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Seznam použitých symbol
Symbol

Název

EHK

Evropská hospodá ská komise

EU

Evropská unie

ES

Evropská společnost

VZV

Vysokozdvižný vozík
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Úvod
Tato diplomová práce pojednává o možnostech návrhu manipulačního prost edku, které povedou ke zvýšení efektivity p i stavb karoserií. Současný prost edek slouží jako transportní jednotka p i stavb nových vozidel a jeho hlavním úkolem je umožnit volný manipulační pohyb p i p esunu mezi jednotlivými stanovišti výroby, ale zárove zajistit, aby byla
daná karoserie na vozíku bezpečn ustavena. Návrh nové podoby manipulačního prost edku
pojednává o použití prost edku jako základní stavební struktury p i stavb nové karoserie, ale
zárove je úkolem zachovat i manipulaci s prost edkem.
V úvodní části této diplomové práce se čtená postupn seznamuje s tématikou a pojmy z oblasti výroby automobilových karosérií a problémy se kterými se musí moderní konstruktér vypo ádat.
Další kapitola seznamuje čtená e s historií a vývojem p i výrob automobil . Navazující kapitolou je část o nejčast ji používaných prost edcích usnad ující manipulaci s materiálem a výrobky v automobilovém pr myslu.
Poslední a významnou kapitolou je samotné seznámení se současným manipulačním
prost edkem a jeho optimalizace vedoucí ke zvýšení produktivity práce.
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1. Stavba karoserií [1]
Tato kapitola je v nována tématu karosérie, a to z r zných pohled . Zam ím se na
samotnou koncepci karosérií a požadavky, které jsou na ni kladeny. Dále p edstavím druhy
karoserie a její strukturu. V novat se budu také tématu pasivní bezpečnosti, náraz m a s tím
souvisejícím tématem ochrany, dále bude zmín n vývojový proces vzniku karoserie a výroba
funkčních vzork a prototyp .

1.1. Funkční souvislosti a koncepce karosérií
Chceme-li definovat karoserii, je nutné v novat pozornost i motorovým vozidl m
obecn . Definice je tedy následující: „Motorová vozidla slouží k p eprav osob a nákladu.
Provedení vozidla je závislé na dopravním úkolu a k jeho spln ní jsou používány r zné druhy
vozidel, nap . osobní automobily, nákladní automobily, autobusy. Jednotlivé konstrukční skupiny nebo konstrukční díly motorového vozidla lze shrnout do n kolika funkčních skupin. (Obr
1.). Vozidlo se skládá z hnací soustavy, podvozku a karosérie (nástavby). K t mto funkčním
složkám nemohou však být vždy p i azeny jednotlivé konstrukční díly, protože tyto díly musí
ve skutečnosti často vykonávat více funkcí, nap . kolo náleží jak ke hnací soustav , tak také
k podvozku.“
Existují však i významné rozdíly mezi osobními a nákladními automobily. U osobních
vozidel tvo í místo pro idiče spolu s p epravním prostorem jedno jednotku jako celek, zatímco u nákladních automobil vyjma n kterých dodávkových automobil jsou ob místa od
sebe odd lena

1.2. Požadavky na karosérie, bezpečnost
„Na karosérie nejsou kladeny jen funkční požadavky, ale také požadavky vztahující se
k provozu, k výrob a k okolí.“

Obrázek 1 Požadavky na karosérie [1]
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Požadavky kladené na karosérie jsou t sn spjaty s bezpečnostní silničního provozu.
Provozní bezpečnost se d lí na dv základní skupiny, aktivní a pasivní bezpečnost. Aktivní
bezpečností rozumíme opat ení, které minimalizují možnosti vzniku dopravní nehody, pasivní
bezpečností rozumíme opat ení k minimalizaci následk nehody. Tyto dva druhy bezpečnosti
automobilu závisí velkou m rou na povaze a typu stavby karosérie.
Mezi základní požadavky na karosérie lze shrnout následovné:
-

-

„Ochrana idiče a cestujících i nákladu p ed pov trnostními vlivy
P ehlednost všech kontrolních orgán a za ízení
Bezpečný výhled z vozidla dop edu, dozadu, i do stran pro jízdu ve víceproudých vozovkách
Účelnost tvaru a provedení karosérie (aerodynamika a robustnost)
P íznivá tepelná pohoda pro idiče a p epravované osoby
Omezení hluku, a to jak vnit ního pro ochranu posádky, tak i vn jšího pro ochranu
osob mimo vozidlo (ekologický pohled)
Omezení vibrací, které nep íjemn ovliv ují cestující
Správné tvarování sedadel a jejich prodyšnost
Omezení následk nehody (tuhý skelet s deformovatelnou p ídí a zádí, zadržovací systémy, bezpečnostní skla, bezpečnostní ídící ústrojí, zamezení vypadnutí posádky po
nárazu)
Aerodynamická stabilita, malý součinitel vzdušného odporu
Vysoká životnost a spolehlivost (tuhost a pevnost, ochrana proti korozi)
Estetika vn jšího tvaru karosérie

V současné dob je ada požadavk kladených na karosérie stanovena homologačními
p edpisy EHK – OSN, a to zejména z hlediska pasivní bezpečnosti. V české republice platí
zákon č. 3Ř/1řř5 Sb. Podrobné požadavky na motorová vozidla uvádí vyhláška č. 102/1řř5
Sb. ada požadavk na karosérie je stanovena také v českých normách ČSN a v normách
ISO.“

1.3. Druhy karoserií podle vztahu k podvozku a struktura karoserií
Karosérie rozd lujeme z konstrukčního hlediska podle vztahu karosérie k podvozku na
t i základní druhy:
a) Podvozkové
b) Polonosné
c) Samonosné
a) U podvozkové karosérie se karosérie upev uje na rám podvozku a sama je
nesoucí.
b) Polonosná karosérie se vyznačuje tím, že má také rám, který však slouží jen
k uchyceni podvozkových prvk .
Dojde li ke spojení polonosné karosérie nerozebírateln s rámem, vznikne tak
samonosná karosérie. „Samonosná karosérie nemá samostatný rám a hnací ústrojí a ostatní
části podvozku (nápravy, ídicí ústrojí) jsou p ipevn ny ke karoserii p ímo nebo
prost ednictvím pomocných konstrukcí, pop . prost ednictvím rámu pevn s ní spojeného.“
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Jako
základní
vlastnost
samonosné karosérie lze za adit její
využití konstrukce jako nosné části
nejen pro podvozkové skupiny, ale i
pro namáhání vznikající p i jízd .
Mezi výhody samonosného provedení
se adí lehká karosérie a vysoká
možnost automatizace výroby., tzn.
malé výrobní náklady p i velkém
počtu vyráb ných kus . Ovšem mezi
nevýhody pat í pot ebné vysoké
investiční náklady pro velkosériovou
výrobu a malé možnosti zm n tvaru
karosérie. V poslední dob se p i
zm n modelu vozidla ponechává Obrázek 2 Samonosná karosérie osobního vozidla [1]
stejná podlahová skupina, díky čemu
jsou dány variační možnosti jako u podvozkového uspo ádání. P íklad samonosné karosérie
osobního automobilu st ední t ídy je uveden na obrázku.
Další obrázek znázor uje podlahovou skupinu osobního automobilu. V tomto p ípad
jsou zadní podb hy lisované
z jednoho
dílu
plechu,
p ední podb hy se p iva ují
ke svislému panelu (tzv.
čelnímu
panelu),
který
rozd luje motorový prostor
od interiéru.

