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00 VULKANIZAČNÍ LIS 
  



KA10.00-INFORMACE O VULKANIZAČNÍM LISU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Ve vulkanizačním lisu probíhá konečná fáze výroby pneumatik. 
•••• Do formy vulkanizačního lisu se vkládá polotovar pneumatiky, který za působení definovaného tlaku a teploty 

získává svůj konečný tvar a konečné mechanické vlastnosti.  
•••• Navrhovaný vulkanizační lis je velikosti 75", což udává přibližnou velikost vulkanizační komory. Dle této velikosti 

lze definovat, jaký maximální rozměr formy resp. pneumatiky lze použit. V této velikosti lisu se vyrábějí 
pneumatiky pro nákladní automobily a zemědělské stroje. 

•••• Vulkanizační lis je možno používat v plně automatickém režimu, kde je pro řízení lisu použit programovatelný 
automat (PLC). Řídit lis je možné z ovládací konzole nebo manuálním způsobem. 

 
•••• Technické charakteristiky navrženého vulkanizačního lisu: 

o Vyvození uzavírací síly mechanické - natažením postranních táhel lisu ozubenými koly s excentrickým 
čepem dojde k předepnutí lisu. 

o Přívod tepla do formy parní (tlakovou) komorou - do vnitřních prostor parní komory je přivedena k formě 
přehřátá pára. 

o Membránový lis (typ Bag O Matic) – centrální mechanismus (válec řízení membrány) je používán 
k vulkanizaci vnitřního povrchu pneumatiky. K tomuto mechanismu se připevňuje tenkostěnná membrána. 

o Mechanicko-hydraulický typ konstrukce lisu - mechanické předepínání lisu a hydraulický způsob sklápění 
komory. 
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•••• Pracovní cyklus vulkanizačního lisu: 
o Vulkanizační lis je otevřený, zakladač uchopí za patku surový plášť a zvedne jej z vozíku před lisem a 

přenese do osy vyhřáté formy. 
o Obsluhou je provedena kontrola usazení surového pláště ve formě a je vydán povel k nabombírování 

membrány.  
o Membrána vyplní prostor surového pláště mezi patkami a poté dojde k uzavření a předepnutí 

vulkanizačního lisu. 
o Poté je vpuštěno do membrány a vulkanizační (parní) komory topné médium s požadovaným tlakem a 

teplotou. 
o Po ukončení procesu vulkanizace se vulkanizační lis otevře.  
o Pneumatika je válcem řízení membrány přemístěna na vyhazovací patky a je umožněno odebrání 

pneumatiky. 
o Po odebrání pneumatiky je membrána a forma nastříkána separačním činidlem a celý proces se 

opakuje. 
Pozn.: Detailní informace o funkci válce řízení membrány v jednotlivých fázích jsou uvedeny v KA10.09-Informace o 
válci řízení membrány. 
 

• Vulkanizační lis je dále vybaven: 
o Zakládacím zařízením (zakladačem) – Zakladač je sloupový manipulátor, který se používá pro 

přemístění polotovaru pneumatiky umístěného v prostoru před lisem do prostoru formy (osa lisu). 
Dále může být použit k odebrání zvulkanizované pneumatiky z prostoru lisu. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Technické parametry   

Vnitřní průměr parní komory [mm] 1830 

Maximální uzavírací síla [MN] 6  

Maximální výška formy [mm] 650 

Minimální výška formy [mm] 305 

Maximální průměr patky ["] 38 

Minimální průměr patky ["] 20 

  

Média  

Pára v komoře [MPa] 0,8 

Pára v membráně [MPa] 1,4 

Horká tlaková voda [MPa] 3,2 

Vakuum [MPa] 0,05 

Stlačený vzduch [MPa] 0,7 

  

Elektropříslušenství  

Provozní napětí [V] (AC) 400/230 

Napětí pro PLC [V] (AC) 230 

Řídící napětí PLC [V] (DC) 24 

Napětí řízení ventilů [V] (DC) 24 

Signální napětí [V] (DC) 24 
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VULKANIZAČNÍ LIS 

 
•••• Na obrázku níže je zobrazena sestava vulkanizačního lisu. 
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VULKANIZAČNÍ LIS – OBARVENÍ DLE SESTAV 

 
•••• Na obrázkách níže jsou označeny jednotlivé sestavy vulkanizačního lisu. 
 
 

 
 

Excentrické kolo Válec řízení 
membrány 

Vyhazovací 
zařízení 

Vulkanizační 
komora 

Stůl lisu 

Příčník 

Táhlo 

Pohon talíře 

Ochranný rám 
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Pohled na vulkanizační lis ze zadní strany 

 
 
 
 
 

 

Sklápění komory 

Pohon lisu 

Sběrná nádobka Rozvod maziva 
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Vulkanizační lis v podélném řezu 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR VULKANIZAČNÍHO LISU 

 
•••• Vulkanizační lis je kotevními šrouby připevněn k betonovému základu. 
•••• Okolo vulkanizačního lisu jsou pochozí plošiny se zábradlím. Jsou zde zahrnuty bezpečnostní prvky jako zábradlí a 

zámky pro zamezení přístupu v průběhu běhu lisu. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pochozí plošiny 

Základ lisu 

Zakladač 
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KA10-00 - Stránka 10



LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže je ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento čep s excentrem je vyrobený z tyčového polotovaru o průměru 70 mm 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Vrtaná díra červeně 

Obráběná plocha azurová 
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KA10.01-INFORMACE O STOLU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Stůl lisu tvoří nosnou část rámu vulkanizačního lisu. 
•••• Sestava stolu lisu je tvořena z podstavce, krytování a kluzných pouzder pro uložení excentrických kol. 
 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Hmotnost celková [kg] 7148 

Nosnost vázacího bodu [t] 8 

Rozměry [mm] 2480/2365/1746 
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PODSTAVEC 

 
•••• Základem sestavy stolu lisu je podstavec. 
•••• Svařenec podstavce je převážně tvořen z plechových výpalků a plochých tyčí. 
•••• Na podstavci jsou umístěny čtyři vázací body, které umožňují manipulaci při výrobě a montáži. 
•••• Pro koncovou polohu excentrického kola v otevřeném stavu lisu je na podstavci umístěn mechanický doraz. 

 

 
 

 
 

Vázací bod 

Doraz 
excentrického 
kola 

Vývrt pro přívod 
maziva k 

pouzdrům 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR STOLU LISU 

 
•••• Ve stolu lisu jsou uložená excentrická kola.  Ke stolu lisu jsou připevněny i další komponenty. 
•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 
 

 
 

Excentrické kolo 
Válec řízení 
membrány 

Vyhazovací 
zařízení 

Vulkanizační 
komora 

Stůl lisu 

Příčník 

Táhlo 

Pohon talíře 

Ochranný rám 
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Pohled na vulkanizační lis ze zadní strany 

 
 
 
 
 

 

Sklápění komory 

Pohon lisu 

Sběrná nádobka Rozvod maziva 
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Vulkanizační lis v podélném řezu 
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STŮL LISU 

 
•••• V sestavě stolu je ke svařenci podstavce šrouby připevněno krytování. Krytování chrání ozubení před 

mechanickým poškozením a dále chrání obsluhu lisu před poraněním.  

 
 
 

Krytování samostatně 

 

Krytování 

Podstavec 
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•••• Pro uložení excentrických kol jsou ve stojanu čtyři kluzná pouzdra. Tato kluzná pouzdra jsou mazána tukem 

z centrálního rozvodu maziva. Menší z pouzder jsou zajištěné proti posuvu a otočení čtyřmi stavěcími šrouby. Větší 
pouzdro je zajištěno proti pootočení perem se šroubem. 

  
 
 

 

Kluzné 
pouzdra 

Stavěcí 
šroub 

Šroub a pero 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento díl je vyroben ze čtyřhranné tyče. 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, oranžové je znázorněno dělení materiálu 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 

 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Dělení materiálu 

Obráběná plocha azurová 
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02 EXCENTRICKÉ KOLO 
  



Autoři kapitoly 
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KA10.02-INFORMACE O EXCENTRICKÉM KOLE 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Excentrické kolo je ozubené kolo s excentricky umístěným čepem pro uchycení táhel. 
•••• Excentrické kolo je používáno pro otevírání, zavírání a předepínání vulkanizačního lisu. 
•••• Excentricita čepu určuje maximální zdvih příčníku. 
 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Hmotnost [kg] 2353 

Rozměry – průměr/délka [mm] 1638/1063 

Počet zubů ozubení [-] 124 

Počet zubů spolu zabírajícího kola [-] 20 
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EXCENTRICKÉ KOLO 

 
•••• Excentrické kolo je vyrobeno z odlévaného polotovaru. 
•••• Na vnějším průměru kola je přímé ozubení. 
•••• Odlehčovací otvory umožňují manipulaci při výrobě a montáži. 
•••• Na centrálním čepu jsou válcové plochy pro uložení kola do stolu lisu. 
 

 

 
 

 

Přímé 
ozubení 

Excentrický 
čep 

Plocha pro 
mechanický doraz 

Válcová plocha 
pro uložení kola 
ve stolu lisu 

Odlehčovací 
otvor 

Otvor pro fixaci 
polohy s táhlem 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR EXCENTRICKÉHO KOLA 

 
•••• Excentrické kolo je uložené v bronzových pouzdrech ve stolu lisu. 
•••• Táhla lisu jsou uložena na excentrickém čepu ozubeného kola. 
•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 
 

 Excentrické kolo Válec řízení 
membrány 

Vyhazovací 
zařízení 

Vulkanizační 
komora 

Stůl lisu 

Příčník 

Táhlo 

Pohon talíře 

Ochranný rám 
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Pohled na vulkanizační lis ze zadní strany 

 
 
 
 
 

Sklápění komory 

Pohon lisu 

Sběrná nádobka Rozvod maziva 
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Vulkanizační lis v podélném řezu 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ  
 

(255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tato součást je vyrobena z odlitého polotovaru 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 

 
 

 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Vrtaná díra červeně 

Obráběná plocha azurová 

KA10-02 - Stránka 8



KA10-02 - Stránka 9



OPVK

ENGINEERING

KA10-02 - Stránka 10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 POHON LISU 
  



Autoři kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. 
Ing. Petr Votápek, Ph.D. 
 



KA10.03-INFORMACE O POHONU LISU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Sestava pohonu lisu zajišťuje pohon excentrických kol a tím je umožněno otevírání, zavírání a předepínání 
vulkanizačního lisu. 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Otáčky hřídele pohonu [ot/min-1] 3,94 

  

Parametry elektromotoru   

Výstupní otáčky [ot/min-1] 1470 

Výkon [kW] 15 

Napájení [V] 400/690 

Frekvence [Hz] 50 

  

Parametry převodovky  

Převodový poměr [-] 373,3  

Účinnost [-] 0,77 

Maximální povolený výstupní moment [N.m] 32000 
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SESTAVA POHONU LISU 

 
•••• Hřídel pohonu je uložena v ložiskových domcích. 
•••• Pohon hřídele zajišťuje elektromotor s tandemovou šnekovou převodovkou (šneková převodovka je použita 

z důvodu samosvornosti). 
•••• Čep momentového ramene znemožňuje otáčení převodovky vůči stojanu lisu. 
 

