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ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je popis automatické výměny obrobků u obráběcích center. 

Popis je rozdělen do tří kapitol. První kapitola pojednává o upínání a polohování 

technologických palet a obrobků. Druhá kapitola je zaměřena na určování polohy obrobků a na 

manipulaci mezi strojem a zásobníkem pomocí manipulátorů. Ve třetí části se práce zaměřuje 

na zásobníky technologických palet a jejich použití v automatické výměně obrobků. 

ABSTRACT 

The subject of this bachelor thesis describes an automatic workpiece replacement at the 

machining centres. The description is divided into three chapters. The first chapter deals with 

clamping and positioning of the technological pallets and workpieces. The second chapter is 

focused on determination of position of workpieces and on manipulation between the machine 

and container with assistance of manipulators. In the third part, the thesis aims on containers of 

the technological pallets and their use in the process of automatic workpiece replacement. 
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1 ÚVOD 

Manuální upínání obrobků na stoly obráběcích strojů je často nehospodárné, neboť během 

upínání stroj nepracuje. Tím se zvyšují náklady na výrobu, a proto se v dnešní velmi 

konkurenční době automatická výměna obrobků (AVO) stala nezbytnou součástí velkosériové 

i hromadné výroby. V současné době je však snaha využití automatické výměny obrobků i v 

kusové výrobě.  

Zavedení automatické výměny obrobků započalo v 80. letech dvacátého století. 

Automatická výměna obrobků byla umožněna díky rychle se rozvíjející elektronice a jejímu 

zlevňování. Byla také nutností pro výrazné urychlení výroby, snížení nákladů, snížení 

chybovosti a také v neposlední řadě ke zvýšení bezpečnosti na pracovišti. To vše vedlo a vede 

k velmi dobré konkurenceschopnosti. 

Aktuální stav průmyslu a trh práce v České republice ještě více směřuje k využití 

automatizace ve výrobě. V době nízké nezaměstnanosti a mnoha volných pracovních pozic při 

zvyšující se ceně lidské práce, jsou k automatizaci výroby, dalo by se říci, v některých 

případech až nuceni. Při zavedení automatické výměny obrobků zaniká část pracovních pozic, 

ale zároveň výrobce může bez problému pokračovat v produkci výrobků i bez snížení či 

omezení jejího objemu. Následkem těchto kroků ve výrobě je sice snížení počtu zaměstnanců, 

ale nárůst potřeby více kvalifikovaných pracovníků, či nutnosti provedení doškolení stávajících 

pracovníků na složitější pracovní úkony. 

S příchodem automatizace ve výrobě také přichází potřeba lepšího řízení celé výroby. 

Pokud je již vhodně vyřešená výroba obrobků, je nutnost vyřešit i ostatní problematiku ve 

výrobě, zejména vhodně vyřešit logistiku přípravy polotovarů a včasné dopravení polotovarů 

na místo obrábění. Případně zařadit nové polotovary do systémů automatické výměny obrobků. 

V dalším kroku je možné také zavedení celkového pružného, automatického a 

autodiagnostického řízení kompletní výroby či výrobní linky. To odpovídá současným trendům 

čtvrté průmyslové revoluce neboli průmyslu 4.0. [1], [2] 

Cílem této práce je seznámit čtenáře s jednotlivými prvky automatické výměny obrobků. 

Které jsou rozděleny do tří základních kapitol. První kapitola pojednává o upínání a polohování 

technologických palet a obrobků. Druhá kapitola je zaměřena na samotnou manipulaci 

s obrobky mez strojem a zásobníkem. Ve třetí části se práce zaměřuje na zásobníky a jejich 

jednotlivé druhy.
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

V současné době je v sériové a hromadné výrobě naprosto běžné používání automatizace 

výroby. Obzvláště v automobilovém průmyslu a jemu přidruženým výrobám má automatická 

výměna obrobků dlouhou tradici. Automatizace výroby se také už prosadila v toxickém, 

nebezpečném a namáhavém prostředí pro pracovníky. Využívání automatizace je také čím dál 

více spjato i s návrhem výrobků, které jsou navrhovány tak, aby jejich výrobu a montáž mohly 

co nejvíce zastupovat stroje. Ideálním příkladem je pneumatika v gumárenském průmyslu, kde 

pneumatika v celém průběhu výroby nepřijde do kontaktu s lidskou obsluhou. 

Vysoké využití automatizace výroby souvisí s další průmyslovou revolucí, neboli 

průmyslem 4.0. Trendem této průmyslové revoluce je mimo jiné sběr dat z výroby, kontroly 

výrobků a také sběr dat z provozu vyráběného produktu. Data se následně vyhodnocují a 

zpracovaná data mohou sloužit například k optimalizaci výroby, zefektivnění toku materiálu ve 

výrobě i k vylepšení samotného produktu. Dalším z aktuálních trendů v oblasti výroby je 

konektivita a digitalizace. Díky konektivitě je možné obráběcí stroj, nebo celou výrobní linku 

kontrolovat, i hledat poruchy linky na dálku. Vysokou úroveň digitalizace a využívání senzorů 

na strojích lze využít k autodiagnostice strojů, kdy stroj sám zjistí, kde je porucha, a tím se 

v určitých případech může výrazně zlevnit servis. 

Trendem u větších obráběcích strojů je v současnosti implementování nejen výměníků 

nástrojů, které jsou naprostým standardem, ale také výměníků strojích palet. Také je 

samozřejmostí už při výrobě připravit obráběcí stroj na budoucí připojení periferních zařízení 

pro jejich jednoduché propojení. Dále jsou průmyslové roboty jedním ze základních stavebních 

kamenů automatizace výroby. Čím dál více se prosazují v průmyslu hlavně z toho důvodu, že 

jsou přímo zkonstruovány pro automatizaci výroby. Díky optimalizované konstrukci jsou velmi 

univerzální a je možné je použít v mnoho aplikacích bez nutnosti komplikované konstrukci 

zařízení, která jsou potřeba k úspěšnému zvládnutí automatické výměny obrobků. 

Kusová a malosériová výroba byla donedávna vynechávána z automatizace výroby, 

avšak v současnosti je situace odlišná. Postupné zlevňování elektroniky, a zejména pak 

kolaborativních robotů, přispělo k postupnému zavedení automatizace do kusové výroby. 

Programování kolaborativních robotů je snadné a obsluha stroje se programovat naučí velmi 

rychle. Díky snadnému a rychlému programování je možné rychle přestavovat výrobu, což je 

výhodné zejména u kusové výroby. 
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3 UPÍNÁNÍ A POLOHOVÁNÍ OBROBKŮ 

Nedílnou součástí komplexní problematiky automatické výměny obrobků je správné tuhé a 

bezpečné upnutí. To můžeme zajistit mnoha způsoby, například použitím svěráků 

s pneumatickým či hydraulickým upínáním. Svěráky jsou vhodné zejména na tvarově 

jednoduché polotovary. Dále upínkami, ty ale nejsou vhodné pro automatizaci, proto jsou 

nahazovány například stavebnicovými či speciálními přípravky s automatizovatelnými prvky, 

nebo pomocí upínacích systémů jednotlivých výrobců či dalšími méně obvyklými prvky 

upínání. 

