  vědecko‐výzkumné  aktivity  studentů  doktorských  

a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. 
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