 
 

 
 

ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR SESTAVY POHONU LISU 

 
•••• Ložiskové domky jsou po montáži sestavy pohonu lisu umístěny v zástavbovém prostoru stojanu lisu. 
 

 
 

Elektromotor 

Tandemová šneková 
převodovka 

Hřídel 
pohonu 

Čep 
momentového 
ramene 

Ložiskový 
domek 

Pastorek 
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Pohled na vulkanizační lis ze zadní strany 
 

•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 

 
 
 
 

Sklápění komory 

Pohon lisu 

Sběrná nádobka Rozvod maziva 

Příčník 

Vulkanizační 
komora 

Táhlo 
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SESTAVA POHONU VE SVISLÉM ŘEZU 

 
•••• Kluzná pouzdra jsou v ložiskových domcích zajištěná proti posuvu a protočení stavěcími šrouby. 
•••• Pastorky jsou axiálně zajištěné proti posunutí na hřídeli kruhovou deskou připevněnou šroubem ke hřídeli. 
 

 
 
 
 

 
 

Distanční 
podložka 

Kluzné 
pouzdro 

Stavěcí 
šroub 

Deska axiálního 
zajištění pastorku 
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SESTAVA POHONU VE VODOROVNÉM ŘEZU 

•••• Točivý moment je ze šnekové převodovky přenášen perem na hřídel. 
•••• Z hřídele je točivý moment přenášen pery na pastorky na obou koncích hřídele. 
•••• V ložiskových domcích je proveden vývrt pro přívod maziva do kluzné plochy pouzdra. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero 
pastorku 

Vývrt pro přívod 
mazacího tuku 

Pero 
převodovky 
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MONTÁŽ SESTAVY POHONU 

1. Fáze 
•••• Hřídel je v počáteční fázi montáže umístěna na pomocných plochách stojanu. 
•••• Zde je nutné znemožnit samovolné otočení hřídele buď vypodložením převodovky, nebo zavěšením převodovky na 

jeřáb.  
 

 
2. Fáze 

•••• Hřídel přesunuta do své osy. 
 

 
3. Fáze 

•••• Ložiskový domek u pohonného mechanismu je zasunut do zástavbového prostoru. 
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4. Fáze 
•••• Druhý ložiskový domek je zasunut do svého zástavbového prostoru a je připevněn šrouby. 

 

 
5. Fáze 

•••• V konečné fázi jsou připevněny na hřídel pastorky. 
•••• Pozn.: Obrobená plocha na hřídeli umožňuje provést montáž i s nasazenými pastorky, ovšem jsou zde kladeny 

vyšší nároky na manipulaci s hřídelí. (Tato obrobená plocha umožňuje přesouvání ložiskového domku s pouzdrem 
po hřídeli.) 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento čep s excentrem je vyrobený z tyčového polotovaru o průměru 70 mm 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Vrtaná díra červeně 

Obráběná plocha azurová 
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04 LEVÉ TÁHLO 
  



Autoři kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. 
Ing. Petr Votápek, Ph.D. 
 



KA10.04-INFORMACE O LEVÉM TÁHLU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Táhla spojují příčník s excentrickými koly a svou pružnou deformací umožňují předepnutí vulkanizačního lisu. 
 

                   
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Hmotnost [kg] 2175 

Rozměry [mm] 3745/705/190 

Nosnost závěsného šroubu [kg]  5100 
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TÁHLO LEVÉ 

 
•••• Základ táhla tvoří svařenec ze dvou mezikruží a páky. 
•••• Mezikruží jsou zde použity pro vyztužení táhla v oblasti ok a pro snížení měrných tlaků v pouzdrech. 
•••• Všechny funkční plochy táhla jsou obráběné po svaření. 
•••• Na boční ploše táhla jsou návarky pro dosedací plochy komponent sestavy měření síly. 
•••• Do táhla jsou v oblasti ok provedeny vývrty pro přívod maziva. 
 

 
 
 

 

Mezikruží 

Páka 

Návarky pro měření 
síly v táhle 

Vývrt pro přívod maziva 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR LEVÉHO TÁHLA 

 
•••• Levé táhlo je uložené na čepu příčníku a čepu excentrického kola. 
•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 
 

 
 

Excentrické kolo 
Válec řízení 
membrány 

Vyhazovací 
zařízení 

Vulkanizační 
komora 

Stůl lisu 

Příčník 

Táhlo 

Pohon talíře 

Ochranný rám 

Táhlo levé 
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Pohled na vulkanizační lis ze zadní strany 

 
 
 
 
 

 

Sklápění komory 

Pohon lisu 

Sběrná nádobka Rozvod maziva 
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Vulkanizační lis v podélném řezu 

 
 

 

Čep příčníku 

Excentrické kolo 
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TÁHLO S POUZDRY 

 
•••• Po obrobení táhla jsou do ok táhla nalisovány bronzové pouzdra. 
•••• Kluzná pouzdra jsou v táhlech zajištěna proti posunutí a protočení stavěcími šrouby. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kluzné 
pouzdra 

Kluzné pouzdro 
Stavěcí šroub 

Otvor pro fixaci polohy táhla 
s excentrickým kolem 
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SESTAVA LEVÉHO TÁHLA 

•••• Součástí sestavy levého táhla jsou i víčka, které axiálně zajišťují táhlo na čepu excentrického kola a na čepu 
příčníku. Tyto víčka se připevňují šrouby k čelům obou čepů. 

•••• Závěsné oko umožňuje manipulaci při montáži. 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

Závěsné oko 

Víčko 

Šrouby víčka 
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VYMEZENÍ POLOHY TÁHLA 

• Součást šroub s podložkou vymezuje polohu táhla vůči příčníku. 
• Pro zajištění optimálních kluzných vlastnosti je podložka vyrobena z litiny. 
• Na vnější válcové ploše součásti šroub je závit, při montáži je šroub umístěn do závitového otvoru v táhlu. 
• Podložka je po instalaci šroubu do táhla v kontaktu s vnější plochou příčníku, tento kontakt odebírá další stupeň 

volnosti a znemožňuje tak pohyb příčníku v bočním směru. Tato podložka tedy zamezuje dalšímu nadměrnému 
opotřebení pouzder, které by pohyb příčníku v bočním směru mohl způsobit. 

• V součásti šroub je proveden vývrt pro přívod maziva ke kluzné ploše podložky. 
• Příložka zajišťuje, že nedojde po ustavení polohy k otočení šroubu. 
 
  

                        
 

 

 
 

Šroub 

Podložka 

Příložka 

Vývrt pro přívod 
maziva 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Toto víčko je vyrobeno z polotovaru plech tloušťky 35mm 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy, dělení materiálu je zobrazeno oranžovou barvou 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Vrtaná díra červeně 

Obráběná plocha azurová 

Dělení materiálu oranžová 
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05 PRAVÉ TÁHLO 

Pozn.: Táhlo pravé je zrcadlové vůči levému táhlu, tudíž informační část je shodná a je obsažena 
pouze v kapitole 04 Levé táhlo.



Autoři kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. 
Ing. Petr Votápek, Ph.D. 
 



ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR PRAVÉHO TÁHLA 

•••• Pravé táhlo je uložené na čepu příčníku a čepu excentrického kola.
•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin.

 Excentrické kolo 
Válec řízení 
membrány 

Vyhazovací 
zařízení 

Vulkanizační 
komora 

Stůl lisu 

Příčník 

Táhlo pravé 

Pohon talíře 

Ochranný rám 

Táhlo levé 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent.
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy

obráběné.
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy.
• Výčet barev viz následující tabulka:

ZELENÁ (90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ (10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ (250,140,0) dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ (255,255,240) obráběné zápichy 

• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin:

ŽLUTÁ (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění
• Toto víčko je vyrobeno z polotovaru plech tloušťky 35mm
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry
• Azurově jsou označeny obráběné plochy, dělení materiálu je zobrazeno oranžovou barvou

Neobráběná plocha zeleně 

Vrtaná díra červeně 

Obráběná plocha azurová 

Dělení materiálu oranžová 
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06 PŘÍČNÍK 



Autoři kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. 
Ing. Petr Votápek, Ph.D. 
 



KA10.06-INFORMACE O PŘÍČNÍKU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Příčník tvoří část rámu vulkanizačního lisu a přenáší uzavírací sílu. 

 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Hmotnost celková [kg] 4063 

Nosnost vázacích bodů [t] 8 

Rozměry [mm] 1670/2862/1120 
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SVAŘENEC PŘÍČNÍKU 

 
•••• Příčník je svařenec skříňové konstrukce z různých tlouštěk plechů a dvou čepů. 
•••• Na příčníku jsou umístěny čtyři vázací body, které umožňují manipulaci při výrobě a montáži. 
•••• Všechny funkční plochy příčníku jsou obráběny po svaření. 
•••• Vnitřní žebra vyztužují konstrukci příčníku a upevňují čepy. 
•••• Montážní otvory umožnují předepnutí šroubů pro připevnění horní části vulkanizační komory. 
•••• Otvor pro svařování umožňuje přístup do vnitřní části příčníku svářeči. 
•••• K příčníku je po montáži komory připevněn elektromotor pro pohon mechanismu nastavování formy 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vázací bod 

Čep příčníku 

Vnitřní žebra 

Montážní 
otvory 

Otvor pro 
montáž a 
svařování 

Dosedací plocha 
pro el. motor 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR SESTAVY PŘÍČNÍKU 

 
•••• Kladky příčníku jsou vedeny po vodících plochách ramene sestavy sklápění komory 
•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 
 

 
 

Excentrické kolo 
Válec řízení 
membrány 

Vyhazovací 
zařízení 

Vulkanizační 
komora 

Stůl lisu 

Příčník 

Táhlo 

Pohon talíře 

Ochranný rám 
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Pohled na vulkanizační lis ze zadní strany 

 
 
 
 
 

 

Sklápění komory 

Pohon lisu 

Sběrná nádobka Rozvod maziva 
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Vulkanizační lis v podélném řezu 

 

 
 

 

KA10-06 - Stránka 7



SESTAVA PŘÍČNÍKU 

 
•••• Po svaření a obrobení funkčních (dosedacích) ploch je příčník zkompletován přidáním pojezdových kladek. 
•••• Kladka je uložena v kluzném samomazném pouzdře na čepu, axiální poloha čepu kladky je zajištěna šrouby. 
•••• Pojistný kroužek je použit pro axiální zajištění kladky s pouzdrem. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Čep kladky 

Šroub  
Kluzné pouzdro 

Kladka 

Kladky 

Pojistný kroužek 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento díl je vyroben z plechového polotovaru 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, oranžovou je znázorněno dělení materiálu 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Dělení materiálu oranžová 

Obráběná plocha azurová 
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07 POHON TALÍŘE 
  



Autoři kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. 
Ing. Petr Votápek, Ph.D. 
 



KA10.07-INFORMACE O POHONU TALÍŘE 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Sestava pohonu talíře zajišťuje pohon mechanismu nastavování výšky formy. 
 