Současně k zajištění automatizace výroby je nutné zajištění přesné polohy obráběné 

součásti s vysokou opakovatelností. To může být realizováno několika způsoby. Nejužívanější 

metoda zajištění polohy je pomocí dorazů, ať už u svěráků nebo přípravků, tak i u speciálních 

upínacích systémů. Další možnost zajištění polohy může poskytnout technologická paleta. 

Pokud je upínaní prováděno na magnetický stůl, často není realizováno pomocí dorazů a je 

nutné zjistit polohu obrobku sondou či jinou optickou metodou. 

3.1 Upínací stoly 

Upínací stoly u třískového obrábění s výjimkou soustružení slouží jako základní část pro upnutí 

technologických palet, speciálních upínacích systémů nebo přípravků. Samostatně tyto stoly 

nemají velké uplatnění ve zrychlení a zlevnění výroby. Upínací stoly musí splňovat několik 

důležitých požadavků. První požadavek, který musí splňovat je vysoká tuhost, na kterém staví 

celý proces upínání obrobků. Čím lepší tuhost nosné desky poskytují, tím lepší přesnosti výroby 

lze očekávat. Další požadavek je vysoká přesnost čili nízká hodnota požadavku rovinnosti 

plochy, na kterou se upínají další součásti. Tato plocha bývá u starších strojů hoblována a u 

novějších strojů broušena. Také je důležité, aby stůl měl dostatek upínacích bodů pro uchycení 

dalšího příslušenství. 

U soustružení se používá místo upínacích stolů sklíčidlo nebo upínací desky. Upínací 

desky jsou vhodné především pro upínání nerotačních součástí. V případě elektroerozivního 

obrábění není nutné zajistit u upínacího stolu vysokou tuhost. [1] 

3.2 Technologické palety 

Paletizace je největší dominantou automatické výměny obrobků díky velmi dobré opakovatelné 

přesnosti upnutí a krátkému času výměny na stroji. Palety fungují jako universální nosič 

technologií a obrobků skrze celou výrobu. Naprosto typickým příkladem může být tvarová 

vložka formy na vstřikování plastů, která může být obráběna na frézovacím centru a 

dokončována elektroerozivním obráběním. Mezitím může být zařazena kontrola na 

souřadnicovém měřicím stroji, případně operace na drátové řezačce nebo broušení, přičemž 

obrobek zůstává stále upnut na téže paletě, na níž putuje celým výrobním cyklem. Nic také 

nebrání případnému přerušení výroby, pokud je na daném stroji potřeba přednostně zpracovat 

jinou prioritní zakázku. [3] 
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Jako palety se používají různé typy nosných desek pro upnutí jednotlivých obrobků. 

Druhou možností, která se v současné době stává standardem, je osazení technologických palet 

různými typy sklíčidel, svěráky, upínacími přípravky, magnetickými upínači apod. Tuto 

konfiguraci nazýváme paletizací přípravků. Dalším velmi výhodným řešením je například 

upnutí externího příslušenství stroje, kterým může být dělící přístroj, kolébka nebo otočný stůl 

upínaný pomocí paletizačních prvků. Tímto získáme velmi rychle a jasně nadefinovanou 

polohu bez potřeby zdlouhavého ustavování polohy na stroji. [4] 

Při zavedení paletizace do výroby je největší výhodou možnost připravovat a upínat 

obrobky mimo pracovní prostor stroje. V průběhu upínání obrobků může zároveň obsluha 

pasivně dohlížet na obráběcí proces. Výměna palety na stroji trvá jen velmi krátkou dobu, čímž 

se sníží neproduktivní strojní čas, díky vždy přesné poloze upnutí palety na stroji, proto není 

potřeba zaměřovat nulový bod obrobku. Při celkovém součtu zkrácení neproduktivního 

strojního času se jedná o velké ušetření nákladů na výrobu, přičemž největších finančních úspor 

se zajisté dosahuje u nejsofistikovanějších obráběcích strojů, jejichž strojní čas je nejdražší. 

Samotná úspora strojního času vede k finanční návratnosti do paletizačního systému. 

Zásadním požadavkem na technologické palety je vysoká přesnost upnutí a jeho vysoká 

opakovatelnost. To je obvykle zajištěno vhodnými dorazy, stykovými plochami a neustále 

stejnou upínací silou. Další vlastnost, kterou musí paletizační systém splňovat je vysoká tuhost, 

které napomáhá i tuhý upínací stůl. V neposlední řadě také musí mít dlouhou životnost a nízkou 

cenu.  

 

Obr. 3.1 Technologická paleta upnuta pomocí koncového efektoru na ruce robotu [5] 

3.2.1 Upínání technologických palet 

V současné době je nejrozšířenější metoda upínání palet pomocí systémem nulového bodu. 

Systémy nulového bodu jsou jedním z progresivních a efektivních způsobů upínání, které 

mohou být upínací, polohovací a zpevňovací jednotky, které mohou být vestavěny do upínacího 

základu v pracovním prostoru stroje, na něž je následně upínána, polohována nosná paleta 



 

21 

 

(upínací deska) s polotovarem obrobku. To je takzvané upínání „zero point“. Tento upínací 

systém lze použít u upínání obrobků, nebo přímo technologických palet. 

 Klasické „zero point“ systémy od různých výrobců mají společné to, že „nulový bod“ 

představuje jednotku, která dokáže upnout a přesně ustředit polohu obrobku ve třech na sebe 

kolmých směrech. Zbývající upínací jednotky slouží k upnutí a definují polohu obrobku 

a zároveň musejí zamezit otáčení upínané nosné palety. 

Základem jsou upínací moduly vyrobené z nerezových nebo zušlechtěných ocelí 

s povrchovou úpravou odolnou proti korozi. Tyto moduly jsou umístěny na pracovní desce 

stroje. Obrobek se upne upínacími prvky na paletu nebo pomocnou desku. Na spodní stranu 

palety nebo desky jsou připevněny speciální čepy, které přesně zapadají do otvorů v upínacím 

modulu. Pro uvolnění čepu z modulu je nutný pneumatický nebo hydraulický tlak. Alternativa 

k pneumatickému a hydraulickému uvolnění čepu je uvolnění mechanické, například uvolnění 

pomocí inbus klíče. Mechanické ovládání není vhodné pro automatizaci výroby. 

Jednu z možných provedení funkce upínacích modulů můžeme demonstrovat na Obr. 

3.2 b). Čep s tvarovou plochou je přes pohyblivé elementy (kuličky) pomocí talířových pružin 

přitlačován do upínacího modulu. Upínací síla je pomocí talířových pružin vyvozována bez 

pomoci vnějšího média. Čep lze vyjmout z upínače až po přivedení tlakové kapaliny. Kapalina 

na plochu vyvodí větší sílu, než je síla od talířových pružin, tím se přeruší styk pohyblivých 

elementů s čepem a lze čep vyjmout.  

a)                                                                          b) 

Obr. 3.2 Upínání technologických palet [6] 

3.3 Strojní palety 

Strojní palety jsou na rozdíl od technologických palet pevnou součástí obráběcího stroje. 