Obrázek 3 Podlahová skupina osobního vozidla [1]

U
samonosných
karosérii
se
používají
nápravnice neboli pomocné
rámy, které slouží k zav šení kol
a uchycení hnacího ústrojí

Na boční části se nachází
čty i sloupky, které se od p íd
po zadní část značí písmeny A,
B, C, p ípadn D.
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1.4. Pasivní bezpečnost a p edpisy k zajišt ní ochrany
Pasivní bezpečnost lze vyložit jako všechna opat ení, která zmenšují následky nehody
pro všechny zúčastn né osoby. Nejedná se tedy jen o vnit ní bezpečnost, tedy ochranu vlastních cestujících, ale také o ochranu ostatních účastník silniční dopravy. Ochrana cestujících
se d lí na vnit ní a vn jší kompatibilitu.
Do vnit ní kompatibility zahrnujeme nap . slad ní zadržovacích systém s pr b hem
zpožd ní kabiny, aby bylo dodrženo biomechanických mezních hodnot, zachování neporušeného prostoru pro cestující s pevnými úchyty pro bezpečnostní pásy a také vytvo ení vnit ního prostoru p i zvláštním z eteli na možné oblasti nárazu.
Vn jší kompatibilitu lze definovat následovn : „Vn jší kompatibilitou rozumíme slad ní deformačních sil a deformačních drah se z etelem na rozd lení nárazové (absorbované)
energie všech účastník nehody k dodržení biomechanických mezních hodnot a zachování
prostoru pro p ežití.“
„Z hlediska zákonodárství jsou požadavky na pasivní bezpečnost stanoveny v ČR Zákonem č. 38/1995 Sb. a vyhláškou „O technických podmínkách provozu silničních vozidel na
pozemních komunikacích“ a vyhláškou č. 102/1995 Sb.“ O schvalování technické zp sobilosti
a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“ a homologačními
p edpisy EHK OSN. V zemích EU navíc platí sm rnice ES, do roku 1řř3 sm rnice EHS. D ležité jsou také p edpisy a normy USA, které v n kterých p ípadech daly impuls k vypracování
p edpis EHK.“
Další definice chápe pasivní bezpečnost jako soubor všech konstrukčních a výrobních
opat ení, jejichž úkolem je omezit možnost poran ní a ztrát na lidských životech, p ípadn i
snížení hmotných ztrát v p ípad nehody, a již zavin né lidským činitelem, vozovkou nebo
technickým stavem vozidla.
Pokud dojde k nehod , rozhodujícími faktory o p ežití a minimálním ohrožení jsou:
-

Maximální vzniklé p etížení organismu a doba jeho trvání
Zbytkový prostor p ežití
Možnost poran ní o ídící a ovládací ústrojí, resp. o povrch vnit ního prostoru
Možnost včas vozidlo opustit
Riziko vzniku požáru

Pasivní bezpečnost vozidla spl uje účel jednak p i nárazu – v tu chvíli rozeznáváme její vn jší a vnit ní funkci a jednak po nárazu, kdy na ní závisí možnost vyprošt ní posádky a míra
snížení rizika požáru.
Mezinárodní p edpisy EHK OSN zahrnují adu p edpis , jejichž požadavky musí vozidla spl ovat, aby mohla být v rámci smluvních stran Ženevské dohody pušt na do silničního
provozu. Požadované p edepsané účinky a vlastnosti jsou obsahem homologačních p edpis ,
které p ímo nespecifikují p ímo konstrukční ešení.
N které členské státy EHK OSN uzav ely Dohodu o p ijetí jednotných podmínek pro
homologaci a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel (v
Ženev roku 1ř5Ř). Tato Dohoda stanovuje pouze rámcové podmínky. Konkrétní témata jsou
ešena jednotlivými p edpisy, které jsou p ílohami k této Dohod a označeny značkou, složenou z části označující dohodu a z čísla p ílohy o dohod . Československo k této dohod p istoupilo jako osmý stát v roce 1ř60. Ovšem tato Dohoda nezavazuje smluvní strany
k uplat ování určitých p edpis . V České republice je stanovena povinnost plnit p edpisy,
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které pro svoje užívání náš stát notifikoval vyhláškou Ministerstva dopravy o schvalování
technické zp sobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních
komunikacích č. 102/1řř5 Sb. Homologujícím orgánem v ČR je Ministerstvo dopravy ČR.
V poslední dob prob hla celková revize Dohody a bylo vydáno její nové vydání (Revize 2),
které vstoupilo v platnost dne 16. 10. 1995.

1.5. Nárazy vozidel
Odolnost vozidla lze v první ad hodnotit podle jeho chování p i nárazu na pevnou
bariéru. Statistiky dopravních nehod však ukazují, že čast ji dochází ke srážce dvou vozidel o
r zné hmotnosti a s r znými deformačními vlastnostmi.
1.5.1. Ochrana proti náraz m
P i kolizích v nízkých rychlostech (b žn parkování) slouží k ochran karosérie, osv tlení a dalších d ležitých v cí vozidla p edevším nárazník.
Impulsem pro zdokonalení účinnosti nárazník se stal p ísný p edpis FMVSS
215, který vstoupil v platnost již v roce 1972. V současné dob musí nárazníky či jiná ochranná za ízení spl ovat požadavky p edpisu EHK-R 42, avšak nejd ležit jší vlastností p i kolizích je, jak velkou m rou jsou schopny materiály pohltit energii nárazu. Pohlcení energie nárazu lze docílit elasticko plastickou deformací eventuáln zlomením strukturáln tuhých látek
nebo vnit ním t ením v kapalné či plynné látce. Kinetická energie se nejčast ji absorbuje deformovatelnou plechovou strukturou vozidla, konstrukčními díly z plastu nebo kombinovaným absorbérem (tj. hydropneumatický absorbér, vyp novaný nosník vozidla).
Úlohou plechové strukturu je p edevším nosná a vodící funkce a musí zárove sloužit
i jako absorbér energie pro všechny sm ry nárazu a vým na nosných části je velmi nákladná a
náročná, na rozdíl od díl z plast , které jsou ve v tšin p ípad upevn ny pomocí šroub
nebo mají konstrukční prvky pro letmé uchycení a jejich následná vým na je o mnoho snazší
a levn jší než u díl plechových.

1.6. Ochrana účastník silniční dopravy
Ochrana posádky vozidla v p ípad nehody závisí na konstrukci karosérie, jejím vnit ním vybavení, vlastnostech zadržovacích systém a zabrán ní vzniku požáru. Vozidlo také
musí být kompatibilní ve vztahu k chodc m, cyklist m a p edn k ostatním vozidl m.
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2. Struktura karosérie [1]
Struktura karosérie má dv hlavní funkce. Nosná konstrukce musí mít p i kolizi dostatečnou schopnost pohltit energie, která zaručí, že nebudou p ekročeny biomechanické limity,
tzn., že nosná konstrukce karosérie musí mít p i své deformaci takovou silovou vlastnost, aby
zpožd ní pohybu člov ka uvnit vozidla nep ekročilo mezní hodnoty, ale zárove nesmí být
poškození nosné konstrukce na tolik veliké, aby došlo k narušení vnit ního prostoru posádky.

2.1. Deformační vlastnosti struktury
Kinetická energie od nárazu musí být p em n na
v deformační práci struktury obklopující prostor pro cestující. Pro
pohlcení této energie jsou vhodné p ední a zadní části vozidla
(pro svojí velkou plochu). Jelikož jako nejčast jší druh srážek je
čelní náraz, uchýlil se v minulosti výzkum p edevším rozvržením
čelní struktury vozidla. Také proto je v tší část bezpečnostních
p edpis zam ena na provedení a zkoušení p ední části vozidla.
V dnešní dob tuto čelní část tvo í dva podélné nosníky, které
jsou p i čelním nárazu p evážn zat žovány v podélné ose vozidla
(viz tučné vyznačení na obrázku)
I díky p evaze čelních náraz , se v zadní části počítá
s menší absorbovanou energií, a proto jsou zadní části vozidel
dimenzovány na menší síly
Pr zkum deformačních vlastností čelní části vozidla se
provádí jak statickými tak i dynamickými zkouškami. P i statické
zkoušce je vozidlo p ipevn no na místo a proti n mu p sobí
ovládaná st na, dynamické zkoušky jsou opačného rozvržení
(st na stojí a v z se pohybuje).