 

        

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Otáčky hřídele pohonu talíře [ot/min-1] 11 

  

Parametry elektromotoru   

Výstupní otáčky [ot/min-1] 1430 

Výkon [kW] 1,5 

Napájení [V] 230/400 

Frekvence [Hz] 50 

  

Parametry převodovky  

Převodový poměr [-] 135,28  

Výstupní moment s použitým el. motorem [N.m] 1350 
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SESTAVA POHONU TALÍŘE 

 
•••• Vyvození točivého momentu je zajištěno elektromotorem s převodovkou. 
•••• Jednotlivé komponenty sestavy pohonu talíře jsou zřetelné na obrázcích níže. 
 

 
 

Elektromotor s 
převodovkou 

Pastorek 

Spojkové 
kotouče 

Horní příruba 

Spodní příruba 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR SESTAVY POHONU TALÍŘE 

 
•••• Elektromotor s převodovkou je pevně připevněn šrouby k příčníku lisu. 
•••• Horní a spodní domek pouzdra jsou pevně připevněny šrouby k nátrubku horního krytu vulkanizační komory. 
•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 
 

 Excentrické kolo 
Válec řízení 
membrány 

Vyhazovací 
zařízení 

Vulkanizační 
komora 

Stůl lisu 

Příčník 

Táhlo 

Pohon talíře 

Ochranný rám 
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SESTAVA POHONU VE SVISLÉM ŘEZU 

•••• Hřídel pohonu je uložena ve dvou samomazných kluzných pouzdrech. 
•••• Vnější obvod spodní příruby je těsněn o-kroužkem, těsnění je nutné z důvodu vyššího tlaku topného média ve 

vulkanizační komoře. Pro těsnění v oblasti hřídele je použito těsnění vkládané mezi horní a spodní přírubu. 
•••• Pastorek je axiálně zajištěn proti posunutí na hřídeli pojistnou deskou připevněnou šroubem ke hřídeli. 
•••• KM maticí je hřídel axiálně zajištěná vůči posuvu. 
 

 
                      

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

O-kroužek 

Spodní 
pouzdro 

Těsnění  
Horní pouzdro  

KM matice s MB 
podložkou 

Pojistná deska 
hřídele  

Pero  

Hřídel  

Horní příruba 

Spodní příruba 
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•••• Spojka mezi výstupní hřídelí elektropřevodovky a hřídelí pohonu je tvořena ze dvou kotoučů. Přenos točivého 
momentu mezi spojkovými kotouči je zajištěn čtyřmi kameny. Každý z těchto kamenů je pevně spojen šroubem se 
spodním kotoučem spojky. 

•••• Přenos točivého momentu mezi hřídelemi a kotouči spojky je zajištěn pery. 
•••• Oba spojkové kotouče jsou zajištěny vůči posuvu na hřídeli stavěcími šrouby. 
•••• Po ustavení polohy spojkových kotoučů jsou oba spojkové kotouče vzájemně spojeny čtyřmi šrouby. 
 

 

 
 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horní spojkový 
kotouč  Spodní spojkový 

kotouč 

Kamen 

Pero 

Pero 
převodovky  

Stavěcí šroub 
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SESTAVA POHONU TALÍŘE A MECHANISMUS NASTAVOVÁNÍ FORMY 

•••• Pastorek pohonu je v záběru s ozubeným kolem. Toto ozubené kolo je připevněno k součásti matice. 
•••• Matice je na vnitřním obvodu opatřena levým trapézovým závitem a na vnějším obvodu pravým. Otáčením 

ozubeného kola, resp. matice, dochází k posuvnému pohybu ozubeného kola a nosného talíře. (U nosného talíře 
je konstrukčně zamezeno otáčení.)  

•••• Mechanismus nastavování formy je tvořen součástmi: závěsný válec, ozubené kolo, matice, nosný talíř. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ozubené kolo 

Nosný talíř 

Matice 

Závěsný válec 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ  
 

(255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tato pojistná deska hřídele je vyrobena z tyčového polotovaru o průměru 75 mm 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Vrtaná díra červeně 

Obráběná plocha azurová 
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08 VULKANIZAČNÍ KOMORA 
  



Autoři kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. 
Ing. Petr Votápek, Ph.D. 
 



KA10.08-INFORMACE O VULKANIZAČNÍ KOMOŘE 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Vulkanizační komora je tlaková nádoba, ve které probíhá vulkanizační proces. Ve vulkanizační komoře je při 
vulkanizaci topné médium o tlaku až 0,8MPa. 

•••• Forma je umístěna ve vnitřních prostorách vulkanizační komory. Polotovar pneumatiky je umístěn ve formě. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Vnitřní průměr parní komory [mm] 1830 

Maximální výška formy [mm] 650 

Minimální výška formy [mm] 305 

Hmotnost sestavy komory [kg] 5071 

  

Maximální hodnoty tlaků  

Bombírovací tlak [MPa] 0,4 

Tlak v komoře [MPa] 0,8 

Tlak v membráně [MPa] 3,2 

KA10-08 - Stránka 3



SESTAVA VULKANIZAČNÍ KOMORY 

 
•••• Na obrázku níže je zobrazena sestava vulkanizační komory v řezu s popisem hlavních komponent. 
•••• Vulkanizační komora je rozdělena na dvě hlavní části, na spodek komory připevněný ke stojanu lisu a na horní 

část komory připevněnou k příčníku. 
•••• Ve vulkanizační komoře je při vulkanizaci topné médium o tlaku až 0,8MPa. 
•••• Ve dně spodku komory je otvor pro odvod kondenzátu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spodek 
komory Izolační deska Izolace 

Izolace 

Horní část 
komory 

Závěsný válec 
Matice 

Ozubené kolo 
Nosný talíř 

Odvod kondenzátu 

Izolační deska 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR VULKANIZAČNÍ KOMORY 

•••• Na obrázku níže je zobrazena sestava vulkanizační komory v sestavě vulkanizačního lisu. 
•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 
 

 
 

 

Excentrické kolo 
Válec řízení 
membrány 

Vyhazovací 
zařízení 

Vulkanizační 
komora 

Stůl lisu 

Příčník 

Táhlo 

Pohon talíře 

Ochranný rám 
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Pohled na vulkanizační lis ze zadní strany 

 
 
 
 
 

 
 

Sklápění komory 

Pohon lisu 

Sběrná nádobka Rozvod maziva 
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Vulkanizační lis v podélném řezu 
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•••• Zde zobrazená forma je dvoudílná. 
•••• Spodek formy se pomocí upínek připevňuje ke spodní části vulkanizační komory. 
•••• Horní část formy je připevněna šrouby k dosedací ploše nosného talíře. 
 

Uzavřený vulkanizační lis v řezu s formou 

 
 

Vulkanizační komora s formou 

 

Horní polovina 
formy 

Spodní 
polovina formy 

Matice nastavená 
na danou výšku 
formy 
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MECHANISMUS NASTAVOVÁNÍ FORMY 

 
•••• Z důvodu různých výšek forem pro jednotlivé rozměry pneumatik je použit mechanismus nastavování formy. 

Matice má na vnějším a vnitřním průměru trapézový závit. Pohon mechanismu nastavování formy přes pastorek 
pohání ozubené kolo připevněného k matici, a tím dojde k šroubovému pohybu matice v závěsném válci. Závit na 
vnitřní válcové ploše matice má opačné stoupání než na vnější, tudíž při šroubovém pohybu matice dolů dojde 
k posuvnému pohybu nosného talíře. Otočný pohyb nosného talíře je zamezen vedením talíře v drážce na vnitřku 
komory. 

 
Mechanismus nastavování formy 

 

 
 
 
 

•••• Na obrázku níže je zobrazen mechanismus nastavování formy ve svých krajních polohách (vlevo -  nejvyšší možná 
poloha, vpravo – nejnižší možná poloha). Rozdíl krajních poloh udává zdvih mechanismu, který je na obrázku níže 
zakótovaný. 

 

    
 

Závěsný válec 
Matice 

Ozubené kolo 

Nosný talíř 

zd
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h 
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. 
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a 
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min. výška 
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•••• Pro přívod maziva ke kluzným plochám trapézového závitu je v závěsném válci proveden vývrt (Při nedostatečném 
mazání kluzných ploch by časem mohlo dojít k zadření). 

 
 
 

Závěsný válec 

 
 
•••• V součásti matice jsou vyrobeny závitové díry pro manipulaci při výrobě a montáži. 
•••• Pro zajištění vzájemné polohy a přenos točivého momentu z ozubeného kola na součást matice je použito šest 

stavěcích šroubů.  
 
 

Sestava matice s ozubeným kolem 
 

 

Vývrt pro 
přívod maziva 

Trapézový 
závit 

Závitové díry 
pro závěs 

Stavěcí šroub 
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•••• Pro přívod maziva ke kluzným plochám trapézového závitu je v nosném talíři proveden vývrt. 
•••• Pro manipulaci při výrobě nebo montáži lze použití závěsných ok, pro které jsou v nosném talíři vyrobeny závitové 

díry. 
 

 
 

Nosný talíř 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vývrt pro 
přívod maziva 

Vyztužující 
žebra 

Závitová díra 
pro závěs 

Díry pro šrouby 
formy 
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HORNÍ KRYT 

 
•••• Horní kryt je svařenec a jedná se o vrchní díl tlakové nádoby s klenutým dnem. 
•••• V krytu jsou vevařené trubkové otvory jejichž označení a popis otvorů je na obrázek níže. 
•••• Montážní otvory umožňují přístup ke šroubům připevnění formy a k maznici pro přívod tuku k trapézovému závitu 

nosného talíře. 
•••• Pro manipulaci s horním krytem při výrobě a montáži jsou na klenutém dně čtyři závěsy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Závěs 
Montážní otvor Otvor pro 

teploměr 

Otvory pro měření 
průběhu teplot ve 
formách 

Hrdlo pro 
uložení hřídele 
pohonu 

Otvor pro odsávání horního 
kroužku membrány 

Otvor pro kontaktní 
manometr 

Otvor pro 
pojišťovací ventil 

Otvor pro 
zpětnou klapku 
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SPODEK KOMORY 

•••• Spodek komory je svařenec a jedná se o spodní díl tlakové nádoby. 
•••• V boční válcové části je otvor pro přívod topného média. Dále je zde otvor pro čidlo snímání teploty. 
•••• Na vnějším obvodu jsou čtyři opěry, které jsou určené pro středění spodku komory vůči horní části komory. 

Středění je provedeno odtlačovacími šrouby na stojanu lisu. 
•••• Spodek formy je ustaven na dosedací plochy spodku komory a pomocí upínek připevněn k U profilům. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návarek pro 
připevnění ke 
stolu lisu 

Opěra pro středění 
spodku komory 

Dosedací plochy 
pro formu 

U profily pro upnutí 
formy 

Drážka pro 
těsnění 

Přívod topného 
média Otvor pro čidlo 

snímání teploty 

Otvor pro odvod 
kondenzátu 
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KRYTOVÁNÍ 

•••• Horní a spodní část komory jsou z bezpečnostní a ekonomických důvodů překryty plášti. Dutina, která vznikne při 
montáži plášťů na kryty je vyplněna izolační pěnou. Izolace snižuje tepelné ztráty a chrání obsluhu lisu vůči 
popálení při náhodném kontaktu s vnějšími plochami. 