Obráběcí stroj je již vybaven zařízením na výměnu těchto palet. Stroj v této konfiguraci se 

používá především u velkých obráběcích strojů, zejména u vyvrtávaček, svislých soustruhů a 

velkých frézek. U velkých strojů se z hlediska ceny nevyplatí zavádět technologické palety, ale 

je potřeba mít stále vysoké využití stroje. Proto je potřeba mít nejméně dvě strojní palety, 

protože u velmi velkých obrobků může upínání v některých případech trvat i několik dní. 
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3.4 Upínací systémy 

Je zřejmé, že upnutí obrobku je nedílnou součástí výroby a nelze jej vyloučit ze soustavy stroj-

nástroj-obrobek. Podcenění upnutí obrobku vede ke špatnému obrobení i na sebelepším stroji, 

proto je nezbytné vždy zvolit správné upnutí s přihlédnutím k mnoha proměnným. Například 

lze uvést, jak velkou sérii budeme vyrábět, tvar obrobku, kolik různých obráběcích strojů bude 

potřeba a kolik upnutí se použije. S přihlédnutím na to, aby se obrobek působením upínače co 

nejméně zdeformoval, proto naleznout vhodné řešení nebývá vždy snadné. 

3.4.1 Svěráky 

Svěráky mohou být ovládány nejenom mechanicky, ale také daleko lépe automatizovatelnými 

způsoby, jako je pneumatický nebo hydraulický systém upnutí. Pneumatický a hydraulický 

systém vytvářející upínací sílu je obvykle propojen s řídícím systémem obráběcího stroje. 

Současný vývoj CNC obrábění míří k přesným kompaktním svěrákům. Tyto svěráky 

jsou charakteristické několika základními znaky, například co nejmenší zástavbové rozměry. 

Svěrák musí obsahovat spolehlivé krytování proti vniknutí třísek a emulze. Rozevření čelistí 

by nemělo mít vliv na celkovou délku, avšak jejich opakovatelnost upnutí musí být do 

±0,01 mm a posledním důležitým znakem je široká nabídka typů čelistí. Jako příklad 

speciálních čelistí jsou zde uvedeny čelisti firmy LANG Technik, které mají na činné ploše 

mnoho malých kolíků, jež lze jednoduše manuálně zasunout do čelisti a různou kombinací 

zasunutých kolíčku je možné nastavit různé dorazy. Těmito čelistmi lze snížit počet potřebných 

přípravků nebo dorazů. [7] 

 

Obr. 3.3 Čelisti svěráku s integrovanými dorazy [8] 

3.4.2 Magnetické upínače 

Pomocí magnetických upínačů lze rychle upínat obtížně upnutelné obrobky, ale také běžné 

obrobky z feromagnetických materiálů. Vedle snížení strojních prostojů je možné magnetickým 

upnutím také zefektivnit proces obrábění. Obrobek také lze obrábět z pěti stran na jedno upnutí 

při zachování absolutně bezpečného upnutí, nebo u soustružení velkých mezikruží stačí na 

jedno upnutí osoustružit čelo a na druhé upnutí je možné mezikruží celé dokončit. Další 

výhodou je dosažení bezvibračního a bezdeformačního plošného upnutí obrobku oproti upnutí 
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bodovému nebo čárovému pomocí upínek nebo svěráku. Také není potřeba připravovat další 

upínací plochy pro upínky či svěrák. [6] 

3.4.3 Vakuové upínání 

Při mechanickém upínání mohou velké upínací síly způsobit deformace nebo otlačení na 

obrobku. Především u velkých obrobků existuje riziko, že obrobek začne vibrovat. Vakuové 

upínání slouží zejména pro velkoplošné a nemagnetické díly. Eliminuje díky upnutí po celé 

ploše vznik vibrací při obrábění. Výhodou je také, že v pracovním prostoru stroje nevyčnívají 

a nepřekáží různé výstupky v podobě upínacích prvků. [9] 

3.4.4 Upínání zamrznutím 

Další možností upínání obrobků je upínání zamrznutím. Zamrznutí vody je možné dosáhnout 

termoelektricky pomocí polovodičů (Peltierův jev) nebo použitím chladící tekutiny. Použití 

chladícího média má vyšší účinnost než první uvedený způsob. V případě chladícího plynu, 

který proudí v uzavřeném obvodu a je veden soustavou kanálků v pracovním stole, způsobí 

snížení jeho teploty na přibližně -8°C. Pracovní stůl a obrobek je pomocí rozprašovače vody 

pokryt tenkým vodním filmem, v jehož důsledku přimrznou díly od 15 s do 60 s. [9] 

 Nevhodná je tato metoda tam, kde při obrábění vzniká příliš mnoho tepla a mohlo by dojít 

k narušení ledové vrstvy. Zahřívání je možné částečně omezit použitím nástrojů s vhodnou 

geometrií břitu. Upínací síla je 2 N.mm-2, což je přibližně dvacetinásobek upínací síly schopné 

vyvinout vakuové upínání. Tloušťka ledového filmu je zanedbatelně malá, ale také lze upnout 

i nepravidelné plochy a nerovnosti vyrovnat větší vrstvou ledu. Upnout lze všechny materiály 

z kovu, většinu minerálních materiálů a mnoho druhů plastů. Tento způsob upínání nachází 

využití především u neforemných, křehkých dílů, které jsou obtížně uchopitelné, například 

v hodinářském průmyslu. [9] 

 

Obr. 3.4 Upínání zamrznutím [9] 

3.4.5 Přípravky 

V současné době se stále častěji setkáváme s tvarově složitějšími obrobky, proto jsou přípravky 

čím dál více nepostradatelnou součástí obrábění pro zabezpečení požadované přesnosti a 
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kvalitního upnutí obráběných součástí. Při opracování složitých obrobků vzrůstá význam 

zejména stavebnicových přípravků. Jejich použitím se významně zvyšuje efektivita upínaní 

komplexních obrobků. Tyto přípravky jsou tvořeny z typizovaných, normalizovaných a 

montážních jednotek, které se dají skládat jako stavebnice. Díly jsou rozebíratelné a je možno 

je využít opakovaně v různých kombinacích. Souběžně se stavebnicovými přípravky je nutno 

vytvářet dokumentaci ke každému sestavenému přípravku buď metodou fotodokumentace nebo 

v CAD prostředí. To zajistí jejich rychlou montáž při dalším využití. 

Obráběné dílce, které jsou přesností a tvarem velmi náročné na obrobení a nelze jej 

upnout pomocí stavebnicových přípravků, je nutno vyrobit speciální jednoúčelové přípravky. 

Jednoúčelový přípravek lze použít pouze na jeden typ obráběného dílce. V tomto případě je 

nutno vždy zvážit, jestli se vyplatí přípravek vyrábět a nezasáhne výrazně do ceny obrábění, 

proto se přípravky nejčastěji používají v sériové a hromadné výrobě. [10] 

3.4.6 Vícenásobné upínání 

Mezi vícenásobné upínací systémy patří věžové upínací systémy, které nacházejí stále častější 

uplatnění zejména na horizontálních obráběcích centrech. Vzhledem ke stále vyšší dynamice 

obráběcích strojů, hraje velkou roli celková hmotnost obrobku a soustavy upínače, proto se 

výrobci snaží najít alternativu k těžkým ocelovým a litinovým upínacím věžím. Alternativa 

může být použití hliníkových nebo tenkostěnných litinových věží. Nevýhodou těchto věží je 

velmi malé tlumení vibrací, navíc u hliníku dochází kromě nízkého tlumení k velké tepelné 

roztažnosti. Z těchto důvodů se používá populární materiál z lámaného kamene a epoxidových 

pryskyřic, známé pod názvy polymerový beton nebo minerální litina. Tyto materiály vykazují 

nižší hustotu než hliníkové slitiny a zároveň lepší tlumení vibrací než u šedé litiny. Díky těmto 

vlastnostem se tyto materiály používají i pro lože obráběcích strojů. Věžové systémy umožnují 

osazení mnoha různými obrobky a optimálnější využití celého prostoru obráběcího centra. [11], 

[7] 

      

Obr. 3.5 Věžové systémy upínání obrobků [11] 

Další metodou vícenásobného upínání je použití vícenásobných upínacích svěráků. 