Obrázek 5 Podélné nosníky v
p ední a zadní části r zných
druh vozidel [1]

Cílem u požadovaných vlastností čelní části vozidla je
provedení prvk takovým zp sobem, že se p i čelním nárazu
zlomí nebo prolomí. Díky tomu je pak možné vytvo it vozidlo, které je bezpečné nejen pro
posádku vozu, ale i pro chodce.
Z pohledu ochrany
cestujících má mít deformační charakteristika čelní části vozidla stup ovitý
progresivní pr b h se 4
stupni – viz obrázek.
Významnou m rou
musí být ješt dodatečn
p isp no k ochran chodc v p ídi vozidla, to definuje pátý stupe (tzv.
„m kký stupe “).
Obrázek 6 Progresivní deformační charakteristika čelní části vozidla [1]
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2.2. Tuhost struktury
Z pohledu celkové tuhosti karoserie je definice následující: „Prostorové omezení konstrukce je dáno panely a strukturními částmi. Struktura karosérie m že být rozd lena do dvou
skupin:
-

Spojovací prvky (st echa, boční díly, podlahové části)
Nosné prvky (sloupky, práh, podélníky, p íčníky, st ešní rám)“

P i p evrácení vozidla musí
být konstrukce st echy dostatečn
tuhá, aby byl zajišt n prostor pro
p ežití. Tuhost karosérie zvyšují
vhodn
ešené okenní a dve ní
sloupky. V této souvislosti mezi
velmi rizikové situace pat í boční
náraz na úzkou p ekážku (nap .
strom), protože dochází k lámání
vozidla setrvačnými silami od částí
vozidla, které jsou vn p ekážky.
Proto je zde vysoká pravd podobnost úrazu, jelikož dochází k malé
deformaci karosérie, ale také zárove k velkému zpožd ní pasažér .

Obrázek 7 Struktura karoserie osobního vozidla [1]

2.3. Vývojový postup p i návrhu karosérie
Dle požadavk výrobce (zejména tedy výrobních rozm r ) je zvolena koncepce organizace podvozkových skupin a hlavních parametr vozidla jako nap . objem motoru, hmotnost a hlavní rozm ry. Mezi dva nejhojn ji využívané druhy je stavba monotypu a typové
ady (modifikace karosérie jako kupé, kombi, užitkové stavba apod.). Zárove s projektem
strojní dokumentace se vytvá ejí výkresy prostorového rozvržení karosérie (tzv. package –
study).
Návrh prostorového rozvržení karosérie zahrnuje:
-

Polohu sed ní idiče a cestujících na zadních sedadlech a to včetn variabilních rozsah sedadel, kresli se pomocí šablony pro 50% velikostní skupiny
Polohy hlavních ovladač jako jsou pedály a volant
P ibližné stanovení p íčné st ny, podlahy prostoru pro cestující, zadní p íčky
Hrubé vn jší obrysy karosérie, dve ních a okenních otvor
Zastavovací obrysy motorového a p evodového ústrojí, palivové nádrže a p ípadn rezervního kola

2.4. Design karosérie a modelové ov ení návrh
Design se adí v konstrukci na p ední pozice z hlediska kritérií. adí se sem souhrnný
zp sob vytvá ení pr myslového výrobku, který respektuje všechny vztahy a požadavky ekonomické, funkční i technologické, jejichž ešení vstupuje od počátku do estetické podoby.
Je vyžadována vysoká úrove v domostí výtvarníka a kvalita propojení týmových vztah
mezi konstruktérem, projektantem, technologem a designérem. Každá strana musí p ijímat
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podn ty od ostatních koleg a nesmí zabra ovat možnostem vzájemného kompromisu. Design neznamená pouze vn jší podobu nebo tvar výrobku, ale vytvá í komplexní zp sob vytváení výrobku.

Obrázek 8 Faktory ovliv ující design vozidla [1]

Pr b h výroby spočívá ve zpracování n kolika variant ve zvoleném m ítku a postupnými kroky se vybere ta nejvhodn jší varianta. Pro modely se používají materiály se svými
specifickými vlastnostmi, nap . sádra (levná, k ehká, snadno opracovatelná), d evo, plastelína
(nízká trvanlivost, snadná opracovatelnost). Následn se z t chto modelových variant snímají
tvary bu to šablonami, nebo pomocí tzv. m ícího mostu a ty se následn p evádí na výkres
v m ítku 1:1. Tento výkres slouží jen pro výrobu makety a jedná se tedy o jednoduchý výkres. Na stavbu makety se používá sádra, p nový polystyren, p nový PVC nebo „v čná hlína“. Tato maketa je zprvu zhotovena jako plná a z ní se po ídí sádrové otisky, které se následn vylaminují v jednotlivé díly. V dalším kroku se usazují na d ev nou kostru makety. Maketa slouží k technologickému ov ení tvaru a rozm r povrchových plech , jak je lze odd lit a
op tovn sestavit. Vytvá í se také makety vnit ního prostoru, z hlediska ergonomiky a estetiky interiéru.

2.5. Výroba funkčních vzork a prototyp
„Plechové díly se tvarují ručn na d ev ných či epoxidových okovaných maketách
(tzv. vytloukací makety), nebo pomocí pneumatického kladiva voln „z ruky“. V tomto p ípad je použito i p edvád cí makety jako slícovací pro p esné dokončení ručního tvá ení. Sestavování karosérie se provádí provizorními p ípravky, které jsou slícovány s maketou. V tšinou
se dodržují pouze tvary otvor dve í a vík.“
Po výše zmín ném následuje ov ení vzork a prototyp ve vývojové zkušebn , kde
probíhají základní technologické zkoušky, jako je zkouška životnosti a pevnosti, zkouška a
m ení technických parametr vozidla, zkouška podle mezinárodních a také národních zákonných p edpis . Po úsp šném ov ení zkoušek na prototypu se detailn rozkreslí jednotlivé
díly, skupiny, podkomplety a vytvo í se montážní a kontrolní výkresy. Jakmile úsp šn prob hne i technologické ov ení a je zhotovena výkresová dokumentace končí touto fází etapa
vývoje.
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3. Historie produkce automobil
V této části se krátce budu zabývat historií, jak vznikla sériová produkce automobil , a
to konkrétn se zam ením na dílo pana Ransoma Eli Oldse a pana Henryho Forda. Následn
v další části nastíním situaci v současné dob .

3.1. Ransom Eli Olds Ě*3. června 1Ř64 - †26. srpna 1ř50ě [2, 12]
První kdo p išel s tzv. „hromadnou
montáží“ neboli jinými slovy výrobní linkou, byl Američan Ransom Eli Olds. Narodil se 3. 6 roku 1864 v americkém Ohiu do
rodiny ková e a i dost možná proto m l dob e
vyvinuté technické myšlení. To rozvíjel
v obchodu svého otce, kde zprvu p sobil jako
uče a kde se posléze stal taktéž zam stnancem. Již od svého mládi byl fascinován parním
pohonem a práv s ním je spojen jeho první
velký vynález, jenž se stal ve t icátých letech.
Oldsovi se poda ilo sestavit vlastní parní automobil a to navíc z v cí, které tém pat ily na
skládku.
Obrázek 9 Ransom Eli Olds [2]