•••• Pláště jsou koncipovány jako svařence z tenkých plechů, které jsou v místech otvorů vyztuženy přeplátováním. 
 

Plášť horního krytu 
 

 
 

 
 

Plášť spodku komory 
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DETAIL ŘEZU VULKANIZAČNÍ KOMOROU   

 
•••• Spodek komory je ke stolu lisu připevněn čtyřmi šrouby. 
•••• Pro středění spodku komory vůči horní části komory jsou ke stolu lisu přivařeny čtyři návarky. V každém návarku 

je závit pro odtlačovací šroub. 
•••• Pro přívod tlaku do V drážky v těsnění je po obvodu rozmístěno 18 děr. Tlak je do V drážky těsnění přiveden 

z důvodu vyrovnání tlaku s vnitřní částí komory a zvýšení přítlačné síly vůči hornímu krytu (Je tedy zvýšena 
těsnost). 

 
 

 
 
 
 

 

Návarek pro 
odtlačovací šroub 

Otvor pro přívod 
tlaku do drážky 

těsnění 

Odtlačovací 
šroub 

Šroub připevnění 
spodku komory 

Těsnění 
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•••• Pro zamezení rotace nosného talíře při nastavování výšky formy je ke spodní ploše nosného talíře připevněna 
vodící tyč s drážkou. Vedení tyče je umístěno na vnitřní válcové ploše horního krytu. 

•••• Těsnění prostoru mezi závěsným válcem a horním krytem je provedeno dvěma O-kroužky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vodící tyč s 
drážkou 

Vedení nosného 
talíře 

O-kroužky 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento díl je vyroben k polotovaru kruhové tyče 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 

 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Vrtaná díra červeně 

Obráběná plocha azurová 
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KA10.09-INFORMACE O VÁLCI ŘÍZENÍ MEMBRÁNY 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Hlavní funkcí VŘM je ovládání membrány vulkanizačního lisu, což zajišťuje správné zaformování polotovaru
pneumatiky před a během vulkanizace.

•••• VŘM dále zajišťuje vytržení pneumatiky ze spodní části formy po skončení procesu vulkanizace.
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní rozsah   

Zdvih středového hydromotoru [mm] 1140 

Zdvih spodní traverzy [mm] 650 

Max. velikost pneumatiky [”] 75 

Způsob ohřevu formy  Parní komora 

Připojovací rozměry   

Závit na hlavě VŘM  [-] Tr 310.9x6.35 

Připojení horního talíře membrány [-]  Kompatibilní s agregací objímky (č. výkresu 09079) 

Průměr pístnice / průměr odsazení [mm] 75 /50 

Měření teploty v membráně  1/8-27 NPT 

Hydromotory spodní traverzy M27x2 

Přívody přehřáté tlakové páry M45x2 

Pracovní kapaliny   

Tlak hydraulického oleje [MPa] 16 

Tlak přehřáté páry [MPa] 3,2 

Maximální teplota přehřáté páry [°C ] 200 
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SESTAVA VŘM  

•••• Ve vodicí vložce je posuvně uložen tubus VŘM se středovým hydromotorem. 
•••• Pohyb tubusu je řízen dvojicí hydromotorů, které jsou s tubusem spojeny přes spodní traverzu 
•••• Pístnice hydromotorů jsou spojeny se stojanem lisu přes konzole. 
 
 

 
 
 
 
 

Vodicí vložka 

Tubus VŘM 

Hydromotor 

Konzole 

Spodní traverza 

Středový hydromotor 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR SESTAVY POHONU TALÍŘE 

•••• Vodicí vložka je upevněna ke spodní části vulkanizační komory 
•••• VŘM je umístěn v souose s vulkanizační komorou. 
 
 
 

 

Vulkanizační 
komora 

Spodní část 
vulkanizační komory 
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PRACOVNÍ CYKLUS VŘM 

 
o Fáze 1. Pístnice středového hydromotoru a tubus jsou vysunuty.  

                            Membrána je vyprázdněna a natažena.  
                            Je vložen a ustaven polotovar pneumatiky. 
 

o Fáze 2. Pístnice středového hydromotoru a tubus jsou zasouvány.  
           Do vnitřního prostoru membrány je přiváděna přehřátá tlaková pára.  
           Je sklápěn horní díl formy. 
 

o Fáze 3. Pístnice středového hydromotoru a tubus jsou zasunuty.  
           Forma lisu je uzavřena.  
           Do vnitřního prostoru membrány je dopuštěna přehřátá tlaková pára.  
           Forma je průběžně vyhřívána. 
           Proběhne vulkanizace polotovaru pneumatiky. 
 

o Fáze 4. Horní forma je odklápěna. 
           Je vysouván tubus a pneumatika je vytrhávána ze spodního dílu formy.     

                            Přehřátá tlaková pára je upouštěna z vnitřního prostoru membrány. 
                            Je vysouvána pístnice středového hydromotoru a membrána je vytahována z pneumatiky. 

 
o Fáze 5. Tubus a pístnice středového hydromotoru jsou zcela vysunuty.  

                             Membrána je vyprázdněna a vytažena z pneumatiky. 
                             Pneumatika je odebrána z pracovního prostoru VŘM. 
        Vnější povrch membrány je očištěn a namazán. 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  . 
 
 
 
 
 

Polotovar 
pneumatiky 

Středový hydromotor 

Vodicí vložka 

Stojan lisu 

Membrána 

Spodní díl 
formy 

Horní díl 
formy 

Fáze 1. Fáze 2. 

Tubus 

Horní talíř 
membrány 

Spodní talíř 
membrány 
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Fáze 3. Fáze 4. 

Fáze 5. 

KA10-09 - Stránka 8



TUBUS VŘM 

•••• Základem tubusu VŘM je svařenec, vyhotovený z trubky a dvojice vík. 
•••• V horní části je tubus uzavřen víkem 4, ke kterému se přes závit připojuje spodní talíř membrány. 
•••• Horní talíř membrány se upevňuje k pístnici hydromotoru (membrána, spodní a horní talíř nejsou zobrazeny) 
•••• Uložení středového hydromotoru: 

o V horní části je hydromotor uložen v kuželové ploše víka 4, která zajišťuje jeho vystředění vůči trubce.  
o Ve spodní části je hydromotor uložen v cylindru, který je opřen o spodní víko tubusu. 
o Souosost tubusu a středového hydromotoru je dosažena posunutím cylindru v radiálním směru. 
o Horní příruba středového hydromotoru je do kuželové plochy víka 4 dotlačena přes talířové pružiny 

pomocí šroubu cylindru. 
o Talířové pružiny vyrovnávají teplotní dilatace středového hydromotoru. 
o Pro měření vysunutí hydromotoru je použito lineární odměřování Micropulse, výrobce Balluff. 

•••• Přehřátá pára je do vnitřního prostoru membrány přiváděna přes nohavice, víko 4 a víko 6. 
•••• Únikům páry z vnitřního prostoru membrány okolo pístnice hydromotoru zabraňuje těsnění Veepac.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Víko 6 

Víko 4 

Středový hydromotor 

Nohavice 

Těsnění Veepac 

Lineární odměřování 

Cylindr 

Šroub cylindru 

Trubka 

Talířové pružiny 

Horní víko 

Spodní víko 
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VODÍCÍ VLOŽKA 

•••• Vodicí vložka zajišťuje vedení tubusu při jeho vysouvání a zasouvání ve stojanu. 
•••• V horní části je vodicí vložka spojena se spodní částí vulkanizační komory pomocí šroubových spojů. 
•••• Přesné vedení tubusu ve vodicí vložce zajišťují vodicí kroužky. 
•••• Úniku páry z vulkanizační komory zabraňuje těsnění Veepac výrobce Trelleborg. 
•••• Těsnění Veepac lze předepnout pomocí víka 8. 
•••• Průniku nečistot na vedení a těsnění zabraňují stírací kroužky. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SPODNÍ TRAVERZA 

•••• Spodní traverza slouží ke zvedání tubusu VŘM. 
•••• S tubusem VŘM je spodní traverza spojena pomocí šroubových spojů a kolíků.  
•••• Základ tvoří spodní rám, který je vyroben jako svařenec. 
•••• Pohyb spodní traverzy zajišťuje dvojice hydromotorů Parker, s otočnými středovými čepy, s nastavitelnou polohou 

dle ISO MT4.  
•••• Pístnice hydromotorů jsou pomocí závěsných ok a čepů spojeny s konzolemi, které jsou svařeny se stojanem lisu.  
•••• Při činnosti VŘM, montáži a demontáži membrány dochází k působení točivého momentu na tubus VŘM. Natočení 

spodní traverzy může vést k poškození hydromotorů. Z tohoto důvodu je ke spodnímu rámu připevněna rolna, 
která se pohybuje ve vedení. Vedení rolny je připevněno ke stojanu lisu 

•••• Detekci koncových poloh spodní traverzy zajišťují indukční snímače Balluff.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šroubové spoje vodicí vložky a 
spodní částí vulkanizační komory 

Těsnění 
Veepac 

Stírací 
kroužek 

Vodicí 
kroužek 

Víko 8 
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Vedení rolny 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hydromotor 

Spodní rám 

Vedení rolny Konzole 

Vedení rolny 

Indukční snímač 

Indukční snímač 

Rolna 

Čep 
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Uchycení hydromotorů 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konzole 

Čep 

Závěsné oko 

Hydromotor 
Pístnice 
hydromotoru 

Kluzné pouzdro 

Spodní rám 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Toto těleso je vyrobeno z polotovaru ploché tyče 45x90-140 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vrtaná díra červeně 

Obráběná plocha azurová 

Neobráběná plocha zeleně 
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10 SKLÁPĚNÍ KOMORY 
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KA10.10-INFORMACE O SKLÁPĚNÍ KOMORY 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Sestava sklápění komory zajišťuje sklopení příčníku s vulkanizační komorou do horizontální (otevřené) polohy lisu 
a zvednutí komory do vertikální polohy (zavřené). 

 

               

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Délka trvání sklápěcí fáze [s] 42÷44 

Délka trvání zvedání [s] 42÷44 

  

Parametry hydromotoru   

Zdvih [mm] 1370 

Maximální konstrukční tlak [bar] 160 

Maximální průtok [l/min] 85 

Maximální rychlost [m/s] 0,12 

  

Pracovní kapaliny  

Tlak hydraulického oleje [bar] 160 
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SESTAVA SKLÁPĚNÍ KOMORY 

•••• Jednotlivé díly sestavy sklápění komory jsou řešeny jako svařence z různých tlouštěk plechů. 
•••• Sklápění je zajištěné jedním centrálně umístěným hydraulickým válcem. 
•••• Po vodících plochách ramene jsou vedeny pojezdové kladky příčníku. 
 