Základem je nosná upínací lišta s přesným ozubením, pevné a pohyblivé upínací čelisti a 
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dorazy, které se postupným nasazováním a upínáním usazují na základní lištu v závislosti na 

velikosti a typu upínaných obrobků. Následné upnutí je dosaženo pomocí klínového 

mechanismu s použitím inbus klíče. [12] 

          

Obr. 3.6 Vícenásobný upínací svěrák [13] 

Další z možností násobného upínání lze považovat také umístění více obrobků na paletu 

případně na upínací stůl s více upínači. Tato metoda zajistí vyšší využití obráběcího stroje a 

zvýší časový interval kdy je u stroje potřeba obsluha.
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4 VÝMĚNA A MANIPULACE S OBROBKY 

Manipulace s obrobky je neodmyslitelnou součástí problematiky automatické výměny 

obrobků. Manipulace je v podstatě prostředník mezi obráběcím strojem a zásobníkem nebo 

mezi různými obráběcími stroji. Bez manipulace s obrobky a technologickými paletami by 

výměna obrobků v podstatě nemohla fungovat.  

Při výměně obrobků je nezbytné zvolit správné typy manipulátorů či robotů. Samotný 

výběr manipulátoru záleží na daném výrobním uzlu a na určení komplikovanosti dráhy, kterou 

daný obrobek musí vykonat. Další důležité rozhodnutí se týká zařazení dalších prvků 

automatizace do procesu manipulace, jako například prvky na zjišťování polohy jednotlivých 

polotovarů. Nakonec je nutné zvážit očekávanou sériovost s ohledem na délku časového 

intervalu, po který bude potřeba výrobní uzel modifikovat. Tyto všechny parametry výrazně 

ovlivňují samotný výběr typu manipulátoru. 

4.1 Určení polohy obrobku, strojové vidění 

Při automatické výměně obrobků je velmi důležité nejen obrobek správně a rychle přemístit do 

pracovního prostoru stroje a naopak, ale neméně důležité je však správně určit polohu obrobku. 

V případě vybavení obráběcího stroje strojními paletami, je určeno pořadí obrobků a jejich 

samotné výměny řízeno pouze řídícím systémem stroje. V tomto případě není potřeba vnější 

zařízení pro uskutečnění výměny. 

Obráběcí stroj, u kterého je nutné pro automatickou výměnu obrobků využít vnější 

zařízení při určování polohy obrobku nebo technologické palety, záleží na druhu manipulátoru 

a zásobníku. U jednoduchých jednoúčelových výměníků, které se využívají především 

v hromadné a velkosériové výrobě, je určení polohy daného obrobku realizovaného obvykle 

přímo jeho konstrukcí nebo konstrukcí zásobníku. Při využití manipulátorů a průmyslových 

robotů přichází nutnost komplikovanějšího řízení, jenž je v dnešní době poměrně levně 

realizovatelné. V kombinaci s vhodným zásobníkem polotovarů či technologických palet je 

poloha vždy přesně určena. Náročnější řešení přichází s potřebou zakládat volně ložené 

polotovary na dopravníku nebo v přepravních bednách. Pro tyto účely se obvykle využívají 

průmyslové roboty v kombinaci se strojovým viděním. 

4.1.1 Strojové vidění 

I přes zvyšující se úroveň automatizace ve výrobním procesu se stále najdou i v dnešní výrobě 

situace, kdy je ekonomičtější přepravovat polotovary v přepravních kontejnerech zcela 

nahodile než investovat pracovní sílu do jejich uspořádaného nakládání. Toto však pouze 

přesouvá problematiku orientace a uspořádání na jinou část výrobní linky. V určité části 

výrobní linky nakonec musíme vyložit neuspořádané předměty a připravit je k následujícímu 

výrobnímu uzlu. To vyžaduje buď pracovní sílu, nebo speciální technologii propojující roboty 

a strojové vidění nazývané „Bin Picking“. 

Bin Picking je technologie, při které průmyslový robot spolupracuje s 3D průmyslovou 

kamerou, případně s dalšími doplňkovými technologiemi. Rameno robota vybírá nahodile 
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polotovary z kontejneru nebo přepravního pásu a podle předem stanoveného algoritmu je již 

organizovaně předává k následnému zpracování. Obrobky mohou mít i komplikovaný tvar, 

pravé a levé uspořádání nebo různé velikostní řady. Touto metodou lze řešit například vybírání 

polotovarů jednoho po druhém a jejich následné přesné zakládání do obráběcího centra. [14] 

Kompletní řešení strojového vidění se v podstatě skládá z několika úkolů. Pro 

minimalizaci kolizí s ostatními předměty, je vhodné zkonstruovat co nejmenší koncový efektor, 

robota, který se zaměřuje na přesnou manipulaci s polotovarem. Správně vyhodnocená data 

z vhodně umístěné průmyslové kamery pomohou s lokalizací dílů umístěných v kontejneru a 

počítač vytvoří návrh bezkolizní cesty. Pro zvládnutí správné cesty koncového efektoru se 

nejvíce hodí šestiosé průmyslové roboty, které mají široký rozsah pohybů díky více možnostem 

natočení kloubů pro dosažení požadované polohy koncového efektoru. 

Přestože první způsoby tohoto řešení byly vyvinuty už v osmdesátých letech minulého 

století a jsou nadále zdokonalovány s lepší výpočetní technikou a rozvojem počítačového 

zpracování obrazu, stále nebylo dosaženo univerzálního řešení. Matematické algoritmy 

vyhledávání shody modelu s nasnímanými daty jsou přesnější pro tvarově složitější díly, u 

kterých se hůře realizuje jejich vyjmutí z přepravní bedny. Tvarově složité díly mají tendenci 

do sebe zaklesnout a roste zde i riziko kolize koncového efektoru robota s jiným dílem nebo 

s bednou samotnou. [15] 

       

Obr. 4.1 Vizualizace funkce strojového vidění [14] 

4.2 Jednoúčelové manipulátory 

Jednoúčelové manipulátory se používají zejména ve velkosériové, hromadné výrobě nebo i 

v menších sériích, kde se k danému stroji z finančního hlediska nebo z hlediska zástavbového 

prostoru nevyplatí užití průmyslových nebo kolaborativních robotů. Často jsou přímo 

integrované ve stroji nebo v kompletní výrobní lince. To znamená, že jejich funkce a pohyby 

jsou přímo odvozeny od stroje nebo linky. Konstrukční řešení, úroveň řízení a pohyby jsou 

přímo uzpůsobeny obsluhovanému zařízení a dané technologii, pro kterou jsou určeny. Mají 

velmi omezenou funkci, proto se nazývají jednoúčelové. Tyto manipulátory jsou také výhodné 

z hlediska bezpečnosti, protože nejsou konstrukčně složité a lze je snadno zabezpečit. [16] 
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4.3 Programovatelné manipulátory 

Výhodou univerzálních programovatelých manipulátorů je jejich nezávislost na stroji, který 

obsluhují. Jsou opatřeny vlastním programovatelným ústrojím a lze měnit jejich pohyby při 

změně výroby. Nevýhodou je složitější konstrukční řešení, ale je možno je na míru zkonstruovat 

do daného uzle výroby. U těchto manipulátorů je na zvážení, zda není výhodnější je nahradit 

průmyslovými roboty. [16] 

4.4 Stavebnicové manipulátory 

Stavebnicové manipulátory se výhodně sestavují z již zkonstruovaných a prodávaných řešení. 