Jen o dva roky pozd ji p išel Olds se
svým druhým automobilem, tentokrát se spalovacím motorem tzv. „Oldsmobil“. Jeho úsp chy s vynálezy o n kolik m síc pozd ji doprovázelo založení společnosti na výrobu automobil s názvem „Olds Motor Vehicle Company“ ve m st Lansing v Michiganu.
První dva roky ve společnosti byly náročné, a to i p esto, že m l mnoho model , kvalita byla na svou dobu vynikající a vozy
nesli známku spolehlivosti. Olds pot eboval, aby se společnost rozr stala, a tak se v roce
1899 spojil se Samuelem L. Smithem (magnátem m di a d eva), ten se stal v tšinovým Obrázek 10 Parní v z Ransoma Oldse [13]
vlastníkem a společnost p ejmenoval na „Olds
Motor Works“. Výroba byla p esunuta z Lansingu do Detroitu, avšak v roce 1ř01 továrna
sho ela a všechny dokumenty byly nenávratn pryč až na jeden jediný dokument od vozu,
který se dochoval. Kv li tomu se po obrození společnosti začal vyráb t model s označením
„Merry Oldsmobile“.
Z d vodu nedostatečných výrobních kapacit a také toho, že Olds necht l zvyšovat investice do společnosti, snažil se najít ešení, které by nasm rovali budoucnost společnosti tím
správným sm rem. To se následn stalo, když si Olds vzpomn l na svou návšt vu ve společnosti na výrobu zbraní, kde vid l, jak jednotlivé části zbraní putují z n kolika menších výrobních úsek až do záv rečného úseku, kde se složily v jeden celek. Na základ t chto poznatk
v roce 1ř01 Olds sestavil první experimentální výrobní linku na výrobu automobil . Výsled13
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kem daného experimentu s výrobní linkou byl markantní nár st meziroční výroby. V roce
1ř01 společnost vyrobila a prodala 425 automobil a po zavedení automatizace v podob výrobní linky se zvýšil odbyt automobil až na 2500 kus (dá se tedy íct nár st až o tém
500%). Zavedení sériovosti dovolilo snížit prodejní cenu a usnadnit celkovou výrobu.

3.2. Henry Ford Ě*30. července 1Ř63 - †26. dubna 1ř47ě [4, 5, 14]
I když je často Henry Ford považován za prvního člov ka, který vynalezl výrobní linku na výrobu automobil a jak bylo již ečeno výše, není to pravda. Henry Ford byl prvním
člov kem, který sv tu p iblížil dnešní podobu výroby
automobil a to tak, že uzp sobil výrobu na pohyblivý
pás. Stalo se tak poprvé s jeho sv toznámým modelem
označovaným jako Ford T v roce 1913.
Henry Ford se narodil 30. července roku 1Ř63 ve
Springwells Township ve stát Mischigan. Již od d tství
se začal zajímat o mechanické p ístroje a za ízení a sv j
talent nejprve rozvíjel v rodinné firm a pozd ji p i práci
na svých vynálezech.
Kariéra Henryho Forda započala v roce 1891,
kdy nastoupil na pozici inženýra do společnosti „Edison
Illuminating Company“ (tehdy společnost pat ící sv toznámému vynálezci žárovky - Thomasovi Alva Edisonovi). Již o dva roky pozd ji se stal vedoucím inženýrem. Tato pozice mu p inesla nejenom v tší výd lek, ale
i čas pro svou tvorbu p i experimentech zabývajících se
Obrázek 11 Henry Ford [4]
spalovacími motory. V roce 1Řř6 p išel p elom a Henry
Ford sestavil čty -kolový „bicykl“ (tak se tomuto výtvoru doslovn íkalo), tento dopravní prost edek m l motor, jehož výkon dosahoval čty ko ských sil a místo volantu disponoval pákou.
Díky podpo e barona Williama H. Murphyho odstoupil Ford ze společnosti Thomase
Edisona a založil spolu s baronem v roce 1Řřř společnost Detroit Automobil. Bohužel vyráb né automobily nedosahovali kvalit podle Fordovo p edstav a i vzhledem k tomuto faktu
m ly p íliš nasazenou cenu a tak po dvou letech od svého založení společnost zanikla.
Další kapitolou Fordova života byl závod, do kterého společn s C. Haroldem Willsem
vyrobili automobil, který m l výkon 26 ko ských sil (což je tém 20 kW). Tento závod byl
velice zda ilý, Ford totiž dokázal vyhrát a to i p es fakt, že v závod nastoupili o mnoho siln jší vozy, nap íklad Alexander Winton s vozem, který dosahoval výkonu 70 ko ských sil
(tedy p ibližn o výkonu 52 kW).
Tento nevídaný úsp ch nastartoval Ford v dlouhodobý sen o založení vlastní společnosti na výrobu automobil . Tomu se tak skutečn v roce 1ř03 stalo a společn s 12 investory
založili společnost nesoucí název „Ford Motor Company“.
Psal se rok 1908 a Ford p išel se svým sv tovým automobilem s názvem „Ford Model
T“. Ford cht l zefektivnit výrobu a inspiraci našel na jatkách, kde vid l, jak plynule probíhá
bourání masa a d lení na jednotlivé části a cht l této inspirace využít i do automobilového
pr myslu. To se mu povedlo v roce 1913, v n mž spat ilo sv tlo sv ta pohyblivá dopravní
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linka, na principu pásového dopravníku. Touto inovací Ford ud lal obrovský pokrok a nastavil produkční výrob ve všech odv tvích nový sm r, který se principiáln zachoval až do
dnešních dní. S použitím této „pochodující“ linky dokázal razantn navýšit výrobu automobil – p vodní doba na jeden automobil činila 12,5 hodiny a po zavedení pohyblivé linky se čas
dokázal snížit na až neuv itelných 1,5 hodiny (což činilo zrychlení výroby až o Ř3%).
Meziroční nár st výroby po zavedení výrobní montážní linky stoupl z p vodních cca
30 000 kus za rok na zhruba 300 000 kus ročn (deseti násobný r st výroby). S tímto znásobením výroby se také pojí prodejní cena, ta byla v pr b hu let postupn snižována a to
z p vodních Ř25$ v roce 1ř0ř (na dnešní dobu p epočteno 22 471$) až na 260$ v roce 1925
(p epočteno na 3 628$). Ford si vážil práce svých zam stnanc a ti byli velmi dob e placení a
sami si tak mohli dovolit po ídit v z, u kterého se podíleli na jeho výrob . Na uvedeném obrázku je dobová fotografie popisující, jak vypadala výrobní linka ve společnosti pana Forda.
Lze zde vid t podv sný dopravník, na n mž putovaly karoserie vozidel a dále je vid t mechanický kladkostroj, který sloužil ke zdvihání b emen. Za celé období výroby modelu T se b hem 1ř let vyrobilo p es 15 milion kus vozidel.