 

 
 
 
 

Nosník 

Rameno 

Stojna 

Doraz 
nosníku 

Hydraulický 
válec 

Stojan 
dorazu 

Vodící plochy 
ramene 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR SESTAVY SKLÁPĚNÍ 

 
•••• Stojna je šrouby připevněna ke stojanu lisu při montáži. 
•••• Stojan dorazu je prostřednictvím mezikusu šrouby připevněn ke stojanu lisu.  
•••• Připojení stojanu dorazu mezikusem ke stojanu lisu zvyšuje tuhost stojanu dorazu vůči působení horizontální 

složky síly od hydraulického sklápění. 
•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 

 

Sklápění 
komory 

Pohon lisu 

Sběrná nádobka 
Rozvod maziva 

Příčník 

Vulkanizační 
komora 

Táhlo 

Excentrické kolo 

Mezikus 
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SESTAVA STOJANU DORAZU 

•••• Sestava stojanu dorazu vytváří dosedací plochu pro upevnění ložiskových domků pro kluzná pouzdra uložení 
hydraulického válce. 

•••• Prostřednictvím mezikusu je sestava stojanu dorazu připevněna ke stolu lisu. 
•••• Spodní plocha sestavy stojanu dorazu je umístěna na základu. 
•••• Jednotlivé svařence jsou rozebíratelně spojeny šrouby, což umožňuje snadnou montáž. 

 

 

ULOŽENÍ ČEPU SKLÁPĚNÍ RAMEN VE STOJNĚ 

 
•••• Čep je uložen ve dvou kluzných pouzdrech, tyto pouzdra jsou samomazná, bezúdržbová. 
•••• V axiálním směru je čep jištěn stavěcím šroubem. 
 

 

Doraz 
nosníku 

Spojovací 
mezikus 

Spojovací 
mezikus 

Pouzdro čepu 

Čep 

Drážka pro stavěcí šroub 
Rameno 

Stojna 

KA10-10 - Stránka 6



KONCOVÉ SPÍNAČE 

•••• Pro detekování koncových poloh jsou použity indukční a mechanické snímače 
•••• Pro vertikální polohu je použit indukční a mechanický snímač 
•••• Sklopená poloha je detekována jedním indukčním snímačem  
•••• Nastavení snímačů do požadované snímací polohy je provedené po montáži celé sestavy při zkušebním provozu. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indukční snímač 
vertikální polohy 

Indukční snímač 
sklopené polohy 

Mechanický snímač 
vertikální polohy 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Toto těleso je vyrobeno z plechového polotovaru tloušťky 50mm 
• Červeně jsou označeny vrtané díry 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vrtaná díra červeně 

Obráběná plocha azurová 
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11 VYHAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
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KA10.11-INFORMACE O VYHAZOVACÍM ZAŘÍZENÍ 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Vyhazovací zařízení slouží pro podepření pneumatiky během jejího oddělování od spodního disku membrány a 
k jejímu vyzvednutí do horního prostoru vulkanizačního lisu. 
 
 
 
 
 

 
  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
 

Pracovní rozsah   

Minimální průměr sevření desek [mm] 610 

Maximální rozměr v rozevřeném stavu [mm] 2500 

Zdvih zařízení [mm] 700 

Max. velikost pneumatiky [mm] 75" 

Nosnost zařízení [kg] 2000 

Připojovací rozměry   

Hydromotor zdvihání sloupu G 3/8" 

Hydromotor ovládání páky R 3/8" 

Pracovní kapaliny   

Tlak hydraulického oleje [MPa] 16 
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SESTAVA VYHAZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

•••• Základními díly vyhazovacího zařízení jsou páky, vedení sloupů, sloupy a spojovací hřídel 
•••• Pohyby sloupů a pák jsou realizovány pomocí lineárních hydromotorů. 
•••• Synchronizace vysunutí a zasunutí sloupů je zajištěna pomocí spojovacího hřídele. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sloup 

Páka 

Vedení sloupu 

Spojovací 
hřídel 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR SESTAVY VYHAZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

•••• Vyhazovací zařízení je ve spodní části upevněno ke stojanu lisu pomocí spodních patek. 
•••• Ve stojanu lisu jsou dále upevněna vedení sloupů a ložiskové domky spojující hřídele. 
•••• Po montáži sloupů a spojující hřídele, je poloha vedení sloupů zajištěna přivařením bloků ke stojanu lisu jako 

dorazů. 
 

 

 
 

Spodní patka 
Stojan lisu 

Vedení sloupu 

Blok 
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VEDENÍ SLOUPU 

•••• Tubus je vyroben jako svařenec z ocelových plechů a trubky. 
•••• Obrobené plochy na sloupu slouží jako vodící plochy snímacích kladek (terminologie SKF) 
•••• Snímací kladky jsou opatřeny výstředným pouzdrem, nalisovaným na čep. Natočením čepu s výstředným 

pouzdrem lze tedy nastavit excentricitu snímací kladky. Tímto způsobem je umožněno vymezení radiálních vůlí ve 
vedení sloupu.  

 

 

SPOJOVACÍ HŘÍDEL 

•••• Hřídel propojuje sloupy tak, aby bylo zajištěno jejich synchronizované vysunutí.  
•••• Pohyb sloupů je s hřídelí svázán pomocí ozubeného převodu mezi hřebenem na sloupu a pastorkem na hřídeli. 
•••• Hřídel je na obou koncích uložena v ložiskových domcích, připevněných ke stojanu lisu.   

 
 

 
 

Sloup 

Tubus 

Snímací kladka 

Spojovací hřídel 

Ložisko 

Hřídel 

Ložiskový domek 

Pastorek 

Ozubený hřeben 

Pero 
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SLOUP 

•••• Sloup je vyroben jako svařenec. 
•••• Na sloupu jsou obrobeny stykové a vodicí plochy. 
•••• Hydromotor pro zvedání sloupu je umístěn v jeho vnitřním prostoru a přes přírubu je upevněn ke spodnímu víku 

sloupu. 
•••• Pístnice hydromotoru je se stojanem lisu spojena přes spodní patku. 
•••• V horní části je sloup osazen kluznými pouzdry, ve kterých je rotačně uložena páka vyhazovacího zařízení. 
•••• Na vnější části sloupu je přišroubován ozubený hřeben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedení kladky 

Indukční snímač 

Hydromotor 

Kluzné pouzdro 

Páka 

Spodní víko 

Horní víko 

Trubka 

Spodní patka 

Hřeben 
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PÁKA 

•••• Páka je otočně uložena v horní části sloupu. 
•••• Natočení páky vůči sloupu zajišťuje hydromotor, spojený se sloupem přes dělič polohy. 
•••• Natočení podpěrné desky vůči páce je řízeno pomocí táhla.  
•••• Maximální rozevření pák je hlídáno indukčním koncovým spínačem, zatímco maximální uzavření je definováno 

nastavením pevného dorazu. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Dělič polohy Páka 

Podpěrná deska 

Hydromotor 

Indukční snímač 

Pevný doraz 

Táhlo 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ  
 

(255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tato podpěrná deska je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 20 mm 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry a oranžově plochy vznikly dělením materiálu 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vrtaná díra červeně 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Obráběná plocha azurová 

Dělení materiálu oranžově 
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Ing. Petr Votápek, Ph.D. 
 



KA10.12-INFORMACE O OCHRANNÉM RÁMU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Jedná se o bezpečnostní prvek, který zabraňuje poranění obsluhy, při zavírání vulkanizačního lisu. 
 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Zdvih paralelogramu [mm] 13 

Hmotnost paralelogramu [kg] 2,25 

  

Spínač  

Nucené vypnutí minimální silou [N] 36  

Maximální rychlost ovládání [m/s] 0,5 
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OCHRANNÝ RÁM 

 
•••• Sestava ochranného rámu se připevňuje na vnější válcovou plochu vulkanizační komory. Na vnější plochu komory 

jsou přivařeny dva navařovací hranoly, se kterými jsou čtyřmi šrouby spojeny připevňovací desky. 
•••• K připevňovacím deskám jsou otočně (čepy) připevněny vahadla paralelogramu.  
•••• K vahadlům je otočně (čepy) připevněna součást těhlice, která může konat posuvný kruhový pohyb. 
•••• Obě vahadla jsou svarem spojena s bezpečnostní tyčí. Bezpečnostní tyč je snímací prvek, který detekuje 

přítomnost osoby nebo předmětu při zavírání lisu. Při kontaktu osoby s bezpečnostní tyčí při zavírání lisu dojde k 
posuvnému pohybu vzhůru. Při pohybu bezpečnostní tyče vzhůru konají vahadla otáčivý pohyb a v okamžiku 
kontaktu horní plochy vahadla s detekčním orgánem spínače dojde k sepnutí. Při sepnutí spínače dojde k vyslání 
signálu do řídící jednotky lisu a ta vydá příkaz k okamžitému zastavení pohonu lisu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bezpečnostní 
tyč  

Navařovací 
hranol 

Připevňovací 
deska  

Vahadla 

Těhlice 

Spínač 
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DETAIL SPÍNAČE 

 
•••• Vahadla mohou konat kývavý pohyb v rozsahu mechanických dorazů. V klidové poloze spočívá horní vahadlo na 

horním mechanickém dorazu. Spodní mechanický doraz je zde umístěn pro případ, že dojde k uvedení vahadel do 
pohybu a následnému sepnutí spínače. V okamžiku, kdy už je spínač sepnutý (ale stále ještě není na konci svého 
zdvihu), zastaví spodní doraz otáčivý pohyb vahadel vzhůru. V případě, že by zde spodní doraz nebyl (nebo by 
byla špatně nastavená poloha spínače) mohlo by dojít k přenosu síly do spínače a ten by se mohl poškodit. 

•••• Pro nastavení optimální polohy snímače je snímač připevněn k polohovací desce, která díky vyrobeným drážkám 
umožňuje vertikální posuv. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vahadla 

Těhlice 

Spínač 

Polohovací 
deska  

Horní doraz 

Spodní doraz 
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DETAIL ČEPŮ 

 
•••• Otočné uložení vahadel na připevňovací desce je umožněno čepy. Tyto čepy jsou pevně spojeny s připevňovací 

deskou maticí s podložkou. Pro vymezení polohy vahadel na čepu je použit vymezovací kroužek.  
•••• Otočné spojení vahadel a těhlice je umožněno čepy. Pro axiální zajištění čepů jsou použité pojistné kroužky. 
 
 

 

Čep 

Vymezovací 
kroužek 

Čep 

Matice s 
podložkou 

Pojistný 
kroužek 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR OCHRANNÉHO RÁMU 

 
•••• Na obrázku níže je zobrazen ochranný rám ve svém zástavbovém prostoru. 
•••• Ochranný rám je připevněn k válcové části horního krytu vulkanizační komory. 
•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 
 

 Excentrické kolo Válec řízení 
membrány 

Vyhazovací 
zařízení 

Vulkanizační 
komora 

Stůl lisu 

Příčník 

Táhlo 

Pohon talíře 

Ochranný 
rám 
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Zástavbový prostor ochranného rámu při uzavřeném lisu 

 
 
 

 
Ochranný rám při zavírání/otevírání lisu 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento čep je vyrobený z šestihranné tyče 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, bíle je zobrazen zápich 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Obráběný zápich bíle 

Obráběná plocha azurová 
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13 MĚŘENÍ ZÁVĚRNÉ SÍLY 
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Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
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KA10.13-INFORMACE O MĚŘENÍ ZÁVĚRNÉ SÍLY 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Sestava měření závěrné síly umožňuje měření uzavírací síly lisu při předepínání lisu z pružné deformace v táhlech. 
 