Díky individuální konfiguraci a širokému portfoliu nejen lineárních pohonů lze získat optimální 

řešení pro požadavky specifických výrobních uzlů. Výhodou je zjednodušení vlastního 

konstrukčního řešení, například možnosti zakoupení kompletního řešení lineárních pohonů. 

Výhodou u nakoupených komponent je mimo jiné zaručení tuhosti, životnosti a opakovatelné 

přesnosti. 

Lineární pohony lze kombinovat v sestavy a systémy pomocí dostupného příslušenství, 

které zaručuje snadnou montáž těchto jednotek. Lineární osy lze podle výrobce koupit už 

s pohonnou jednotkou nebo s připraveným koncem hřídele lineární osy, například s drážkou 

pro pero. Samotné řešení lineárního pohonu může být poháněno ozubeným převodem, 

ozubeným hřebenem a pastorkem, kuličkovým šroubem, trapézovým šroubem anebo typy 

lineárních motorů. Pří výběru pohonu je důležité zvážit výsledné zatížení pohonu, potřebnou 

dynamiku lineárního pohybu a potřebovanou přesnost opakovatelného najíždění. Jako vodící 

systém je obvykle použito kuličkové lineární vedení. [17] 

Jako další možnost lze považovat využití sestav více pohonů sestavených již přímo u 

výrobce. Tato alternativa obsahuje obvykle dva až tři na sebe kolmé lineární pohony. Zde je 

možnost zvolit si kombinaci pneumatických a elektrických pohonů. [18] 

        

Obr. 4.2 Hotové řešení pohonu připravené k montáži [18] 
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4.5 Otočné stoly 

Otočné stoly jsou v podstatě jednoúčelové manipulátory. V horní části stolu jsou umístěny dvě 

palety. Jedna paleta je v pracovním prostoru stroje a druhá je mimo pracovní prostor stroje, kde 

probíhá její výměna. Vlastní výměna palet probíhá otočením otočného stolu o 180°. Často se 

používají zásobníky palet v kombinaci s otočnými stoly. Zásobník může být lineární, otočný 

stůl je vybaven lineárním pojezdem. Další často využívanou možností je použití otočného stolu 

spolu s rotačním zásobníkem palet. Mohou být také spojeny s dopravníkem, který přesouvá 

palety do pracovního prostoru stroje a zpět na zásobník palet. [19] 

4.6 Průmyslové roboty 

Zakladatelem průmyslových robotů je považován George Devol, který si nechal roku 1954 

patentovat první programovatelný stroj. Spolu s Josephem Engelbergem o několik let později 

založili firmu s názvem Unimation, která jako první na světě začala vyrábět průmyslové roboty. 

Jedním z prvních zákazníků se stala společnost General Motors, která jej použila za účelem 

svařování karoserií automobilů. [20] 

 Do konce sedmdesátých let dvacátého století byly roboty využívány výhradně 

v automobilovém průmyslu pro manipulaci s těžkými součástmi a bodové svařování. V roce 

1978 byl představen robot SCARA, který byl navržen pro montáž menších součástí a díky němu 

nastal světový vzestup v oblasti elektroniky. Postupem času se nejen díky levnější elektronice 

začaly roboty uplatňovat v mnoha dalších průmyslových odvětvích. V roce 2005 začal výzkum, 

který měl za cíl vytvořit nový flexibilní a uživatelsky přívětivý robot. Výsledkem byl první 

robot kolaborativního typu. [20] 

 Se snižující se cenou a se zvýšenou mírou automatizace se daří nahrazovat lidské 

pracovníky při vyčerpávajících, nebezpečných pracích a při pracích v toxickém prostředí. 

Průmyslové roboty nacházejí uplatnění nejenom při automatické výměně obrobků ale také ve 

slévárenství, kování, svařování, lakování, paletizací a v mnoha dalších odvětvích. 

        

Obr. 4.3 Průmyslový robot obsluhující ohraňovací lis [21] 
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4.6.1 Průmyslové roboty a AVO 

Průmyslové roboty jsou jedním ze základních stavebních kamenů průmyslové výroby. Dnešní 

roboty, jak je známe, jsou výsledkem požadavků kladených především na velkovýrobu v oblasti 

elektrotechnického a automobilního průmyslu. 

Hlavními přednostmi tradičních průmyslových robotů je schopnost pracovat poměrně 

rychle a s velkým užitečným zatížením. Lze jej jednoduchým způsobem propojit s obráběcím 

strojem, případně s řídícím počítačem celé výrobní linky. Problémem je jejich relativně pomalé 

přeprogramování na jiný druh výroby a samotné programování, které vyžaduje kvalifikovaného 

programátora či technika.  

Jelikož průmyslový robot není sám o sobě vybaven žádnými bezpečnostními systémy, 

velkou nevýhodu způsobuje nebezpečí, které vzniká v celém pracovním prostoru robota. Z toho 

vyplívají další investice do zabezpečení pracovního prostoru, obvykle pomocí bezpečnostních 

klecí. V této ochranné kleci musí být robot schopen pracovat v režimu výroby zcela samostatně 

bez zásahu obsluhy. Pokud je výroba spuštěna v pracovním režimu a bezpečnostní senzory 

detekují pohyb osob v zabezpečeném prostoru, daný průmyslový robot nebo kompletní linka 

se z důvodu bezpečnosti zastaví. [22] 

Konstrukci průmyslových robotů lze rozdělit na základní dva typy konstrukcí. Nejvíce 

rozšířeným typem jsou roboty šestiosé s šesti rotačními vazbami. Tento typ umožňuje flexibilní 

možnosti instalace. Lze jej instalovat na podlahu, stroj, šikmou rovinu nebo dokonce možno 

zavěsit. Případně jej umístit na portál s lineární osou a díky tomu rozšířit pracovní prostor na 

délku několik desítek metrů. To šetří místo na pracovišti a pomocí portálu obsluhuje několik 

strojů jedním robotem. Podobné řešení je možné docílit s umístěním lineární osy na zem. 