Obrázek 12 Pohyblivá výrobní linka na Ford Model T [5]
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3.3. Vývoj v produkci automobil [15,16]
Ub hlo již století od úvodního položení stavebního kamene dnešní podoby výrobních
linek, s kterým p išel výše jmenovaný Henry Ford.
Automobilový pr mysl byl výrazn dotčen pr myslovými revolucemi, jeho rozvoj začal konkrétn na pomezí druhé a t etí revoluce (v dob kdy p išel Henry Ford s montážní linkou, jednalo se o období druhé pr myslové revoluce). Pro období druhé pr myslové revoluce
je významným milníkem použití elektrické energie jako určitého usnadn ní a zefektivn ní
výrobního procesu. Díky elektrické energii - a tak i pohon m - se objevily a začaly se rozšiovat zmín né montážní linky. Ovšem i p es tento fakt byla stále nutná lidská účast ve výrobním procesu. Dalším výrazný pokrok nastal v 60 letech 20. století označovaných jako období
t etí pr myslové revoluce V této dob mnoho
společností experimentovalo s použitím robotických rukou. Nap íklad General motors
použila vlastní robotickou ruku v roce 1961.
Dalším p íkladem je rok 1ř6ř a inženýr
Victor Scheinman, který vytvo il robotickou
paži schopnou pohybu v 6 osách, jež mohla
skládat jednotlivé díly vozidla a to
v opakovaných sériích. Z pohledu pr myslové revoluce je rok 1969 považován za milník
v použití PLC automat (PLC= programovatelný logický automat). Jedná se v podstat o
malý pr myslový počítač s ídicí jednotkou,
která pracovala v reálném čase. Pro tyto automaty je charakteristické vykonávání operací v naprogramovaných cyklech. Vynález
robota se rozší il do v tší části výroby a také
druh výrob. S postupem času p icházely
nové inovace a dá se íci, že dnes má robot na
starost zkompletování celého vozidla. Již od
počátku slouží jako manipulační prost edek
s díly, následn pracují roboti jako sva ovací
stanice a p i konečné montáží slouží robotic- Obrázek 13 Dnešní podoba výroby automobil [15]
ká ruka jako pomocník lidskému operátorovy.
Už za dob Henryho Forda bylo evidentní, že ke zlepšení produktivity vede d lení práce, což je dochováno i dodnes. Obzvlášt v dnešní dob má konstruktér nelehký úkol. P i návrhu nového výrobku musí čelit v tšímu rozhodování a promýšlení detail r zného charakteru, nap íklad d íve se u výroby hojn používalo pomocného montážního materiálu v podob
šroubk , matiček, podložek apod., kdežto dneska je tlak na konstruktéra co nejvíce omezit
montážní pohyby, aby bylo dosaženo v tší efektivity p i výrob . Zárove s tím. Ale mají být
zachovány stejné vlastnosti a hodnoty výrobku, jakých by bylo dosaženo použitím velkého
množství upev ovacích díl . Použitím robota lze dosáhnout stejnorodého výsledku p i výrob
stejného výrobku, to ale není to také základem celého úsp chu. Práce robota a člov ka se nedá
srovnat, je z ejmé, že robot zvládne ten samý úkon zvládnout rychleji, precizn ji a se stejným
výsledkem lépe než člov k, ovšem stále se robot bez člov ka neobejde, ten ho musí nejd íve
tyto kroky naučit.
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4. Prost edky pro manipulaci s materiálem [6]
Dle normy ČSN 26 0002 se manipulací s materiálem rozumí odborné p emís ování,
ložení a usm r ování materiálu, a už součástí p i výrob , či prostém ob hu materiálu nebo
jeho skladování.
Pro manipulaci s materiálem se nejhojn ji používají tyto prost edky či za ízení:
-

Zdvihací za ízení: je áby, výtahy
Dopravní za ízení: dopravníky, lanovky
P epravní prost edky: obaly, palety, kontejnery
Dopravní prost edky: vozíky, náv sy, automobily, kolejová vozidla, lod , letadla

5. Zdvihací za ízení [17, 1Ř, 1ř]
Jedná se o za ízení dopravního typu, které ve v tšin p ípad slouží ke zvedání b emen do
výšky. Podle typu využití m že být zdvih v ádu centimetr , ale také v ádech metr . Podle
zp sobu práce a konstrukčního provedení lze zdvihadla d lit na:
-

Zdvihadla
Je áby
Výtahy

5.1. Zdvihadla
Zdvihadla m žeme rozd lit podle p enosu síly na:
-

Mechanické
Pneumatické
Hydraulické
Kombinované
5.1.1. Mechanické zvedáky

Zdvihací síla je p enášena pomocí mechanických člen , jako jsou pohybové šrouby,
ozubené p evody nebo pákové systémy. Použitým energetickým členem je bu to lidská síla nebo elektrický motor.
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Rozd lení mechanických zdvihadel:
H ebenový

Šroubový

Obrázek 14 H ebenový zvedák [20]

Obrázek 15 Šroubový zvedák [21]

N žkový

Obrázek 16 N žkový zvedák [22]
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5.1.2. Pneumatické zvedáky
Dochází k nafukování gumového vaku (m chu) pomocí tlakového vzduchu. Nosnost
t chto vak m že dosahovat až 50 tun

Obrázek 17 Pneumatický zvedák [23]

Mezi speciální typ pneumatického zvedáku pat í tzv. balónový zvedák, který ke své
funkci využívá výfukových plyn .

Obrázek 18 Balónový zvedák [24]
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5.1.3. Hydraulické zvedáky
Skládá se ze dvou hlavních částí – malého a velkého pístu. Mezi písty se nachází obvod s kapalinou. P i p sobení relativn malou silou pomocí páky na malý píst se vyvine tlak
na píst druhý, který se začne pohybovat (princip p sobení Pascalova zákona). Základním
p edstavitelem je hydraulický zvedák zvaný „panenka“ (viz obr.)

Obrázek 19 Hydraulický zvedák - statický [25]

Dnes již rozší ený a hojn používaný v automobilové sfé e je pojízdný hydraulický
zvedák. Díky kolečk m umož uje jednoduchou manipulaci, ovšem je znateln t žší než zvedák statický (p i srovnání stejných nosností)

Obrázek 20 Hydraulický zvedák - pojízdný [26]
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5.1.4. Kombinované zvedáky
Snaha k vyšší efektivnosti práce vedla ke kombinaci výše zmín ných základních zvedák , ovšem za výrazn vyšší po izovací cenu. Mezi hojn používané p edstavitele
v automobilismu lze adit n žkový hydraulický zvedák či sloupový zvedák.

Obrázek 21 N žkový zvedák hydraulický [27]

Sloupové zvedáky v sob skrývají mechanickou vazbu nejčast ji pohán nou elektrickým motorem.

Obrázek 22 Sloupový zvedák [28]
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5.2. Je áb [9, 10]
Jedná se o
pomocný dopravní
stroj, který pat í do
kategorie zdvihadel,
které cyklicky zdvihá a p emis uje t žké p edm ty. Je áby
se používají ve
všech
odv tvích
pr myslu, zejména
v tom t žkém, další
využití je ábu je
možné spat it ve
stavebnictví. Mezi
p íbuzné stroje adíme vrátky či nákladní zdviže.
Základní typy je áb
jsou následující:


V žový



Kolejový



Portálový



Mostový



Mobilní

Obrázek 23 Mostový je áb [11]

Mezi nejpoužívan jší druhy je áb
sloupový či konzolový je áb.
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5.2.1. Kladkostroje [29]
Součástí je áb bávají zpravidla i kladkostroje. Jedná se o kombinaci pevné a otočné
kladky či dokonce složením n kolika pár kladek. Kladkostroj t ží z výhod volné a otočné
kladky tím že znásobuje p sobící sílu. Nejb žn ji se dnes setkáváme s kladkostroji pohán nými elektrickým motorem.

Obrázek 24 Kladkostroj [30]

5.3. Výtahy [31]
Jedná se o zdvihací prost edek, který slouží k p eprav osob nebo náklad svislým
p ípadn šikmým sm rem a je vázaný k pevné dráze. Ve v tšin p ípad se jedná o plošinu,
která je tažena či tlačena pomocí mechanických prost edk , zejména lany nebo et zy eventuáln hydraulicky. Pohon je ve skrze všech p ípadech ešen elektrickým motorem.

Obrázek 25 Nákladní výtah [32]
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6. Dopravní prost edky
6.1. Vysokozdvižný vozík [7]
Jedním
z nejhojn ji používaných prost edk pro
p evoz a manipulaci
s materiálem je vysokozdvižný vozík. Jedná se o kolový dopravní
prost edek
s jednou
iditelnou
nápravou (b žn je to
zadní náprava) a zdvihací jednotkou, která
je složena ze zdvihacího rámu a nosiče
vidlí. Na nosiči jsou
nejb žn ji p ipevn ny
dva ocelové trny (ližiny). Zdvihací rám
umož uje
pohyb
s b emenem ve verti- Obrázek 27 Vysokozdvižný vozík [8]
kálním sm ru včetn
rotace v či zemi a nosič vidlí dovoluje m nit rozteč vidlí a dosažitelnou vzdálenost vidlí (nap íklad pro r zné druhy palet, gitterbox apod.). Vysokozdvižné vozíky mají dva druhy pohon , s elektrickým motorem nebo se spalovacím motorem. Spalovací motory mohou být jak
benzínové (včetn plynových pohon ) nebo dieselové. Vysokozdvižné vozíky vynikají výbornou obratností na malém prostoru – mají velmi malý polom r otáčení.