 

                           

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Parametry číselníkového úchylkoměru   

Rozsah měření [mm] 1,4 

Měřící síla [N] 0,4-1,4 

  

Parametry indukčního snímače polohy  

Rozsah měření [mm] 0-10  

Měřící síla [N] 2,4-3,6 
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SESTAVA MĚŘENÍ ZÁVĚRNÉ SÍLY 

 
•••• Sestava měření závěrné síly umožňuje měření uzavírací síly v průběhu předepínání lisu. 
•••• Pro obsluhu stroje je zde číselníkový úchylkoměr, ze kterého může obsluha vizuálně odečíst aktuální sílu v táhle. 
•••• Stupnice číselníkového úchylkoměru je odvozena z pružné deformace táhla a cejchována v kN. 
•••• Do řídicího systému je přiveden výstupní signál z indukčního snímače polohy, kde je požadovaná hodnota 

předepnutí kontrolována softwarově. 
•••• Indukční snímač a číselníkový úchylkoměr jsou fixovány v držáku snímačů pomocí svěrného spoje. 
•••• Snímací dotek pro číselníkový úchylkoměr je výškově přestavitelný a je držen dvěma maticemi na závitu měřící 

tyče. 
 
Princip měření 
•••• Táhlo lisu se při předepínání vulkanizačního lisu pružně deformuje. 
•••• Měření je provedeno na části táhla se stejným průřezem, což umožňuje jednoduchý převod deformace na sílu. 
•••• Měřící tyč je přichycena pevně (kolíkem) ve spodní části táhla, tato měřící tyč se nedeformuje  
•••• Natažením táhla lisu dojde k posunutí měřící tyče v horním držáku (oddálení konce měřící tyče od snímačů). 
 

 
 

 
 

                                            
 
 

 
 
 
 
 
 

Indukční snímač 
polohy 

Číselníkový 
úchylkoměr 

Kolík pro 
vymezení polohy 

Držáku snímačů 

Držák ochranné 
trubky 

Snímací dotek 
číselníkového úchylkoměru 
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SESTAVA V ŘEZU 

 
•••• Měřící tyč je umístěna do ochranné trubky, kde je uložena ve dvou teflonových pouzdrech. 
•••• Ve spodním úchytu je měřící tyč zajištěná vůči osovému posuvu kolíkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouzdro tyče 

Indukční snímač 
polohy 

Držáku snímačů 

Držák ochranné 
trubky 
 

Měřící tyč 
 

Pouzdro tyče 

Kolík 

Spodní úchyt tyče 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR SESTAVY MĚŘENÍ ZÁVĚRNÉ SÍLY 

 
•••• Měření závěrné síly je provedeno na obou táhlech. 
•••• Montáž sestavy závěrné síly probíhá až po montáži hlavních celků lisu, aby nedošlo k náhodnému poškození. 
•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 
 

 Excentrické kolo Válec řízení 
membrány 

Vyhazovací 
zařízení 

Vulkanizační 
komora 

Stůl lisu 

Příčník 

Táhlo 

Pohon talíře 

Ochranný rám 

Měření síly na 
táhlu 
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Zástavbový prostor na 
vulkanizačním lisu 

Zástavbový prostor na 
levém táhle 

Táhlo levé 

Sestava měření 
závěrné síly 
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KRYT MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 

 
•••• Snímače jsou po montáži překryty plechovým krytem, tento kryt snižuje možnost mechanického poškození a dále 

snižuje možnost vniku nečistot. 
•••• Kryt je vyroben z ohýbaného v rozích svařeného plechu. 
•••• K táhlu je kryt připevněn pomocí dvou šroubů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 

 
 
 
 
 

 

Kryt snímačů 
Šroub krytu 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento držák je vyroben ploché tyče 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy, oranžovou je znázorněno dělení materiálu 
 
 
 

 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Vrtaná díra červeně 

Obráběná plocha azurová 
Dělení materiálu oranžová 
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KA10.014-INFORMACE O SBĚRNÝCH NÁDOBKÁCH 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Sběrné nádobky jsou určené k zachycení vytlačeného maziva z kluzných pouzder táhel. 
•••• Každé táhlo je uložené ve dvou kluzných pouzdrech, celkově jsou na lisu tedy použity čtyři kluzné nádobky. 
 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Hmotnost jedné nádobky [kg] 1,75 

Rozměry nádobky [mm] 560/325/46,5 
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SBĚRNÉ NÁDOBKY 

 
•••• Sběrná nádobka je svařenec z plechů tloušťky 1,5mm. 
 

Svařenec nádobky 

 
 

•••• Nádobky jsou k táhlům připevněny šrouby. 
•••• Z důvodu těsnosti plochy táhla a dosedací plochy nádobky je zde umístěno pryžové těsnění. 
 
 

Sestava nádobky 

 

Pryžové 
těsnění 

Šrouby 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR SBĚRNÝCH NÁDOBEK 

•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 
 

 
 

 
 

Excentrické kolo Válec řízení 
membrány 

Vyhazovací 
zařízení 

Vulkanizační 
komora 

Stůl lisu 

Příčník 

Táhlo 

Pohon talíře 

Ochranný rám 

Sběrná 
nádobka 
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Pohled na vulkanizační lis ze zadní strany 

 
 
 

 
 
 
 

Sklápění komory 

Pohon lisu 

Sběrná nádobka Rozvod maziva 
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•••• Na obrázku níže jsou zobrazeny sběrné nádobky v sestavě s táhlem. 
 

 
 
 
 
 

•••• Sběrné nádobky jsou na táhla lisu připevněny s natočením 30° (viz obrázek níže). 
•••• Natočení nádobek o 30° je z důvodu zachycení a udržení vytlačeného maziva i při sklopené poloze lisu. 

 

    

Táhlo 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento díl je vyrobený z plechu 1,5mm 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy 
• Oranžovou jsou označeny plochy dělení materiálu 
 

 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Dělení materiálu oranžová 
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15 ZAKLADAČ 
  



Autoři kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. 
Ing. Petr Votápek, Ph.D. 
 



KA10.15-INFORMACE O ZAKLADAČI 

ÚVODNÍ INFORMACE 

 
•••• Zakladač lze označit jako příslušenství vulkanizačního lisu. 
•••• Zakladač je manipulátor sloužící k přemístění polotovaru (diagonálního nebo radiálního autopláště) z prostoru 

mimo lis do pracovního prostoru lisu. Lze ho také využít k přemístění hotové pneumatiky z pracovního prostoru 
lisu do prostoru mimo lis. 

                 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Zdvih ramene [mm] 2800 

Rychlost zvedání ramene [m/s] 0,1 

Zakládací kapacita [kg] 700 

Patky pneumatiky [“] 20 - 38 

Otáčky sloupu zakladače [ot/min] 2,2 

Rozsah otáčení sloupu [°] 280 

  

Elektropřevodovka otáčení sloupu   

Výstupní otáčky [ot/min-1] 2,2 

Výkon [kW] 0,37 

Moment [N.m] 1170 

  

Elektropřevodovka pohonu ramene   

Výstupní otáčky [ot/min-1] 715 

Výkon [kW] 4 

Moment [N.m] 50 
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ZAKLADAČ 

•••• Zakladač je manipulátor, který je otočně připevněn ke stolu vulkanizačního lisu.  
•••• Otočnou částí zakladače je sloup, po kterém je vedeno pojízdné rameno.  
•••• Na konec ramene se připevňuje sklíčidlo, které uchopuje polotovar pneumatiky. 
•••• Otočný sloup je složen ze dvou částí, z části spodní a horní.  
•••• Rameno zakladače je tvořeno dvěma nosnými profily přivařeným k bočnicím. Rameno je vedeno po sloupu pomocí 

opěrných kladek. 
 

 

Horní část sloupu 

Spodní část sloupu 

Rameno 

Pohon otáčení sloupu 

Pohon zdvihání ramene 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR ZAKLADAČE 

 
•••• Zakladač se připevňuje šrouby ke stolu lisu.  
 

 
 
 

 
 

Stůl lisu 

Zakladač 

Šrouby 

Šrouby 
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•••• Níže je zobrazen zakladač v zástavbě se zábradlím a základem lisu. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základ lisu 

Plošina 
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SLOUP ZAKLADAČE 

 
•••• Sloup zakladače se skládá ze spodní a z horní části. 
•••• Základ horní i spodní části sloupu tvoří svařenec dvou U profilů. Na horní části sloupu jsou vodící plochy pro 

kladky pojízdného ramene. Horní část sloupu se nasazuje na čep spodní části sloupu. Obě části jsou k sobě 
přivařeny. 

 
                             Horní část sloupu                                                    Spodní část sloupu 
 

                                              
    

Objímka 

Vodící plochy Čep sloupu 
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•••• Patka sloupu je uložena v soudečkovém ložisku, čep sloupu je uložen v kluzném pouzdře. Pro přívod maziva ke 

kluznému pouzdru je v domku proveden vývrt. Ložiskový domek soudečkového ložiska je těsněn dvěma plstěnými 
kroužky. 

•••• Pro pohon otáčení sloupu je použit elektromotor se šnekovou převodovkou. Přenos točivého momentu 
z převodovky na sloup je zajištěn svěrným spojem. Fixování převodovky vůči rámu je provedeno momentovým 
ramenem. 

•••• Přesné odměřování natočení sloupu je zajištěno enkodérem připevněným ke spodní části sloupu. 
•••• Pro polohu sklíčidla v ose lisu je zde mechanický doraz, jehož poloha je šroubem nastavitelná. 

 

                             

Soudečkové ložisko 

Kluzné pouzdro Domek pouzdra 

Domek ložiska 

Elektromotor se 
šnekovou převodovkou 

Enkoder 

Momentové 
rameno 

Svěrný spoj 

Plstěný kroužek 

Přívod maziva 

Doraz polohy 
sklíčidla v ose lisu 

Šroub dorazu sklíčidla 
v ose lisu 
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•••• Spínání koncových poloh natočení sloupu je zajištěno mechanickým spínačem, který je připevněný k ložiskovému 
domku. 

•••• Na sloupu je vytvořeno osm drážek pro spínací vačky. 
•••• Pomocí vaček se nastavují jednotlivé pracovní polohy, havarijní polohy a další mezipolohy. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vačka 

Mechanický spínač 
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RAMENO 

•••• Rameno je svařenec, jehož základ tvoří bočnice z plechů a dva U profily. 
•••• Rameno je vedeno po sloupu zakladače pomocí osmi kladek. Tyto kladky jsou uloženy na hřídeli. Hřídele jsou 

excentrické a umožňují tedy optimální nastavení na vodící plochy sloupu. Ke kluzným pouzdrům kladek je 
přiváděno maznicemi mazivo. 

 
 
 
 
 

                   

Upínací plochy sklíčidla 

Kladky vedení po 
sloupu 

Kladka 
Kluzné 
pouzdro 

Hřídel 

Maznice 

Pouzdro 
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POHON ZDVIHÁNÍ RAMENE 

 
•••• Zdvihání ramene je zajištěno otočným trapézovým šroubem a posuvnou maticí. Trapézový šroub je poháněn 

elektromotorem s převodovkou. Mezi elektropřevodovkou a trapézovým šroubem je pružná spojka.  
•••• Trapézový šroub je vůči nečistotám chráněn shrnovacím kruhovým měchem. 
•••• Šroub je uložen v jednom krytém kuličkovém ložisku a dvou kuželíkových ložiskách. 
•••• Víčko je těsněné O-kroužkem a hřídelovým těsnícím kroužkem. 
 