Dalším základním typem jsou roboty pohybující se v kartézském souřadném systému 

pomocí lineárních pohonů. Další typy robotů, jakou jsou SCARA nebo Delta jsou v AVO 

používány jen zcela výjimečně. [23] 

         

Obr. 4.4 Průmyslový robot umístěný na portálu [23] 
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Při výběru průmyslového robota nestačí zhodnotit pouze typ a rozměry potřebného 

pracovního prostoru. Nedílnou součástí je také výběr nosnosti robota. Pro výběr robotu je 

potřeba zhodnotit požadovanou nosnost na daný typ výrobku a hmotnost případných budoucích 

výrobků. Důležitým faktorem, který je potřeba brát v úvahu také může být přesun robota na 

jiné pracoviště, kde lze očekávat vyšší nároky na nosnost. Před koupí průmyslového robota je 

důležité zkontrolovat udávanou nosnost, kterou může výrobce udávat s koncovým efektorem 

nebo bez něho. Obzvlášť s velkou pečlivostí je potřebné zkontrolovat daný parametr u robotů 

s vysokou dynamikou pohybu a nízkou nosností. Neméně podstatný parametr robota je také 

opakovatelná přesnost najetí na polohu. Zde jsou velké rozdíly mezi výrobci, a proto se od 

daného parametru také odvíjí cena. Čím vyšší přesnost, tím vyšší pořizovací cena. [24] 

V současné době při nízké nezaměstnanosti se většina výrobních firem potýká 

s problémem nedostatkem pracovní síly. Zároveň automatizace výroby není levná záležitost a 

výše investice je často nad možnosti malých a středních podniků. Právě pro tento typ podniků 

je vhodný pronájem průmyslových a kolaborativních robotů. Ideální řešení pro využití 

pronajmutí robotů může být například nárazový nárůst výroby sériového typu na krátké časové 

období. Touto dobou rozumíme například dobu od tří měsíců po jednotky roků. [23] 

 Krátkodobý pronájem robota v současnosti vychází v průměru na 1,3 až 1,8 násobek 

nákladů na jednoho zaměstnance. Dlouhodobý pronájem v řádu let se měsíční náklad na robota 

může blížit ke stejné částce jako je měsíční náklad na jednoho zaměstnance. Z toho vyplívá, že 

délka pronájmu je výrazným faktorem pro určení nákladů na měsíc pro použití půjčeného 

robota. Lze tedy prohlásit, že delší doba pronájmu je pro zaměstnavatele výhodnější než 

krátkodobý pronájem Samotná doba není jediným faktorem pro rozhodnutí ohledně půjčení 

robota, ale je nutné přihlédnout i k ostatním faktorům, které výrazně ovlivní rozhodnutí 

pronajímatele. [25] 

4.6.2 Koncové efektory 

Nedílnou součástí průmyslových i kolaborativních robotů tvoří mimo jiné koncové efektory. 

Bez tohoto přídavného zařízení by roboty nebyly schopny plnit funkci výměny obrobků. 

Efektory můžeme rozdělit na pasivní úchopové prvky a aktivní úchopové prvky. Pasivní 

úchopové prvky neumožňují ovládání úchopové síly. Opakem jsou aktivní úchopové prvky 

koncových efektorů, které umožňují ovládání úchopové síly. [26] 

 

Obr. 4.5 Mechanický koncový efektor [27] 
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Mechanické úchopové hlavice 

Mechanické koncové efektory jsou nejpoužívanější úchopové prvky v průmyslové 

automatizaci. Současný trh nabízí nepřeberné množství komponentů, které mohou být snadno 

doplněny o čelisti tak, aby vyhovovali konkrétní aplikaci. Mechanické úchopové efektory jsou 

velmi levné a efektivní z důvodů jednoduché konstrukce. V současnosti se nejčastěji využívají 

pneumatické a hydraulické lineární motory jako základní součásti, které ovládají čelisti. 

S oblibou se využívají jednočinné lineární motory doplněny o pružinu, která sama o sobě 

vyvozuje upínací sílu. Výhodou jednočinného motoru je pouze jedno vedení pracovního média 

k efektoru. Rotační pohyb čelistí je obvykle zajištěn pomocí hydraulického motoru, 

pneumatického motoru, elektromotoru nebo otočným elektromagnetem. Nevýhodou 

elektromotorů a pneumatických motorů jsou vyšší otáčky, z čehož vyplívá nutnost použití 

převodovky, která však nepříznivě ovlivňuje hmotnost chapadla. [26]         

Magnetické úchopové hlavice 

Pasivní magnetické koncové efektory využívají permanentní magnety. Užívají se pro 

manipulaci menších feromagnetických předmětů. Množství a rozmístění magnetů je závislé na 

velikosti, tvaru přenášeného obrobku a požadované velikosti síly. Výhodou je jednoduchá 

konstrukce. Jako nevýhodu lze považovat zachytávání jiných nežádoucích předmětů a částic, 

což se může nepříznivě projevit na úchopu přenášeného objektu. [26] 

 Aktivní magnetické efektory jsou vybaveny elektromagnety. Rozdílem a výhodou ve 

srovnání s permanentními magnety je absence „strhávacího“ pohybu. K uvolnění součásti by 

mělo stačit pouze vypnut stejnosměrný proud, avšak stejnosměrný proud může součást 

zmagnetizovat. Po přerušení proudu je nutné přivést do elektromagnetu krátkodobý proud 

v opačném směru, který odmagnetuje příslušnou součást. Tím se vyloučí zbytkový 

magnetizmus v dané přemísťované součásti. [26] 

Podtlakové úchopové hlavice 

Uchopení objektu je umožněno podtlakem, který je ve vnitřním prostoru přísavky. Podtlak 

vzniká s využitím tlakového vzduchu za pomoci vývěv či ejektorů. Úchopová síla přísavky je 

závislá na velikosti stykové plochy s přenášeným předmětem, tvaru a tuhosti materiálu 

přísavky. Při použití deformovatelných přísavek je zajištěna vysoká těsnost styku, nejvhodnější 

je použití přísavek na rovné a hladké plochy. Typické využití podtlakových hlavic se nachází 

například u plechů, plastových výlisků a pro manipulaci s díly, na nichž nesmí zůstat stopy po 

manipulaci. [26] 

4.7 Kolaborativní roboty 

Spolupracující, nebo častěji označován jako kolaborativní robot, (zkráceně může být nazýván 

kobot) je automaticky nebo počítačem řízený stroj, který patří do skupiny průmyslových robotů. 

Slovo kolaborativní je odvozeno z anglického „collaborativity“ což znamená spolupráce. [28] 

Na rozdíl od klasických průmyslových robotů nemusí být kolaborativní robot vybaven 

ochranou klecí. Při práci může sdílet pracovní prostor s lidskou obsluhou. Možností je také 

spolupráce s lidskou obsluhou a zbavit ji namáhavé a monotónní práce během pracovního 
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procesu. Jedná se o poměrně nový trend v oblasti robotiky, neboť až do nedávna byly roboty 

velká, těžká, silná a robustní zařízení, která pracovala na konkrétních úkolech. [29] 

Spolupracující roboty jsou již z výroby vybaveny bezpečnostními prvky a 

integrovanými senzory, které při zaznamenání vyššího odporu či vnější síly zastaví svůj pohyb. 