6.2. Paletový vozík
P íbuzným manipulačním prost edkem vysokozdvižného vozíku je
je známý „pale ák“ neboli ručn vedený vozík, který m že být nízkozdvižného nebo vysokozdvižného
typu. Toto za ízení je často pohán ní
pouze lidskou silou (m že být pohán n i elektrickým motorem) .

Obrázek 26 Paletový vozík [33]
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7. Současná podoba
V současné podob vlastní společnost n kolik p epravních vozík , které slouží
v principu jako p epravní prost edek pro daný produkt. Vozík je tedy určen k p esunu mezi
jednotlivými pracovišti. Vozík se vyznačuje svou jednoduchostí, jedná se o sva ovanou konstrukci v podob žeb inového rámu (tedy p íčníky spojené s podélníky tvar H). Na rám jsou
dále umístn né pomocné prvky v podob stohovatelných nohou a také fixačních nohou pro
transport v nákladních vozidlech. O manipulaci se starají otočná kolečka s brzdou. Dále se na
rámu nachází p epravní oka ke sp ežení vozíku do „vláčku“ a otvory (kapsy) pro vidle vysokozdvižného vozíku.
Výroba karosérií probíhá formou kusové výroby. Základní pracovní operace probíhají
na sva ovacím pracovišti a následn na pracovišti kde probíhají ková ské práce. N které
z vozík dočasn slouží pouze jako „odkládací plocha“, když je n které z pracoviš nedostupné z d vody vytížených kapacit anebo pokud zrovna dojde k výpadku zásobování díly
vyráb nými na zakázku. Jak je z ejmé musí se tedy velmi manipulovat s výrobkem mezi pracovišti, což snižuje efektivní podíl práce p i výrob a bylo by vhodné tyto manipulace eliminovat.
Současný vozík je určen pouze jako p epravní prost edek a není vhodný pro použití
jako pomocný člen stavby p i stavb karoserií.

7.1. Základní rám
Jedná se o sva enec z jekl o rozm rech 50x100 mm a tlouš kou st ny 4 mm

Obrázek 28 3D pohled na hlavní rám
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7.2. Rám s kolečky, včetn čep
Na rámu jsou svarem p ipevn né čty i obdélníkové plochy (výpalky z plechu) každá
se čty mi otvory, které slouží pro spojení rámu s kolečky. Dále se na rámu nachází p ipevn né
krátké jekly, na nichž jsou umístn né tvarové čepy pro ustavení karoserie.

Obrázek 29 Rám s kolečky a čepy

7.3. P ipojovací a transportní prvky
Jedná se o jednoduché kapsy z obdélníkového jeklu p ipevn né k vozíku, na čele a pat vozíku se nachází oka pro sp ažení vozík

Obrázek 30 Rám s kapsami a oky
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7.4. Celý vozík
Celková podoba současného vozíku.

Obrázek 31 3D pohled na celý vozík

Obrázek 32 P dorys celého vozíku

Obrázek 33 Bokorys vozíku
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8. Konstrukční návrh nové podoby vozíku
Výroba kusová potažmo zakázková má svá specifika. Jedná se o typ výroby, která
svým charakterem velmi zat žuje efektivní chod firmy, a to a už z pohledu výrobních kapacit
či strojních čas tak i z pohledu finančních náklad . Náročné je také dlouhodob plánovat
výrobní kapacity, proto je velmi vhodné uzp sobit kroky kusové výroby k sériové, aby bylo
docíleno vyšší produktivity. Z tohoto d vodu bylo snahou adaptovat n které prvky ze sériové
výroby p enést i do kusové, aby tak došlo ke zvýšení výrobních kapacit a k efektivn jšímu
využití pracovních kapacit.
Po konzultacích s odborníky ze společnosti jsme došli k záv ru, že by bylo vhodné
použít vozík jako základnu pro stavbu, aby došlo k eliminaci manipulace s produktem a tím
by došlo k razantnímu pokroku ve vyšší produktivit . S tímto rozhodnutím se pojí i další specifikum, aby byl zachován co možná nejv tší manipulační prostor mezi rámem ustaveným na
podlaze a karoserií pro technologické operace.

8.1. Hlavní rám
Na hlavní rám byly znovu použity jekly, tentokrát o velikost 50x50 mm s tlouš kou
st ny 3 mm. Rám je tentokrát otev ený, p íčníky jsou tedy odsazeny od konc podélník . Na
konce podélník jsou p ipevn ny delší p íčníky (než ty které jsou použity uvnit rámu) a na
svých koncích mají tyto p íčníky p ipevn né hranoly s dírou. Tato díra u hranol slouží
k navád ní pro trny p i usazování celého rámu. Navád cí trny jsou upevn né p ímo na pracovišti a stanovují tak jasnou pozici vozíku p i stavb . Vzhledem k použití vozíku jako pevné
základny pro samotnou výrobu produkt došlo k prodloužení hlavních nosník oproti p vodní
verzi.

Obrázek 34 3D pohled na novou konstrukci vozíku
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8.2. P ídavné desky, ustavovací čepy
Z d vodu navýšení počtu podp rných bod , bylo nutné p idat konstrukční prvek, který
bude sloužit k upevn ní t chto bod (deska). V míst p ipevn ní t chto bod byl rám vyztužen krátkými podélníky a následn na tuto část konstrukce je p ipevn na deska z plechu, která
obsahuje m ížkovou sí d r.

Obrázek 35 Znázorn ní umíst ní pomocných výztuží

Obrázek 36 P ídavné desky
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Oproti p vodní verzi, která m la čepy p ipevn né na bocích rámu, je zde navržen nový zp sob ustavení. Ustavovací čepy jsou nov vyrobeny z jednoho kusu materiálu t ískovým
obráb ním a jsou upevn ny k pomocnému rámu ve tvaru T, který je z jekl o stejných rozm rech jako hlavní rám. Tato konstrukce tvaru T je p ipevn na na hlavní rám.

Obrázek 37 Pomocný T rám s čepy

8.2.1. P ídavné ustavovací čepy
Aby bylo p i výrob zajišt no pevné vymezení pozice a byla co nejvíce zabezpečena
kvalita výroby, došlo k navýšení počtu podp rných bod ze 4 na Ř (ovšem nemusí to být konečné číslo a lze další podp rné body p idat). Tyto podp rné body jsou p ipevn ny na konstrukci tvaru T (stejn jako hlavní ustavovací čepy). P ídavné podp rné body (či celá T konstrukce) mají u paty jeklu p ipevn nou desku s otvory. Pomocí desky na konstrukci podp rných bod se podp rné body spojí s deskami (vp edu a vzadu), které se nacházejí na hlavním
rámu.

Obrázek 38 Celá sestava nové podoby rámu
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8.3. Pohledy na celou konstrukci
Návrh nové podoby vozíku pro stavbu karoserií.

Obrázek 39 3D pohled na celou konstrukci

Obrázek 40 P dorys konstrukce

Obrázek 41 Bokorys konstrukce
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9. P ipevn ní manipulačních koleček
Pro upevn ní koleček byly navržené 3 varianty. Jako hlavní prvek výb ru koleček byla
jejich nosnost, která u žádné varianty neklesla pod hodnotu 400 kg na kolečko. Každá varianta obsahuje 4 kolečka umístn né tém ve stejné lokaci na hlavním rámu. Nyní blíže specifikuji zvolené varianty. Pozice koleček na rámu je zobrazena na obrázcích níže.