                    

El. motor s 
převodovkou 

Trapézový 
šroub 

Shrnovací 
kruhový měch 

Matice 

Kuželíkové 
ložisko 

Kuličkové 
ložisko 

Hřídelový 
těsnící kroužek 

Spojka 

O-kroužek 

Víčko 

KA10-15 - Stránka 11



•••• Pracovní a havarijní polohy ramene jsou spínány mechanickým spínačem. Na sloupu zakladače jsou umístěny dvě 
dráhy pro narážky.  

•••• Pro sledování aktuální polohy ramene je na trapézovém šroubu umístěn enkodér. 
•••• Vnitřkem sloupu jsou přivedeny k elektropřevodovce a ke sklíčidlu elektrické a pneumatické přívody. Přívody pro 

sklíčidlo jsou s průvěsem zavěšené na držáku vedení. 
 
 
 

                    
 
 
 

 
 

 

Enkodér 

Narážky 

Narážky 

Mechanický 
spínač 

Narážková 
dráha 

Narážková 
dráha 

Držák vedení 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Toto žebro je vyráběno z ploché tyče 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy 
• Oranžovou je zobrazeno dělení materiálu 
 
 
 

 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Dělení materiálu oranžově 
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16 ZÁBRADLÍ KOLEM LISU 
  



Autoři kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. 
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KA10.16-INFORMACE O ZÁBRADLÍ KOLEM LISU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Tato sestava vytváří pochozí plochy okolo vulkanizačního lisu. 
•••• Jsou zde zahrnuty bezpečnostní prvky jako zábradlí a zámky pro zamezení přístupu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Celkové rozměry [mm] 5300/6350/3360 

Celková hmotnost [kg] 2745 

Přípustné plošné zatížení roštů [kN/m2] 3,78  
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ZÁBRADLÍ KOLEM LISU 

 
•••• Pochozí plošiny jsou zhotoveny z průmyslových mřížových roštů. 
•••• Prostory plošiny jsou z bezpečnostních důvodů opatřeny zábradlím, kde u každého zábradlí se nachází okopový 

plech. 
•••• Pro přístup okolo lisu a do spodní části lisu jsou zde tři vrátka. 
•••• Na ploše před lisem jsou plechy, které umožňují přejezd například vysokozdvižnými vozíky. 
•••• Celá konstrukce plošiny spočívá na 11 „nohách“ kotvených do základu a do přední stěny základové jámy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zábradlí 
plošiny 

Okopové 
plechy 

Průmyslový 
mřížový rošt 

Pojezdová plocha 

Vrátka 

Noha  
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR ZÁBRADLÍ KOLEM LISU 

 
•••• Na obrázku níže je zobrazena sestava zábradlí kolem lisu. 
•••• Pod plošinou je dostatečný prostor pro pohyb údržby lisu. 
•••• Jednotlivé nohy konstrukce plošiny jsou připevněny k základu lisu pomocí šroubů a mosazných hmoždinek nebo 

pomocí bleskových kotev (označení dle výrobce). 
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PLOŠINA 

 
•••• Plošina lisu je tvořena ze šrouby spojených svařenců. 
•••• Průmyslové mřížové rošty jsou připevněny k plošině pozinkovanými svorkami s profilovanou příložkou a šroubem. 
 

 
 

       
 

 

Svorka s příložkou 
a šroubem 

 

Spojení šrouby 
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SVAŘENCE PLOŠINY 

•••• Jednotlivé díly plošiny jsou tvořeny ze svařenců. 
•••• Svařence plošiny jsou tvořeny plechů, U profilů, L profil a trubek. 
•••• Trubky po obvodu níže zobrazeného svařence jsou zde pro zasazení zábradlí. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trubka 

Okopový plech 

U profil 

L profil 
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VRÁTKA SE ZÁMKY 

 
•••• Vrátka pro přístup do prostoru okolo lisu a pro přístup pod lis jsou opatřena zámky. Tyto zámky jsou spojeny 

s řídící jednotkou lisu. Dle nastavených režimů v řídící jednotce je nebo není umožněn přístup (Režimy mohou být 
např.: vulkanizace, otevírání a zavírání lisu, apod.). 

•••• V případě, že vrátka nejsou uzavřená, jsou řídící jednotkou lisu znemožněny určité funkce lisu. 
    

    

 
 
 

Detail zámku 

 

Zámek 

Otočný 
aktuátor 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ  
 

(255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento díl je vyrobený ze čtyřhranné tyče 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Vrtaná díra červeně 
Obráběná plocha azurová 
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KA10.18-INFORMACE O CENTRÁLNÍM ROZVODU MAZIVA 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Rozvod maziva po lise v daných intervalech dávkuje mazivo na mazaná místa. 
•••• Pro mazání komponent lisu je použito jako mazací médium tuk. 
 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Tlak vzduchu [MPa] 0,7 

Tlak maziva [bar] 128-240 
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SESTAVA ROZVODU TUKU PO LISE 

 
•••• Rozvod maziva po lise zajišťuje čerpadlo tuku řízení přívodem tlakového vzduchu. Tlakový vzduch je upravován 

v jednotce pro úpravu vzduchu. 
•••• Rozvod maziva je proveden v pravidelných intervalech a dávkování na jednotlivá místa zajišťují injektory 

(dávkovače). 
•••• Měděnými trubkami a hadicemi je tuk rozveden po lise do mazacích míst. 
•••• Vizuální kontrolu tlaku v systému zajišťují dva ručičkové manometry. 
•••• K měření výšky tlaku je použit tlakový spínač, který je napojený na řídící jednotku lisu. 
 
 

 
 
 

Čerpadlo tuku 

Jednotka pro 
úpravu vzduchu 

Přívod vzduchu 

Rozvod tuku 

Rozvod tuku 

Manometr 

Tlakový spínač 

Hadice 

Dávkovač tuku 
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Mazané místa 

•••• Excentrické kolo
o Pouzdro velkého průměru
o Pouzdro malého průměru
o Ozubení

•••• Táhlo
o Horní kluzné pouzdro
o Spodní kluzné pouzdro
o Klouzátko (čočka vedená po boční ploše příčníku)

•••• Hřídel pohonu
o Kluzné pouzdra

•••• Hydraulický válec sklápění komory
o Kluzné pouzdra

ČERPADLO TUKU 

•••• Čerpadlo je ovládané tlakovým vzduchem.
•••• Do transparentního reservoáru je doplňován tuk. Pro rychlé a snadné doplňování tuku se používá manuální plnící

pumpa, které snižuje riziko znečištění maziva.

3D model 
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INJEKTORY (DÁVKOVAČE) 

 
•••• Dávkovače SL jsou použitelné pro tuky do třídy NLGI 2. 
•••• Injektory jsou pístové konstrukce pro vysoké tlaky.  
•••• Každý dávkovač má možnost nastavení velikosti dávky maziva. 
•••• Dávkovače se umísťují do bloků na montážní lišty. Tyto lišty slouží k upevnění skupiny dávkovačů a k napojení 

vstupu maziva na rozvodním potrubí. 
•••• Výstup dávkovače se napojuje na mazané místo 
•••• Injektory 

o SL 1 – Rozsah dodávaného objemu na dávku – 0,131 ÷ 1,31 cm3 
       – Rozsah pracovních tlaků – 127 ÷ 241 bar 

o SL 32 – Rozsah dodávaného objemu na dávku – 0,016 -0,131 cm3 
         – Rozsah pracovních tlaků – 83 ÷ 241 bar 

 
Mazací cyklus 
•••• Je rozdělen na klidovou a mazací fázi. 
•••• V klidové fázi je systém bez tlaku. 
•••• Mazací fáze je vyvolána natlakováním systému. 
 
 

 

                     
 

 

 

Dávkovač SL 32 

Dávkovač SL 1 

Rozvodné 
potrubí 

Výstup na mazané místo 

Šroubení 
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Mazané místo Injektor Počet injektorů Dávka maziva  
cm3/cyklus 

Excentrické kolo – Pouzdro velkého průměru SL 1 1 0,9 ÷ 1,0 
Excentrické kolo – Pouzdro malého průměru SL 1 1 0,9 ÷ 1,0 
Excentrické kolo - Ozubení SL 32 2 0,2 
Táhlo – Horní kluzné pouzdro SL 1 1 0,6 ÷ 0,7 
Táhlo – Spodní kluzné pouzdro SL 1 1 0,6 ÷ 0,7 
Táhlo - Klouzátko SL 32 1 0,05 ÷ 0,1 
Hřídel pohonu  - Kluzné pouzdro SL 1 1 0,5 ÷ 0,6 
Hydraulický válec sklápění – Kluzné pouzdro SL 32 1 0,05 

 

ÚPRAVA VZDUCHU 

 
•••• Tlakový vzduch je upravován v jednotce pro úpravu vzduchu. 
•••• Jednotka na úpravu vzduchu zajišťuje, aby byl do čerpadla přiváděn vzduch s požadovanými hodnotami vlhkosti, 

tlaku, obsahu maziva apod. 
•••• Jednotka na úpravu vzduchu je připojena na řídicí systém lisu. 
•••• Na obrázku níže jsou označeny hlavní komponenty modulárního systému na úpravu vzduchu. 
 
 

 
 
 
 

Tlakový spínač 

Zásuvka 

Úhlová zásuvka 

Spouštěcí 
ventil 

Membránová 
sušička 

Maznice 

Rozbočovací 
modul 

Spouštěcí ventil 
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ÚCHYTY POTRUBÍ A ŠROUBENÍ 

•••• Pro přichycení rozvodných trubek k nosným konstrukcím lisu se používají příchytky, které se připevňují šrouby. 

 
 
 
 
•••• Dalším způsobem uchycení trubek rozvodu maziva jsou nakupované přivařovací úchyty. 
 

 
 

•••• Pro zajištění možnosti volného prověšení hadicových rozvodů je použita konzole nebo přivařovací deska. Volný 
průvěs je nutný z důvodu otevírání lisu, kde dochází ke vzájemnému pohybu připojených míst. 

 
 
                                   Konzole                                                                      Přívařovací deska 
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SESTAVA ROZOVDU TUKU V ZÁSTAVBOVÉM PROSTORU 

•••• Na obrázku níže je zobrazena sestava rozvodu tuku v zástavbě na vulkanizačním lisu. Komponenty sestavy 
rozvodu tuku jsou zobrazeny černou barvou. 

 

 

Rozvod tuku 
po lise 
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Detail zástavby v oblasti horní plochy příčníku (obarvení dle technologie) 
 

 
 
 

Detail zástavby v oblasti stolu lisu 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento díl je vyroben kruhové tyče 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, červeně vrtané díry 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Vrtaná díra červeně 

Obráběná plocha azurová 
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KA10.20-INFORMACE O SNÍMAČÍCH EXCECNTRICKÉHO KOLA 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Tyto snímače slouží pro detekci otevřeného a uzavřeného stavu lisu. Dále je zde snímač, který snímá aktuální 
polohu excentrického kola na základě snímání zubů excentrického kola. 