Části kolaborativních robotů jako například klouby a ramena jsou navíc buď přímo vyrobeny 

z bezpečných materiálů sloužící k pohlcení energie při kolizi s člověkem, nebo jsou těmito 

materiály jen pokryty (kompletně, částečně). Některé kolaborativní roboty, jako příklad lze 

uvést kobot Baxter od společnosti ABB, jsou dokonce naprogramovány tak, aby okamžitě 

zastavily činnost, pokud představují nebezpečí pro člověka, který je blízko. [29] 

Dalším klíčovým rozdílem je, že kolaborativní roboty lze snadno programovat. Zatímco 

tradiční roboty vyžadují pokročilé znalosti a zkušenosti v oblasti programování, koboty jsou 

schopné se i učit. K naprogramování může stačit, pokud pracovník provádí požadované pohyby 

s ramenem a ten si tyto pohyby zapamatuje a následně je bude vykonávat. [29] 

     

Obr. 4.6 Programování kolaborativního robotu [30] 

4.8 Dlouhotočné automaty 

Dlouhotočné automaty či soustruhy s posuvným vřeteníkem, jak se také někdy označují, se 

používají zejména při obrábění dlouhých rotačních součástí malého průměru. Běžný soustruh 

lze s úspěchem použít na obrábění součástí s délkou maximálně do trojnásobku vlastního 

průměru. Při větších délkách nastávají technologické problémy, kde často k jejich vyřešení 

nepomůže ani podpěrný hrot. Takové součásti se musí obrábět pomocí více operací nebo je 

nutností použit lunety. Pokud je součást obráběna na více upnutí či operací, přináší to zbytečné 

požadavky na dodatečnou manipulaci a následným násobným upnutím dílce částečně ztrácíme 

i jeho rozměrovou a geometrickou přesnost. [31] 

 Díky své unikátní konstrukci dokáže dlouhotočný automat obrobit z tyče na hotovo 

obrobek, jehož maximální délka je v podstatě omezena na délku tyče samotné. Stejně jako 

klasický CNC soustruh tvoří i dlouhotočný automat základna s vřeteníkem, vřetenem 

s upínačem a kleštinou. U tohoto typu soustruhu se ale celý vřeteník pohybuje v ose po 
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lineárním vedení. Tento pohyb nazýváme zdvihem vřeteníku. Délka zdvihu vřeteníku nijak 

neomezuje délku obráběného dílce, protože zdvih vřeteníku můžeme podle potřeby během 

obrábění jednoho kusu i několikrát opakovat. [31] 

 V části stroje, který odděluje vřeteník od pracovního prostoru stroje, je umístěno vodicí 

pouzdro, které tvarem připomíná kleštinu. Toto vodicí pouzdro tak vlastně plní funkci velmi 

těsné lunety a částečně i upínače. Kvalita obrábění pak samozřejmě závisí na kvalitě použité 

tyče. Mezi vnitřním průměrem vodicího pouzdra a vnějším průměrem tyče by měla být 

minimální vůle, proto jsou pro tento typ strojů doporučovány tyče o toleranci h9 a lepší. Přesto 

i v situaci, kdy tyč takové kvality nelze zajistit, například u vícehranů nebo u kulatých tyčí 

z nestandardních materiálů, má dlouhotočný automat řešení. Místo mechanického vodicího 

pouzdra lze použít vodicí pouzdro pneumatické, které je schopno se pomocí programové M 

funkce sevřít, otevřít či vést materiál. Vedením zde rozumíme schopnost přizpůsobovat se 

průměru tyče přímo během obrábění. [31] 

 Kolem vodicího pouzdra je umístěn nástrojový suport nebo více nezávislých nástrojových 

suportů u složitějších strojů. Držáky nástrojů, které jsou upnuty na těchto suportech, umožňují 

pohyb v osách, přičemž v ose, která je rovnoběžná s osou rotace obrobku, zůstává konstantní. 

Konstantní vzdálenost špičky nástroje od čela vodicího pouzdra je u dlouhotočných automatů 

jedním ze základních rysů a výhodou, která předurčuje jejich technologické přednosti. [31] 

 Nástroj, který obrábí neustále u místa upnutí (seřízení vodicího pouzdra na průměr tyče zde 

můžeme považovat za upnutí, i když se fakticky jedná o vedení), dokáže odebrat daleko větší 

třísku než klasický CNC soustruh při letmém upnutí dílce. Kvalita obrobeného povrchu zůstává 

u dlouhotočného automatu stejná, často je však lepší než u klasického CNC soustruhu. Výhodou 

je díky vysoké tuhosti obrábění s větším průřezem třísky. To zaručuje výraznou úsporu času 

obrábění, tedy výrazné zvýšení produktivity ve srovnání s CNC revolverovým soustruhem. [31] 

 Další konstrukční řešení, které poráží klasický CNC revolverový soustruh, má opět 

souvislost s nástrojovými suporty a jejich rozmístěním. Zejména u složitějších dílců při použití 

více nástrojů, lze ocenit skutečnost, že nástroje se na nástrojové desce střídají pouhým 

přesunutím. Na rozdíl od revolverového soustruhu, kde nástrojová hlava musí nejprve odjet 

s nástrojem do bezpečné vzdálenosti, otočit se do nové polohy a potom teprve přijet zpět k dílci. 

Čas výměny nástroje řez-řez je tedy u dlouhotočného automatu mnohem kratší. [31] 
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Obr. 4.7 Pracovní prostor dlouhotočného automatu [31] 

4.9 Podavače tyčového materiálu 

Podavače tyčí zajišťují automatický přísun materiálu do pracovního prostoru soustruhu. 

Principem je posouvání tyčového materiálu ve vodicím kanálku pomocí tlačníku. Tyč je 

vsouvána do vřetena, které je opatřeno vřetenovou vložkou, jež redukuje vnitřní průměr vřetene 

na požadovaný průměr. Po zasunutí tyče do vřetene následuje upnutí pomocí sklíčidla nebo 

pomocí kleštinového upínače. Při změně průměru podávané tyče je většinou nutné vyměnit 

vřetenovou vložku a u některých typů podavačů také vodící kanálek. Pokud je změna průměru 

změněna o větší hodnotu, může být nutné také vyměnit tlačník. Podavače existují nejen pro 

jednovřetenové soustruhy, ale i pro soustruhy vícevřetenové. [32] 

4.9.1 Podavače krátkých tyčí 

Tento typ podavačů nemá žádný kontakt s rotujícím obrobkem v průběhu obrábění. Tyčový 

polotovar je celý zasunutý ve vřeteni či vřetenové vložce. Díky této vlastnosti nevznikají u 

těchto podavačů vibrace. To umožňuje využití celého rozsahu otáček vřetena soustruhu. Délka 

podávaného polotovaru tedy závisí pouze na délce vřetena a není limitována délkou podavače. 

Podavače krátkých tyčí bývají vybaveny zásobníkem tyčí. Při práci podavače v automatickém 

cyklu, dojde po zpracování tyče k vystrčení zbytku tyče do pracovního prostoru a následně 

k podání další tyče ze zásobníku. [32] 
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Obr. 4.8 Podavač krátkých tyčí [32] 

4.9.2 Podavače dlouhých tyčí 

Tento typ podavače je v průběhu obrábění v kontaktu s rotujícím tyčovým materiálem. Podavač 

během obrábění tyč podepírá a stabilizuje. Na konci je podepírána rotující hlavou tlačníku. Tyč 

je obvykle stabilizována pomocí hydrodynamického účinku oleje ve vodicí trubce podavače, 

ve které je zasunuta obráběná tyč. Hydrodynamický efekt tlumení klesá s rostoucí vůlí mezi 

vodicí trubkou a rotující tyčí. Při obrábění je tyč v mechanickém kontaktu s podavačem. Délka 

použité tyče není omezena délkou vřetena, může ovšem dojít k omezení otáček vřetene 

z důvodu zamezení vibrací. [32] 
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5 ZÁSOBNÍKY 

Zásoba technologických palet či polotovarů u obráběcího stroje a včasná doprava obrobků 

k obráběcímu stroji je nutná pro úspěšné zvládnutí automatické výměny obrobků. Bez 

připravených polotovarů by na stroji vznikaly velké časové prodlevy mezi obráběním, 

výsledkem by potom bylo zvýšení nákladů na výrobu. 