9.1. Varianta upevn ní kolečka s čepem a zajišt ní čepem se závlačkou
U této varianty bylo uvažováno použití kolečka, které bude mít součástí svého rámu
také čep, jenž by se p ipevnil k rámu. O zajišt ní kolečka v či rámu se stará jednoduché a
rychlé spojení čepem s hlavou a zajišt ní čepu závlačkou (ta se na obrázku nenachází). Pro
použití uchycení koleček, bylo použito p ídavného jeklu spojeného k hlavnímu rámu jako
jednotky k upevn ní kolečka spolu s rámem. Skrze p ídavný jekl je vytvo ena díra pro vedení
kolečka, která má na svém horním konci p ipevn nou trubku pro zajišt ní správného vedení
čepu kolečka (musí být tedy zv tšena velikost otvoru v jeklu pro tuto trubku). Na boční stran
p ídavného jeklu se nachází otvor pro čep s hlavou, který zajiš uje správnou polohu uchycení
kolečka a na svém opačném konci má díru pro závlačku.

Obrázek 42 1. varianta rámu s kolečky
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9.1.1. Vý ez detailní sekce s upevn ním kolečka

Obrázek 43 Vý ez detailu s umíst ním koleček

Obrázek 44 Detailní p dorysný pohled na upevn ní kolečka

Obrázek 45 Čelní pohled na spojení kolečka k rámu
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9.1.2. Rozst el díl

Obrázek 46 Rozst el sestavy
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9.2. Varianta upevn ní kolečka pomocí p íruby a šroub
Tato varianta pracuje s odlišným typem rámu kolečka. Místo čepu pro uchycení t la
rámu jak tomu bylo u p edchozí varianty, má tento rám kolečka pro p ipevn ní na sob desku
se čty mi otvory. Na tuto desku rámu kolečka je p ipevn na p íruba (výpalek z plechu), která
je pomocí šroub a matic (nejsou na obrázcích) p ipojena k rámu kola. Součástí p íruby je
hranol se šrouby (ty mohou být závrtné). Znovu je využito pomocného jeklu, který je p ipevn n k hlavnímu rámu a skrze tento jekl prochází šrouby od p íruby [svislým sm rem]. Zajišt ní p íruby k jeklu je pomocí pojistných podložek a matic. Pro sejmutí koleček je tedy nutné
povolit šrouby a následn celou sestavu rámu kolečka a pomocného p ipev ovacího rámu
vyjmout z pomocného jeklu p ipevn ného k hlavnímu rámu.

Obrázek 47 2. varianta rámu s kolečky
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Obrázek 48 Vý ez detailu s umíst ním koleček

Obrázek 49 Detailní p dorysný pohled na upevn ní kolečka

Obrázek 50 Čelní pohled na spojení kolečka k rámu
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Obrázek 51 Rozst el sestavy
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9.3. Varianta upevn ní kolečka pomocí p íruby a zajiš ovacího kolíku
T etí varianta mírn navazuje na prvky p edchozí varianty. Také se zde nachází kolečko s deskou s otvory a je zde p íruba, která má podobu prosté desky s otvory pro upevn ní
šroub a matic. Hlavním prvkem této varianty je odjišt ní kolečka pouhým vytažením zajišovacího kolíku, který se nachází na rámu kolečka. Spojení je následovné – p íruby pro upevn ní koleček (desky= výpalek z plechu) jsou p ipevn ny na hlavní rám vozíku (nachází se
blíže st ední části rámu kv li možným kolizím s ostatními prvky konstrukce). K této desce na
rámu je pomocí šroub a matic (nenachází se na obrázcích) p ipevn n rám celého kolečka.
K uvoln ní kolečka dojde po odjišt ní kolíku. Zde nastává mírná komplikace s výškou, jelikož dosedací plocha u rámu kolečka se nachází níže než je rovina pro usazení na pracovišti
(koncové p íčníky na rámu a jejich desky s otvory). Proto musí být rovina pro ustavení zvýšena – vypodložena. Jako další možností je p ímo v počátku výroby rámu vyrobit koncové p íčníky s vyšším hranolem pro ustavení.

Obrázek 52 3. varianta rámu s kolečky
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Obrázek 53 Vý ez detailu s umíst ním koleček

Obrázek 54 Detailní pohled ze spodu na upevn ní kolečka

Obrázek 55 Pohled od zadu na spojení kolečka k rámu
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Obrázek 56 Rozst el sestavy
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10. Systém zdvihání
S použitím vozíku jako základního kamene pro stavbu karoserií je nutné zajistit, aby
došlo ke zdvihu vozíku a bylo tak umožn no sejmutí manipulačních koleček. D ležitým faktorem pro systém zdvihu bylo zajistit simultánní chod zdvihacích prvk .
Pracovišt je uzp sobeno tím stylem, že je pod úrovní podlahy vytvo ena kapsa (z profilu tvo í podlaha tvar U), do níž se umístí zdvihací ústrojí.
Návrhy pracují s p vodní variantou vozíku a pro pot eby nového vozíku by bylo pouze nutné zajistit správnou rozteč zdvihacích bod na nový vozík.

10.1.

Varianta č. 1 – p enos rotační na posuvnou vazbu

Tato varianta využívá pro zdvih vozíku mechanickou vazbu mezi pastorkem a h ebenem. Pro tento účel poslouží komponenty od společnosti Leantechnik. Jedná o h ídel
s frézovanou podélnou plochou a ozubením, která je pohán ná h ídelí s pastorkem. Celé soukolí je uloženo v pouzd e, které zajiš uje stabilitu, mazání, t snost a další pot ebné funkce. Na
toto pouzdro lze p ipev ovat i další komponenty podle pot eby. Pohon h ídele je ve v tšin
p ípad zajišt n elektrickým motorem. Jedná se o dokonalý stavebnicový systém, díky n muž
lze poskládat libovolná kombinace posun a r zné sm ry vysouvání.
Pro tuto variantu bylo použito lineárních pohon s označením LEAN SL 5.3, které
mají sílu v ose zdvihu Ř000 N. Celý komplet zajiš ující zdvih je složen ze šesti pohon
s h ídelemi, čty kloubových h ídelí a jednoho pneumatického (či hydraulického) lineárního
motoru.

Obrázek 57 Lineární p evod od Leantechnik [33]

Pro zdvih vozíku slouží jednoduchá h ídel, která je spojena s pohonem. Pro efektivní funkci
(vedení h ídele a bezpečnost) návrh obsahuje použití stolu od společnosti Demmeler. Tyto
stoly mají vrtány díry o r zném pr m ru a také o r zných roztečích podle požadavk zákazníka. V této variant se pracuje se stolem s pr m rem d r 2Ř mm a vývrtem s diagonální
m ížkou. H ídel sloužící ke zdvihu vozíku je vedena v t chto dírách na sva ovacím stolu a po
zasunutí se schová do zahloubení d r.
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Společnost Demmeler se zabývá sva ovací technikou a tento st l je tedy p edn určen
pro jiné účely, ale vzhledem k osv dčenému použití ve společnosti, byla tato varianta p ipravována s použitím tohoto stolu, ovšem lze tento st l nahradit i jiným prvkem, který zajistí
stejnou funkci. Pro upevn ní desky k podlaze slouží ocelový mezikus tvaru U, který je z jedné
strany upevn n ke st n podlahy a z druhé strany je p ipevn n ke stolu

Obrázek 58 Sva ovací stoly Demmeler [35]

Pro pohon byl zvolen motor pohán n tlakovým vzduchem od společnosti Festo. Jeho lineární
pohyb ve vodorovném sm ru je pomocí pohon od společnosti Leantechnik p enášen na pohyb svislý. Rychlost pohybu pístu je ízena pomocí škrtících ventil .

Obrázek 59 Pneumotor Festo [36]
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3D návrh – Varianta č. 1

Pohled na uspo ádání první navrhované varianty pomocí produkt od společnosti Leantechnik.