•••• Na obrázku níže je zobrazena sestava snímačů excentrických kol. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
 

Mechanický spínač  

Životnost [milionu cylků] 10 

Maximální rychlost ovládání [m/s] 0,5 

  

Indukční snímač  

Snímací vzdálenost indukčních snímačů [mm] 2  
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SNÍMAČE EXCENTRICKÉHO KOLA 

 
•••• Signály ze všech snímačů jsou odesílány do řídící jednotky lisu. Na základě odeslaného signálu řídící jednotka dle 

naprogramované logiky vyhodnotí stav.  
•••• Na pravém excentrickém kole je detekován uzavřený stav a na levém otevřený. 
•••• Mechanické spínače jsou spínané vačkou, která je umístěna na excentrickém kole. Tyto spínače umožňují přesné 

nastavení sepnutí a je jimi řízen pohon lisu. 
•••• Indukční snímač zubů snímá zuby excentrického kola a dle počtu impulsů vyhodnocuje řídící jednotka aktuální 

natočení excentrického kola. (Např.: při otevírání lisu v poloze excentrického kola 180° dá signál pro zasouvání 
pístnice sklápění komory.) 

•••• Pro jištění mechanických spínačů je zde umístěn ještě indukční snímač vačky. 
 

Snímače na pravém excentrickém kole 

 
 
 

Snímače na levém excentrickém kole 

 

Vačka snímačů 

Mechanický spínač 

Držák 
snímačů 

Indukční 
snímač zubů 

Indukční snímač 
vačky 

Spínač 

Držák 
snímačů 

Indukční 
snímač vačky 
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•••• Při montáži jsou po přesném nastavení otevřené a uzavřené polohy lisu na excentrické kolo umístěny ukazatele, 
které slouží pro vizuální kontrolu správné polohy. Tyto ukazatele jsou umístěny na obou stranách vulkanizačního 
lisu. 

 

 

ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR SNÍMAČŮ 

 
•••• Na obrázku níže jsou zobrazeny ukazatele uzavření a otevření v zástavbovém prostoru. Na tomto obrázku je 

znázorněna uzavřená poloha lisu. 
 

Ukazatele v zástavbovém prostoru 
 

 

Pevný 
ukazatel 

Pohyblivý 
ukazatel 

Pevný 
ukazatel 

Pohyblivý 
ukazatel 
uzavření 

Pohyblivý 
ukazatel 
otevření 

Excentrické kolo 

Stůl lisu 
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•••• Mechanické a indukční snímače jsou připevněny ke stolu lisu. 
•••• Snímače jsou krytovány z důvodu předejití mechanického poškození. 
 

 
 

Snímače v zástavbovém prostoru bez krytování 
 

 
 
 

 

Kryt 
snímačů 

Excentrické kolo 

Stůl lisu 
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•••• Snímače na levém excentrickém kole, zobrazené ve svém zástavbovém prostoru níže, jsou určené pro detekování 
otevřeného stavu. Excentrické kolo je v uzavřené poloze lisu. 

 

 
 

 
Snímače v zástavbovém prostoru na levém excentrickém kole 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento díl je vyrobený z polotovaru ploché tyče 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy, oranžovou je znázorněno dělení materiálu 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Dělení materiálu oranžová 

Obráběná plocha azurová 
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21 ZAPOJENÍ HYDRAULICKÉHO VÁLCE 
  



Autoři kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. 
Ing. Petr Votápek, Ph.D. 
 



KA10.21-INFORMACE O ZAPOJENÍ HYDRAULICKÉHO VÁLCE 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Komponenty sestavy zapojení hydraulického válce umožňují přívod hydraulické kapaliny do hydraulického válce. 
 

                          

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Závit pro připojení hydraulického válce [-] G1 

Trubky přívodu hydraulické kapaliny [mm] 15x2  

Tlak hydraulické kapaliny [bar] 160 

Celková hmotnost sestavy [kg] 5,1 
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ZAPOJENÍ HYDRAULICKÉHO VÁLCE 

 
•••• Pro uchycení trubek k hydraulickému válci je použit držák, který je na hydraulickém válci uchycen poutem. 
•••• Trubky pro přívod hydraulické kapaliny jsou na držáku fixovány v navařovací příchytce. 
•••• Přívodní trubky jsou zakončené šroubení se zářezným kroužkem pro připojení armovaných hadic s trubkovou 

koncovkou (BEL). 
•••• Hydraulický válec je k přívodním trubkám připojen šroubením. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pouto 

Držák 

Trubka 

Trubka 

Navařovací příchytka 
trubek 

Šroubení se 
zářezným kroužkem 

Šroubení pro připojení 
hydraulického válce 

Šroubení pro připojení 
hydraulického válce 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR SESTAVY ZAPOJENÍ HYDRAULICKÉHO VÁLCE 

 
•••• Na obrázku níže je zobrazena sestava zapojení hydraulického válce v zástavbovém prostoru. 
•••• Obarvení komponent lisu: Dle konstrukčních skupin. 
 

 
 

Sklápění komory 

Pohon lisu 

Sběrná nádobka Rozvod maziva 
Zapojení 
hydraulického válce 
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BEZPEČNOSTNÍ VENTIL 

•••• Bezpečnostní ventil (výrobcem nazvaný „hose burst ventil“, neboli ventil prasklé hadice) je průtokem ovládaný
plochý sedlový ventil, který chrání před nekontrolovaným pohybem pístnice v případě prasknutí hadicového
přívodu.

•••• V normálním stavu je ventil otevřený a dovoluje proudění hydraulické kapaliny v obou směrech. Jestliže dojde
k překročení přednastaveného průtoku například jako důsledek prasknutí hadice, ventil rychle uzavře a zablokuje
průtok ze vstupu 1 do výstupu 2. Přednastavený spouštěcí průtok ventilu je nastavený alespoň o 20% vyšší, než
je nejvyšší průtok při normálním funkci systému.

•••• Bezpečnostní ventil je aplikovaný v blízkosti spodního přípoje hydraulického válce, kde v případě prasklé hadice při
otevírání nebo zavírání lisu dojde vlivem gravitační síly zvedaných komponent ke zvýšení průtoku (V případě, že
by zde tento ventil nebyl a hydraulický obvod by nebyl jištěn jiným způsobem, došlo by k samovolnému
nekontrolovanému sklopení komory).

Bezpečnostní 
ventil 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento díl je vyrobený ze čtyřhranné tyče. 
• Červeně jsou označeny vrtané díry. 
• Azurově jsou označeny obráběné plochy. 
 
 
 
 

 
 

 

Vrtaná díra červeně 
Obráběná plocha azurová 
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22 ZÁKLAD LISU 



Autoři kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. 
Ing. Petr Votápek, Ph.D. 
 



KA10.22-INFORMACE O ZÁKLADU LISU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

•••• Zde vyobrazený základ lisu je pouze částí celého základu a na této části je umístěn pouze jeden vulkanizační lis. 
(ve výrobní hale je obvykle umístěno větší množství vulkanizačních lisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Sklon betonové plochy pod plošinou [%] 2,5 

Kotevní šrouby M30 
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ZÁKLAD LISU 

 
•••• Základ lisu je odlit z betonu. 
•••• Vnější hrany betonového základu jsou opatřeny ocelovými L profily, které omezují možné mechanické poškození. 
•••• Betonová plocha v prostoru pod plošinou lisu má sklon 2,5%, tento sklon je zde z důvodu možnosti čištění. 
•••• V prostoru žlabu mohou být umístěny přívody technologického média a další rozvodné sítě. 
•••• Na pojezdových/ pochozích plochách se běžně pohybuje obsluha lisu. 
•••• Do podstavců lisu jsou zalité trubky, které umožňují přívod technologického média. 
•••• Pro pevné spojení stolu lisu se základem jsou použity základové šrouby. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pochozí/pojezdové 
plochy Žlab Prostor pod plošinou lisu 

Betonová plocha 
sklon 2,5% 

L profil 

L profil 

Trubka 

Základový 
šroub 

Podstavec lisu 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR ZÁKLADU LISU 

 
•••• Pod plošinou lisu je dostatečný prostor pro pohyb údržby lisu. 
•••• Jednotlivé nohy konstrukce plošiny jsou připevněny k základu lisu pomocí kotevních šroubů a mosazných 

hmoždinek nebo pomocí bleskových kotev (označení dle výrobce). 

 

Plošina lisu 

Vulkanizační lis 
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ŘEZ ZÁKLADEM LISU 

•••• Pro kotvení ocelových L profilů do betonu jsou použity ohýbané plechy, které jsou rovnoměrně rozmístěné a 
přivařené k L profilu. 

•••• V prostoru pod osou lisu je umístěna jáma, která umožňuje zachytit případný únik pracovních kapalin. Tato jáma 
je překryta roštem. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rošt 

Kotvení L profilu 

Jáma  
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DETAIL ZÁKLADOVÉHO ŠROUBU 

•••• Základový šroub je tvořen z tyče, která je na jednom svém konci rozkována. Na tento rozkovaný konec je 
umístěna kotevní deska. Kotevní deska je k tyčové části základového šroubu přivařena.  

•••• Kotevní deska umožňuje přenášení síly vyvozené ve šroubu do základu. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozkovaný konec 
šroubu 

Kotevní deska 
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LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

• Technologie obrábění jednotlivých komponent je na modelech zobrazena pomocí barev ploch těchto komponent. 
• Není rozlišován rozdíl mezi např. soustruženou a frézovanou plochou – obojí jsou klasifikovány jako plochy 

obráběné. 
• Rozlišeny jsou: obráběné plochy, neobráběné plochy, vrtané díry, dělení materiálu a zápichy. 
• Výčet barev viz následující tabulka: 
 

ZELENÁ 
 

(90,190,90) neobráběné plochy (vyráběných komponent) 

AZUROVÁ 
 

(10,255,255) obráběné plochy (včetně tvarové 3D plochy) 

ORANŽOVÁ  (250,140,0)  dělení materiálu (vodní paprsek, odporový drát, střihání,…) 

ČERVENÁ   (255,0,0) vrtané díry (do Ø50mm) 

BÍLÁ 
 

(255,255,240) obráběné zápichy 

 
 
• Nakupované součásti jsou barevně rozděleny do dvou hlavních skupin: 
 

ŽLUTÁ  (255,255,130) normalizované součásti (šrouby, závlačky, součásti dle norem) 

ŠEDÁ   (120,120,130) katalogové díly (díly nakupované pod označením výrobce) 

 
• Pozn.: Beton je znázorněn světle šedou barvou a neodpovídá výše uvedenému barevnému značení. 

UKÁZKA OBARVENÍ MODELU DLE TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

 
• Na obrázku níže vidíte ukázkový příklad obarvení modelu dle technologie obrábění 
• Tento kotevní proužek je vyroben z tyčového polotovaru 
• Zeleně jsou zobrazeny neobráběné plochy 
• Oranžovou barvou je znázorněno dělení materiálu 
 

 
 
 
 
 

 

Neobráběná plocha zeleně 
 

Dělení materiálu oranžová 
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