Zásobník technologických palet slouží k uložení palet s upnutými obrobky. Vhodná 

kapacita zásobníku je taková, aby stroj mohl pracovat v automatickém cyklu po potřebnou dobu 

bez čekání na nový obrobek. Důležitá je volba vhodného zásobníku, který musí být přizpůsoben 

zejména danému typu výroby, obsluze, manipulátoru či robotu a zástavbovým prostorům. 

5.1 Odkládací místa 

Odkládací místa můžeme považovat zásobníky, na kterých jsou přizpůsobena odkládací místa 

nebo rastry, na nichž se umísťují technologické palety. Pokud robot není vybaven strojovým 

viděním či jinými snímači, je nutné tyto zásobníky vždy umístit do předem zvoleného prostoru. 

Odkládací místa mohou být různé konstrukce. Typickou konstrukcí jsou stoly, na 

kterých je rastr pro ukládání palet. Možností je také obrobky odebírat přímo z transportní palety 

na kterých jsou zakládací místa. Méně obvyklou možností jsou vícepatrové odkládací prostory. 

Speciálním případem víceúrovňových odkládacích prostor jsou skříně s výsuvnými zásuvkami, 

na kterých jsou umístěny obrobky a tyto zásuvky může vysouvat obsluha nebo robot pomocí 

koncového efektoru. 

       

Obr. 5.1 Odkládací místo s robotem [8] 

5.2 Otočné zásobníky 

Otočné zásobníky jsou tvořeny stojany uspořádanými do kruhu. Výhodu může tvořit část 

zásobníku umístěna v bezpečné části stroje, kde lze v průběhu obrábění vyměňovat 
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technologické palety. Manipulátor pro výměnu palet do pracovního prostoru stroje je umístěn 

ve středu kružnice otáčení zásobníku, nebo vedle zásobníku. Použitý manipulátor je obvykle 

jednoúčelový přímo uzpůsobený obráběcímu stroji a zásobníku. 

              

Obr. 5.2 Otočný zásobník s technologickými paletami [33] 

5.3 Řetězové zásobníky 

Technologické palety nebo přípravky s obrobky jsou uchyceny na řetězu, který je veden ve 

vedení po stanovené trase. Pohyb řetězového zásobníku je řízen společně s obráběcím strojem 

i robotem a obrobek je posouván k místu výměny na základě řízení celého výrobního uzlu. Na 

obrázku lze vidět dva spřažené řetězové dopravníky, které dopravují výkovky k robotu, který 

se stará o výměnu obrobku ve stroji. Obsluha je u tohoto typu zásobníku potřeba pouze 

po určitém časovém intervalu na doplnění zásobníku obrobky.  

               

Obr. 5.3 Řetězový dopravník [34] 
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5.4 Gravitační zásobníky 

Doménou zásobníků využívající tíhovou sílu je jejich jednoduchost a spolehlivost. Mají dobrý 

poměr počtu skladovacích prostor na zástavbový prostor. Gravitační dopravníky mohou být 

díky principu funkce o mnoho vyšší, než je dosah robotu či manipulátoru, a přesto je zaručena 

funkce výměny obrobků. Technologické palety nebo obrobky se pomocí tíhové síly dopraví 

v rámci zásobníku na vždy stejné místo, kde je uchopí manipulátor a následně je založí do 

pracovního prostoru stroje. Výhodou u těchto zásobníků je možnost uspořádání zásobníku a 

manipulátoru tak, aby se obsluha snadno dostala k pracovnímu prostoru stroje. 

 Příkladem je zde šroubový zásobník s kapacitou šedesát palet s implementovaným 

zdvihacím zařízením pro dopravu technologických palet do zásobníku. Toto zařízení lze využít 

pro uskladnění palet s polotovary, ale také pro již obrobené obrobky umístěné na 

technologických paletách. Zásobník je dodáván s jednoúčelovým manipulátorem přímo 

uzpůsobeným pro tento typ zásobníku. Celý tento komplet jednoduše komunikuje s obráběcím 

strojem pomocí M funkcí. 

  

Obr. 5.4 Gravitační dopravník šroubového typu [8] 

5.5 Regálové zásobníky 

Časté použití regálů je pro menší a lehčí technologické palety s obrobky. Palety je možné 

ukládat vedle sebe a také do různých úrovní regálových zásobníků. Předností tohoto typu 

zásobníku jsou jeho nízké pořizovací náklady, díky tomuto faktoru a jeho konstrukci je regálový 

zásobník hojně využívány především u obráběcích strojů v kusové až malosériové výrobě. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provést rešerši stavu vědy a techniky systémů automatické 

výměny velkých obrobků u obráběcích center. S ohledem na chybějící literaturu pro danou 

problematiku, lze považovat danou práci za přehled obsahující shrnutí různých metod, 

technologií a řešení automatizace výroby. Pro lepší orientaci v práci byly zvoleny tři hlavní 

kapitoly. První kapitola popisuje upínání a polohování obrobků. Druhá kapitola se věnuje 

výměně a manipulaci s obrobky. V poslední kapitole je popisováno zásobování strojů a 

manipulačních zařízení obrobky. 

První část rešerše bakalářské práce byla kapitola upínání a polohování obrobků. Tato 

kapitola byla zaměřena především na technologické a strojní palety, na jejich vlastnosti, výhody 

a využití v soudobé praxi. Vyšší důraz byl také kladen na popis upínání technologických palet. 

Následně byly popsány obvyklé i méně obvyklé využívané upínací systémy s důrazem na 

zvýšení produktivity a snížení vedlejších strojních časů. 

 Druhá část práce se zaměřovala nejprve popisem funkce a možnosti využití strojového 

vidění využívaného v automatické výměně obroku. Po strojovém vidění byla tato část práce 

věnována manipulátorům, průmyslovým a kolaborativním robotům, koncovým efektorům, 

dlouhotočným automatům a podavačům tyčového materiálu podávající materiál skrze vřeteno 

soustruhu. 

Poslední část práce byla zaměřena na zásobníky palet a polotovarů. Nedílná součást 

automatické výměny obrobků zahrnuje neustálé zásobování stroje, proto byly popsány 

jednotlivé nejčastěji používané zásobníky obrobků, které jsou vhodně kombinovatelné s roboty 

a obráběcími centry. 

Tato práce poskytuje kompletní průřez možností a technologií, jak úspěšně zvládnout 

automatickou výměnu obrobků. Primárně je zaměřená na seznámení s rozdílnými způsoby a 

metodami, jak zvládnout automatickou výměnu obrobků. Práce se však nezaměřuje na detailní 

popis jednotlivých technologií, protože by byl rozsahem nad rámec bakalářské práce. Možností 

dalšího rozvoje této práce je jednoznačně rozšíření informací v jednotlivých kapitolách. 

Vhodnější formou zpracování by však bylo neprovádět pouze prohloubení rešeršní práce, ale 

zaměřit se na konkrétní příklad s vyřešením výměny obrobků v praxi. 
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