Obrázek 60 3D pohled na celou sestavu s vozíkem

Obrázek 61 Boční pohled na sestavu s vozíkem
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Obrázek 62 3D Pohled na sestavu bez vozíku

Obrázek 63 3D Pohled na sestavu bez desky Demmeler
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Obrázek 64 3D pohled na sestavu pohon

Obrázek 65 P dorysný pohled na pohony
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Obrázek 66 3D model pohonu od společnosti Leantechnik
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10.2.
Varianta č. 2 – zdvih pomocí hydraulického válce a n žkového
mechanismu
Druhá varianta je založena na principech zmín ných v úvodní části této práce. Tím je
princip mechanického zdvihání n žkovým zvedákem, kdy se o zdvih starají dva hydraulické
válce, které jsou pohán ny elektrickým čerpadlem.
Na trhu se nepoda ilo najít vhodný typ n žkového zvedáku, který by spl oval rozm ry
k použití pro tuto problematiku a bylo proto p ikročeno k jednoduchému principiálnímu návrhu vlastního zvedáku. Zvedák se skládá ze spodního a horního rámu, čty ramen, dvou hydraulických válc od společnosti Hydrolider a elektrického čerpadla.
Na horním rámu je p ipevn na deska a spodní rám je tvo en sva encem z n kolika p íček a L profil . Každý z pár ramen je uprost ed spojeno h ídelí a ložiskem (na obrázku se
nenachází), což je hlavní bod otáčení, který zajiš uje zdvihání zvedáku. Každý z pár ramen
má na svém konci kolečka, které slouží pro posun v rámu a na opačném konci je rameno p ichyceno bu k hornímu anebo spodnímu rámu, podle toho o jaké rameno se jedná. Hydraulické písty jsou p ipevn ny skrze čepy a konstrukci k rovnob žnému páru ramen.

Obrázek 67 Hydraulický válec od společnosti Hydrolider [37]
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3D návrh – Varianta č. 2

Pohled na celkovou sestavu druhé navržené varianty.

Obrázek 68 3D pohled na celou sestavu s vozíkem

Obrázek 69 Boční pohled na sestavu s vozíkem
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Obrázek 70 3D Pohled na sestavu bez vozíku

Obrázek 71 3D Pohled na sestavu zvedák
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Obrázek 72 3D pohled na zvedák

Obrázek 73 Pohled z boku na zvedák
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Obrázek 74 3D pohled v ezu na zvedák
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11. Záv r a hodnocení práce
Diplomovou práci je možné rozd lit do t í st žejních kategorií: Výroba vozidel, historie
výroby vozidel a manipulační technika, optimalizace manipulační techniky.
První část se zabývá související výrobou automobil a popisuje pr b h vzniku nového vozidla. Je zmín no i n kolik zákon , které musí vozidlo spl ovat.
Další část diplomové práce p echází v kapitolu týkající se zrodu montážní linky na výrobu
automobil a je zde zmín no i vybavení pot ebné pro manipulaci p i stavb vozidel, a již
s díly samotnými nebo celými částmi karoserie.
T etí část diplomové lze rozd lit do dalších čty významných podsekcí. V úvodní části je
popsán princip současného stavu manipulační techniky s jednotlivými popisy hlavních prvk
konstrukce. Jsou zde uvedeny hlavní parametry nosné struktury, kterou tvo í jeklový profil.
Pomocí obrázk je proveden rozbor a vysv tlena funkce jednotlivých částí.
Na tyto poznatky navazuje část návrhu nové podoby manipulačního prost edku. Hlavní
zm nou oproti současné variant je použití prost edku jako nosného orgánu p i výrob nových vozidel. Nová podoba p ebírá jednoduché konstrukční prvky v podob jekl z používané
varianty. Toto ešení se mi jeví jako velmi funkční z hlediska po izovacích náklad a také
jednoduchosti samotné výroby, kdy se jedná o jednoduchý sva enec z n kolika jekl . Nová
podoba využívá v tší část vozíku z d vodu využití v tšího počtu podpor p i samotné stavb .
Navržený princip slouží k univerzálnosti použití díky uchycovacímu systému p ídavných
podpor k hlavnímu rámu pomocí d rované desky. V nové variant je navržen nový profil jekl , ten má však pouze informativní charakter a po p esném definování všech vstupních parametr by bylo dalším p edm tem ešení jeho restrukturalizování, které by vyhovovalo širšímu spektru jeho využití.
Navazující podkapitolou je navržení n kolika uchycení koleček sloužících pro možnou
manipulaci p i transportu mezi jednotlivými pracovišti. U t chto kapitol bylo snahou vytvo it
spojení kol s rámem pomocí jednoduchých a cenov dostupných díl .
První varianta uvádí použití jednoduchého použití čepu s hlavou a závlačkou, což je jednoduchá a levná záležitost. Pro uchycení kolečka je použitý p ídavný jekl. Zde se mohou
promítnout zápory tohoto pomocného jeklu v podob složit jší výroby, kdy se musí p iva ovat pomocná trubka pro osové vedení kolečka z d vod výrobní délky čepu daného kolečka.
Druhá možnost uchycení pomocí p íruby a šroub je z hlediska časových a výrobních náklad nízká, jedná se o použití páru šroub , podložek a matic, které jsou v b žn dostupných
rozm rech. P íruba jako výpalek z plechu také dnes není neobvyklá v c a jedná se o výrobek
s pom rn nízkými náklady, které s rostoucím počtem díl budou klesat. Zde m že nastat
problém p i časté manipulaci s vozíkem a tedy i montáží koleček k vozíku.
T etí varianta využívá jednoduchého rozpojení kontaktní vazby pomocí aretačního kolíku.
Jedná se o rychlé rozpojení hlavního rámu kolečka. Rám kolečka je pomocí desky z výpalku
pevn p ichycen šrouby a maticemi k hlavnímu rámu vozíku a po vytažení kolíku z rámu vozíku dojde k rozpadu na spodní část (část vidlice s kolečkem) a horní část (horní deska rámu
kolečka uchycena šrouby k desce hlavního rámu). Jako nevýhoda se zde m že jevit komplikace se správným zajišt ním kolíku proti uvoln ní.
Pro systém zdvihání byly navrženy dv varianty, jedna využívající jednoduchý mechanický p enos sil pomocí ozubení a složením n kolika pohon od společnosti Leantechnik
s využitím sva ovacího stolu od společnosti Demmeler. Tato varianta v sob kloubí jednodu-
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chost p enosu sil, ale na druhou stranu náročnou servisní údržbu celého systému. V tšina součástí z této varianty je nakupovaná a je zde tedy bonus v podob eliminace výrobních kapacit
a výrobních náklad . V tomto p ípad by mohlo docházet k velkým ztrátovým čas m p i servisních úkonech, z d vodu umístn ní veškerého vybavení pod úrovní podlahy. Jelikož je uložení všech člen na sob závislé vyžaduje značnou p esnost v ustavení – což vede k vyšším
náklad m. Druhá varianta vychází z b žn používaného trendu n žkového hydraulického
zvedáku ovšem s mírnou modifikací zvedací plošiny pro dané pot eby. Tato varianta eliminuje dražší provedení podlahy v podob stolu od společnosti Demmeler nahrazením obyčejnou
desku s vý ezy pro umožn ní zdvihu zvedáku.
Jako nejefektivn jší ešení se mi jeví spojení varianty uchycení kolečka pomocí varianty
první- tedy pomocí čepu se závlačkou a pro zdvih použít n žkový zvedák.
V základních požadavcích na počátku zadání práce bylo uvedeno optimalizovat výrobní
toky v odd lení prototypové výroby spolu s toky logistického centra. Tento krok však b hem
ešení diplomové práce nebyl uskutečn n, jelikož bylo zjišt no, že by se jednalo o velice
zdlouhavý proces sjednocení veškerých logistických, kapacitních a výrobních jednotek a vyžadovalo by to detailní rozbor všech činitel v et zci, které by vedlo na vyhotovení rozsáhlé
zprávy.
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